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Rapporten omhandler geofaglige, botaniske, viltbiologiske og

ferskvannsbiologiske forhold. I tillegg er det gitt en oversikt over vik-

tige naturvernområder.

Området er dominert av grunnfjellsbergarter. I Stokkeåsen er det

en spesielt interessant forekornst av vulkanske bergarter som dan-

nelsesmessig er knyttet til Fensfeltet. Området ligger mellom Raet

og Eidangertrinnet, med marin grense omkring 130 m o.h.

Flora og vegetasjon er typisk for grunnfjellsområdene i nedre

Telemark. Det er registrert 310 arter karplanter. Dominerende vege-

tasjonstype er røsslyngfuruskog, granskog og tørr eikeskog. Alm-

lindeskog og gråor-heggeskog forekommer også. De tørreste knau-

sene har ulike typer av "knausesamfunn".

Dyreliv og vilt er kartlagt gjennom sporing og punkttaksering. Det

er i Bamble totalt registrert 270 viltarter, 5 amfibier, 5 krypdyr, 230

fugler og 30 pattedyr. Under punkttakseringene ble 66 fuglearter

registrert, mens ytterligere 13 arter ble ellers observert. Shannon-

Wieners indeks for Bamble var 3,05. De viktigste fuglebiotopene er

beskrevet. Det felles årlig 8-10 elg/10km2. Det er laget viltkart for

området.

Vann-, bunndyr- og planktonprøver foreligger fra 19 stasjoner. Det

er foretatt en natts prøvegarnfiske i Nysteintjenna, mens et antall

elvestasjoner er el-fisket. Området har gunstig pH og ledningsevne.

Det er påvist følgende antall arter/taxa; 40 krepsdyr, 15 fåbørste-

mark, 6 døgnfluer, 11 steinfluer, 12 vårfluer og en snegl. I Åbyelva

ble det funnet yngel av ørret og laks mens gytemoden sjøørret ble

påvist. Andel lakseyngel var høyere enn tidligere påvist. Åbyelva og

Rognsbekken er de viktigste gytebekkene for sjøørret.

I Bamble kommune er det vernet 14 områder etter naturvernlo-

ven. Ytterligere tre områder er foreslått vernet i forbindelse med

verneplan for barskog. Åbyvassdraget er vernet mot vannkraftut-

bygging. Andre områder av regional/lokal betydning er

Stokkeåsen, Glittumtjenna, Grobstokkvannet, Vissestadtjenna,

Nysteintjenna, nedre deler av Åbyvassdraget og Stokkevann.

Kulturlandskapet fra Hvalvika og innover mot kirken og gårdene

på innsiden av E 18 er et Bamble i miniatyr. Områdene Åby -

Brekke, Rønholt - Vissestad og Feset - Øygarden er andre viktige

kulturlandskapsområder.

Konsekvensene av de enkelte veitraser er vurdert, og en del avbø-

tende tiltak er foreslått.

Emneord: Veg - Geofag - Botanikk - Dyreliv og vilt - Ferskvann -

Naturvern - Bamble - Telemark

Lars Erikstad, Gunnar Halvorsen og Svein-Erik Sloreid, NINA, Boks

1037 Blindern, N-0315 Oslo.

Rune Bergstrøm, Bjørnerødvannet, N-1591 Sperrebotn.
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0562 Oslo.
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Abstract

Halvorsen, G., Bergstrøm, R., Dons, J., Erikstad, L., Halvorsen R.,
Sloreid, S.-E.& Wiersdalen, T.A. 1993. New main road E 18 through
Bamble, Telemark county - consequences for natural resources. -
NINA Utredning 53: 1-95.

The consequences for geoscience, botany, game species, and lim-
nology, including fish, are reported. A list of protected and other
important natural areas is given.

The area is dominated by basic rocks. At the hill Stokkeåsen some
interesting bedrocks of volcanic origin connected with the Fen area
occur. The area is situated between the Ra and Eidanger stage of
the ice-retreat, with the marine level at about 130 m a.s.l.

The flora and vegetation are typical for the lower part of Telemark
county. Totally 310 species of vascular plants were found. The
dominating types of vegetation are heather dominated pine forest,
spruce forest, and dry oak forest. Elm-lime and alder-bird cherry
forests do also occur. The driest mountain ridges have special "rid-
ge communities".

The wildlife and the game species were studied by tracking and
point survey. In Bamble municipality altogether 270 species occur,
5 amphibia, 5 reptilia, 230 birds and 30 mammals. During the point
survey altogether 66 speciesof birds were registered, while another
13 species were seen during the field work. The Shannon Wiener
index for Bamble is 3.05. The most interesting bird localities are
mentioned. Year to year 8-10 moose/10km2 are shot. The main
game areas are mapped.

Water, bottom, and plankton samples were taken at 19 stations.
One night of gillnet sampling was performed in the tarn Nystein-
tjenna, while el-fishing was done in different streams. The water
quality is quite satisfactory. The following number of species or taxa
were found; 40 Crustacea, 15 Oligochaeta, 6 Ephemeroptera, 11
Plecoptera, 12 Trichoptera, and one snail. Fryof both trout and sal-
mon were found in the small stream Åbyelva, together with sea-
trout ready for spawning. The proportion of salmon fry was much
higher than earlier reported. The streams Rognsbekken and
Åbyelva are the two main spawning areas for sea trout.

In Bamble municipality altogether 14 areas are protected. Another
three areas are proposed under the plan for protecting coniferous
forests. The watershed of Åbyelva is protected against development
for water power production. Areas of regional or local importance
are the hill Stokkeåsen, the tarns and lakes Glittumtjenna,

Grobstokkvatnet, Vissestadtjenna, Nysteintjenna and Stokkevann,
and the lower part of the stream Åbyelva. The cultural landscape
from Hvalvika to the Bamble church, and the farms at the inner side
of the present E 18 is a Bamble in miniature. The areas from Åby to
Brekke, Rønholt to Vissestad, and Feset to Øygarden are also cul-
tural landscapes of great interests.

The consequences of the different alternatives for a new E 18 are

discussed,and some efforts to reduce the impact are recommended.

Key words: Road - Geoscience - Botany - Wildlife and game -
Limnology - Nature conservation Bamble municipality - Telemark
county
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Forord
Foreliggende utredning er utført som et ledd i å kartlegge de natur-

faglige konsekvensene ved bygging av ny E 18 fra Rugtvedt til

Dørdal i Bamble kommune. Utredningene er gjort på oppdrag fra

Statens vegvesen i Telemark, som også har bekostet dem. Vi vil spe-

sielt takke overing. Eivind Gurholt for hyggelig samarbeid.

Det er gitt en oversikt over allerede vernede naturomåder i tilknyt-

ning til det aktuelle området. I tillegg er det gjennomført undersø-

kelser innen fagfeltene geofag, botanikk, dyreliv og vilt og fersk-

vannsbiologi inkludert fisk. Cand. real. Rune Bergstrøm har laget

oversikten over vernede naturområder, og har også kartlagt dyreliv

og vilt. Geofag-utredningen er utført av forsker Lars Erikstad i sam-

arbeid med 1. konservator Johannes Dons. Botanikk-undersøkel-

sene er gjennomført av lærer Roger Halvorsen i samarbeid med

lærer Thor Andreas Wiersdalen, mens forsker Klaus Høiland har gitt

kommentarer til det botaniske kapitlet. Fisk og de øvrige fersk-

vannsbiologiske forhold er utredet av avd. ing. Svein-Erik Sloreid

med assistanse av forsker Gunnar Halvorsen, mens avd. ing. Dag

Svalastog deltok under feltarbeidet. Gunnar Halvorsen har vært

prosjektleder og redaktør for sluttrapporten.

Rapporten er sammenstilt uten at det er foretatt vesentlige endring-

er i delforfatternes språklig særpreg. De enkelte bidragsytere står

også ansvarlig for sine respektive kapitler.

I prosjektperioden har det vært avholdt flere planleggings- og ori-

enteringsmøter mellom utbygger, lokale interessenter og represen-

tanter fra landskapsarkitektfirmaet Moen og Feste NS, NIVA (fri-

luftsliv) og NINA. Vi vil takke samtlige for hyggelig og inspirerende

samarbeid.

Oslo, mai 1993

Gunnar Halvorsen

Prosjektleder
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1 Innledning
Statens vegvesen i Telemark har under planlegging ny motorveg (E

18) av klasse B gjennom Bamble kommune fra Rugtvedt til Dørdal,

en strekning på ca 17 km. I henhold til Plan og bygningsloven skal

konsekvensene for naturressurser, miljø og samfunn utredes.

Foreliggende utredninger er et ledd i å kartlegge naturverninteres-

sene knyttet til området, definert som uberørte naturområder, geo-

logi, planteliv, dyreliv, fugleliv, livet i og rundt elver og innsjøer, våt-

marksområder, strandsoner og fisk.

De aktuelle traseene for den nye E 18 gjennom Bamble kommune

i Telemark fylke ligger innenfor området Stokkevannet - Dørdal.

Deler av traseforslagene overlapper hverandre i noen grad. Tre av

forslagene følger i hovedsak nye traseer, mens ett av alternativene

i det alt vesentlige vil følge den nåværende traseen for eksisteren-

de E 18. I tillegg foreligger det et 0+ alternativ som kun forutsetter

en opprusting av nåværende vegtrase.
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2 Områdebeskrivelse
Det blir her kun gitt en kort områdebeskrivelseda bådeområdets
geologi,kvartærgeologi,landformer,flora og vegetasjon,dyrelivog
ferskvannsbiologiblir beskreveti egne kapitler.

Bamblekommune ligger i det sørøstrehjørnet av Telemarkfylke,

sørvestfor Langesundsfjorden(figur 1). Den aktuelle vegtrasen
starterved Rugtvedt,rett vest for Brevik,og fortsetter sydvestover
forbi Bamblekirke, Åby og Fesetfram til Dørdal.Området ligger
umiddelbart vest for Oslofeltetsvestgrensesom ved Rugtvedt er
markert med en høy brattkant med lagdelte bergarter.
Grunnfjellsbergartersomkvartsitt,gneis,granitt, amfibolitt og gab-
bro dominererområdetog haren sterktstripemessigfordeling med

E 18

tokkevann

Storfiskevann

Bamblevann Skaugtj>.1

'

Bamble krk.

Øvre
BIekktjern,,

Skogstadvann

Nysteintjernet

 r-

eskP
ø‘.‘

ÅbyeIva

Skjilbreia Ødegårdstjern

Roslanddalen

• .........
Daletjenn

VissestadtjernRosland

Isvann

Haukedalsvann

Tråvann

Østre
Engvann

. •
Vestre
Engvann

Fosstveit

Grobstokkvann

km

0 1 2 3 4 5

Figur 1
Bambleområdet med aktuelle traser for ny E 18 fra Rugtvedt til Dørdal.
The Bamble area with the new alternative tracks for the main road E 18 from Rugtvedt to Dørdal.
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tydehge foldestrukturer (figur 3). En vulkansk bruddstykkebergart

er også kjent fra området og opptrer ved Stokkeåsen sammen med

en gangbergart som tilhører Fensfeltets vulkanisme. Topografien er

preget av et kollelandskap som stedvis er vanskelig å ferdes i. Den

domineres av berggrunnsstrukturen med høyderygger og forsenk-

ninger i retning nordøst-sørvest sammen med daldrag i mer nord-

sydlig retning. Den siste retningen representerer forkastninger og

sprekkesoner i berggrunnen.

Området preges av bart fjell med marin leire og nedskyllede strand-

avsetninger i forsenkningene. Bare de aller høyeste åstoppene stakk

opp over havoverflaten da innlandsisen trakk seg tilbake fra områ-

det for ca 10 500 år siden. Ettersom landet steg har bekkene gravd

små daler i dette marine materiale og dannet små karakteristiske

ravinelandskap.

Klimatisk ligger vassdraget på grensen mellom Den sydnorske lavt-

liggende blandingsskogsregion (underregion Nedre Telemark og

Agder) og Den sydnorske og båhuslenske kystregion. Vegetasjonen

består i hovedsak av blåbærgranskog, røsslyngfuruskog og kultur-

betingete vegetasjonstyper. Furuskogen er iblandet eik, som under-

tiden kan danne rene bestander. Av andre vegetasjonstyper, som

opptrer mer lokalt, kan nevnes alm-lindeskog, gråor-heggeskog,

myr, takrørsump, og diverse typer "knausesamfunn".

Av mer spesielle planter kan nevnes skavgras (Equisetum hyema-

/e), vårbendel (Spergula morisonii), broddbergknapp (Sedum refle-

xum), tysk mure (Potentilla thuringiaca), svarterteknapp (Lathyrus

niger), vårerteknapp (L. vernus), småstorkenebb (Geranium pusil-

lum), englodnegras (Holcus lanatus), skogsvingel (Festuca altissi-

ma), lundgrønnaks (Brachypodium sylvaticum) og vårmarihand

(Orchis mascula).

Den naermeste klimastasjonen er Jomfruland fyr. Denne er neppe

helt representativ for det aktuelle området, som vil ha et noe ster-

kere kontinentalt preg og sannsynligvis noe større nedbør. Figur 2

viser månedsmiddeltemperaturen for 1992 og for de siste tredve

år (1961-90). Månedsnedbøren er også gitt for 1992 sammen med

månedsmiddelnedbøren for de samme tredve år. Det mangler

dessverre data fra mars, april og mai 1992. Våren og forsommeren

hadde i 1992 betydelig høyere temperatur enn normalt, mens den

var nær normal fra og med juli. Det var i 1992 også gjennomgå-

ende mindre nedbør enn normalt, selv om det var tildels betydelig

overskudd i både august og november.
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Månedsmiddeltemperatur (°C) og månedsnedbør (mm) i 1992 (kolonner) på Jomfruland sammenlignet med middelverdiene for perioden

1961-90 (linjer) (Kilde: Norsk meteorologisk institutt, Blindern). Ingen data fra mars, april og mai 1992.

Mean monthly air temperature (°C) and monthly precipitation (mm) in 1992 (columns) at lomfruland compared with the mean values for

the period 1961-90 (lines) (Source: Norwegian institute of Meteorology, Oslo). No data from March, April and May1992,
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3 Ny E18 gjennomBamble-
prosjektbeskrivelse

E 18 er en viktig del av landets stamvegnett og det foreligger fra
Stortinget klare retningslinjer for stamvegnettets standard hvor
bedret framkommelighet, økt trafikksikkerhet og mindre miljøbe-
lastning er viktige mål.

E 18 gjennom Bamble fra Rugtvedt til Dørdal, en strekning på ca
17 km, skal utbedres til motorveg av klasse B, avkjørselfri med plan-
frie kryss (Statens vegvesen Telemark 1992). Den får to felt med en
bredde på 13,5 m, mens det på aktuelle strekninger blir bygget
egne forbikjøringsfelt. I tillegg skal sekundærvegen være avkjør-
selsregulert, med en bredde på 6,5 m.

Det er utarbeidet føreløpige planer for fire hovedalternativer, med

den nåværende E 18 som sekundærveg (figur 1).

Alt. I følger nåværende E 18.
Alt. II, Alt. Illa og Alt. Illb går hovedsakelig i skogsterreng
nord for nåværende E 18.

Alt. IV går øst og syd for nåværende E 18 og kan kobles til
de tre foregående alternativer ved Åby (Alt. I), i åsen nord
for Åby (Alt. II) eller øst for Nysteintjenna (Alt. Illa).
Alt. 0+ er et utbedringsalternativ av dagens E 18, med støy-
skjerming, sanering av avkjørsler, bygging av gang- og sykkel-
veger og kryssutbedringer.

I forbindelse med de etterfølgende faglige vurderinger vil nåvæ-
rende E 18 være et 0-alternativ som referanse. Dette alternativet
innebærer opprettholdelse av nåværende situasjon uten fysiske til-
tak. Referansealternativet taes ikke inn som selvstendig alternativ,
men ligger som utgangspunkt for vurderingene.

10
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4 Geofag

4.1 Generellgeologiskoversikt

4.1.1 Berggrunnen

Det er naturlig ut fra berggrunnsforholdene å dele området i 1) leir-

skifer og kalksteinsområdet østover fra Stokkevann (Rugtvedt) mot

Langesund og 2) grunnfjellsområdet vestover fra Stokkevann forbi

Dørdal.

Leirskifer og kalkstein danner vekselsvise, nærmest flattliggende

lag. Underste del av denne kambro-siluriske lagrekken består av

noen metertykke lag lys kvartsrik sandstein og konglomerat, altså

sand- og grusavsetninger fra kambrisk tid. Skrenten langs

Stokkevanns østside, som inneholder alle leirskifer og kalksteinsla-

gene, er et meget markert trekk i landskapsbildet. Man kan lett

forestille seg hvordan denne lagpakken dekket også store områder

vestover. De gravende krefter har til nå fjernet lagene så langt og

skrenten viker stadig østover.

Grunnfjellsområdet vestover har som det fremgår av berggrunns-

kartet (figur 3), en utpreget stripemessig oppbygning med tydelig

foldestruktur i sydøst. Forløpet av daler og formen på høydedrag

gjenspeiler bergartsstrukturen. Bergartene har vært foldet opptil

fire ganger og blitt utsatt for høye trykk og temperaturer i løpet av

sin dannelsestid fra 1500-600 millioner år siden. I den følgende

beskrivelse omtales bergartsgruppene etter antatt aldersrekkefølge

og begynner med de eldste.

Kvartsitt Hvit til matt grå, enkelte partier rent glassaktig. Opp-

rinnelig kvartssand avsatt på sjøbunn. Finnes som lag på 1-300

meters tykkelse. Enkelte steder er lagdeling tydelig. Går stedvis

over i mer feltspatrike lag eller til biotitt-skifer (med mørk glim-

mer).

Gneis og granitt Grå til rødlige bergarter. Gneisen er stripemes-

sig oppbygd av lyse og mørke lag, hvor hvert lag kan være fra noen

få cm til flere meter tykke. Rene granitter (uten parallellorientering

av mineralene) er det lite av, slik at det meste er granittisk gneis.

De mørke lagene har ofte amfibolittsammensetning. Bergartene i

denne gruppen er dannet ved forandring (metamorfose etc.) og

delvis oppsmelting av lagdelte bergarter som tids- og dannelses-

messig hørte sammen med kvartsittene. Lag av amfibolitt kan

f.eks. ha vært lavastrømmer eller askelag. Andre bergartsnavn er

ofte brukt for bedre å karakterisere innholdet i denne gruppen

såsom granodiorittisk gneis, kvartsdiorittisk gneis, båndgneis,

øyegneis osv.

Amfibolitt Mørkt grå til nesten svarte bergarter, om man ser på

friskt brudd. Værslitte overflater viser lettere at innholdet både er

feltspat (forvitrer lyst) og hornblende (amfibol) som blir uforander-

lig og svart. Endel typer har mer svart glimmer (biotitt) enn horn-

blende. På noen strekninger er amfibolitten jevnkornet, nærmest

massiv, andre steder er den lagdelt, nærmest skifrig. Røde øyne

seesofte, det er mineralet granat. Amfibolitt ligger flere steder som

en reaksjonssone rundt gabbro-områdene.

Gabbro En bergart som på frisk bruddflate er nærmest svart

eller grynet grå og svart. Mineralsammensetningen er feltspat,

pyroxen og mer eller mindre hornblende. Granater forekommer

ofte. Kartets betegnelse gabbro omfatter også bergarter som

ved mer nyansert navnsetting skulle kalles hyperitt, noritt osv.

Engang var dette smeltemasser som trengte opp i den allerede

eksisterende berggrunn (omtalt ovenfor) og størknet der som

større eller mindre klumpformete kropper. Oftest danner de nå

høydedrag.

Den gang gabbroene enda var smeltemasser, skilte det seg ut par-

tier som krystalliserte til malmkropper med innhold særlig av svo-

velforbindelser med nikkel og kobber (nikkel-magnetkis og kob-

berkis). Disse dannet grunnlaget for gruvedrift. Dypeste gruve er

130 m. Malmene inneholder 1-1,6 % Ni og 0,5 % Cu. Gruvene

Hansås, Nystein, Vissestad, Meikjær og Stoltz, alle innen kartområ-

det, ga i første driftsperiode 1859-84 tilsammen 400 tonn rent nik-

kel og 200 tonn rent kobber. I annen og siste driftsperiode 1915-

20 var resultatet omtrent det samme. Norge leverte dengang halv-

delen av verdensproduksjonen av nikkel.

Pegmatitt forekommer mange steder i området som små rundak-

tige kropper eller ganger, for små til å bli satt av på kartet, store,pok

til å ha gitt råstoff for drift på kvarts og feltspat. Sydvest for områ-

det, bl.a. ved Bjordam holder slike pegmatittganger mer sjeldne

mineraler som cordieritt, sillimanitt og solsten (en type feltspat).

Pegmatittgangene skjærer gjennom de nevnte grunnfjellsbergarte-

ne og er derfor yngst av dem alle.

Vulkansk bruddstykke bergart Dette er bergarter en regner er

oppstått ved vulkanske eksplosjoner på et tidspunkt, for ca 550

millioner år siden, altså i tiden mellom grunnfjell og kambrosilur.

Innen området er det kjent tre steder med slik bruddstykkeberg-

art eller breksje: Stokkeåsen, Tveitan og Hønstjern. I Stokkeåsen

hvor E 18 skjærer i gjennom, er det i vegskjæringene synlig for-

uten breksje med bruddstykker av egnens vanlige gneisbergarter

også eruptivganger av helt usedvanlige typer, damtjernitt og kar-

bonatitt. Bergartene er dannelsesmessig knyttet til Fensfeltet ved

Ulefoss.
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Bergrunnskart over østre del av Bamble
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Figur3
Berggrunnsgeologisk kart over østre Bamble. (Satt sammen på bakgrunn av følgende publiserte og upublisert materiale: Morton et al. 1970,
Maijer & Padget 1987, Jerpeseth 1979, Petersen 1979). Kartutsnittet er det samme som i figur 1.
The geological map for the eastern part of the Bamble area (compiled from the following published and unpublished material: Morton et
al. 1970, Maijer & Padget 1987, Jerpeseth 1979, Petersen 1979).

Forkastninger og sprekkesoner Endel av de mer markerte dal-
førene innen området er utarbeidet av de gravende kreftene langs
gamle jordskjelvsprekker, hvor bergartene er knust ved bevegelsene
og derfor lett graves ut. Noen sprekker er gamle og gjennopplivet,

andre sprekker er nye, "cletvil si ca 250 millioner år, fra permtid eller
yngre. Nøyere studier vil nok kunne sette dem i aldersrekkefølge og
gi et nyansert retningsmønster svarende til trykk- og strekksituasjo-
ner gjennom tidene.
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4.1.2 Kvartærgeologi

Området er generelt fattig på løsmasser.Åsområdene domineres av

bart fjell og tynne, usammenhengende dekker av morenemateriale.

Nede i lavereliggende dalganger og forsenkninger er det samlet

marint materiale og strandmateriale. Disse består i hovedsak av silt

og leire og er stort sett oppdyrket. Det finnes også endel myravset-

ninger. Nordlige deler av området er kartlagt av Augedal et al. (1979).

Området ligger innenfor Raet (figur 4) som ble avsatt ca 10 600 år før

nåtid, men utenfor Eidangertrinnet som ble dannet for ca 10 400 år

siden. Ved isavsmeltingen var havnivået betydelig høyere enn idag,

fordi ismassene presset landet ned. Det er ikke registrert lokaliteter

som viser den marine grense i området, men den er beregnet til ca

130 m o.h. (Kjenstad 1984). Det vil si at bare de høyeste åspartiene

stakk opp over havoverflaten. 100 meters nivået som visespå figur 5

gir et godt inntrykk av strandlinjen like etter isavsmeltingen. Ettersom
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Figur 4

Isavsmeltningen i Telemark (Jansen 1986).

The retreat of the icecap in Telemark County (Jansen

1986).
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Figur5
Høydelagskart som viser høydenivåene under 100 m o.h., mellom 100 og 200 m o.h. og over 200 m o.h. Hundremetersnivået viser strand-
linjen for ca 10 000 år siden. Kartutsnittet er det samme som i figur 1.
The high altitude map showing the different areas below 100 m a.s.I., between 100 and 200 m a.s.I., and above 200 m a.s.l.

isen smeltet, ble mye is frigjort som vann og det globale havnivået
steg. Landhevningen var imidlertid større og totalresultatet var en kraf-
tig landhevning. Strandlinjen lå ved Skogtjern (58 m o.h.) for ca. 9000
år siden (Stabell 1980). Ettersom landet steg, sørget bølgeaktiviteten
i strandsonen for at skjær og småøyer ble vasket rene for silt og leire.
Denne leiren samlet seg i det som nå er forsenkninger i terrenget.

I perioder hvor landhevningen gikk sakte, ble det samlet mer silt og lei-
re langsstranden som i en kort periode var nærmest stabil. Islikeområ-
der finner vi idag litt tykkere dekke av silt og leire, gjerne formet som
terrasser. Etgodt eksempel på dette er leirslettene rundt Bamble kirke.
Leirsletteneher er bygget opp til et høydenivå på rundt 25 meter. Dette
skulle tilsvare en alder på mellom 4500 og 5000 år før nå.
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Ettersom landhevningen fortsatte, ble også disse leiravsetningene

hevet opp over havnivå. Dette åpnet for at rennende vann kunne

grave seg leie ned i leirmassene. Resultatet av denne bekkeerosjo-

nen er små skarpe daler i leirlandskapet, raviner. Godt utviklede

raviner finnes blant annet ved Bamble kirke. Flere andre mindre rav-

inelandskap i området er blitt sterkt påvirket ved bakkeplanering.

4.1.3 Landformer

I et festskrift til professor Amund Hellands 70 års dag har den kjen-

te geografen W. Werenskiold gitt en fyldig beskrivelse av Bambles

geografi (Werenskiold 1916). Om landformene skriver han:

«Nær Stokkevandet er grundfjeldets overflate noksaa jevn, omend

ulændt i det smaa. fra Rognsfjorden stiger terrænget gradvis mot

vest, men falder saa av i bratte flaag mot Vinjefjorden vestenfor.

Grundfjeldet har oprindelig enjevn overflate, som man kan følge over

Hardangervidden f. eks. Denne flate er utarbeidet av de tærende

kræfter gjennem lange tidsrum, før de kambriske lag blev avsat,  

I Bamble er denne gamle slette, det «prækambriske peneplan» som

den kaldes, blit brukket op av en hel del forkastninger, mens det

endnu var dækket av lykke silurlag. Hvor dette dække av skifer og

kalksten forholdsvis nylig er fjernet, saasom ved grænsen like vest

for Stokkevand, er peneplanets skraatstillede overflate let kjende-

lig. Des længre peneplanet har været utsat for ny erosion, det vil

her si des længre bort fra silurgrænsen man kommer, des mere søn-

derskaaret er det, og des mere ukjendelig blir den oprindelige form.

Altsaa des længre man kommer fra Stokkevandet, des mere ophak-

ket blir grundfjeldet.

Grundfjeldet bestaar av striper av bergarter som har meget for-

skjellig haardhet. De inleirede gabbroer er kanske de mest mot-

standskraftige og rager op i landskapet.

Forresten er landet nu delt op i en mængde paralelle rygger med

trange daler imellem, i strøkets retning. I dalene træffer man helst de

løsere, skifrige bergarter, oppe i ryggene er der granitganger eller

mørk tæt amfibolit, en bergart som bestaar mest av hornblende.

Foruten disse langsgaaende daler, som er utarbeidet langs de løses-

te striper i grundfjeldet, er der ogsaa et sæt av smaa, trange daler i

retning NNW-SSO. Enkelte av disse følger sikre forkastninger, andre

gaar efter sprækkesoner, hvor berget er opsmuldret.

Langs sprækkesonerne har elver og bækker hat lettest for at grave

sig ned, og senere har isen ogsaa kunnet feie dem rene, da de for

det meste gaar i isbevægelsens retning.

Hele Bamble er altsaa delt op i en mængde aaser, langstrakte mot

nordøst, ved de to systemer av dalstrøk - et langs strøket i grund-

fjeldet, avhængig av bergartenes vekslende haardhet, og et langs

en sprækkeretning omtrent misvisende nord-syd.

Paa denne maate blir terrænget litet oversigtlig, og det er et plun-

der at komme frem utenfor vegene. Er man vel kommet op paa en

stupbrat aas, saa maa man straks ned et like brat berg paa den

anden side, for at begynde paany igjen med næste aasryg.»

Denne utmerkede beskrivelsen bør leses med et sideblikk på det

berggrunnsgeologiske kartet (figur 3) og gir da et dekkende bilde av

det fysiske landskapet knyttet til fast fjell, illustrert i figur 6. I tillegg

kommer landformer knyttet til de kvartære løsmassene,det vil her si

de marine avsetningene. Disse avsetningene er skyllet sammen og

finnes hovedsakelig i lavereliggende dalganger og forsenkninger. De

fleste er oppdyrket og områdene fremstår som viktige landskapsele-

menter både i kulturlandskapet (dyrkningsjord) og i det generelle

landskapsbildet (på grunn av sin kontrast mot de skogvokste åsene

og fordi de danner markerte gulv i mange landskapsrom). I tillegg

representerer avsetningene et naturdokument som forteller om

naturforholdene knyttet til isavsmeltingen og landhevningen.

4.2 Områder av spesiell verdi

4.2.1 Rugtvedt

Rugtvedt ligger nord for Stokkevann og vest for Høgenhei. Det bør

nevnes at hele dette området med den stupbratte skrenten med

tydelig lagdeling og bergartskiller øst og nord for Stokkevann og

det svakt hellende peneplanet som danner landskapet vest for

skrenten, har meget store kvaliteter geologisk, geografisk og i all-

menn landskapssammenheng. Det er her ikke gjort noen selvsten-

dig verdivurdering av dette området som helhet, men det antas at

verdien i alle fall ligger på regionalt nivå.

Området rundt Rugtvedt skole ligger på det subkambriske pene-

plan, rett nord for de aktuelle vegplanene der disse tilknyttes tidli-

gere vedtatte planer for ny E 18. Bare et tynt lag med kambrisk

basalkonglomerat ligger her over grunnfjellsoverflaten. Dette laget

er usedvanlig godt synlig i "parken" øst for skolen og i skjæring-

en langs Elgveien 1-6. Samme lag med sandstein og konglomerat

sees nordover til Omborsnes og ved Stokkevanns sydende. De to

sistnevnte lokalitetene er tidligere registrert som verneverdige
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Figur 6
Landet omkring Langesundfjorden
(Werenskiold 1916). Stokkevann ses
sentralt mot venstre hjørne i tegningen
rett sørvest for brattkanten som marke-
rer grensen på Oslofeltets lagdelte
bergarter.

The country around the Langesund-
fiord (Werenskiold 1916). The lake
Stokkevann is centrau y situated at the
left corner of the drawing southeast of
the steep edge which marks the border
of the stratified bedrocks of the Oslo
field.

(Lauritzen 1975), Omborsnes er oppgitt å ha middels undervis-
ningsverdi, den andre lokaliteten middels forskningsverdi.

Basalkonglomeratet ved Rugtvedt barneskole er svært lett demon-
strerbart. Sammenlignet med de to øvrige lokalitetene vurderes
området å ha lokal verneverdi, hovedsakelig knyttet til undervisning
på alle plan.

4.2.2 Stokkeåsen

Naturverdiene ved Stokkeåsen er konsentrert om to lokaliteter, beg-
ge knyttet til eksisterende vegskjæring (figur 7). I sydvest ligger vul-
kanske gangbergarter (damtjernitt og karbonatitt) tilhørende Fens-
feltets vulkanisme. Verneverdien av lokaliteten er dokumentert av
Dahlgren (1989) i hans samlede inventering og forslag til vern av
Fensfeltet. Naturverdien ligger på regionalt til nasjonalt nivå. Umid-
delbart nord og nordøst for dette finnes en vulkansk eksplosjons-
breksje. Dette er en av tre lokaliteter av denne typen i området. Ver-
dien er ikke så høy som for den vulkanske gangbergarten, men loka-
liteten bør absolutt ikke ødelegges. De to lokalitetene bør ses i sam-
menheng og oppfattes som en lokalitet med meget høy naturverdi.

4.2.3 Gruveområdene

Ingen av de alternative vegtraseene er lagt slik at de berører gam-




le gruver (figur 3). Det forutsettes at dette også unngås ved even-

tuelle justeringer av traseene. Videre regnes med at man ikke gjør
bruk av gamle gruvetippmasser i forbindelse med vegbyggingen.
Disse inneholder metaller og andre grunnstoffer som det vil være
uriktig å flytte på, og dermed belaste annet terreng med. Slike
steintipper er også interessante mål for mineralsamlere. Veg-
planene berører såvidt vites heller ikke andre kjente mineralfore-
komster, men det er gode muligheter for at det kan dukke opp ett
eller annet ved sprengningsarbeidene.

4.2.4 Bamble kirke

Områdene rundt Bamble kirke domineres av en stor leir- og silt-
slette. Sletten er erodert av flere små bekker og det er utviklet mar-
kerte ravinedaler (figur 8). De to vestligste ravinene er gjennom-
skåret av en fylling for nåværende E 18. Den ene ravinen har her en
lokal erosjonsbasis, i det bekken renner over en liten fjellterskel som
nå er dekket av fyllingen. Den vestligste ravinen er ikke hindret av
denne fjellterskelen og har sin erosjonsbasis lenger nede sør for kir-
kegården. De to ravinene ligger til dels svært tett og på grunn av ulik
erosjonsbasiser den østre ravinen grunn, mens den vestre er dyp. Sør
for E 18 er begge ravinene like dype. Dette er en utmerket lokalitet
for å demonstrere bekkeerosjon i forhold til varierende erosjonsbasis.

Leirsletten og ravinene rundt Bamble kirke er relativt intakte, tross
mange inngrep knyttet til veg, bebyggelse og jordbruk. Ravine-
systemet strekker seg helt nord til Hydal. I geofaglig sammenheng
er området vurdert å ha lokal verdi.
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Figur 7

Oversiktskart over Stokkeåsen (Grunnlaget: 1:5000, ØK kart). 1)

Gangbergart tilhørende Fensfeltets vulkanisme. 2) Vulkansk eksplo-

sjonsbergart. 3) Øvrig berggrunn.

Detailed map of the hill Stokkeåsen (from 1:5000 economical map). 1)

Dike belonging to the volcanism of the Fen complex. 2) Explosion brec-

cia. 3) Other bedrocks.

Figur 8

Ravine ved Bamble kirke (Foto: Lars Erikstad).

A gully area near Bamble church (Photo: Lars

Erikstad).
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5 Flora og vegetasjon

5.1 Innledning

Den botaniske inventeringen i områdene langs de foreslåtte trase-
ne ble gjort høsten 1992. Vegetasjonen var dette året sterkt preget
av den kraftige tørkesommeren, men nedbør om høsten førte til at
bl.a. en del av de vinterannuelle artene som f.eks. vårbendel stedvis
dukket opp i store mengder. En visssein sommerblomstring av arter
som var rammet av sommertørken, fant også sted, slik at det likevel
var mulig å danne seg et rimelig godt bilde av vegetasjonen.

5.2 Metoder

Trasene er med unntak av Alt. Illb gått opp i sin helhet. Det ble
foretatt en rekke observasjoner i områder med spesielt interessant
vegetasjon og hvor det var rimelig å anta at mulige anleggsarbei-
der ville komme til å resultere i relativt store inngrep ut over selve
trasvalget.

Det ble ikke gjort ruteanalyser i noen av trasene, men det er laget
krysslister for større og mindre deler av de forskjellige områdene så
langt dette har vært mulig. Tørkesommeren og årstiden har muli-
gens ført til at enkelte arter kan være oversett. Det er gjort få nota-
ter om moser og sopp, og bare spesielt interessante sopparter som
ble funnet, er tatt med i denne rapporten.

Artsnavnene er gitt i henhold til Lid (1979). Bare norske navn er

brukt i teksten. De latinske navnene er gitt i vedlegg 1. Som under-




lag for klassifiseringen av vegetasjonen er Hesjedal (1973) benyttet.

5.3 Resultater og diskusjon

5.3.1 Beskrivelse av vegtrasene

De enkelte traser er delt inn i delområder av ulik størrelse. Disseer
avmerket på økonomiske kart (1:5000), som er overlevert Statens
Vegvesen i Telemark. En mer grov inndeling er gitt i figur 9.
Nedenfor følger en kort beskrivelse av delområdene.

Alternativ 1
Om dette trasforslaget kan det sies en del generelt. For det første
ligger mye av bebyggelsen i gamle Bamble kommune (dagens kom-
mune minus Stathelle og Langesund) langs den nåværende tras&
en av E 18 som Alt. I i ganske stor grad følger. Dette medfører at
det langs denne trasen ligger mye kulturmark, både gammel eng

som er tatt ut av produksjon, eng som holdes i hevd og åker. Det
er gjort en del hogst langs E 18 eller i umiddelbar nærhet til denne,
og ny skog er plantet. Det aller meste av den øvrige vegetasjonen
er preget av et kollelandskap med en tørr furuskog der en del bart
fjell kommer fram i dagen. Furuskogen er iblandet noe eik, som er
småvokst eller ofte tørkeskadd. Feltsjiktet er dominert av røsslyng
og til dels smyle. Ellersgår tyttebær inn som en vanlig art.

Vegetasjonen langs Alt. I får dermed et noe ensartet preg med
vekslinger mellom disse vegetasjonstypene. Innimellom finnes det
imidlertid en del flekker som klart avviker fra dette bildet.

Delområde I/1 Den første kilometeren, fra Rugtvedt til ca.
Stokkeåsen er felles for alle fire alternativer. Trasen går her i det
alt vesentlige over åker med noen små skogkledte koller i første
delen av området. Tresjiktet består i hovedsak av furu og henge-
bjørk. Artsutvalget er preget av ugrasarter. I vegkanten mellom
Rugtvedt og Stokke finnes en større bestand av storarve.

Delområde 1/2 Dette delområdet er preget av den ovennevnte
furukollvegetasjonen med koller og glissen og tørr lyngfuruskog.
Andre arter som ofte kommer inn, er bringebær, rogn og osp.
Mellom kollene ligger rester etter gammel kulturmark som er i ferd
med å gro igjen med løvkratt, først og fremst osp.

Dette delområdet sammen med resten av dette alternativet fram til
Bamble kirke, er felles for Alt. I, Il og Illa.

Delområde 1/3 Trasen passerer her nyanlagte rasteplasser. Det
nærmeste området består av relativt nye uthogster. I østkanten vil
disse bli berørt av parallellvegen som like sør for rasteplassene vil
følge den gamle trasen til E 18.

Vegetasjonen er her dominert av oppvoksende løvkratt av rogn,
osp, selje og bjørk. Påøstsida av vegen, i sørenden av rasteplassen,
ligger et fuktig granskogfelt med litt innslag av løvskog. I bunnsjik-
tet finnes store mengder av stor etasjehusmose og bjørnemoser. I
feltsjiktet er det en del storbregner, f.eks. skogburkne og ormetelg.
Ellers finnes det her store bestander av stri kråkefot. Andre arter
som kan nevnes er skogsnelle, haremat og nikkevintergrønn.

Delområde 1/4 Granskogen fortsetter et stykke sørover langs det
nye tras&forslaget. Granskogen er gammel og er nærmest av
typen blåbærgranskog (B2). Det finnes en del fuktige småpartier i
skogbunnen med en noe rikere flora. I bunnsjiktet finnes moser
som etasjehusmose, furumose og storkransmose. Noe småbreg-
ner, bl a hengeveng og fugletelg finnes. Ellers ser en de vanligste
storbregnene, som f.eks ormetelg. Andre arter som kan nevnes er
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Figur 9

Vegtraseene inndelt i soner i henhold

til vegetasjonsbeskrivelsen. Øverste del

viser inndelingen av Alt Illa og IV,

mens nederste del viser inndelingen av

Alt. I og

The alternative road tracks divided into

sections in according to the vegetatio-

nal description. Upper part shows Alt.

Illa and IV, while the lower half shows

Alt. I and II.

km
2 3 4 5
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sisselrot, småsyre, småsmelle, tjæreblom, engsoleie, smørbukk,
jordbær, ryllik, stankstorkenebb, knollerteknapp, stemorsblomst,
åkerstemorsblomst, tveskjeggveronika, smalkjempe, gullris og
hengeaks.

Hele (sør-)østsida av den nåværende E 18-traseen består av åker.

Mellom den gamle E 18 og det foreslåtte alternativ ligger det
vesentlig kulturmark, åker, men en del småkoller av typen furukol-
le med innblanding av eik finnes.

Delområde 115Nordre delen består av tørr lyngfuruskog (A2) med
dominans av røsslyng i feltsjiktet. Søndre delen består av nærmest
nakne koller med enkelte eike- og furutær. Busksjiktet består av
beitepreget rogn og osp. 1overgangen til neste delområde står det
et smalt belte med planta gran langs en bekk.

Delområde 116Her går traseen over nysådd kulturmark, eng, med
en rekke kulturbetinga arter.

Deiområde 1/7 Furukoller iblandet tørke- og beiteskada løvtreve-
getasjon, med noe gran i søkkene. Av arter som kan nevnes er eta-
sjehusmose og furumose i bunnsjiktet, og stri kråkefot, skogsalat,
hestehov, myrfiol og enghumleblom i feltsjiktet. Blåveisfinnes også,
og på stubber vokser linnea.

Delområde 118Et skar med overveiende hogstmoden gran. Lite
eller ingen vegetasjon av noen betydning i skogbunnen. Bare
enkelteksemplarer av skogsnelle, småbregner, skogburkne og gau-
kesyre er å se.

Søndre delen av dalsøkket består av et nydelig utformet område
hvor en bekk har gravet seg ned i skogbunnen av storvokst gran,
nærmest et mini-meander.

Delområde 1/9 Hele området går over kulturmark, sådd eng og
åkermark, og en del ugrasarter finnes her. 1kanten mot kollen mot
vest finnes englodnegras som ikke er vanlig i Telemark. Her står
også åkersvinerot. Ellers kan nevnes balderbrå, tunbalderbrå og
kranskonvall.

Kollen er på vestsiden kledd med eik, nærmest lågurteikeskog (F3)
med rikere innslag. Her finnes bl.a. kranskonvall, kantkonvall, maur-
arve, lundrapp, skogsvinerot, krossved, blåveis, fredløs, tveskjegg-
veronika, hundekveke og mjødurt.

Nede ved elva er vegetasjonen preget av gråorvegetasjon med felt-




sjiktet dominert av stornesle og skogstjerneblom. Ellers ble det

notert vendelrot, sløke og mjødurt. Enkelteksemplarer av rødhyll
finnes også.

Delområde I/9b Eksisterende E 18 blir sideveg i området fra
Bamble kirke og nordøstover. Her går traseen forbi små skogløse
koller med spesiell flora. Fra den store kollen ved Riskan f.eks. nev-
nes forekomst av småsyre, blåmunke, lundrapp, tjæreblom, brodd-
bergknapp, stemorsblomst, sølvmure, flerårig knavel, berberiss,
svartburkne, olavsskjegg, lintorskemunn, småsmelle, filtkongslys,
skogvikke, vivendel, smalkjempe, grasstjerneblom, vårskrinneblom,
tofrøvikke og bakkeveronika.

Delområde 1/10 Relativt ung planta granskog dominerer. Nedover
skråningene på begge sider ned mot bekken er det sterkt innslag
av løvtrær i blanding.

Delområde 1/11 Et område preget av furukoller med iblanding av
eik. Undervegetasjonen inneholder også en del beite- og tørkeska-
da vegetasjon, men det finnes også enkelteksemplarer av større
ospe- og bjørketrær. Feltsjiktet består vesentlig av grasarter som
smyle, kvein og noe hundegras. Det er mindre felter med røsslyng
og det finnes også blåbær og tyttebær.

Delområde 1/12 Et område med vekslinger mellom planta gran,
furukoller, dyrka mark og eng. Ved oppkjøringen til Skaugtjenna
ligger noe dyrka eng, og i kanten mot kollene er det planta inn
gran. Kollene har det vanlige preget med tørr lyngfuruskog (A2)
med lett innblanding av eik, noe osp, selje og bjørk (nedre del mot
granskogen) og bart fjell i dagen. På sørøstsida av vegen øker inn-
slaget av eik betraktelig.

Delområde 1/13 Hele åsryggen mellom Brekkedalen og vegen opp
til Smedplassen er langsmed vegen bevokst med nesten hogstmo-
den granskog uten innblanding av særlig annet. Lenger mot nord-
vest, et stykke innenfor vegen innover åsryggen/kollen, øker innslag
av andre treslag, og lyngrik furuskog overtar og dominerer helt.
Innslaget av selje, osp og bjørk er sterkt helt ute ved vegen. Alm ble
også registrert.

For sørøstsida av vegen: se Alt. IV, delområde IV/13.

Delområde 1/14 Brekkedalen er omtalt under Alt. II, delområde
11/12,og Alt. IV, delområde IV/15.

Delområde 1/15 Partiet fra Brekkedalen til der E 18 krysserÅbyelva,
er det igjen en blanding av koller med furuvegetasjon, spredte eiker
og bart fjell i dagen, kulturmark (åker og eng) og planta gran. På
begge sider av vegen ligger det mot sørøst et smalt belte av kultur-
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mark, og innenfor finnes det furukoller. Nede i de laveste partiene,

bl.a. på begge sider av Åbyelva, finnes det en del planta skog, sær-

lig på sørøstsida av vegen, mens det inntil elveløpet er nesten reine

gråorbestander. Her finnes også innblandet selje og litt ask.

Delområde 1/16Deler av traseen går her gjennom en bratt kolle.

Berget kommer opp i dagen, og vegetasjonen består av eik i domi-

nans med spredt furu. I feltsjiktet dominerer røsslyng.

Delområde1/17Dette partiet går i sin helhet gjennom kulturmark,

i det vesentlige eng. På nordsida av vegen ligger flere løvskogspar-

tier i nedkanten av Stokkeåsen. Her står fine partier med eik, lind

og ask i bestander. Stokkeåsen har furuskog med innblanding av

eik av den vegetasjonstypen som er nevnt foran. Kollen på sørsida

av vegen, rett sørøst av Stokke, inneholder hegg og bestanddan-

nende hassel. Blåveisvokser også her. Såvidt seint på året og etter

tørken Telemark var utsatt for sommeren 1992, var det vanskelig å

danne seg et riktig bilde om hva som måtte finnes her.

Delområde 1/18Også denne delen av traseforslaget går stort sett

gjennom kulturmark. Ved Stokkebakken servicesenter finnes noen

små koller helt inn til vegen. Her er de vanlige utformingene med

glissen furuskog og oppslag av løvskog, først og fremst noe stor eik,

men også tette kratt av osp. Ved Stokkebakken finnes engknopp-

urt og gjeldkarve i vegkantene. Noen steder ligger kollene nær inn

til vegen, mens andre steder ligger disse bakenfor kulturmarka, hele

tida av typen furukolle med innblanding av eik og andre løvtrær,

bl.a. noe lind. Her og der kommer mjødurt inn i tette bestander på

de gamle engene og i grøftene. Langs vegkantene og i grøftekan-

tene står tette oppslag av geitrams.

Delområde 1/19Langs første delen av dette partiet følger den nye

traseen den gamle gjennom en skjæring. På nordsida av vegen lig-

ger store partier med åpent berg i dagen og med spredt vegetasjon

av tørkeskadd småeik, einer, lyng av forskjellig slag, og flere berg-

knapp-arter. Langs vegen står også enkelteksemplarer av lønn. I

østre enden av dette området finnes et lite felt med meget tett løv-

skog, dominert av osp, men også bjørk, lønn, lind og hegg.

Vivendel vokser også her.

Delområde 1/20Hele dette delområdet består av kulturmark, i øst

knyttet til pleiehjemmet, i vest med store partier av ødeeng som

mot Vissestadtjenna går over mot takrørsvegetasjon. Ellerskommer

mjødurt inn med full tyngde mot vest.

Delområde 1/21 Kulturmark, brakk eng med store områder av


mjødurt og bringebær strekker seg på nordsida av vegen. Mot


Vissestadtjenna glir dette over i grasmark med stort innslag av sølv-

bunke. Mot tjenna ligger et tett belte med takrør og enkelte små-

bestander av svartor.

Påsørsida av vegen ligger furukollene med eik og røsslyng flere ste-

der nesten inn til vegen.

Delområde 1/22Traseen går her stort sett gjennom kulturmark,

både ødeeng og eng som blir slått, og også litt åkermark. I de gam-

le engene finnes mjødurt og sløke, og på litt tørrere steder opptrer

perikum. Noen steder finnes også tette bestander med bringebær.

På nordsida av vegen - den foreslåtte traseen følger her den nåvæ-

rende traseen - ligger furukoller med eik av samme type som under

forrige delområde.

Delområde 1/23Dette området er sterkt kulturpreget med en del

bebyggelse inn til vegen. Noen av de forannevnte furukollene med

eikeinnslag finnes, og noen steder ligger små flekker med eng av

variert kvalitet. Under Hytteåsen har floraen sterkt innslag av var-

mekjære vekster. Her er en fin eikelund med haremat, gjerdevikke,

tveskjeggveronika, kratthumleblom, vindelslirekne og småberg-

knapp. I vegkantene vokser bl.a. ekte malurt (kulturspredd?),

broddbergknapp, småstorkenebb, tranehals, svaleurt, smalkjempe,

tysk mure og flatrapp.

Delområde 1/24 Hele partiet på sørsiden av den foreslåtte vegtra-

seen er preget av furukoller hvor eika går inn som et fast innslag. I

de lavere partiene er det blitt planta inn en del gran etter at områ-

det har vært hogd ut. Ellers er det sterkt innslag av småvokst løv-

skog blant grana. Også i de østvendte liene på furukollene er det

mye løvskog, først og fremst bjørk og selje, men også en del osp.

Mot øst ligger det også noen furukoller, men her er området mer

preget av menneskelig aktivitet. På flatene mellom ny og gammel

trase står noen småfelter av svartor. I vegkantene vokser stakekar-

se. Ved nåværende avkjøring til Valle ligger et lite område med grå-

orskog ved bekken. I kantene mot vegen dominerer mjødurt og

fredløs.

Delområde 1/25Nord- og nordøstsida av vegen er fortsatt kultur-

preget med bebyggelse og engvegetasjon. Like øst for bensinsta-

sjonen går planta granskog helt ned til den gamle traseen som her

går som parallellveg. Det er lite vegetasjon i felt- og bunnsjiktet i

denne skogen.

På sør og sørøstsida av vegen veksler det mellom furukoller med

mye innslag av osp og bjørk, og planta granskog. I granskogen fin-

nes bl.a. skogsnelle og hårfrytle. I grøfter langs vegkantene og inn-

over på ødeengene finnes store felt med vassrørkvein, mjødurt og

noe fredløs.
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Delområde 1/26 Fra innkjøringen til Østre Rosland og videre fram-

over er bildet på nordsiden av vegen stort sett det samme som

under forrige delområde med kulturmark, særlig ødeenger med

innplanta skog i enkelte partier. Påsørsida av vegen finnes mye ung

planta gran med innslag av bjørk og osp.

Delområcle 1/27 De bratte skrentene under Lauvås er nærmest

vegen preget av varmekjær flora med bergrørkvein, bergmynte,

lind, hassel, eik og osp. Påsørsida av vegen er det planta gran i fel-

ter. Litt lengre mot øst, mellom skrenten og vegen, finnes enkelte

åpne partier med brakk eng.

Delområde 1/28 Langs vegen mot Larønningen går det her vilt-

gjerder. Innenfor viltgjerdene er det i store trekk bare planta gran

av ulik alder. På knausene på sørsida av vegen finnes det dessuten

tørre rabber med enkelte innslag av beite- og tørkeskadd løvskog.

Delområde 1/29 Nordsida av vegen er her en fint utformet løv-

skogsli med lind, storvokst osp, hassel og storvokst eik. I feltsjiktet

vokser bl.a. blåveis og bergrørkvein. Ovenfor denne lia kommer den

vanlig formen av furukoller inn. Påsørsida av vegen finnes også små

felt med planta gran.

Delområde 1/30 Resten av trasen fram til Dørdal går med sideve-

ger stort sett i samme vekslende område med mye planta skog av

forskjellig alder, furukoller med store innslag av løwegetasjon og

lyng i feltsjiktet og bart fjell i dagen. Eika synes å avta noe i dette

området, mens arter som osp, bjørk, selje og rogn kommer sterke-

re inn. Bjørka opptrer særlig i granbeplantningene.

Andre arter i feltsjiktet er tyttebær, blåbær, einstape og linnea. I

vegkantene finnes en del bergrørkvein.

Helt i østenden av dette delområdet finnes lier med hassel og blå-

veis helt ned mot eksisterende E 18-tras. Det finnes et område

med furuskog av bra størrelse, og i et lite fuktig drag finnes det en

bestand av svartor. Langs bekken fra Sprangbru til Dørdal vokser

det gråor.

Alternativ 11
Delområde 11/1Se Alt. I, delområde I/1. Her følger alle alternati-

vene samme tras.

Delområde 11/2Se Alt. I, delområdene I/2-1/9.

Delområde 11/3 Delområdet er preget av en del blandingsskog


med stor variasjon. I området finnes noe gran (planta) med store


felter med løvskogsblanding, særlig osp, selje, rogn og or (i lavere

partier ned mot vegen til Høen). Vestover kommer det inn noe eldre

granskog.

Delområde 11/4Her er vegetasjonen preget av gammel kulturmark

med rikere artsutvalg. Skvallerkål vokste her ikke langt fra grunn-

murene til en gammel bygning.

Delområde 11/5Rikere vegetasjon med innslag av edelløvtrær, bl.a.

lønn. Innslaget av kulturbetinget vegetasjon var påtakelig. Blant

annet finnes gamle plommetrær og morell. Oppover i lia bakenfor

vokser det noe eik, før vegetasjonen går over i den vanlige tørre

lyngfuruskogen med eikeinnslag lengst oppe i lia. Andre arter er

skvallerkål, rips, skogsalat og lusegras.

Delområde 11/6Et variert område fra enden av kulturmarksområ-

det og over mot vegen til Skaugtjenna. I øst er det et parti med rike-

re, hogstmoden granskog av typen småbregnegranskog. Her er noe

innblanding av løvlrær. Arter som kan nevnes herfra, er bl.a. mys-

kegras og blåveis.

Fra Storås og ned mot vegen finnes en del kjempestore steinblok-

ker med spredt gran, småbregner og blåveis i feltsjiktet. Nede ved

standplassen til skytebanen vokser det bl.a. stormaure og berg-

rørkvein. Av andre arter kan nevnes hundegras, kveke, rødkløver,

tveskjeggveronika, mjødurt, brunrot, korsknapp, hundekjeks,

engrapp og rød jonsokblom.

Delområde 11/7Området som ligger nedenfor vegen og standplass

og videre over bekken, ligger i en ravine som er gravet ut av bek-

ken. Jordsmonnet består av fin, rik moldjord over leirlaget.

Vegetasjonen er preget av oreskog (gråor) i bunnen av ravinen.

Videre oppover i tørrere partier på vestsida av bekken kommer

hegg, og øverst oppe består løvskogen nesten utelukkende av has-

sel. I feltsjiktet finnes skavgras, skogstjerneblom, strutseveng, slakk-

starr og i bekken opptrer bekkekarse. Vegetasjonen kan trolig gå

inn under betegnelsen or-heggeskog (E3), og dette området har en

slik utforming at det er et av de mest interessante i hele det under-

søkte området. Andre arter her er skogsalat, fredløs, enghumle-

blom, mjødurt og rød jonsokblom. I den delen der hassel domine-

rer, ble det registrert store mengder stanksopp.

Delområde 11/8Vegetasjonen er preget av store uthogde områder

med nyplantinger. Mye småvokst løvvirke er på veg inn, først og

fremst osp og bjørk.

Delområde 11/9 Vegetasjonen består av planta granskog i god


vekst. Granbeplantningene er storvokste og innslaget av løvtrær,


særlig osp, er påtakelig. Enkelteksemplarer av furu og hasselfinnes.
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Bjørnemose dominerer stedvis i bunnsjiktet sammen med kystfa-

germose og etasjemose. Ellers kan nevnes hårfrytle, vivendel og

mannasøtgras.

Delområde 11/10Gammel, naturlig og hogstmoden granskog på

begge sider av vegen. Underlaget er fuktig moldjord, og en liten

bekk skjærer seg gjennom skogbunnen. Granskogen er av blan-

dingskarakter, og flekkvis finnes det blåbærgranskog (B2) på de

minst fuktige områdene og småbregnegranskog på de fuktigste

delene. Av arter som kan nevnes foruten blåbær og tyttebær er

kysttornemose, etasjehusmose og torvmose-arter i bunnsjiktet og

ellers stri kråkefot, skogburkne, sølvbunke, hårfrytle, tepperot og

fredløs.

Delområde 11/11 På toppen av skråningen ned mot Brekkedalen

ligger et lite parti med sandjord, og vegetasjonen består for stør-

steparten av bjørk og osp i blanding. Enkelte eksemplarer av gran

finnes. Lite å bemerke ellers bortsett fra at einstape og skogsnelle

dominerer feltsjiktet.

På nordsida av delområdene 11/8- 11/11er det tørre furukoller med

iblanding av eik, lyngrikt feltsjikt og flekkvis nakent berg i dagen,

type tørr lyngfuruskog (A2).

Delområde 11/12I selve Brekkedalen består vegetasjonen av plan-

ta granskog i blanding med osp, bjørk og or. Innslaget av torvmo-

ser er relativt stort.

Delområde 11/13Hele trasen løper her gjennom et felt med stort

sett ung, planta granskog, men med åpne gamle jorder inn imel-

lom. På småkollene rundt finner en glissen furuskog, iblandet litt

småvokst eik, ofte tørkeskada, og røsslyng, en vegetasjonstype tro-

lig av typen tørr lyngfuruskog (A2).

Delområde 11/14Trasen går i kanten av ei bratt li og vil berøre

både plantefelter med ung granskog og små forekomster av linde-

lier med bl.a. blåveis. På nordsiden er det samme utforming av tørr

lyngfuruskog (A2) som foran.

Delområde 11/15Området fram til Nysteintjenna er i hovedtrekk

meget ensartet. Trasen følger her brede hyller i lia ovenfor gårds-

bebyggelsen på Bjørkeset og går i hovedsak gjennom tørr lyngfu-

ruskog (A2) med enkelteksemplarer av eik og i feltsjiktet en blan-

ding av røsslyng, blåbær og tyttebær. I fuktigere partier finnes blok-

kebær. På tørre, eksponerte steder finnes dessuten mjølbær. Flere

steder vokser også bjønnkam.

Noen bekker renner ned lia og krysser trasen. Kløftene disse ren-

ner i er ganske frodige og flere steder finnes f.eks. skogsvingel og

blåveis. I bekkekløftene vokser også gran og or.

På hyllene er det stedvis noe dypere jord og litt fuktigere, og her

dominerer gran. Her finnes også ofte kratt av ørevier.

Delområde 11/16 Kulturmark bestående av dyrka eng på morene

ned mot Nysteintjenna.

Delområde 11/17Et større område med uthogst og nyplantet gran.

I bunnen av dalsøkket renner en bekk. Flekkvis er det nokså myret

skogbunn hvor bl.a. bjørk og or kommer inn.

Delområde 11/18Kulturmark med dyrka eng og beite. Gran finnes

planta i sørkanten.

Delområde 11/19 Kulturmark mot sør og tørr furulyngskog mot

nord. Trasen kommer til å gå i kanten av grensa mellom de to

vegetasjonstypene.

Delområde 11/20Trasen vil gå under en bratt nordvendt skrent

med løvskog, osp og bjørk, men med innslag av gran. Påtoppen av

skrenten finnes den vanlige tørre lyngfuruskogen med innslag av

eik. Pånordsiden ligger det et felt med granskog, trolig planta, med

lite vegetasjon i feltsjiktet.

Delområde 11/21 Trasen følger her i store trekk vegen inn til

Nystein og har mot sør en bratt skrent med tørr lyngfuruskog (A2)

på toppen. På nordsida ligger det et felt med storvokst, nesten

hogstmoden granskog av en type som ligger mellom blåbærgran-

skog og småbregnegranskog.

Delområde 11/22Gammel, brakk eng hvor løvskogen har begynt

å innvandre fra nordsiden, først og fremst osp, men også selje og

bjørk. Av arter som ble funnet i enga kan nevnes hundegras, kve-

ke, høymol, meldestokk, grasstjerneblom, bringebær, smalkjempe,

nyseryllik og veitistel.

Delområde 11/23 Granskog uten særlig vegetasjon i feltsjiktet. I

kanten mot enga vokser det bjønnkam, og i en bekk mot vest står

det en liten bestand av pors.

Delområde 11/24Stor uthogst hvor det står igjen enkelte spred-

te furutrær og en del småvokst eik. Mye beitet løvkratt av osp

og rogn. I lia på nordsida finnes en del bestander av eik (type Fl)

og enkelte storvokste osper. Ovenfor eikeskogen kommer furu-

kollene med lyng i feltsjiktet inn igjen. Helt i vest får eikeskogen

innslag av bergrørkvein. Trasen følger i hovedsak uthogsten.
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Andre arter å nevne er kvassdå, bjørnebær og blåknapp.

Delområde 11/25Trasen følger fram til tunnelinnslaget den nedre

delen av ei bratt li med mye tørkeskadd eikeskog, av den fattige

typen (F1). Her finnes en del einer og smyle opptrer som domine-

rende grasart. Vivendel finnes også. Helt vest ved tunnelinnslaget

finnes et bekkedrag med bl.a. storvokste eiker og med skogsving-

el og blåveis i feltsjiktet. Andre arter er bergrørkvein, smyle, skjør-

lok og ormetelg.

Delområde 11/26 Dette området ligger i vestenden av en nesten

1,5 km lang tunnel som munner ut ved Roslandsdalen. Der tunne-

len kommer ut, finnes en kolle med tørr lyngfuruskog (A2). 1bratt-

lia på vestsida av kollen der tunnelen kommer ut, er det delvis

uthogd med enkelte store furuer og store osper stående igjen. I lia

finnes mye løvskratt, bl.a. en del hassel, noe rogn og selje. Ved bek-

ken inntil vegen vokser også krossved.

Delområde 11/27Kulturmark med beite og dyrka eng med en liten

furukolle med innslag av mange løvtrearter. Bergrørkvein vokser

også i dette området.

Delområde 11/28 Furukoller med lyngrik furuskog, bl.a. røsslyng,

blåbær og tyttebær. Området er en del uthogd, men det meste av

furua står igjen. Grana er tatt ut, og ny gran er planta inn. Mange

små fuktige søkk ligger mellom furukollene. Her er det en del opp-

slag av småbjørk. Bjørnemose dominerer bunnsjiktet. Flere fine

bestander av stri kråkefot. Av grasarter dominerer flekkvis både

smyle og blåtopp.

Alternativ Illa
Delområde 111/1Se Alt. I, delområde I/1. Felles for samtlige alter-

nativer.

Delområde 111/2Se Alt. I, delområdene 1/2- 1/9.

Delområde 111/3Dette delområdet omfatter et felt med variert

blandingsskog. 1området er det en del gran, men innslagene av

løvvirke er påtakelig. Vesentlig ung planta granskog med opp-

vekst av ny løvskog av osp, or (mot vegen til Høen og ned i lave-

re partier), rogn og selje. 1vest går det inn eldre granskog med

lite vegetasjon i feltsjiktet (planta skog?), og opp på oversida av

trasen opptrer den vanlige blandingen av furu og eik som dan-

ner overgang mellom tørr lyngfuruskog (A2) og fattig eikeskog

(F1).

Delområde 111/4Tørr lyngfuruskog (A2) med røsslyng som domi-

nant i feltsjiktet. Mye bare knauser med innslag av eik.

Delområde 111/5Et lite felt av edelløvtrær med eldre granskog

(planta?) i nedkant og tørr lyngfuruskog (A2) i overkant. Her finnes

bl.a. lønn og lind.

Delområde 111/6Dette området består i det alt vesentlige av glis-

sen furuskog av en type som kan minne om kalkfuruskogen på

kambro-siluren i Grenland med mellomstor størrelse på furua og

lite innblanding av andre treslag, da med unntak av en del arter

spredt i busksjiktet. Kalkfuruskogens følgearter mangler i det store

og hele, men det kan være grunn til, med en viss reservasjon, å

plassere dette området i typen Clb, mjølbær-kalkfuruskog. Det fin-

nes mye blåtopp i skogbunnen der det er litt fuktigere forhold.

Skogområdet er fint utformet og er svært utypisk i forhold til furu-

skogen ellers i hele det undersøkte området.

Delområde 111/7Hele området er meget variert, men hovedtypen

består av tørr lyngfuruskog (A2) med innblanding av eik noe under

toppen av kollene. Stedvis finnes rene småbestander av eik, da gjer-

ne i en rikere utforming, lågurt-eikeskog (F3), med bl.a. tveskjegg-

veronika, liljekonvall og bergrørkvein. Her og der, særlig nær tun-

nelinnslaget og nede ved vegen, er det også sterk innblanding av

gran, nærmest type A3, barblandingsskog. I den bratte ha på øst-

sida av vegen forekommer blåveis sammen med lind og vivendel. I

fuktige søkk opptrer gran sammen med blokkebær og ørevier. Av

andre arter kan nevnes lusegras, svartburkne, lundrapp, stankstor-

kenebb, smyle, småsyre, legeveronika, skogfiol og knollerteknapp.

Delområde 111/8Her følger trasen områder med kulturmark, i det

alt vesentlige eng for slått og beite.

Delområde 111/9Vekslende område med dominans av blåbær-

granskog (B2), men med småkoller med tørr lyngfuruskog (A2) og

barblandingsskog (A3). Midt i feltet ligger et grøfta myrområde like

på sørsiden av trasen. Skogtypen ligger nærmest opp til blåbær-

granskog, men innslaget av bjørnemoser i bunnsjiktet er påtakelig.

Delområde 111/10 Hogstmoden blåbærgranskog og småbregne-

granskog (B2 og B3) i veksling, med fine utforminger. Rik soppflo-

ra med bl.a. duftbrunpigg.

Delområde 111/11 Store uthogster, relativt nye, med rester av tørr

lyngfuruskog (A2) på kollene. På kolle inntil trasen ble det funnet

flere rike bestander av vårbendel. Grensen mot granskogsområdet

i øst er skarp og går ved bekken.

Delområde 111/12 Granskog av type småbregnegranskog (B3). Inn

imellom ligger små sumpområder med nesten reine orebestander.

Her vokser bl.a. store mengder stri kråkefot og sennegras.
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Delområde 111/13 Et lite område med dominans av varmekjær løy-

trevegetasjon, først og fremst lind og lønn. Tilhører typen alm-lin-

deskog (E1).

Delområde 111/14Vestre delen av området med utpreget blåbær-

granskog (B2). Her ble registrert bjønnkam og skogsvingel. Østre

delen av dette området består av barblandingsskog (A3) med inn-

slag av løvtrær, først og fremst eik, men også varmekjære arter som

lind, alm og hassel.

Delområde 111/15 Traseen går her over et område med tørre furu-

koller med røsslyng. Berget stikker stedvis opp i dagen. Skogen er

nærmest tørr lyngfuruskog (A2). Nederst i lia er vegetasjonen pre-

get av hasselkratt med bl.a. blåveis i feltsjiktet. Her inngår også var-

mekjære arter som lønn og lind. Denne delen av lia kommer til å bli

sterkt berørt ved eventuelle utbygging. Andre arter som bør nevnes

er knollerteknapp, bergrørkvein, strutseveng. I forkant av lia er det

gammelt kulturbeite rundt Kristensplass.

Delområde 111/16 Traseen krysser her et smalt område med stille-

flytende vann og et myrparti. Dette området har en utforming med

elvesnelle og takrørsbelter ute i vannet, og med myrvegetasjon hvor

blåtopp, pors og vassrørkvein dominerer.

Delområde 111/17 På strekningen fra Myrane og nesten fram til

Strømme har granskogen vært hogd og siden nyplantet og tynnet.

Flekkvis er vegetasjonen sterkt preget av dette og av at det er fore-

tatt drenering av myrete områder før innplanting av ny skog. Rester

av denne myrvegetasjonen blir avspeilet i arter som lyssiv, knappsiv

og myrtistel. Området er i det hele tydelig merket av menneskelig

aktivitet. Øst i området er det plantet inn andre gran-arter (sitka-

gran?).

Traseen går her i et langsgående dalsøkk. Nordsiden av søkket har

hele vegen den tørre lyngfuruskogsutformingen som er så vanlig i

hele planområdet fra Rugtvedt til Dørdal. Stedvis er det også svak

innblanding av eik.

Delområde 111/18 Traseen går her i lia like ovenfor et drenert myr-

område. I kanten mellom lia og myra er det plantet inn gran, mens

det meste av løwegetasjonen enten er sprøytet ned eller totalt tør-

keskadd. Lia er en del av en kolle med den samme tørre lyngfuru-

skogsvegetasjonen (A2) som er dominant i området. Også her lig-

ger bergknausene oppe i dagen.

Delområde 111/19 Dette området går helt fram til eiendomsgrensa


nær Svartholt, og vegetasjonen består i det alt vesentlige av planta


granskog av forskjellig alder. Opprinnelig har det her vært myrom-

råder som er grøfta opp og tilplantet. Særlig i det vestlige partiet er

det en del oppslag av løvvirke, bjørk, osp og selje. Skrentene på

nordsiden er fortsatt preget av den tørre lyngfuruskogen (A2) med

spredte innslag av tørkeskadet eik. Av arter kan nevnes vassrør-

kvein, bergrørkvein, knegras, mannasøtgras, krypsiv, grøftesoleie,

jordbær og skogstorkenebb.

Delområde 111/20Delområde er stort sett av samme karakter som

delområde 111/19 og n"-mest en fortsettelse av dette. Det består

stort sett av innplanta gran på drenert myr, men det synes som om

grunneieren her ikke har lagt så mye arbeid i å tynne nyplantinge-

ne samt holde løvkrattet nede. Flere arter kommer dessuten inn på

myrene her. Lia på nordsida er fortsatt av tørr lyngfuruskogstype

(A2) med innslag av eik.

På fuktige steder kommer mjødurt inn. Ellers kan nevnes: krypso-

leie, blåkoll, grasstjerneblom, rustjerneblom og enghumleblom.

Delområde 111/21Meget stor blanding i dette området med gran

i de lavere og fuktigere partiene, og oppvekst av ung løvskog inn i

mellom. Imidlertid dominerer de tørre lyngfurukollene (A2) med

innslag av eik dette området. Helt i østre kanten mot delområde

111/20ligger en liten kolle med en hasselbestand mot øst og enkel-

te lindetrær (E1?). Nederst er det blokkmark, og i feltsjiktet her er

det tette bestander av stri kråkefot. Lenger oppe i lia kommer blå-

veis. På toppene av kollene helt vest i området finnes bestander av

vårbendel. Andre arter som kan nevnes er vanlig arve, tjæreblom,

småsyre, stjernestarr, gråstarr og bergrørkvein.

Delområde 111/22Området strekker seg fram til der traseen krys-

ser vegen til Øvre Skogstadvann. Vegetasjonen er preget av at hele

området er uthogd for en del år siden. Granskogen er på veg til-

bake (plantet?), men grana står relativt spredt og fortrinnsvis i små

søkk og skar. Inn imellom granpartiene ligger større åpne flater hvor

beitet, lavvokst løvskog preger bildet. De åpne flatene domineres

av store bestander av bergrørkvein.

Delområde 111/23Inntil vegen går traseen gjennom et lite felt med


urørt blåbærgranskog (B2) med svakt innslag av furu. Av andre


arter som forekommer kan nevnes einstape, rørkvein og fingerstarr.

Delområde 111/24Et lite felt med barblandingsskog med spor etter

hogstaktivitet. Oppslag av løvvirke i den glisne barskogen. Her vok-

ser også lusegras.

Delområde 111/25Et nydelig utviklet felt med rik eikeskog med


svak innblanding av osp og furu. Den tørre lyngfuruskogen overtar


igjen mot toppen av kollene. Et av de vakreste feltene i hele det
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undersøkteområdet. Blåveisog bergrørkvein kommer inn. Ved
foten aven furu i østrekantenavfeltet ble det funnet blomkålsopp,
som er sjeldeni Norgeog er karakterisertsom hensynskrevendei
lista over truede arter i Norge (Direktoratet for naturforvaltning
1992).

Ivestendenavfeltet får eikeskogenstørreinnblandingavandreløv-
trearter som bjørk,selje,ospog småvokstrogn.

Andre artersom kan nevneser bjønnkam,hengeaks,knegras,lilje-
konvall,knollerteknapp,skogfiol, gullrisog blåknapp.

Delområde 111/26Blandingsskoghvor eika bare finnes i spredte
eksemplarerog lite innslagav bartrær. Herfinnes bl.a. trollhegg.

Delområde 111/27Trasen går her på sørsidaav et øst-vest-gåen-
de dalsøkk,og stort sett går denoversmåkollermedfuktigeresøkk
inn imellom.Herfinneslyngrikfuruskogpå kollene,mendener noe
rikereenn den typen som dominererellers i de undersøkteområ-
dene.Dennetypen er en friskeretype med bl.a. torvmose-tepperi
bunnsjiktet. Ellersfinnes bjørnemoserog sigdmoseri store meng-
der i bunnsjiktet.

Ide fuktige søkkadominerergranai tette beplantninger,bådeyng-
re og mer "voksen" skog.Andre arter er f.eks. lusegras,stri kråke-
fot, bjørnebær,krekling,skogrørkvein,hengeaksog bråtestarr.

Delområde 111/28Sistedelenfør tunnelinnslagetpå dennetras&
en går stort sett gjennom myrpreget terreng med nyplantet gran
og oppslagav myebjørk.

Liamot nord er pregetavstorvoksteik og osp i blandingmed lind,
lønn,askog hassel(E1?),og med blåveis,bergrørkveinog skogfiol
i feltsjiktet. Dette er et av de få steder hvor en kan sevarmekjær
løvskogi noe størrebestander.Nedei fuktige områdervokserbei-
testarr.

Delområde 111/29Ved tunnel-innslaget nær Vestre Roslandfort-
setterden tørre lyngfuruskogenpå toppen av kollene,mensgrana
dominereri de lavereog fuktige partiene.I overgangeneer det her
reineospebestander.

Delområde 111/30Trasen vil her gå over den sammetypen kolle-
formasjonermed tørr eikeblandetog lyngrik furuskog som er den
dominanteskogstypeni de undersøkteområdene.Idette feltet inn-
går ogsåmyeeinstape.Heledette feltet, særlignærmestvegentil
ØstreEngvann,er av meget blandet karakterog variererstort over
korte avstander.Vest i området kommer hasselog krattfiol inn.

Nedenfor den bratte skrenten står grana i tette, hogstmodne
bestander.Flekkerav reine orebestanderfinnes helt innerst mot
berget. I granvegetasjonendominererbjørnemosenei bunnsjiktet,
menellerser det lite annetennstorbregnerå seher.Granaer plan-
tet. Av andre arter kan nevnes:småsmelle,tjæreblom, småberg-
knapp,jordbær, legeveronika,fingerstarr,liljekonvall,krattfiol, troll-
heggog vivendel.

Delområde 111/31Trasen følger her brattskrenten helt fram til
eksisterendeE 18. Den sørvendte lia ned til flatene mot Vestre
Roslander avsammetørre lyngfuruskogstypesomnevntover,med
innblandingav til dels tørkeskadeteik og noen andre løvtrær, og
stedvisnår berget oppe i dagen.

Nedei kantenav skrentenstårgrana(plantet) i et smalt belte, nes-
ten uten noevegetasjoni felt- og bunnsjiktet.

Delområdene111/29-111/31inngårogsåi Alt. II, idet disseto alterna-
tivenemøtesfør tunnelinnslagetvedVardås,nordøstfor Roslands-
gårdene.

Alternativ IV
Delområde 1V/1 Sedelområde1/1i Alt. I.

Delområde 1V/2 Trasen går her gjennom et grenseområdemel-
lom lyngfuruskog(A2) mot vestog et størreområde med blåbær-
granskog (B2) mot øst. Granskogensom ser ut til å være hogst-
moden,vil trolig bli berørt. 1lia underStokkeåsener skogentatt ut
og løvskogskratthar overtatt.

Delområde 1V/3 Storvokst, hogstmoden, fint utformet lågurt-
granskog (C2) i sørenden av feltet, mens nordenden av dette
delområdet har stor innblandingav furu (A3). I lågurtgranskogen
finnes bl.a. sjampinjong-arter.Av arter som ble notert kan nevnes
lusegras,stri kråkefot, skogburkne, hengeveng,fugletelg, skog-
snelle,knollerteknapp,fredløs,gaukesyreog myrfiol.

Delområde 1V/4 Enuthogst med mangearter. Englodnegrasvok-
ste i kantenaven bekk.Denneartener sjeldeniTelemark.Ellersble
det notert ormetelg, skogburkne, hengeveng,fugletelg, rød jon-
sokblom, bringebær, legeveronika,kvassdå,hårfrytle og mengder
av smyle.

Delområde 1V/5 Trasen går her enten i kantenav elleroveråker.
Påøstsidenavtrasen liggeret områdesomerdominertavgranskog
i ulikevarianter(B3,C2og A3).Etliteområdeavgråorfantesomtrent
midt i delområdet.Avarterkannevnesbl.a.berggull,jordbær,stank-
storkenebb,stemorsblomst,krossvedog kratthumleblom.
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Delområde IV/6 Delområdet er preget av stor variasjon med domi-

nans av tørr lyngfuruskog (A2), men i lavereliggende søkk domine-

rer gran, gjerne ungskog, samt stedvis også småvokst bjørk. Flekkvis

ble det også registrert barblandingsskog (A3).

Arter som kan nevnes herfra er på de tørre kollene småsyre, små-

smelle og smørbukk. Fra de fuktigere områdene kan nevnes hen-

geveng, tepperot, teiebær, enghumleblom, trollhegg, myrfiol,

skogfiol, gaukesyre, hvitmaure (i skogkant), hengeaks, skogrør-

kvein, kornstarr og grønnstarr.

Delområde IV/7 Dette delområdet går like forbi skogsbilvegen og

bekken østover fra Rognskåsa.

Granskogen forekommer i to utforminger; mot nord småbregne-

granskog (B3) og mot sør planta granskog uten særlig undervege-

tasjon, da med unntak av rike soppforekomster. Midt i dette delom-

rådet ligger et lite felt med lind.

Noen av de artene som ble notert er stri kråkefot, skogsnelle,skogburk-

ne, enghumleblom, mjødurt, fredløs, gaukesyre,sløke, mannasøtgras,

skogsivaks,hårfrytle, slakkstarr,maiblom og flekker med fjærmose.

Delområde IV/8 Vegetasjonen er i hovedsak preget av tørr lyng-

furuskog (A2), men iblandet mange små felter med stor variasjon i

utformingen. Bl.a. finnes det små fragmenter av en granskogstype

som ligger nærmest høystaudeskog (C4), oreskog (E2 ?) og litt

planta granskog i småflekker.

Delområde IV/9 Denne delen av traseen er meget ensartat ved at

den går gjennom gamle uthogster med ny planta granskog i god

vekst. Inn imellom finnes koller med rester av tørr lyngfuruskog

(A2). Delområdet strekker seg et stykke ned i den bratte lia ned mot

bekken i Trolldalen. I nordenden vokser bl.a. skogvikke.

Delområde IV/10 På begge sider av bekken i Trolldalen er vege-

tasjonen relativt rik med en utforming av gråorskog nær opp til grå-

or-askeskog (E2). Dette området utgjør et svært lite felt totalt, men

artsutvalget er stort. Mellom bekken og gården ligger et kultur-

marksområde med flere arter knyttet til denne typen vegetasjon

bl.a. vanlig knoppurt, stormaure, mjødurt og nesle. I kanten av

enga vokser også englodnegras. Av arter fra elvebredden og grå-

orskogen kan nevnes strutseveng (som dominerer totalt på sørsida

av elva), skogburkne, rød jonsokblom, skogstjerneblom, mjødurt,

fredløs, skogsvinerot, vassrørkvein og hundekveke.

I elveleiet vokser arter som hønsegras, vasspepper, bekkekarse,

springfrø, dikeforglemmegei og hundekveke.

Mot bergveggen i sør ligger et lite område av edelløvskog som kan

bli berørt av traseen. Her finnes arter som lind, alm, ask, hassel,

rogn og krossved.

Delområde IV/11 Der traseen kommer ut av tunnelen ved vegen

mellom Esse-og Vinjegårdene, preges den bratte lia av varmekjær

vegetasjon av typen alm-lindeskog (E1). På andre siden av bekken

fortsetter innslaget av varmekjær løvskog, men her av en annen

type, gråor-askeskog.

Alm-lindeskogen består kun av et smalt belte, og der bratthenget

begynner, forsvinner denne skogstypen. Området utmerker seg ved

ganske rik vegetasjon. Arter av løvtrær er lønn, ask, hegg og eik.

Av busker finnes krossved og trollhegg. I feltsjiktet vokser svart-

erteknapp, fredløs, bergmynte, kransmynte, skogsvinerot, stor-

klokke, lundgrønaks, liljekonvall og vårmarihand.

Delområde IV/12 Kulturmark, dyrka eng.

Delområde IV/13 Her domineres vegetasjonen av tørr lyngfuru-

skog (A2) uten særlig stor artsrikdom. I lavere partier, søkk og små

skar finnes områder med blanding av planta gran og bjørk.

Delområde IV/14 Granskog som varierer mellom blåbærgranskog

(B2) og småbregnegranskog (B3). Mot sør dannes det en grense

med tørr lyngfuruskog (A2). Inn imellom ligger småkoller med tørr

lyngfuruskog.

Delom råde IV/15 I området der traseen krysser Brekkedalen er

vegetasjonen preget av en blanding av gran (plantet?), osp, bjørk

og or. Østsiden av dalen er ganske moserik med dominans av torv-

mose-arter.

Delområde IV/16 Blandingsområde med kollepreg hvor den tørre

lyngfuruskogen (A2) dominerer. Mellom kollene ligger det områder

med åpne jorder og planta granskog i god vekst. Av spesielle arter

kan nevnes at det på toppen av kollene her og der finnes vårben-

del, en art som er relativt sjelden i Telemark som hele, men som ble

funnet mange steder på slike koller i løpet av den tiden invente-

ringen foregikk. Lind vokser nede i lia, sammen med osp.

Delområde IV/17 Dette området var interessant og kan deles opp

i mindre områder av svært forskjellig karakter. Traseen går her like

under toppen av en kolle hvor vegetasjonen var den vanlige tørre

lyngfuruskogen (A2). I lia nedenfor denne ligger et felt med blåbær-

eikeskog (F1) med bergrørkvein, vivendel og mye liljekonvall i felt-

sjiktet. Her ble det også funnet nattfiol. Mot øst ligger et lite felt

med blåbærgranskog (B2) med eikeinnblanding. Mot vest ligger et
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annet felt med blåbærgranskog (B2). Her kan nevnes arter som
hengeaks, skogsvingel, skogkarse og krattslirekne. På toppen av
kollene vokser kantkonvall.

Delområde 11//18 Siste delområdet før denne traseen møter Alt.
Illa på nordsida av Nysteinstjenna, går i det alt vesentlige over dyr-
ka mark, men vil komme i konflikt med et løvskogsfelt i den bratte
lia ved Kristensplass.

5.3.2 Ulike vegetasjonstyper

Furuskog

Furuskog var den mest dominante vegetasjonstypen langs alle de
foreslåtte traseene. Denne fantes stort sett på meget grunnlendt
mark med flekker av bart fjell oppe i dagen. Siden jordsmonnet var
skrint eller manglet helt, vokste furua i skorter og bergsprekker.
Denne furuskogstypen ble også funnet innsprengt blant andre
vegetasjonstyper så fort det fantes en liten kolle. Der jordsmonnet
var som tynnest, gjerne på toppen av kollene, var furua normalt
svært småvokst, og her dominerte lav og mosevegetasjonen. Påsli-
ke områder var smyle og småsyre vanlig i feltsjiktet, mens vårben-
del dukket opp noen steder i stort antall på toppen av kollene. Der
furuskogen grenset opp til tørr eikeskog, fikk vi en overgangsform
med en viss innblanding av eik.

De vanligste artene i denne vegetasjonstypen er furu, røsslyng, små-
syre, smyle og tyttebær. 1mer fuktige drag vokste også skinntryte
og ørevier.

I et av delområdene (I1V6)ble det registrert en type furuskog som
skilte seg noe ut fra den øvrige, og denne kunne i utforming min-
ne litt om kalkfuruskogen i Grenland, selv om den manglet de vik-
tige følgeartene på kambro-siluren.

Granskog, småbregneskog og blåbærgranskog
Granskog finnes i områdene med dypere jordsmonn og større fuk-
tighet. Den varierte med mange former, og særlig gikk skillene
mellom planta granskog og naturlig granskog, som ofte var hogst-
moden. I begge disse formene opptrådte også skogsnelle og gau-
kesyre.

De vanligste artene i småbregneskog er geittelg, fugletelg, henge-
veng, gran, smyle og blåbær. Av mosearter ble det bl.a. funnet eta-
sjehusmose og furumose.

Noen steder varierte denne vegetasjonstypen med mer typisk blå-
bærgranskog, og her inngikk arter som skogstjerne og maiblom.

Tørr eikeskog
Denne skogstypen opptrer oftest på til dels svært grunnlendt og
tørr grunn, gjerne i de sørvendte liene, fra toppen av kollene og
et stykke ned i lia. Den finnes spredt i alle de undersøkte områ-
dene.

De vanligste artene som er knyttet til denne typen skog er som-
mereik, furu, osp, røsslyng, blåbær, tyttebær, liljekonvall, smyle og
sisselrot.

Rik eikeskog (lågurt-eikeskog)
Denne skogstypen opptrer i det undersøkte området i tilknytning til
furuskogen, gjerne noe lenger nede i lia, og sørvendt. Den opp-
trådte bare noen få steder, og forekomsten av rik eikeskog var sjel-
den. I ett av områdene ble det funnet blomkålsopp (på furu), en
sopp som er betraktet som meget sjelden i Telemark og er på lands-
plan ansett som hensynskrevende i vernesammenheng (Direkto-
ratet for naturforvaltning 1992).

De vanligste artene som ble funnet i denne typen skog er sommer-
eik, hengeaks, sølvbunke, smyle, bergrørkvein, lundrapp, hassel,
osp, vivendel, blåbær, hvitveis, blåveis og gaukesyre.

Alm-li ndeskog
Alm-lindeskog opptrådte i de undersøkte områdene i flere vari-
anter:

Ved Vinje, delområde IV/11, fantes en type som vel kan beteg-
nes som ask-edelløvskog. I denne kom det inn flere arter, bl.a. vår-
marihand, kransmynte, bergmynte, svarterteknapp, storklokke,
lundgrønnaks og av trær lønn, ask, hegg, hassel og eik. Her mang-
let imidlertid lind.

Området ved Vinje lå i en sørvendt, bratt li, under en bergvegg,
med næringsrik, fuktig jord med mye strøfall av løv. Denne skogty-
pen gikk over i en gråor-askeskogsform med innblanding av hegg
mot bekken, men mellom disse to gikk vegen. Denne siste typen
var dominert av gråor og ask, og i feltsjiktet dominerte mjødurt. Det
var ikke mulig å få sjekket vårfloraen i dette området utover det
som er nevnt ovenfor.

I et område vest for Roslandsdalen ble det registrert et område
med en tørr lindeskogstype. Denne hadde i tresjiktet lind og osp,
og i feltsjiktet var skogsvingel og ormetelg vanlig.

De vanligste artene som er knyttet til denne skogstypen er lønn,
hassel, lind, alm, ask, osp, blåveis, hegg, ormetelg, rød jonsokblom,
bergrørkvein, skogsvingel, lundrapp og krattfiol.
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Gråor-heggeskog

Denne skogtypen ble registrert bare ett sted, i bekkeravinen på

nordvestsiden av Storås, ved vegen opp til Skaugtjenna. Den opp-

trådte i en overgangsform med karakter av rik sumpskog nede i en

ravine hvor bekken hadde gravd seg gjennom et område med leir-

bakke. Hele området hadde preg av flere overgangstyper hvor de

øverste og tørreste partiene var dominert av hassel med innblan-

ding av bl.a. litt ask. 1feltsjiktet fantes bl.a. skogstjerneblom, gau-

kesyre, skogsnelle og skogsvingel. Dette området inneholdt også

store mengder med vanlig stanksopp.

Lavere ned mot bekken var dominansen av gråor nærmest full-

stendig i tresjiktet, mens feltsjiktet bl.a. inneholdt hvitveis, hegg og

skogstjerneblom.

Lengst nede mot bekken fikk skogen karakter av rik sumpskog,

men med gråor istedenfor svartor. Ellers fantes arter som slakk-

starr i store mengder, skavgras, strutseveng, mjødurt og bekke-

karse.

En annen type av gråor-skog ble registrert i delområde IV/10, ved

elva nordøst for Vinjegårdene. Denne hører trolig til utformingen

gråor-askeskog.

Følgende arter var de vanligste i denne skogstypen som bare ble

observert i et lite område: gråor, ask, hegg, hassel, hvitveis, gauke-

syre, kratthumleblom, enghumleblom, skavgras, skogsnelle, skog-

svingel, sauetelg, strutseveng og hengeveng.

Takrørsump

Ved Nysteinstjenna ble det registrert en vegetasjonstype, som i

noen grad er dominert av takrørsvegetasjon. Imidlertid var dette

området ikke mulig å plassere i det vanlige mønsteret under tak-

rørsump. Takrør dominerte størsteparten av området, men det inn-

gikk også en del snellevegetasjon. Imidlertid gikk dette over i en

myrtype med dominans av bl.a. pors og blåtopp.

"Knausesamfunn", flere typer

Denne vegetasjonstypen består av en rekke plantesamfunn av gan-

ske forskjellig karakter. På toppen av de ovennevnte kollene med

furu, lyng og eik er det ofte lite eller ingen vegetasjon. Det som fin-

nes av arter i tre- og busksjiktet, er ofte småvokste og tørkeskadde,

og de står ofte med så stor avstand at de ikke kan gi inntrykk av at

en har med skogkledde koller å gjøre. Trevegetasjonen er gjerne å

finne litt under toppen, og dermed blir det mest svært tørre knau-

ser med tilhørende samfunn på slike steder. Enkelte steder opptrer

rene knauser uten antydning til annen "trevegetasjon" enn nype-

roser og einer. Her er innslagene av andre arter mye større enn på

furukollene, og floraen får derved et noe rikere preg. Et slikt områ-

de finner en i delområde I/9B.

Disse artene var de vanligste i denne typen vegetasjon: Sisselrot,

smørbukk, bitter bergknapp, småbergknapp, broddbergknapp,

flerårig knavel, harekløver, sølvmure, småsmelle, tjæreblom, vår-

bendel, småsyre, kattefot, fjellrapp, flatrapp, lundrapp, bakkevero-

nika, stemorsblomst, vårarve, stankstorkenebb, blodstorkenebb,

hårsveve, sandarve, bakkemynte, nyperose, einer og blåmunke.

I tillegg kunne en også definere samfunn på kulturmark, ikke minst

ødeenger, gamle og nye beiteenger og åkermark. Når vi har valgt

å ikke gjøre det i denne sammenhengen, er det fordi vi mener at

det kun har plantesosiologisk interesse og ikke bør ha noen betyd-

ning for valget av trase for den nye E 18 gjennom Bamble.

5.3.3 Spesielt interessante områder

Beliggenheten av de enkelte områdene er vist i figur 10.

Alternativ I

Delområde 1/8og 1/9. Delområde 1/8 har en nydelig utforming

av storvokst granskog med et slags ravinelandskap hvor bekken

danner et slags mini-meander. Delområde 1/9 har kulturpåvirket

mark i blanding med en rik flora på en eikekolle. Fine overganger

mellom de forskjellige vegetasjonstypene.

Delområde 1/21. Svartorbestander og takrørvegetasjon ved

Vissestadtjenna.

Delområde 1/23. Kulturbetinga vegetasjon med interessante

arter langs E 18 ved hytteåsen nær Rønholt.

Delområde 1/29. Fint utformet løvskogsli på nordsida av E 18 i

området vestover fra Langrønningen.

Alternativ Il
Delområde 11/7.Lite ravinelandskap med rik flora og fine veks-

linger i vegetasjonsbildet. Et av de mest interessante områdene.

Alternativ Illa

Delområde IIV6.Furuskogsområde med preg av kalkfuruskog, men

uten de "følgeartene" en kjenner fra kambro-siluriske bergarter.

Delområdene111/14og 111/15.Løvskogslier med varmekjær vege-

tasjon i blanding med kulturmark ved Kristensplass, nord for

Bjørkeset-gårdene.
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Delområde 111/25.Eikeli nord for Roslandsdalen, ved vegen inn-

til Skogstadvann. Fint utformet li med eik i dominans. Den sjeldne

blomkålsopp ble funnet i området.

Delområde 111/28.Fin edelløvskog med større bestander av lind,

lønn og eik.

Alternativ IV
Delområde IV/3 og IV/4. DelområdelV/3 har storvokst granskog

med fin utforming. DelområdelV/4 er uthogd og i begynnelsen av

en gjengroingsfase. Rik vegetasjon. Uthogsten gir et flott bilde på

suksesjonen i slike områder.

Delområde IV/10. Oreskog ved elv. Rik vegetasjon. I sammen-

heng ligger et lite område med edelløvskog.

Delområde IV/11. Bratt li med artsrik, varmekjær vegetasjon.

5.3.4 Forekomst av spesielle arter (også sopp)

Krysslistene (vedlegg 1) viser hvilke arter som ble registrert under

inventeringen. Disse listene viser at de undersøkte områdene har

enkelte interessante arter.

Skavgras ble funnet noen ganske få steder, alle knyttet til sump-

skog av mer eller mindre fuktig type, men nesten alltid sammen

med gråor og ask. I Grenland, særlig på kambro-siluren kan denne

arten opptre på ganske tørre lokaliteter, og nesten alltid sammen

med ovennevnte arter.

Vårbendel er en art som er tatt med i Floraatlas for Telemark, og

den har til nå vært regnet som uvanlig i Grenlandsområdet. Det vis-

te seg under inventeringen at den opptrer på ganske spesielle loka-

liteter, på knausene på toppen av de tørre kollene med furu og tør-

keskadd eik.

Englodnegras er en uvanlig art i Telemark. Den er ofte knyttet til

kulturmark, og vokser ofte i kantene mot åkermark og på lokalite-

ter hvor den slipper for stor konkurranse.

Duftbrunpigg er en sopp som har få registrete funn i Telemark fyl-

ke, i alt tre funn. Tom Bøckmann, Porsgrunn, angir arten som rela-

tivt vanlig i Grenland, uten å oppgi funnsteder.

Blomkålsopp er tatt med på listen over hensynskrevende arter i ver-

nesammenheng (Direktoratet for naturforvaltning 1992). Den er

meget sjelden i Telemark fylke og er funnet bare et fåtall steder i

Bamble - Kragerøområdet.
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6 Dyreliv og vilt
6.1 Innledning

Undersøkelsenhar kartlagt forekomsten av amfibier, reptiler, fugl
og pattedyr langsde foreslåttetrasene for ny E18fra Rugtvedttil
Dørdal.Deter lagtvekt på å få fram datasomviserom det er sjeld-
ne eller truete arter som berøresav de forskjellige alternativene.
Videreom det er variasjoni tetthet og mangfoldav dyre-og fugle-
livet som berøres.Ut fra dette er det vurdert hvilkefaunamessige
konsekvenserde forskjelligetrasene vil få. Til slutt har en prøvdå
gå inn på tiltak som kan gjøresfor at konsekvenseneav inngrepe-
ne skalbli minst mulig.

6.2 Metoder

Økonomiskeog tidsmessigerammervil alltid gi begrensningerpå
hvor godt og inngåendefaunaen i et område kan undersøkesog
beskrives.Mangel påsnøhar medført at sporundersøkelserav pat-
tedyr og skogshønshar blitt vanskeliggjort.Dette er kanskjeet av
destørsteproblemenefor denneundersøkelsen.Kollisjonermellom
hjortedyr og kjøretøyerer et av de alvorligsteproblemeneen står
overfor med de nyetras,ene. Det har derfor i stor grad vært nød-
vendigå baseresegpå opplysningerfra lokalkjenteog de erfaring-
er viltnemdahar med påkjørslerpå eksisterendeE 18.

Noensporingerblegjort helt i sluttenavjanuar 1993.Alle sporsom
ble kryssetveden på forhånd valgt strekning,ble notert. Hvissam-
me individ hadde kryssetover rett etter hverandre,ble det regnet
som kun en observasjon.Metoden gir en indeksfor forholdet mel-
lom arteneog for hvorstor tetthet det er avartenei ulikeområder.
Trekkvegerog vinterbeiter for hjortevilt ble også forsøkt kartlagt
med denne metoden. Snøenforsvant dessverreetter bare et par
dager i området.

Undersøkelseneav fuglelivet er basertpå punkttakseringer.Denne
metoden gir et bilde av både antall arter og antall individer.
Punkttakseringenedekker større arealer enn linjetakseringer. I
ukjent og ofte sværtkupert terreng er det ogsåvanskeligå bevege
segsåstilleat fuglene ikke skremmesveden linjetaksering.Alle de
ulike alternativenehar blitt taksert i tillegg til at Åbyvassdragethar
blitt taksertfra sjøenog opp til der hvor det kryssesav Alt. Illa.

Punkttakseringeneer utført som beskreveti "Metoder til overvåk-
ning av fuglelivet i de nordiskelande" (Nordiskministerråd1983).
Dennemetodenbenyttesogsåi det norskeprogrammetfor terres-
trisk naturovervåkning(Holtenet al. 1990).

Punkteneleggesså langt fra hverandre(minst 200-300 m) at risi-
koen for at en registrererdet samme eksemplaret to ganger er
minimal. Registreringeneforetas i løpet av nøyaktig 5 minutter fra
et punkt. Førregistreringenstarter sitter observatøreni ro på plas-
seni ca 5 minutter sånnat eventuelleforstyrrelserforårsaketavtid-
ligere bevegelsei terrenget blir minst mulig. Alle syns-og hørsels-
observasjonerav fugl registreresuansett avstand. Takseringene
utførestidlig på morgenennårsangaktivitetener på topp. Deutfø-
resikkeom væreteraven slikart at fuglenesaktivitet dempes(vind
og/eller regn).

Eksisterenderapporter om fuglelivet i området og samtaler med
lokale amatørornitologer har supplert feltarbeidet. Fuglelivet i
området er kartlagt i forbindelsemed NorskOrnitologiskForenings
undersøkelse over hekkeutbredelsen til alle arter i Norge -
"Atlasprosjektet". I 1975, 1976 og 1977 (Cleve 1975, 1976,
Bergstrømet al. 1977) ble en del lokaliteter i Bambleundersøkt i
forbindelsemed Fylkesmannensverneplanfor våtmark i Telemark.
Nysteintjenna, Vinjekilen, Vissestadtjenna, Grobstokkvannet,
Glittumtjenna og Åbyelvavar med i disseundersøkelsene.Noen
funn av mersjeldnearter er gjort i løpetav de sistetiårene i områ-
der som berøresav de forskjelligealternativene.Dissefunnene er
publisert av den lokalesjeldenhetskomiteenfor fugl (LRSK)i tids-
skriftet "Oriolus", som utgis av TelemarkOrnitologiske Forening.
Trekktellingerbaserespåopplysningerfra lokaleamatørornitologer.

6.3 Resultaterog diskusjon

Totalt er det registrert270 viltarter i Bamblekommune, fordelt på
30 pattedyr, 230 fugler, 5 krypdyr og 5 amfibier (Fylkesmanneni
Telemark1990).Deforskjelligetrasene går gjennom et landskap
somer representativtfor defleste biotoper i kommunen.Med unn-
tak av de arter som er knyttet til den ytre skjærgårdog det åpne
hav, er de fleste av kommunensvanlige arter registrert.Trasene
berører heller ikke noen større fjellvegger som er godt egnet for
klippehekkendefugler.

6.3.1 Sportakseringer

Undersportakseringenei januar 1993 ble det registrert7 pattedyr-
arter. Detvar ingensporpåsnøenetter smågnagere.Tilfeldigefunn
underfeltarbeideter gjort avytterligere3 pattedyrarter;bever,snø-
musog steinkobbe.

Sporingen ble foretatt med et snødekke på 10 - 15 cm den

30.01.93. Under tette trær og i tette skogholt var det tilnærmet
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bart og vanskelige sporingsforhold. Snøfallet kom 7 dager før spo-

ringen. Det hadde ikke va rt mildva r som hadde ført til at sporene

hadde smeltet ut. I de eldste sporene var det dannet en del rim.

Dette gjorde imidlertid ikke bestemmelsene av sporene vanskelig.

Tabell 1 viser resultatene fra sporingene i 5 delområder langs tra-

seen. Snølaget som kom i januar var løst med et rom mellom bak-

ken og snøen (subnivalt rom). Dette var trolig årsaken til at ingen

smågnagere hadde beveget seg oppe på snøen.

Totalt ble det registrert 181 spor ved totalt 12 kilometers sporing.

Dette gir en tetthet på ca 15 spor pr. km. Hare og rådyr er de van-

ligste artene som hver utgjør 34,3 % av sporene. Elg er den tredje

vanligste arten (14,9 %) fulgt av rødrev (7,7 %), ekorn (3,7 %), mår

(2,8 %), røyskatt (1,7 %) og storfugl med kun 0,6 %. Sporingene

gir ikke et bilde av det antallsmessige forholdet mellom artene.

Skogshøns og ekorn som er lite på bakken, vil lage få spor, mens

rødrev og andre arter som beveger seg mye, vil sette mer sportegn

i terrenget.

Av de 5 områdene som ble taksert variere tettheten av spor fra 8,7

til 30 spor/km. Det er stort sett de samme artene som er registrert

i de forskjellige områdene. Størst variasjon er det i tettheten av hare,

fra 2,7 til 13,3 spor/km. Rådyr varierer også mye, fra 2 til 10

spor/km. Elgen er mer jevnt fordelt, men med noe høyere tetthet

nordvest for Bamble kirke. Dette området var også der hvor det ble

funnet størst total tetthet med spor, 30 pr. km. Dette området skil-

te seg klart ut fra de andre områdene i denne perioden i slutten av

januar. Området ligger delvis innenfor jaktterrenget som leies av en

lokal jeger og fiskeforening. Det var fortsatt en del harejakt som

foregikk i området. Dette kan ha ført til at dyrelivet var mer for-

styrret i dette området enn i de andre områdene hvor det ble gjort

sporundersøkelser. Men dagleier og vinterbeiter viste klart at det

var et område hvor det holdt seg en del hjortedyr og hare. Ved

Nysteintjenna ble det funnet få spor i den aktuelle perioden. Det

foregikk en del skogsdrift i området, og dette kan ha skremt en del

vilt bort fra området. Lavest tetthet ble det funnet ved vestre

Rosland. Ved en sporing utført 9.3.93 i det samme området, ble det

også funnet få sportegn av vilt her.

De siste vintrene har vært meget snøfattige over hele Østlandet. I

mer snørike vintre er det kjent at hjorteviltet trekker ut fra høyere-

liggende trakter innover i Bamble og Drangedal. Særlig rådyr har

ofte trukket helt ut mot kysten, hvor snømengdene er mindre.

Rødrevbestanden er lavere enn hva som er vanlig. De siste 8-10 åre-

ne har reveskabb satt bestanden tilbake. Bestanden av rev har tatt

seg litt opp de siste årene. Dette kan skyldes at de milde vintrene har

gjort det lettere for reven å overleve. Det er sett både tilsynelatende

friske og sterkt skabbangrepne rødrev i området det siste året.

Sporingene viste at hare og hjortevilt holdt seg mye innenfor min-

dre vinterbeiteområder på denne tiden av året. Dissebeitene vil skif-

te over tid. Særlig vil dette avhenge av ulike gjengroingsstadier etter

skogsavvirking. Generelt holdt hjorteviltet til høyt oppe på koller og

åsrygger. Rådyrene foretok døgnvandringer ned til jorder og jorde-

kanter hvor beite foregikk. Sporingene kunne bekrefte at de kjen-

te kryssningspunktene over E-18 var benyttet. Ved krysninger fra

høyde til høyde var det oftest benyttet korteste veg mellom de høy-

ere partiene av både rådyr og elg. Disse to artene hadde gått lite

nede i dalene i området. Det ble funnet lite sportegn av hønsefugl.

Sporingene gir et bilde av fordelingen av dyr i området i en vinter

med lite snø over hele nedre Telemark.

Til andre årstider og ved andre værforhold vil fordeling av dyr og

trekkmønster være annerledes. En ny større veg i området vil også

endre trekkmønstrene i vesentlig grad. Tørkeperioden på våren og

sommeren i 1992 førte til at mindre bekker og vannforekomster

tørket ut i området. Elg og rådyr søkte da ned til Skautjenna og

Abyvassdraget. Det var flere påkjørseler av hjortevilt enn normalt i

denne perioden over hele Østlandet.

6.3.2 Andre observasjoner av pattedyr

Under feltarbeidet i 1993 ble snømus, bever og steinkobbe sett.

Ellers er mink og grevling vanlig i området. Hjort ses av og til, og

bestanden i Bamble regnes for å være økende. Hjortejakt er tillatt,

men bare et fåtall dyr har blitt skutt de siste årene. Ellers vil trolig

mer inngående undersøkelser vise at de vanlig forekommende arte-

ne for regionen, spissmus, flaggermus og gnagere, finnes. Mer inn-

gående studier av disse dyregruppene ville trolig ikke fått fram data

av vesentlig verdi for vurdering av de forskjellige alternativene. En

steinkobbe holdt til i elva, som munner ut i Vinjekilen, i oktober

1992. Den jaktet på gytende sjøørret som den flere ganger ble sett

etende på. Det finnes en fast stamme av steinkobbe (trolig 8-10

dyr) lengre ute på Bamblekysten, og trolig var det en steinkobbe fra

denne bestanden som hadde spesialisert seg på sjøørret. Den sam-

me selen ble trolig også sett i Abyelva høsten 1992.

Oter og gaupe blir år om annet sett i området, men det finnes ing-

en fast stamme av de to artene i disse delene av Telemark.

6.3.3 Jakt

Det drives en god del jakt innenfor det aktuelle området for veg-




traseene. Viktigst er jakt på elg, rådyr og hare. Bamble Jeger og


Fiskeforening leier et jaktterreng for sine medlemmer ved Bamble
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Tabell I
Sportakseringerav pattedyr og fugler i Bamble,31. januar 1993.
Trackingof mammalsand birds in Bamble,31. January 1993.

1. Sporing ved Lønnryggåsen, Alt. Illa. Fra Bamble kirke til

tunnel ved Vardåsen. Både nord- og sydsiden av

Lønnryggåsen ble undersøkt, totalt 2,2 km.

4. Vissestad fra Plassen (Alt. ll) til tunnelåpning og nord til

Alt. Illa, totalt 3,5 km.




Art Ant. spor- Ant. spor

Art Ant. spor- Ant. spor




kryssinger pr. km.




kryssinger pr. km. Hare 10 2,9

Hare 29 13,2 Rådyr 7 2

Rådyr 22 10,0 Elg 8 2,3

Elg 9 4,1 Mår 2 0,6

Mår 2 0,9 Ekorn 4 1,1

Rødrev 2 0,9 Rødrev 3 0,9

Ekorn 1 0,5 Røyskatt 1 0,3

Røyskatt 1 0,5 Storfugl 2 0,6

Antall spor totalt: 66 30,0 Antall spor totalt: 37 10,6

2. Sporing fra avkjørsel til Valle fra eksisterende E 18 langs

Alt. Il og IV mot Nysteintjenna, totalt 1,8 km.

5. Vestre Rosland fra eksisterende E18 - tunnel, totalt 1,5 km.

Art Ant. spor- Ant. spor Art Ant. spor- Ant. spor




kryssinger pr. km.




kryssinger pr. km.

Hare 6 3,3 Hare 4 2,7

Rådyr 11 6,1 Rådyr 5 3,3

Elg 4 2,2 Elg 2 1,3

Rødrev 2 1,1 Rødrev 2 1,3

Ekorn 2 1,1





Antall spor totalt: 25 13,9 Antall spor totalt: 13 8,7

3. Langs Nysteintjenna til tunnelåpning for Alt. IV og langs

Alt. Illa til åsrygg vest for Åbyvassdraget, totalt 3 km.

Art Ant. spor- Ant. spor

kryssinger pr. km.

Hare 9 3,0

Rådyr 12 4,0

Elg 2 0,7

Mår 1 0,3

Rødrev 3 1,0

Røyskatt 1 0,3

Antall spor totalt: 28 9,3
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kirke (Prestegårdsskauen). Bamble har noe av de tetteste bestander

av elg i Telemark og i Norge, og det felles 8-10 dyr pr. 10 km2 pr.

år. Fellingsprosenten er svært høy, og det er sjelden jaktlagene i

området ikke feller alle dyr de har blitt tildelt. Både Alt. II, Alt. Illa

og Alt. Illb vil virke svært negativt inn på jaktutøvelsen i området.

Slipp av løshund vil bli svært vanskelig på grunn av faren for påkjør-

sel. Elgstammen er god over hele kommunen og ingen spesielle

områder utpeker seg spesielt (Fylkesmannen i Telemark 1990).

Data fra elgjaktlaget som jakter i området fra Abyvassdraget og

bort til Bamble kirke (på innsiden av E 18) vlser at Alt. Illa berører

områder med mye elg. En oversikt som viser elgfellingene til jaktla-

get de siste 20 årene, har klart flest fellinger i daldraget 400-800 m

vest for Smedplassen. Særlig mange elg er felt der dette daldraget

krysses av et nord - sørgående daldrag fra Åby mot Tinderholt. Av

74 elg felt i hele jaktlagets område, er nesten halvparten felt i det-

te området. Dette er selvsagt også et resultat av hvordan jakten dri-

ves i området og hvor skytterpostene ligger. Men fellingene viser

tydelig at dette er et område hvor elgen har lett for å trekke over.

Ved forstyrrelser under jakta er det kjent at elgen helst benytter sine

fast og kjente trekkveger i terrenget.

6.3.4 Fugl

Under punkttakseringene i sommersesongen 1992 ble det regis-

trert 66 fuglearter (tabell 2). I tillegg ble følgende fuglearter sett

under feltarbeidet; gråhegre, kvinand, rugde, hønsehauk, orrfugl,

kattugle, isfugl, grønnspett, flaggspett, ravn, vintererle, pilfink og

bjørkefink.

Atlasmaterialet fra de to rutene som undersøkelseområdet berører,

er ganske komplett med god dekning av området. Totalt er det

innenfor de 2 rutene på 10 x 10 km2 funnet 101 arter som trolig

hekker. Av disse er det 16 arter som kun er tilknyttet de ytre deler

av skjærgården og som det er liten sjanse for å påtreffe i det aktu-

elle undersøkelsesområdet. Av de resterende 85 artene er 53 arter

med sikkerhet funnet hekkende (D- kode i atlasmaterialet), 17 arter

har vist atferd som tyder på hekking (C- kode) og 15 arter er sett

på mulig hekkelokalitet i yngletiden (B- kode). I 1992 er det regis-

trert 66 arter under punkttakseringene og ytterligere 13 arter under

feltarbeidet. I tillegg er det fra tidligere kjent funn av ytterligere 6

arter (vannrikse, sivhøne, sothøne, pirol, nattergal og sivsanger) i til-

knytning til området som berøres av utbyggingen. Totalt utgjør det-

te 84 arter. Med unntak av bjørkefink og sannsynligvis pirol kan alle

disse artene være hekkefugler i området. Området må derfor sies å

være svært representativt for de arter som finnes i ytre deler av

Telemark og Aust-Agder. Det viser også at utbyggingen berører de

aller fleste typer leveområder som finnes for fugl i denne regionen.

Totalt er det registrert 130 arter i denne delen av Bamble i løpet av

de siste 20 årene (Vidar Heibo pers. medd.). Av disse hekker altså

ca. 85 arter. De resterende er trekkfugler eller tilfeldige gjester.

Langt de fleste ikke-hekkende artene er sett på trekk ved eller i

Nysteintjenna. I tillegg til i Nysteintjenna er de fleste mer sjeldne og

hensynskrevende artene sett langs Åbyvassdraget eller i tilknytning

til vassdraget fra Vinjekilen til Bamble kirke. Vissestadtjenna,

Grobstokkvannet og et par andre eutrofe vann/tjern på sørsiden av

eksisterende E 18 har også et spesielt rikt fugleliv. Ellersgir den rike

og frodige vegetasjonen nede i dalene (på marine sedimenter) fine

forhold for en rekke sangere. Mange av liene i området har mye eik

og osp med en rekke muligheter for hulerugende arter (spetter,

ugler m. fl.). Bestanden av spettmeis er f.eks. meget god. Kupert

terreng med vanskelige driftsforhold gjør at det til tross for at områ-

det er sterkt preget av bestandsskogbruk fortsatt finnes partier med

temmelig urørt skog med en del innslag av døende trær i forskjel-

lige nedbrytningsstadier. Dette gir fine leveforhold for bl.a spetter

og hulerugende arter.

Punkttakseringene

Totalt ble 95 punkter taksert i fem minutters perioder. Avstanden

mellom punktene var 200-300 m i terrenget. Punkttakseringene er

jevnt fordelt på alle de nye alternativene for E 18 (jf. tabell 3). Totalt

ble 1196 fugler notert ved takseringene fordelt på 66 arter. Dette

gir et godt bilde av forekomsten av de fleste artene som hekker i

området. Ved en taksering i slutten av mai - begynnelsen av juli vil

en del tidlig hekkende arter bli underrepresentert. Dette gjelder

særlig meiser, spetter og ugler. Tabell 2 viser resultatene fra alle

punkttakseringene. Resultatene fra de enkelte takseringene er gitt

i vedlegg 2-8.

Takseringene viser at fuglesamfunnet består av en rekke arter uten

at noen er spesielt dominerende. Fuglesamfunn i fattige leveområ-

der, som f.eks. høyere til fjells, vil ha et mindre artsutvalget og noen

få arter vil dominere sterkt i antall. En måte å beregne og sam-

menlikne artsmangfoldet i ulike spurvefuglsamfunn på er ved hjelp

av en matematisk formel, Shannon-Wieners indeks (Krebs 1978).

Shannon-Wieners indeks: H = pi x Inpi

i=1

H = artsdiversitet (artsmangfoldet i området)

s = antall arter registrert

pi = arten i's frekvens i området = 1)
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Tabell2
Samlet oversikt over alle punkttakseringene.
A compiled overview of the whole material from the
point survey.

Områdetaksert: Samtligealternativer
Antall punkter taksert: 95
Dato: Perioden28.05.-02.07.92
Antall fugl registrert totalt: 1196
Antall arter: 66
Antall fugl pr. pkt.: 13

Antall Artenes
regist. Dominans

1 Bokfink Fringillacoelebs 124 10,37
2 LøvsangerPhylloscopustrochilus 102 8,53
3 Kjøttmeis Parusmajor 62 5,18
4 Rødstrupe Erithacusrubecula 61 5,10
5 SvarttrostTurdus merula 52 4,35
6 Munk Sylviaatricapilla 51 4,26
7 FuglekongeRegulusregulus 50 4,18
8 TårnseilerApus apus 43 3,60
9 HagesangerSylviaborin 43 3,60

10 KråkeCorvuscorone 43 3,60
11 GulspurvEmberizacitrinella 39 3,26
12 TrepiplerkeAnthus trivialis 38 3,18
13 RingdueColumba palumbus 37 3,09
14 SpettmeisSitta europaea 34 2,84
15 Måltrost Turdus philomelos 30 2,51
16 Grønnfink Carduelischloris 29 2,42
17 GjerdesmettTroglodytestroglodytes 29 2,42
18 Grønnsisik Carduelisspinus 26 2,17
19 RødvingetrostTurdus iliacus 20 1,67
20 GranmeisParusmontanus 20 1,67
21 FiskemåkeLaruscanus 19 1,59
22 GransangerPhylloscopuscollybita 19 1,59
23 BlåmeisParuscaeruleus 18 1,51
24 JernspurvPrunellamodularis 17 1,42
25 LinerleMotacilla alba 13 1,09
26 Gråtrost Turdus pilaris 12 1,00
27 LåvesvaleHirundo rustica 12 1,00
28 KnoppsvaneCygnusolor 10 0,84
29 RørsangerAcrocephalusschoenobaenus 10 0,84
30 SkjærePicapica 10 0,84
31 TaksvaleDelichon urbica 9 0,75

Tabell 2 - forts.

32 NøtteskrikeGarrulusglandarius
33 GrankorsnebbLoxiacurvirostra
34 GråmåkeLarusargentatus
35 TornskateLaniuscollurio
36 Svarthvitfluesnapper Ficedulahypoleuca
37 Musvåk Buteo buteo
38 TrekryperCerthia familiaris
39 Hettemåke Larusridibundus
40 Nøttekråke Nucifragacaryocatactes
41 Møller Sylviacurruca
42 GråspurvPasserdomesticus
43 SivspurvEmberizaschoeniclus
44 ToppmeisParuscristatus
45 StærSturnusvulgaris
46 SanglerkeAlauda arvensis
47 SvartmeisParusater
48 GråfluesnapperMuscicapastriata
49 RosenfinkCarpodacuserythrinus
50 Dompap Pyrrhulapyrrhula
51 StrandsnipeActitis hypleuca
52 StjertmeisAegithalos caudatus
53 EnkeltbekkasinGallinago gallinago
54 SvartspettDrocopusmartius
55 SvartbakLarusmarinus
56 LøvmeisParuspalustris
57 TornsangerSylviacommunis
58 VendehalsJynxtorquilla
59 Tornirisk Cardueliscannabina
60 BøksangerPhylloscopussibilatrix
61 SpurvehaukAccipiter nisus
62 Tjeld Haematopusostralegus
63 GråhegreArdea cinerea
64 BuskskvettSaxicolarubetra
65 GrønnstilkTringa glareola
66 StokkandAnas platyrhynchos

Antall

regist.

Artenes

Dominans

0,75
0,59
0,50
0,50
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,33
0,33
0,33
0,33
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
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Tabell 3

Resultater fra punkttakseringene av de ulike veialternativene.

The different alternatives, results from the point survey.

Alternativ: strekning Antall Antall Antall

	

punkter arter fugl

taksert pr. pkt.

Alt. Illa: Vestre Rosland - Bamble Kirke 25 37 13

Alt. II: Vestre Rosland - Bamble Kirke 23 44 13

Alt. IV: Bamble hagesenter til Alt. Illa 21 37 13

Langs Åbyvassdraget 14 47 14

Alt. Il og Illa: Vestre Rosland til tunnel 4 12 8

Alt. Il og Illa: Norheim til Bamble kirke 5 22 15

Indeksen baserer seg på antall arter og antall eksemplarer av hver

art. Indeksen blir høy når det er mange arter i området og det er en

jevn fordeling av antallet mellom dem. En høy indeks viser et fugle-

samfunn med stort mangfold. Dvs, at området har leveområder

som tilfredsstiller mange arter og at det ofte består av en godt for-

delt mosaikk av ulike arters leveområder (habitater). Vanlig bereg-

nes indeksen på grunnlag av kun data for spurvefugler minus krå-

kefamilien. Indeksen for dette området i Bamble er 3,05. I et stør-

re område i Evje-Hornnes i Aust-Agder ble det i 1981 funnet en

indeks på 2,64 og i samme område 2,73 i 1985 (Bergstrøm 1986).

Dette området er lengre inne i landet og har mer fattige naturtyper

representert enn det en finner i Bamble. I Vegårsvassdraget ble det

i 1981 beregnet en indeks på 2,8 (Røstad 1981). Området i

Vegårsvassdraget ligger bare noen få mil fra Bamble i et område

med samme geologiske forhold. Undersøkelseområdet der er langt

større en det som ble undersøkt i Bamble, men ligger noe lengre

fra kysten og er derfor trolig litt fattigere. Den høye indeksen som

ble funnet i Bamble, viser at det finnes et rikt og variert fugleliv i det

aktuelle utbyggingsområdet. Gjennomsnittlig antall fugl registrert

på hvert punkt er 12,8.

Tabell 2 viser at bokfinken (10,4 %) er den vanligste arten i områ-

det, fulgt av løvsanger (8,5 %), rødstrupe (5,1 %) og svarttrost (4,4

%). At munk og hagesanger (henholdsvis 4,3 % og 3,6 %) kom-

mer så høyt opp blant de vanligste artene, viser at området har et

stort innslag av løvskog med tett undervegetasjon. Fuglelivet viser

også stort innslag av spettmeis, gjerdesmett og gransanger. Dette

er arter som ikke forekommer i særlig store tettheter i andre deler

av Telemark. Trolig vil kystnære strøk i Kragerø også vise noe av den

samme sammensetningen av fuglesamfunnet.

Ser en på variasjonene mellom de ulike alternativene er det liten


variasjon i antall fugl pr. punkt (tabell 3). Noe større tetthet er det

funnet langs Åbyvassdraget og på strekningen fra Bamble kirke

mot Rugtvedt. Ser en på antall arter skiller Alt. II seg ut med et høy-

ere antall enn Alt. Illa. Det vil si at Alt. I berører flere forskjellige

ieveområder (habitater) enn Alt. Illa. Strekningen langs Åbyelva fra

Nysteintjenna og ned til sjøen har også et større artsmangfold. De

to partiene i nord og sør av de nye traseene hvor Alt. Il og Illa er

like, viser at den nordligste delen er langt rikere enn den sørlige.

Disse områdene er imidlertid så små at datagrunnlaget blir for lite

til å kunne trekke særlig sikre konklusjoner. I vedlegg 2-8 finnes

resultatene fra de enkelte takseringene. Sammensetningen av

fuglesamfunnet er ganske like i Alt. II og Alt. Illa. Bokfink er den

dominerende arten. Alt. Illa ser ut til å berører litt flere områder med

frodig løvtrevegetasjon enn Alt. Il. Dette visesved at det er noe mer

munk, hagesanger og gransanger representert i materialet fra Alt.

Illa. Alt. Il har imidlertid flere arter og en del av disse er ganske sjeld-

ne. De hulerugende artene, spettmeis og kjøttmeis, er vanlig i beg-

ge traseene. Dette viser en ganske lik og god tilgang på hekkemu-

ligheter. Alt. IV skiller seg ut ved at løvsanger er den vanligste arten

og ikke bokfink. Åbyvassdraget har som forventet en god repre-

sentasjon av "varmekjære arter" som munk, hagesanger, gran-

sanger. Ved Nysteintjenna ble det registrert 8 syngende hanner av

rørsanger. To territoriehevdende rosenfinker ble også notert.

Trekk/overvintring

Det foregår hver vår og høst et trekk av bl.a. piplerker, erler, fInker

og troster. Dette trekket forgår over bred front og er vanlig langs

det meste av Telemarkskysten. Rundt Nysteintjenna kan en del av

disse artene slå seg ned for å raste i kortere perioder. Større antall

av gulerler og heipiplerker er sett flere ganger i området.

Overvintring av fugl er lite kjent fra området. De fleste vann fryser

til. Et unntak utgjør Åbyvassdraget. Her overvintrer det vintererle,

fossekall, og sist vinter prøvde også et par isfugl å overvintre I det-

te området. Isfuglene holdt også til i elva ved Vinjekilen fram til den-

ne frøs til i januar. I Vinjekilen har det også de sIste årene vært

observert 1-2 dvergdykkere.

Nysteintjenna skiller seg klart ut som en lokalitet som har betydning

for trekkende våtmarksfugl. Dette er et av de aller første vann som

blir istrie i Bamble på våren. Antall som 20 sangsvaner, 50 hegrer,

20 laksender og 20-50 stokkender, krikkender, kvinender og topp-

ender er registrert. Mer sjeldne ender som brunnakke, skjeand og

lappfiskand (1 hann 30.4.1984) er også observert. Vadefugler som

vipe, enkeltbekkasin, kvartbekkasin, rugde, skogsnipe, sotsnipe,

rødstilk, gluttsnipe og strandsnipe forekommer i varierende antall.

Vadefuglene er særlig knyttet til de grunne partiene midt

Nysteintjenna (Vidar Heibo pers. medd.) Trekk av en del ender og

arter knyttet til takrørskog er også registrert i Vissestadtjenna,

37

Norsk inslitutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illusUasjoner i denne rapporten.



nina utredning053

Glittumtjenna og Grobstokkvannet. Data fra trekktellinger fra dis-
se lokalitetene er imidlertid svært sparsomme.

6.3.5 Sjeldne og/eller trua arter

Med utgangspunkt i rødliste for trua arter i Norge (Direktoratet for
Naturforvaltning 1992) finnes følgende trua arter innenfor områ-
det:

Pattedyr

Arter som er sårbare
Oter, ses meget sjelden og tilfeldig i vassdragene i området.

Arter med utilstrekkelig kjent bestandsstatus
Gaupe, ses nesten årlig, trolig bare streifdyr.

Fugler

Arten som regnes som direkte truet i Norge
- Vandrefalk, sesjaktende i området, hekker ikke innenfor området.

Arter som regnes som sårbare
Svartspett, hekker i området.

- Fiskeørn, hekker nær utbyggingsområdet, henter næring i flere
av vannene i området.

Sjeldne arter
Skjeand, sjelden trekkfugl - Nysteintjenna

- Kvartbekkasin, trekkfugl i små antall ved Nysteintjenna
Lappfiskand, sett en gang i Nysteintjenna.
Vannrikse, hekket trolig i Glittumtjenna på 1970-tallet, status i
dag er usikker.

Arter hvor bestandsstatus er usikker
Hønsehauk, registrert med hekkeadferd i området i 1993.
Vendehals, hekker i området.

- Vepsevåk, hekker trolig i området.

Krypdyr og amfibier
Arter som regnes som sårbare

Liten salarnander, funnet i Glittumtjenna i 1990.

I tillegg kommer en del arter som er meget sjeldne i Norge, men
som befinner seg helt i ytterkanten av sitt utbredelsesområde i
Europa:

Dvergdykker, dukker opp ved Vinjekilen når isen legger seg på
ferskvannslokalitetene i området.
Myrsanger,øker i antall, er hørt ved Glitturntjenna og Vissestadtjenna.


Nattergal, flere ganger hørt ved bekken ved Barnble kirke og
ved Glitturntjenna. Mulig hekkefugl.

- Pirol, et funn på 70-tallet i en lund ved Bamble kirke.
Isfugl, flere ganger sett i Åbyelva de siste 20 årene. Høsten 1992
holdt to individer til i Åbyelva og i elva som munner ut i Vinjekilen.

6.3.6 Viltkart

Viltkartet (figur 11) er et forsøk på å kartfeste data om viktige leve-
områder for forskjellige arter og områder med spesielle funksjoner
for faunaen. Viltkartet bygger på kommunevise viltrapporter med
kartdel utarbeidet av Fylkesmannens miljøvernavdeling i 1990, egne
feltarbeider og opplysninger fra lokalkjente. Viltkartet er en beskri-
velse av hvor det er skjul, beitemuligheter og uforstyrret nok til å til-
fredstille ulike arter. Bestandsskogbruket som drives i området vil
endre disse forholdene over tid.

Påkjørsel av hjortevilt har vanligvis to topper i året. Den ene er i
mai - juni, mens den andre er i september (Fjeld 1992). I den før-
ste perioden er det særlig fjorårskalver som blir påkjørt. Disse blir
i denne perioden jaget fra den drektige kua som snart skal kalve
på nytt. Disse ettårige kalvene vil streife mye omkring og forvir-
rer seg ofte ut på trafikkerte veger. I september har elgen sin par-
ringstid, og dyrene beveger seg mye omkring. I denne perioden
er det langt flere voksne og kjønnsmodne dyr som går med i tra-
fikken. I snørike vintre kan det også bli topper etter større snø-
fall. Elg og annet hjortevilt vil da prøve å trekke ut mot kysten
hvor snødybden normalt er mindre. De trekkvegene som krysser
nåværende E 18 er en kombinasjon av naturlige traser i ter-
renget og områder hvor dyrene kommer uforstyrret fram til
vegen.

Endringer i beiteforhold etter hugster vil gjøre at beiteområde-
ne for hjortedyr også endres. Tørkesomre vil dessuten endre
hjortedyrenes trekkvaner. Forstyrrelser fra en eventuell ny veg-
trasé vil også endre dyrenes bruk av området. Erfaringer viser at
i de første årene etter en utbygging vil dyrene følge sine kjente
veger i terrenget, og det er svært mange dyr som blir påkjørt.
Etter noen år vil trekkmønsteret endre seg, og antallet påkjørs-
ler går ned.

Elgens vinterbeiter ligger oftest i høydelaget like under åsrygge-
ne, hvor særlig eik, furu og einer blir beitet. Dette er noe over-
raskende da det nede i dalførene på meget gode boniteter fin-
nes en rekke trær og busker som står høyere på elgens prefe-
ranseliste som vinterbeite (Hjeljord 1980). Trolig vokser osp,
rogn, selje og andre Sa/ix-arter så raskt på disse gode bonitete-
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Figur 11

Viltkart over de deler av Bamble kommune som berøres ved ny E 18.

Map showing the main areas for game species affected by the different alternatives of a new main road E 18 through Bamble.
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ne at elgen ikke klarer å holde de i sjakk innenfor sin rekkevid-

de. Langsommere vekst i de høyere partiene med tynt overdek-

ke og lite næringsstoffer gjør at elgen klarer å "beskjære" vege-

tasjonen slik at den stimuleres til å skyte tett med nye skudd fra

avbeitingskuddet. På denne måten "pleier" elgen sine vinter-

beiter og stimulerer til mangedobling av skuddmengden i dette

høydelaget.

Forklaring til viltkartet

Våtmarksområde av regional verdi. Viktig område for ender,

svaner, gråhegre, rørsanger, måker m.fl. En del beiting av vann-

planter fra elg.

Elgtrekk.

Vinterområde for elg og rådyr.

Elgtrekk.
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5. Vinterområdefor elg og rådyr. 25. Elgtrekk.
6. Vinterområdefor elg og rådyr. 26. Hekkelokalitetfor rovfugl.
7. Vinterområdefor rådyr. 27. Våtmarksområdeavregionalbetydning.Kraftigtakrørskogmed
8. Elgtrekk.




gode leveområderfor en rekkearter.
9. Helårsområdefor rådyr. 28. Glittumtjenna.Meget kraftig og stor siv-og takrørvegetasjon.
10. Helårsområdefor rådyr,vinterbeitefor elg.




EtavTelemarksrikesteeutrofevann.Riksefugl,ender,vannhøns
11. Tett kantvegetasjon langs bekk, større parktrær ved kirken.




og nattsangereer registret.




Sjeldnearter som pirol, nattergal og myrsangerer registrert. 29. Vissestadtjenna.Våtmarksområdeavlokalbetydning.Ender,sva-
12. Hekkområdefor rovfugl.




nerog gråhegrervanlige.Riksumpvegetasjonivestendenavvan-
13. Elgtrekk.




netgir gode leveområderfor en del mersjeldnenattsangere.
14. Elgtrekk. 30. Helårsområdefor rådyr. Noe vinterbeite av storfugl øverst i
15. Helårsområdefor rådyr.Vinterbeitefor elg i nordvest.




området.
16. Godt helårsområdefor elg. 31. Elgtrekk.
17. Elgtrekk. 32. Elgtrekk.
18. Elgtrekk. 33. Elgtrekk.
19. Leikområdefor storfugl og orrfugl. 34. Elgtrekk.
20. Elgtrekk. 35. Helårsområdefor elg.
21. Elgtrekk,ref. til beggepilene. 36. Hekkeplassfor rovfugl.
22. Helårsområdefor rådyr. 37. Elgtrekk.
23. Elgtrekk. 38. Elgtrekk.
24. Nysteintjennaog Åbyvassdraget.Rikbiotop for våtmarksfugl. 
 Elgtrekk.




Kantvegetasjonlangselvamed rikt fugleliv. Nysteintjennaer 
 Helårsområdefor rådyr.




en trekk- og hekkelokalitet for en rekkevåtmarksfugl. Bever 
 Hekkeområdefor rovfugl.




lever i vassdraget.Det er ogsåviktig sommerbeitefor elg. Av
viktig regional betydning for viltet.


 Vinjekilen,viktig brakkvannslokalitetfor enderog svaner.Rikt
fugleliv i vegetasjonenlangselva.Fredetsom naturreservat.
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7 Ferskvannsbiologiog fisk
7.1 Innledning

Den ferskvannsbiologiske undersøkelsen er foretatt i vassdrag

som vil berøres av nye foreslåtte traseer for E 18 mellom

Rugtvedt og Dørdal. Undersøkelsen omfatter bunndyr, plankton

og fisk. Fiskeundersøkelsen er i hovedsak konsentrert om lakse-

fisk.

Fra tidligere foreligger det enkelte undersøkelser av fisk i kommu-

nen. Disse er utarbeidet av Fylkesmannen i Telemark, miljøvern-

avdelingen. Børresen (1990) har utarbeidet en rapport over sjø-

ørretens gyteområder i Telemark og omhandler blant annet

Rognsbekken, Steinsmyrbekken, Vinjebekken og Åbyelva. Steen

(1992) har i tillegg til fiskeribiologiske forhold vurdert de kystnæ-

re vassdragene i fylket i en bredere naturfaglig sammenheng,

blant annet Stokkevann/Rognsbekken og Åbyelva. I tillegg fore-

ligger det enkelte data fra diverse feltkurs o.l. i Stokkevann i regi

av Distrikthøyskolen i Bø, men disse er ikke tilgjengelige i rapports

form.

7.2 Vassdragsbeskrivelse

Navnene som er benyttet i denne rapporten er hentet fra kartseri-

en M711. Der navn på bekker, vann o.l. ikke står på kartet, er de

hentet fra Børresen (1990) og Steen (1992) eller fra kartgrunnlaget

til Telemark Vegkontor i målestokk 1:5000. Der navn ikke er fun-

net har vi brukt stedsnavn i nærheten.

7.2.1 Åbyvassdraget

Åbyvassdraget er det største av de berørte vassdragene og har et

nedbørfelt på 38,7 km2 (figur 12). Bamblevatn er det største van-

net i vassdraget og ligger 26 m o.h. I nord strekker nedbørfeltet seg

til Langkjerråsen, mens grensen til nabovassdraget i vest går mel-

lom Krokvatn og Storfiskevatn. Øst for Hønstjern grenser vassdra-

get til Vinjebekkens og Steinsmyrbekkens nedbørfelt. Fra Bamble-

vann renner vassdraget via Blekktjern ned i Nysteintjenna. Fra

Nysteintjenna er det en kort elvestrekning ned til Kverndammen

som er oppdemmet. Det er også rester etter fiøtningsdammer i

Nysteintjenna og ved Blekktjern. Fossenved Kverndammen funge-

rer som vandringshinder for anadrom fisk (sjøørret og laks).

Elvelengden fra Kverndammen ned til fjorden er ca. 3 km. De nedre

deler opp til nåværende E 18 er saltvannspåvirket. En sIdegren som

drenerer områdene ved Vissestadtjenn, Grobstokvann og Holte-

tjern, renner sammen med Åbyelva en snau kilometer før utløp i

Åbyfjorden.

Mellom Nysteintjenna og E 18 er elvebreddene bevokst med i det

alt vesentlig gråor, og kantvegetasjonen er relativt godt utviklet.

Lengre nord i vassdraget øker innholdet av barskog. Nysteintjenna

var tidligere sterkt påvirket av fløtningen i vassdraget og hadde da

jevnlig høyere vannstand enn i dag. Permanent lav vannstand har

ført til økt gjengroing, og de øvre deler av tjernet er i dag svært

grunt med velutviklete takrørbelter.

Nedbørfeltet består for det meste av skog, 80 %, mens 15 % er

landbruksarealer og 5 % bebyggelse (Steen 1992). Det meste av

jordbruksområdene ligger ved Bamblevann og Hønstjern og i de

nedre deler av vassdraget, nedenfor nåværende E 18. Det er også

noe bebyggelse mellom E 18 og Nysteintjenna. Terrenget mellom

Vissestadtjenn og Grobstokkvannet er flatt med et fall på kun 1,8

m over ca 2 km. Denne grenen er tildels sterkt påvirket av jord-

bruk og bekken mottar en del kloakk.

Beliggenheten av de undersøkte lokalitetene er vist i figur 12 og

noen karakteristiske data er gitt i tabell 4, 5 og 6.

Åbyvassdraget er en viktig sjøørretelv, og det settes årlig ut yngel

av sjøørret i elva (Steen 1992). Denne stammen nyttes også som

leverandør av rogn og melke til et klekkeri. Også de nederste ca 150

m av bekken fra Holtetjenna ved Åbyelva er viktig gyte- og opp-

vekstområde for sjøørret, og ovenfor vandringshinderet i bekken

settes det årlig ut yngel av sjøørret (Bamble J & F, pers. medd.). For

øvrig er følgende fiskearter påvist i vassdraget: sik, røye, abbor, laks,

ørret, ål og skrubbe.

I henhold til Steen (1992) har vassdraget stor verneverdi bl.a. med

hensyn til fisk. Det er varig vernet mot kraftutbyggIng etter

Verneplan I.

Vassdraget vil krysses av trasealternativ I, Il og Illa ved henholdsvis

nåværende E 18, over søndre del av Nysteintjenna og ved Kristins-

plass sør for Blekktjern. Alt. IV vil gå inn på Alt. Illa ved Blekktjern

(figur 1). Dagens E 18 krysser også vassdraget i sørenden av

Vissestadtjenn.

7.2.2 Rognsbekken og Stokkevann

Nedbørfeltet er på 5,9 km2 (figur 12), med Stokkevann og Rogns-




bekken som de dominerende elementer. Nedbørfeltet domineres


av landbruksarealer (50 %), mens 40 % er skog og 10 % bebyg-
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km

Figur 12
Kart over undersøkelsesområdetsom viservassdragenesnedbørfelt og lokalitetenesbeliggenheten.
Thewatershedsof the affected rivers,with the samplingstationsmarked.
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gelse (Steen 1992). Vassdraget skiller seg fra de øvrige ved at det
ligger i overgangen mellom kannbro-siluriske og prekambriske berg-
arter, dvs, helt sør i Oslofeltet. Stokkevann er kun moderat jord-
bruksforurenset og kan karakteriseres som naturlig eutrof.

De undersøkte lokalitetene er vist i figur 12, mens noen karakte-
ristiske data er gitt i tabell 4, 5 og 6.

Det settes regelmessig ut sjøørret i Rognsbekken og den anses å
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være viktigste produksjonsområde for sjøørret i Langesund - Hydro-

stranda området (Bamble J & F, pers. medd.).

Følgende fiskearter er påvist i Stokkevann: ørret, røye, sik, abbor,

sørv og ål, mens laks, sjøørret og skrubbe er registrert i Rogns-

bekken (Steen 1992). Vassdraget har moderat verdi med hensyn til

fisk (Steen 1992).

Stokkevann og Rognsbekken vil ikke bli direkte berørt ved vegbyg-

gingen. Alle alternativene går på vestsiden av vannet. Alt. 0+, I, II,

Illa og IlIb vil følge nåværende E 18, mens Alt. IV vil gå sørover langs

vannet noe lenger enn de øvrige alternativene (figur 1).

7.2.3 Steinsmyrbekken og Vinjebekken

De to bekkenes nedbørfelt utgjør tilsammen 6,7 km2 (figur 12).

Steinsmyrbekken har i de øvre deler to grener som går sammen noe

sør for Bamble kirke. De to grenene blir i vår undersøkelse kalt østre

og vestre løp. Disse drenerer områdene ved Bamble kirke. Særlig

det østre løp er sterkt påvirket av jordbruk, men det vestre drene-

rer noe mer skogsterreng. For begge løp er grunnforholdene domi-

nert av løsavsetninger, og de har en rikt utviklet kantvegetasjon. På

grunn av spesielle grunnforhold har det vestre løpet nord for kirken

gravet seg ned ca 8-10 m, mens en fjellterskel har hindret graving

i det østre og dette går derfor ikke lavere enn 3-4 m i forhold til det

øvrige terrenget. Nedre deler av bekken ved Vinjestranda er salt-

vannspåvirket og bunnsubstratet består av leire og slam.

Både det østre og det vestre løpet vil krysses av Alt. I, II og Illa like

ovenfor Bamble kirke, mens Alt. IV vil krysse bekken nedenfor sam-

løpet syd for kirken. Ved Alt. IlIb vil krysningen skje lenger nord for

Bamble kirke og i et områder med mindre løsmasser enn ved

Bamble kirke (figur 1)

Det har tidligere vært noe utsetting av sjøørret i bekken og det er

planer om å restaurere bekken for fiskeproduksjon (Bamble J & F,

pers. medd.).

Vinjebekken kommer fra Skaugtjenna som gir et dystroft inntrykk.

De øvre deler er overveiende barskogsområder, men ved Skogen

fins noe oppdyrket mark. Herfra går bekken gjennom relativt bratt

barskogsterreng ned til nåværende E 18. Herfra og ned til sjøen er

landskapet relativt flatt og bekken er påvirket av jordbruk og spredt

bebyggelse. Bekken er fra E 18 dessuten lagt i rør ca 150-200 m

under ett jorde etter bakkeplanering. De nedre deler har rikt utvik-

let kantvegetasjon. Bunnsubstratet i bekken består i de nedre deler

av leire og slam og er saltvannspåvirket. Vinjebekken får i likhet

med Steinsmyrbekken sannsynligvis tilsig fra bebyggelsen i områ-

det, da nedre deler gir inntrykk av å være noe påvirket av organisk

forurensing.

Vinjebekken vil krysses av alle de foreslåtte traseene. Alt. Illa krys-

ser i skogsterreng noe syd for Skaugtjenna, mens Alt. Illb krysser

ved utløp av tjernet. Alt. Il krysser i flatere terreng noe ovenfor

nåværende E 18, mens Alt. I vil følge dagens E 18. Alt. IV vil fra tun-

nelgjennomgang fra nord krysse Vinjebekken sør for dagens E 18.

De undersøkte lokalitetene er vist i figur 12, mens noen karakte-

ristiske data er gitt i tabell 4, 5 og 6.

På grunn av vannkvalitet og bunnforhold er hverken Steins-

myrbekken eller Vinjebekken spesielt godt egnet som gyte- og opp-

vekstområde for ørret selv om enkelte individer er observert

(Børresen 1990).

7.2.4 Vassdrag Dalkåsa - Haukedalsvatnet

Vassdragets nedbørfelt er på 10,7 km2 (figur 12). Bekkesystemet

kommer gjennom Roslandsdalen i nord inn i Daletjenn ved Dalkåsa.

Via Lilletjenn renner bekken sørover parallelt med dagens E 18 ved

Skjilbreia/Feset. Etter tilløp fra Fesettjønna i vest renner bekken inn

i Øygardstjenn. Fra Haukedalsvannet drenerer vassdraget ut til sjø-

en gjennom Trosbybekken. Ved Daletjenn og opp Roslandsdalen

domineres landskapet av barskog, og bekken er her smal og grunn

med liten vannføring. Daletjenn gir et dystroft preg, mens bekken

sørover langs E 18 virker mer næringsrik og mottar muligens tilsig

fra bebyggelsen i området. Øygardstjenn virker næringsrikt med

bl.a. belter av takrør og dunkjevle. Ved innløpet i Haukedalsvann er

det et våtmarksområde. I følge lokalbefolkningen er bekken nord

for Daletjenn viktig som produksjonsområde for ørreten i tjernet.

Beliggenheten av de undersøkte lokalitetene er vist i figur 12 og

noen karakteristiske data er gitt i tabell 4, 5 og 6.

Følgende fiskearter er påvist i vassdraget: ørret, abbor, suter og ål

(Steen 1992). Vassdraget har moderat verdi med hensyn til fisk. Det

er i Verneplan I varig vernet mot kraftutbygging (Steen 1992).

Bekken fra Skjilbreia til Øygardstjenn og bekken til Haukedalsvann

er viktig som gyte- og oppvekstområde for ørret (Bamble J & F, pers.

medd.).

Vassdraget vil kryssesav Alt, Il nord for Daletjenn, mens Alt. Illa vil

43

Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.



nina utredning 053

Substrat

stein 5-30 cm, alge
stein 5-50 cm, alge
sand og grus
stein 5-30 cm, brasmegras
stein 5-50 cm, mose
stein 5-20 cm
stein 5-20 cm
sand,silt og grus
sandog silt
stein 5-10 cm, sand

Tabell 4
Substratbeskrivelse der bunndyrprøvene er tatt.
Substrate description of the benthos sample stations.

Nr Lokalitet UTM
1 Fosstveit NL278364
4 Bekkved Skjilbreia NL316369
7 Bekkfra Vissestadtjenn NL341377
9 Åbyelva NL341402

12 Åbyelva NL361396
13 Åbyelva NL364395
15 Vinjebekken NL372409
16 SteinsmyrbekkenVest NL380418
17 SteinsmyrbekkenØst NL381418
19 Rognsbekken NL395430

Detritus Mose Alge Sand/grus
middels middels middels middels

lite middels mye middels
mye lite middels mye
lite lite middels mye

middels mye mye middels
middels middels mye middels

mye lite lite middels
middels middels middels mye
middels middels middels middels

mye lite I. mye

Tabell 5
Noen karakteristiske data og vegetasjon ved de undersøkte innsjølokalitetene.
Some characteristic data and vegetation description of the sample stations in lakes.

Nr Lokalitet UTM m o.h. Vannvegetasjon

3 Daletjenn NL315379 70 Spredt tjønnaksvegetasjon
5 Øygardstjenn NL330364 30 Spredt tjønnaks, noe dunkjevle
6 Vissestadtjenna NL335377 40 Spredtelvesnelle-og starrvegetasjon
8 Grostokkvantn NL358378 36 Spredt takrør, tjønnaks, snelle,dunkjevle

11 Nysteintjenna NL351394 24 Tjønnaks,spredt elvesnelle,sivaks,takrør
14 Skaugtjenn NL368411 70 Spredt nøkkerose
19 Stokkevann NL396431 21 Sivaks,noe takrør

Tabell 6
Substratbeskrivelse av de el-fiskede lokalitetene.
Substrate description of the el-fished sites.

Nr Lokalitet Substrat

1 Fosstveit
2 Bekk i Roslandsdalen
4 Bekkved Skjilbreia
7 Bekkfra Vissestadtjenna
8 Innløp Grostokkvatn
9 Åbyelva

10 Åsesplassbekken
12 Åbyelva
13 Åbyelva
15 Vinjebekken
16 SteinsmyrbekkenVest
17 SteinsmyrbekkenØst
18 Steinsmyrbekkenv Vinje

stein 5-30 cm, alge
sand, grus
stein 5-50 cm, alge
sand, grus
mudder
stein 5-30 cm, brasmegras
stein 5-20 cm, sand, grus
stein 5-50 cm, mose
stein 5-20 cm
stein 5-20 cm
grus, sand, silt
sand, silt
sand, silt, leire

Dyp(m) Bredde Bemerkninger
gjen./maks (m)

varierendemed kulper og stryk
liten vannføring, ikke kulper el stryk
vafierende med kulper og stryk
liten vannføring, ikke kulper el stryk

2 stilleflytende, ikke kulper el stryk
0,2-0,3/0,7 2-5 stilleflytende, ikke kulper el stryk
0,2-0,3/0,5 0,5-1 stilleflytende, småkulperog småstryk


varierendemed kulper og stryk
relativt stilleflytende, småstryk med få kull5er
liten vannføring

0,2-0,3/0,5 0,5-1 relativt stilleflytende, med enkelte små kulper
0,2-0,3/0,5 0,5-1 stilleflytende, ikke kulper el stryk
0,2-0,3/0,7 1-1,5 relativt stilleflytende, med enkelte små kulper

0,3-0,7/1,2 3-5
0,2/0,3 0,5

0,2-0,3/0,5 0,5-1
0,2/0,3 0,5-1

0,2-0,6/1 2-5
0,2-0,5/1 3-5
0,2/0,3 0,5
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gå ved vannskillet mot Øvre Skogstadvann i Abyvassdraget. Disse

to alternativene vil gå sammen tit en trasé mellom Daletjenn og

Østre Engvatn (figur 1).

7.2.5 Vassdrag ved Gånge - Fosstveit

Figur 12 viser kun de østre deler av vassdraget med Storfiskevatn

og Tråvatn som drenerer sydover. Denne grenen renner nord for

Fosstveit sammen med utløp fra Vestre og Østre Engvatn. Etter

samløp med bekk fra Isvatn ved Sprangfoss, renner vassdraget syd-

vestover mot Dørdal og går via Bakkevatnet og Grummestadvatnet

ut i Fossingfjorden.

Alle alternativene følger her samme tras. Dissefølger dagens E 18

som her går mer eller mindre parallelt med elva.Vassdraget vil derfor

bli direkte berørt på strekningen fra Sprangfoss til Dørdal (figur 1).

Det er kun tatt prøver fra en lokalitet i vassdraget (figur 12) og

noen karakteristiske data er vist i tabell 4, 5 og 6. I vassdraget er

det påvist følgende fiskearter: ørret, abbor, røye, ål og suter

(Fylkesmannen i Telemark, pers. medd.). Hele strekningen mellom

Bakkevatnet og Sprangfoss er viktig som gyte- og oppvekstområde

for ørret (Bamble J & F, pers. medd.).

7.3 Materiale og metoder

Materialet er innsamlet i perioden 13.10.-15.10. 1992. Tilsammen er

det tatt 15 vannprøver, 12 krepsdyrprøver og 10 bunndyrprøver. I

rennende vann er det el-fisket på 13 lokaliteter. Av disse er 4 fisket

kvantitativt for tetthetsberegninger, mens de øvrige er undersøkt kun

for å få et inntrykk av fisketettheten. I Nysteintjenna er det prøvefis-

ket en natt. Tabellene 4, 5 og 6 viser noen karakteristiske data samt

hvilke typer av prøver som er tatt ved de enkelte lokaliteter.

Vannprøvene fra stillestående vann er tatt i strandsonen, mens de i

rennende vann er tatt i strømpartier. De fordeler seg med 5 prøver

fra innsjøer og 10 fra rennende vann. Vannprøvene er kun analysert

med hensyn til pH og ledningsevne. pH er målt potensiometrisk.

Krepsdyrprøvene er i hovedsak litoralprøver. Disse er tatt like over

bunnen ved kast fra og langs land. Det er også tatt prøver i vege-

tasjon. I tillegg er det tatt to planktontrekk fra båt i Nysteintjenna.

Ved innsamling av krepsdyrmaterialet er det brukt planktonhåv


med maskevidde 90 p.m, diameter 27,5 cm og dybde 57 cm.


Prøvene er tatt ved å kaste håven ut fra land og trekke den inn igjen

så nær bunnen som mulig uten å få med for mye av det finere

bunnmaterialet.

Vannloppene er bestemt ved hjelp av Smirnov (1971), Flässner

(1972) og Herbst (1976), mens hoppekrepsene er bestemt ved hjelp

av Herbst (1976), Sars(1903, 1918), Rylov (1948) og Kiefer (1973,

1978).

Bunndyrene er innsamlet med en kvadratisk sparkehåv, 24,3 cm x

24,3 cm, med maskevidde 500 om. Det er sparket 0,5-2 minutter

på hver lokalitet avhengig av mengde materiale og individtetthet.

Alle prøvene er fiksert i felt og er senere plukket på laboratoriet

under lupe. Avhengig av prøvens størrelse og mengde individer er

prøven fraksjonert.

Fåbørstemarkene er artsbestemt ved hjelp av Brinkhurst (1971) og

Brinkhurst & Jamieson (1971).

Fiskematerialet er i rennende vann innsamlet med elektrisk fiskeappa-

rat konstruert av Steinar Paulseni Trondheim. Apparatet gir en mak-

simum spenning på 1600 volt og en frekvens på 80 Hz.

Spenningsfeltet som oppstår i vannet gir fisken et elektrosjokk i en kor-

tere periode slik at de kan fanges og nødvendige målinger foretas.

El-fisket er foretatt for tetthetsberegninger eller bare for å under-

søke om det var fisk på lokalitetene. Hsket for tetthetsberegninger

er utført etter metoden "gjentatte uttak" (Zippin 1958). Metoden

går ut på å avfiske ett bestemt areal flere ganger og bestandsan-

slaget baseres på antallet fisk fanget ved hver avfisking. Metoden

gir som regel et lavere tetthetsantall enn det reelle, og tallene må

derfor betraktes som minimumsestimater. Fisk som er fanget for

tetthetsberegninger er artsbestemt og lengdemålt til nærmeste

millimeter på halefinnens ytterste flik. Der det var mulig er kjønns-

modningsgrad bestemt.

El-fisket på de øvrige lokalitetene er foretatt for å få et inntrykk av

om lokaliteten hadde betydning for fisk. Det er gjort et grovt anslag

av mengde fisk observert, men ingen prøver er tatt av fisken.

Garnfisket i Nysteintjenna er foretatt med standard "Jensen"-serie

(Jensen 1972). Serien gir en relativt lik seleksjon for lengdeintervallet

20 til 50 cm, mens mindre fisk blir underrepresentert i fangstene.

Fisken i garnfangstene er også lengdemålt til nærmeste millimeter

til halefinnens ytterste flik når denne var i naturlig stilling og veid til

nærmeste hele gram på elektronisk vekt. Av ørreten er det videre

tatt skjellprøver for alders- og kjønnsbestemmelse og kjønnsmod-

ningsstadium er også bestemt.
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7,4 Resultater og diskusjon

7.4.1 Vannkjemi

Devannkjemiskeforhold er framstilt i tabell 7. Genereltsett er pH
i området relativt gunstig og det har også relativt høy ledningsev-
ne. De lavereliggendedelerav området er såledesikke akutt truet
av sur nedbør.

pH
HøyestpH-verdi(7,65) ble målt ved utløpet av Stokkevann.Denne
lokalitetenskillersegklart fra de øvrige,og dette harsammenheng
medvannetsbeliggenhetved overgangmot kambro-siluriskeberg-
arter.LavestpH haddeDaletjennog Skaugtjenna,som beggeligger
i granskogområderdelvisomkransetavmyr.Vanneneersåledesnoe
humuspåvirket.Stasjonenved FosstveithaddeogsårelativtlavpH.

Bortsettfra vedStokkevannbestårområdetberggrunnsgeologiskav

grunnfjell,menmedinnslagavamfibolitt somer relativtlett forviter-




ligog sominneholderen delsaltersompåvirkerpH i gunstigretning.
I tilleggtil de marineavsetningeneer dette årsakentil dengjennom-
gåendegunstigepHi området.Dettetil trossfor at områdeterett av
de som mottar mestsur nedbør(Wrightet al. 1977).Sammenliknet
medvassdraglengrenord i fylket er pH-verdienehergjennomgåen-
de en enhet høyere(Walseng& Sloreid1990).Detsammeer tilfelle
for kystnærevassdragi Agderfylkene(Walseng1990).

Ledningsevne
Detre lokalitetenemed lavestpH haddeogså lavestledningsevne.
I tillegg har prøvenefra heleÅbyvassdragetrelativt lav ledningsev-
ne. Økningen i ledningsevnenedover i vassdragenskyldesøkt
påvirkning fra marine avsetningeri lavereliggendedeler av vass-
draget. Økt påvirkningfra nedbørsom inneholdersjøsalterbidrar
også til økning i ledningsevnennedover i vassdraget.I tillegg vil
avrenningfra jordbruksarealerog eventuellekloakkpåvirkninggi en
vissøkning i ledningsevne.Enpåfallendehøyledningsevneblemålt
på flatene nedstrømsBamleKirke. Dette må skyldestidevannspå-
virkning i bekkeneller lokalt tilsig av næringssalter.

Generelter ledningsevnenlangt høyerei dette området enn i inn-
landsvassdragenei fylket (Walseng& Sloreid 1990) og i kystnære
vassdragi Agderfylkene(Walseng1990).

7.4.2 Krepsdyr

Detforeligger 11 krepsdyrprøverfra strandsoneni forskjelligeloka-
liteter og to planktonprøverfra Nysteintjenna.

Tabell 7
Vannkjemiskedata fra prøvetakingsstasjonene.
Chemicaldata from the sampling stations.

Nr Lokalitet Temp
°C

pH Ledn.evne

mS/m

1 Fosstveit 4,9 6,47 4,4
3 Daletjenn 5,8 6,35 6,2
4 Bekkved Skjilbreia 5,0 6,91 12,5
5 Øygardstjern 8,0 6,85 11,0
6 Vissestadtjern 5,5 6,76 14,0
8 Innløp Grostokkvann 4,6 6,65 16,5
9 Åbyelva 9,9 6,71 6,0

11 Nysteintjern 7,3 6,67 6,1
12 Åbyelva 7,4 6,91 6,2
13 Åbyelva 7,4 6,92 6,2
14 Skaugtjern 8,7 6,45 7,2
16 SteinsmyrbekkenVest 6,2 6,78 14,0
17 SteinsmyrbekkenØst 6,1 7,01 10,0
18 Steinsmyrbekkenv Vinje 6,0 6,96 18,5
19 Stokkevann 8,9 7,65 17,5

Det er funnet 36 arter krepsdyr,26 arter vannlopperog 10 arter
hoppekreps (tabell 8). I tillegg til våre funn er vannloppearten
Daphniacristataog hoppekrepsartenLimnocalanusmacrurusfun-
net i Stokkevann(ArneLande,pers.medd.).L.macrurushar i Norge
en begrensetutbredelseog fins kun i de størsteinnsjøeneomkring
Oslofjordennord til Mjøsa.Dette er innsjøersom ligger lavereenn
øvremaringrense,og arten bletidligereansettfor å væreen istids-
relikt. L. macruruser rent planktonisk,og overvintrernormalt ved
hvileegg.Det er derfor naturlig at den mangleri vårt materiale.

D. cristata har en mer østlig utbredelse og er relativt sjelden i
Telemark (tabell 8). Forekomsteni Stokkevannkan indikere at
planktonsamfunnether er påvirketav predasjonfra fisk. Daphnia-
arteneer ettertraktede næringsorganismer,spesieltfor den plank-
tonspisendesiken.Destørsteindivideneblir sterkerepredatertenn
de mindre.D. cristataer noe mindre enn f.eks.D. longispinaog er
derfor mindre utsatt for predasjon.

Antall arter er relativt høyt, særligtatt i betraktningavfå prøverog
tidspunktet for prøvetaingen.Til sammenligningkan en nevneat
det i 20 lokaliteter i det nærliggendeVegårsvassdragetble funnet
44 arter, 31 arter vannlopper og 13 arter hoppekreps(Halvorsen
upubl.). Her ble imidlertid materialet innsamleti to perioder, i juni
og august. En tilsvarende undersøkelse av 20 lokaliteter i
Lyngdalsvassdrageti Vest-Agderga 42 arter, 27 arter vannlopper
og 15 arter hoppekreps(Halvorsen1981).Tovdalsvassdragethad-
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de derimot vesentlig høyere antall arter, henholdsvis 31 arter vann- Vissestadtjenn og Stokkevann hvor vi hadde forventet en langt rike-

lopper og 19 arter hoppekreps (Spikkeland 1979). re fauna.

Ingen av artene er spesielt sjéldne, og de fleste forekommer vanlig

eller spredt over hele landet. Tre av artene, Alona rectangula,

Pleuroxus trigonellus og Pseudochydorus globosus er imidlertid ikke

tidligere påvist i Telemark og heller ikke i Vestfold og Aust-Agder

(tabell 8). De fleste arter som tidligere er funnet i disse tre fylkene,

men som mangler i Bamble, er arter som ellers i landet også har

meget spredt utbredelse.

Planktonsamfunnet var i Nysteintjenna dominert av Holopedium

gibberum, Mesocyclops leuckarti, Eudiaptomus gradlis og til en viss

grad av Cyclops scutifer. Dette stemmer godt med erfaringer fra

andre kystnære innsjøer i Aust-Agder (Larsen 1982, Demmo 1985,

Nans 1985, Skov 1985).

Et interessant forhold er den sparsomme forekomst av C. scutifer

og Bosmina longispina. Dette er henholdsvis Norges vanligste hop-

pekrepsart og vannloppeart. C. scutifer blir her ute ved kysten

under mer eutrofe forhold delvis erstattet av M. leuckarti, eventu-

elt Thermocyclops oithonoides. Lenger inn fra kysten er C. scutifer

derimot igjen dominerende (Spikkeland 1980a, b, Halvorsen 1985,

Walseng & Sloreid 1990). B. longispina forekom i samtlige lokalite-

ter, men i lite antall. Arten er vanhgvis dominerende i slike lokalite-

ter. Den overvintrer ofte som hvileegg etter en kjønnet forplantning

og hvor foreldregenerasjonen dør ut. De fleste individene var der-

for trolig allerede forsvunnet fra vannmassene da prøvene ble tatt.

Stor andel voksne hanner og generelt meget lav individtetthet

bekrefter dette. Overvintring ved hvileegg er også tilfelle hos de

fleste andre vannloppeartene. De fleste hoppekrepsarter mangler

hvileegg, men kan derimot overleve vinteren i diapause (dvale) nede

i bunnsubstratet. Prøvetakning i midten av oktober er derfor sann-

synligvis noe sent for å kunne påvise samtlige arter som kan for-

ventes å forekomme.

Funnene av Daphnia longispina i samtlige lokaliteter med unntak

av Ødegårdstjern, viser at vannkvaliteten, spesielt med hensyn til

pH, er gunstig. Dette er en art (og slekt) som stort sett forsvinner

når pH blir lavere enn 5,5.

Det er spesielt to vann som peker seg ut som artsrike, Nysteintjenna

og Grobstokkvatnet med henholdsvis 27 og 24 arter. I disse lokali-

tetene er prøvene tatt i rike bestander av vannvegetasjon, blant

annet elvesnelle, takrør, sivaks, tjønnaks og dunkjevle. Lavt antall

arter i Skautjern og Daletjern har trolig sammenheng med disse

lokaliteters dystrofe preg og dårlig utviklede vegetasjonsbelter. Det

er imidlertid ikke lett å forklare forskjellene mellom disse og

7.4.3 Bunndyr

Gruppesammensetning

Forekomsten av de enkelte grupper vil variere med årstiden da arte-

nes livssykluser avgjørende for deres fangbarhet. Dette gjelder sær-

lig insekter som kun har deler av sin livssyklus i vann. De ulike arter

klekker til forskjellige tider på året og mengde og sammensetning

av faunaen vil derfor variere gjennom året. I tillegg vil mengde

bunndyr variere med bunnsubstrat. Likeledes spiller predasjon fra

f.eks. fisk sterkt inn på gruppesammensetning og tetthet. Det er

også vanskelig å sammenligne individantall med tilsvarende i andre

undersøkelser da den anvendte metode er vanskelig å standardise-

re. Små former vil dessuten være underrepresentert eller mangle

helt på grunn av stor maskevidde, 500 p.m i fangsthåven. Dette gjel-

der f.eks. rundormer som er små, men svært vanlige.

Antall dyr pr min sparkeprøve er vist i tabell 9. Det totale antall indi-

vider pr min sparkeprøve varierte fra 860 i Abyelva 4 til ca 20 000

i bekk ved Vissestadtjenn.

Totalt er det funnet 17 bunndyrgrupper i rennende vann (tabell 9).

Antallet bunndyrgrupper var høyest i Rognsbekken og i

Steinsmyrbekken Vest med tilsammen 13 grupper, mens det var

færrest ved Fosstveit og i bekk ved Skjilbreia. Her ble det begge ste-

der funnet 9 grupper. Fåbørstemark, fjanrmygg, knott, sviknott og

vårfluer var tilstede på alle lokalitetene, mens igler ble kun funnet

Rognsbekken (to-øyet bruskigle, Helobdella stagnalis).

Fjanrmygg dominerte på tilsammen 6 stasjoner, og var den gruppen

som dominerte på flest lokaliteter. Dette er en meget vanlig bunn-

dyrgruppe med mer enn 500 arter i Norge (Nøst et al. 1986). Det

er vanlig å finne gruppen dominerende i rennende vann.

På St. 9 i Abyelva utgjorde småmuslinger over 50 % av det totale

antall bunndyr. De var også tilstede på 7 av de 10 undersøkte loka-

litetene.

Snegl var tilstede på 5 lokaliteter og i Rognsbekken var den meget

tallrik. Sneglene i Rognsbekken var totalt dominert av vandresnegl.

Denne arten ble i Norge første gang funnet i nettopp Stokkevann i

1954 (Økland 1983a). I tillegg til Stokkevann/Rognsbekken fins den

i et par dammer ellers i området. Foruten forekomstene i Bamble er

arten bare funnet i noen vann ved Stavanger (Økland 1990). Den

andre sneglearten som ble funnet i Rognsbekken, var lav topplue-
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Tabell 8
Forekomsten av krepsdyrarter (vannlopper og hoppekreps) i Bamble-området sammenlignet med forekomstene

Vestfold, Telemark og Aust-Agder.
Occurrence of crustaceans (Cladocera and Copepoda) in the Bamble area compared to occurrences in Vestfold,
Telemark and Aust-Agder counties.

Lokalitet Vest- Tele- Aust- Bamble Dale- Øy- Visse- Gro- Ny- Skau- Stokke-



fold mark Agder tjenn gards-


tjern

stad- stokk- stein-

tjern vatn tjern

tjern vann

Nr




3 5 6 8 11 14 19

Vannlopper (Cladocera)







Diaphanosomabrachyurum (Liv.) T 3 15 24 3




x x




x

Latonasetifera (0.F.M.)




1 1






Sidacrystallina(0.F.M.) 2 41 81 3




x x x




Holopedium gibberum Zaddach 2 53 35 1




x




Ceriodaphniapulchella Sars




1






Ceriodaphniaquadrangula (0.F.M.)




8 71 7 x x x x x x x
DaphniacristataSars




2 1





(x)

DaphniacucullaraSars 1








Daphnia longiremisSars




2







Daphnia longispina(0.F.M.) T 2 11 11 6 x




x x x x x
Scapholeberismucronata (0.F.M.) 1 24 32 1






x




Simocephalusexspinosus(Koch)




1







Simocephalusvetula (0.F.M.)




2 3 3





x x




Bosminalongirostris (0.F.M.) 1 1







BosminalongispinaLeydig 3 61 106 7 x x x x x x x
Acantholeberiscurviostris(0.F.M.)




19 49







Drepanothrixdentata (Eur&1)




1







Ilyocryptusacutifrons Sars




1







Ilyocryptusagilis Kurz




1







Lathonura rectirostris(0.F.M.)




1 2




x




x




Macrothrix laticornis (Fischer)




1







OphryoxusgracilisSars 1 7 3 1





x




Streblocerusserricaudatus(Fisch.)




1 3







Acroperus harpae(Baird) 2 37 50 6




x x x x x x
Alona affinis (Leydig) 2 15 36 5 x x x x x




Alona guttata Sars 1 5 18 4 x x




x x




Alona intermedia Sars




1







Alona.rectangula Sars




3




x x x




Alona rusticaScott 1 14 33 1






x
Alonella excisa(Fischer) 1 24 84 4




x




x x




x
Alonella exigua (Fischer)




10 1 1





x





Alonella nana (Baird) 2 27 47 7 x x x x x x x
Alonopsiselongata Sars 2 53 96 1





x




Chydoruspiger Sars




1







Chydorussphaericus(0.F.M.) 1 41 91 5




x x x x x




Disparalonarostrata (Koch) 1








Eurycercuslamellatus(A.F.M.)




26 25 2





x x




48



nina utredning 053

Tabell 8 - forts.

Lokalitet Vest-


fold

Tele-


mark

Aust- Bamble

Agder

Dale-


tjenn

Øy-

gards-

tjern

Visse- Gro-

stad- stokk-

tjern vatn

Ny-


stein-

tjern

Skau- Stokke-

tjern vann

Nr




3 5 6 8 11 14 19

Graptoleberis testudinaria (Fischer)




2 6 5




x x x x




x

Kurzia latissima (Kurz)




2






Monospilus dispar




1






Pleuroxus trigonellus (0.F.M.)




2




x x




Pleuroxus truncatus (0.F.M.)




7 6 4




x




x x




x

Pseudochydorus globosus (Baird)




1





x

Rhynchotalona falcata Sars




20 24






Polyphemus pediculus (Leuck.) 2 48 36 2




x




x

Bythotrephes longimanus Leydig T 2 6 8






Leptodora kindti (Focke) 1 2 5







Hoppekreps (Copepoda)









Limnocalanus macrurus Sars





1






(x)

Acathodiaptomus denticornis (Wierz.) 1 5








Eudiaptomus gracilis Sars 2 6 86 6




x x X X X X

Mixodiaptomus laciniatus (Lillj.)




4 1







Eurytemora velox (Lillj.) 1








Heterocope appendiculata Sars




1








Heterocope saliens (Lillj.)




41 87







Macrocyclops albidus (Jur.) 2 11 6 3 x





x X




Macrocyclops fuscus (Jur.)




12 16 2





x




x




Eucyclops denticulatus (A. Graet.)




1 1







Eucyclops macrurus (Sars)




5 3 5 x x




x x




x

Eucyclops serrulatus (Fisch.) 1 35 10 2 x




x





Eucydos speratus (Lillj.)




11




1





x





Paracyclops affinis Sars




1 2 2




x




x




Cydops abyssorum s.l. 1 1 1







Cyclops scutifer Sars 2 48 31 2 x





x




Megacyclops gigas (Claus) 1 2 3 2





x




x




Megacyclops viridis (Jur.)




8 7







Acanthocyclops capillatus (Sars) 1 12 41







Acanthocyclops robustus Sars




9 11







Acanthocyclops vernalis (Fisch.) 1 9 30







Diacyclops crassicaudis (Sars)




3







Diacyclops nanus (Sars)




20 43







Mesocyclops leuckarti (Claus) 3 6 16 7




xx x x x x x

Termocyclops dybowskii (Lande)




1







Termocyclops oithonoides (Sars) 1




1







Antall arter 33 54 59 38 12 15 13 24 27 14 14

Antall lokaliteter 3 64 111 7
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Tabell 9
Bunndyrfaunaen i rennende vann (antall individer pr min. sparkeprøve).
Benthos fauna of running water (no. of individuals per min. kick-sample).

Lokalitet

Nr

Foss-

tveit

1

Bekkv

Skjil-




breia
4

Bekkfra

Visse-




stadtj.

7

Åby-

elva

9

Åby-

elva

12

Åby-

elva

13

Vinje-

bkn

15

Steins-

myrbkn


Vest
16

Steins-

myrbkn


Øst
17

Rogns-




bekken

19

Rundormer (Nematoda)




10 114 20




2 20




Fåbørster(Oligochaeta) 60 1008 770 174 194 115 280 894 840 568
Igler (Hirudinea)







67

Snegler(Gastropoda)




10 47




20 6




1300
Muslinger (Bivalvia)




60 2010




40 20 62 180 233
Døgnfluer (Ephemeroptera) 185 24




87 168 20 20 54 40 145
Steinfluer (Plecoptera) 230 168




563 67 275 1600 824




11
Buksvømmere(Corixidae)






2




Biller larve(Coleoptera) 25




10 147 20 10 60 2 20 500
Fjærmygg(Chironomidae) 850 1704 12950 121 764 75 4800 260 2100 833
Knott (Simulidae) 40 84 5920 34 13 55 120 110 20 2200
Sviknott (Ceratopogonidae) 40 60 80 335 47 105 60 288 20 167
Tovinger ind. (dipt. ind.)




12 60




50 20 118 40 33
Vårfluer (Trichoptera) 120 108 30 47 322 45 200 34 20 334
Midd (Hydracarina) 20 48 20 20 67




20





Gråsugge(Asellusaquaticus)








133
Gammaruszaddachi






20





Totalt antall pr min. prøve 1570 3216 19920 3699 1682 810 7220 2656 3300 6524

snegl. Denne arten er vanlig i lavereliggende områder på Sørøst-
landet, med hovedutbredelse rundt Oslofjorden (Økland 1990).

Muslinger og spesielt snegl er grupper som er særlig ømfintlige for
lav pH (Økland 1983b). Selvom våre pH målinger viste gunstige ver-
dier, vil en i snøsmeltingen om våren ha andre forhold og disse
gruppene kan da lett slås ut. Typisk er det høye antall snegl i
Rognsbekken, som på grunn av kambro-siluriske bergarter er godt
bufret mot lav pH under snøsmeltingen. Snegl manglet helt i ren-
nende vann i en undersøkelse fra indre deler av fylket og i Aust-
Agder, mens muslinger var tilstede på få lokaliteter og i lite antall
(Walseng 1990, Walseng & Sloreid 1990). I Norge er det påvist 27
arter snegl (Økland 1990) og 20 arter småmuslinger (Økland &
Kuiper 1990).

Knott dominerte i Rognsbekken, og dette er en gruppe som er
typisk for rennende vann og med særlig store tettheter i utløp av
innsjøer. Deres antall og tilstedeværelse vil variere gjennom sesong-
en avhengig av arter og klekkeperiode.

Fåbørstemark var kun dominerende i Steinsmyrbekken vest, sam-




men med steinfluer. Fåbørstemark er meget vanlige og er ofte til-

stede i stort antall, men de har en tendens til å være mest tallrike i
stillestående vann. Gruppen ble funnet mest tallrik i Bekk ved
Skjilbreia.

Døgnfluer var tilstede på de aller fleste lokaliterer, men manglet i
bekken ved Vissestadtjenn. Gruppen er vanlig i både stillestående
og rennende vann.

Steinfluer er spesielt knyttet til rennende vann og foretrekker stein
og grusbunn og de er lite tolerante overfor organisk forurensing.
Gruppens fravær i Steinsmyrbekken øst og i Bekk fra Vissestadtjenn
kan skyldes dette.

Vårfluer er vanlige i både stillestående og rennende vann og var til-
stede på samtlige lokaliteter. Vårfluene deles gjerne i tre økologis-
ke grupper, frittlevende, husbyggende og nettspinnenede, som alle
var representert i området.

Asellen ble bare funnet i Rognsbekken. Den er i hovedsak knyttet
til dammer og stillestånde vann, men fins også i stilleflytende vass-
drag. Den har sin hovedutbredelse i lavlandet på Østlandet (Økland
1980).
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Tabell 10

Fåbørstemarkfaunaen i rennende vann (relativ fordeling).

Oligochaeta of running water (relative distribution).

Lokalitet Foss-


tveit

Bekk ved


Skjil-




breia

Bekk fra


Visse-




stad tj.

Åby-


elva

Åby-


elva

Åby-


elva

Vinje-


bekken

Steins-


myrbkn


Vest

Steins-


myrbkn


Øst

Rogns-




bekken

Nr 1 4 7 9 12 13 15 16 17 19

Eiseniella tetraedra (Savigny)




0,05




0,05




0,03




Lumbriculus variegatus (M0Iler)




0,02 0,03 0,05




0,07 0,10




0,05

Stylodrilus heringianus Clap.




0,02 0,15 0,05




0,45 0,70 0,20 0,02

Tubifex ignotus (Stolc)




0,11






Tubifex tubifex type






0,05 0,01 0,19

Limnodrilus hoffmeisteri type




0,19





0,60

Spirosperma ferox (Eisen)




0,03 0,05 0,05





Rhyacodrilus coccineus (Vejdovsky)







0,10

Tubificidae m. hårseta







0,02




Specaria josinae (Vej.)








0,02

Nais variabilis/communis (Pig.) 0,27 0,82 0,15 0,25 0,90




0,40 0,07




0,02

N. simplex Piguet




0,11 0,05






N. pardalis Piguet




0,02




0,05






Stylaria lacustris (Linnaeus)




0,22







Enchytraeidae 0,73 0,13 0,01 0,45 0,05 0,95 0,07 0,05 0,75




For øvrig ble brakkvannsamfipoden Gammarus zaddachi funnet på

stasjon 13 nederst i Åbyelva. Det er få registreringer av arten i

Norge, men den er sannsynligvis vanlig på denne kyststrekningen.

Arten er vanlig i estuarier og kan foreta vandringer opp i ferskvann

(Dennert et al. 1969, Dennert & van Maren 1974).

Artsammensetning
Fåbørstemark Den relative artssammensetningen hos fåbørste-

markene er vist i tabell 10. Det er totalt påvist 15 arter/taxa. Antall

arter/taxa er vesentlig høyere enn det som f.eks. ble funnet i ren-

nende vann i vassdragene i innlandet i Telemark og Buskerud

(Walseng & Sloreid 1990), der det kun ble funnet 7 taxa. I Norge er

det påvist ca 45 arter (Bremnes & Sloreid i manus).

I Bekk ved Vissestadtjenn ble det funnet 9 taxa, mens det på St. 9

i Åbyelva ble funnet 8 taxa. Færrest taxa var det i elva ved Fosstveit

og på St. 13 i Åbyelva med kun 2 taxa.

Enchytraeidene forekom på alle lokaliteter bortsett fra i

Rognsbekken, og de var totalt dominerende på stasjon 13 i Åby-

elva, Steinsmyrbekken Øst (st. 17) og ved Fosstveit (st. 1). Familien

består vesentlig av terrestre (landlevende) arter, men noen få er

akvatiske (vannlevende). De er vanlige i myr og temporære vann-

forekomster. Mange av de terrestre artene kan imidlertid også

leve i vann. Det er vanlig å finne enchytraeider i litoralsonen i inn-

sjøer og de synes å vare spesielt vanlige i grunne partier i elver

og bekker. Gruppens systematikk er vanskelig og de er ikke arts-

bestemt.

Bortsett fra to lokaliteter erNais variabilis/communis funnet ved alle

lokaliteter og de dominerte ved stasjon 12 i Åbyelva og i bekken

ved Skjilbreia (st. 4). Artene er her ikke skilt, da deres utvendige

karakterer ikke alltid er like distinkte og ofte overlapper. Begge er

vanlig i mange typer vannforekomster, og de forekommer fra lav-

landet og høyt til fjells og ser ikke ut til å stille spesielle miljøkrav

(Bremnes & Sloreid i manus.).

Stylodrilus heringianus forekom også på de fleste lokaliteter. Arten

er dominerende på stasjon 16, Steinsmyrbekken Vest, der den

utgjør 70 % av fåbørstemarkfaunaen. S. heringianus er en art som

ved forekomst i profundalsonen i innsjøer regnes som indikator på

oligotrofe forhold. Arten er vanlig i både rennende og stillestående

vann og er sannsynligvis vanlig over hele landet (Bremnes & Sloreid

i manus.).
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Rognsbekken skiller seg klart fra de øvrige i artssammensetning.
Her utgjør arter fra familien Tubificidae ca 90 % av den totale
fåbørstemarkfauna, hvorav Limnodrilus hoffmeisteri type alene
utgjorde 60 %. Mange arter innen familien kan bare artsbestem-
mes med 100 % sikkerhet når de er kjønnsmodne. Det er ikke fun-
net kjønnsmodne individer av verken Tubifextubifex eller L. hoff-
meisteriog artsbestemmelsen av disse artene er derfor noe usikker.
L.hoffmeisterier vanlig i mange typer ferskvannslokaliteter og opp-
trer spesielt tallrik ved organisk forurensing, ofte sammen med T.
tubifex. Forekomsten av Ryacodriluscoccineustyder imidlertid på
at bekken er moderat organisk påvirket, da denne arten forsvinner
ved sterk organisk forurensning. I denne undersøkelsen ble L.hoff-
meisteri også påvist i Bekken fra Vissestadtjenn (st. 7). Denne er
utsatt for organisk avrenning fra et kloakkrenseanlegg. Arter som
Tubifexignotus,Naisvariabilis/communisog Stylarialacustristyder
også på en viss organisk belastning i bekken.

Bortsett fra R. coccineus,som er funnet i relativt få lokaliteter i
Norge, er de øvrige arter vanlig i Sør-Norge (Bremnes & Sloreid i
manus).

Døgnfluer Det ble totalt funnet seks arter døgnfluer (tabell 11).
På stasjon 13 i Åbyelva ble det registrert 3 arter, mens antallet på
de øvrige varierte mellom 1 og 2. I bekk fra Vissestadtjenn ble det
ikke funnet døgnfluer. B. rhodani var tallrik og dominerte fullsten-
dig ved Fosstveit og i Rognsbekken, og regnes å være den vanlig-
ste arten i elver og bekker i Norge. L. marginata ble funnet på til-
sammen fem lokaliteter. Arten er vanlig i både rennende og stille-
stående vann. Videre ble artene C. luctuosaog C luteolum funnet
ved enkelte av lokalitetene. Begge er relativt vanlige på Østlandet,
men mangler på Vestlandet (Nøst et al. 1986). Som flere andre
døgnfluearter er Baetis-artene ømfintlige for surt vann. B. rhodani
ser ut til å forsvinne når pH er lavere enn 5,5, mens Leptophlebia-
artene er mer tolerante og fins ved pH under 5 (Raddum & Fjellheim
1984). En kan imidlertid ikke si at pH har avgjørende betydning for
forekomstene i dette området. Mange av de påviste arter er også
vanlige i stillestående vann. Fraværet av B.rhodani på mange loka-
liteter kan skyldes ugunstige strøm- eller substratforhold.

Totalt er det påvist 44 arter av døgnfluer i Norge (Nøst et al. 1986).
Alle de påviste arter er vanlige i Norge, med vanligst forekomst i
elver og bekker (Nøst et al. 1986). Døgnfluefaunaen er rikere i det-
te området enn det som ble funnet i Grimeelva i Aust-Agder
(Walseng 1990) og i Tovdalsvassdraget (Saltveit 1980), men er rela-
tivt lik den som ble funnet i indre deler av fylket (Walseng & Sloreid
1990).

bratfaunaen her. Generelt sett er steinfluer ømfintlige overfor orga-
nisk forurensing. Totalt ble det påvist 11 arter steinfluer (tabell 11).
De manglet helt i bekken fra Vissestadtjenn (st. 7) og i Steinsmyr-
bekken Øst (st. 17). Flest arter ble funnet ved st. 13 i Åbyelva og
ved Fosstveit (st. 1), henholdsvis 5 og 6, mens bare en art ble påvist
i Rognsbekken (st. 19). Alle de påviste arter er vanlige over det mes-
te av landet (Lillehammer 1988). N. cineravar totalt sett den mest
tallrike arten. Den er vanlig på sand- og slambunn, og er en av de
vanligste artene i stillestående vann. Den tåler også en viss organisk
forurensing (Brittain, pers. medd.). A. sulcicollis,som er en økolo-
gisk fleksibel art, forekom ved flest lokaliteter. Faunaen skiller seg
her ikke ut fra den en finner i de indre deler av fylket (Walseng &
Sloreid 1990), men det ble funnet flere arter enn i Grimeelva i Aust-
Agder (Walseng 1990). De påviste arter ble også funnet i
Tovdalsvassdraget (Saltveit 1980). Totalt er det påvist 35 arter
døgnfluer i Norge (Lillehammer 1988).

Vårfluer Totalt ble det funnet 12 taxa vårfluer (tabell 11). Av dis-
sevar det 8 arter samt representanter fra 3 familier. Vårfluene deles
gjerne inn i tre økologiske grupper etter levevis; frittlevende, hus-
byggende og nettspinnende. Det ble funnet representanter for alle
tre gruppene i de undersøkte vassdragene. R. nubila er en av de
vanligste vårflueartene i rennende vann (Nøst et al. 1986) og var
også den vanligste vårfluearten i indre Telemark (Walseng & Sloreid
1990). Den ble her kun funnet på tre lokaliteter. P. flavomaculatus
forekom på flest lokaliter. Denne arten tilhører gruppen nettspin-
nende vårfluer og er meget fleksibel i habitatkrav og fins i alle typer
ferskvann. Andre representanter for de nettspinnenede vårfluene
var P. conspersaog representantene fra slekten Hydropsyche.
Bortsett fra R.nubilasom er en frittlevende rovform, tilhører de øvri-
ge vårfluene gruppen husbyggende. I en undersøkelse over vårflue-
faunaen i Telemark fant Andersen et al. (1990) R.nubila, P. flavo-
maculatusog P.conspersai Bamble kommune. H. slltalai,som ble
funnet nederst Åbyelva (st. 13), ble derimot ikke påvist i Bamble. H.
pellucidula,som var totalt dominerende i Rognsbekken, ble heller
ikke funnet av Andersen et al. (1990), men ble påvist ved to lokali-
teter i fylket av Walseng & Sloreid (1990).

I Norge er det funnet 176 arter, og de påviste artene er vanlige i
hele landet (Nøst et al. 1986). Antall arter var høyere enn i
Tovdalvassdraget (Saltveit 1980) og indre deler av Telemark
(Walseng & Sloreid 1990).

7.4.4 Fisk

Åbyvassdraget
Steinfluer er typiske for rennende vann og dominerer ofte everte- Prøvegarnsfiske ble kun foretatt en natt i Nysteintjenna.
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Tabell 11

Artssammensetningen hos døgnfluer, steinfluer og vårfluer.

Species composition in Ephemeroptera, Plecoptera, and Trichoptera.

Lokalitet Foss- Bekk v Bekk fra Åby- Åby- Åby- Vinje- Steins- Steins Rogns-



tveit Skjil


breia

Visse-


stadtj.

elva elva elva bkn myrbkn


Vest

myrbkn


Øst

bkn

Nr 1 4 7 9 12 13 15 16 17 19

Døgnfluer (Ephemeroptera)







Baetes rhodani Pict. 185






123

B. niger L.




7 5




Centroptilum luteolum MCJII.






39 40




Leptophlebia marginata L.




16




7




20 15




22

Heptagenia sp.





10




Caenis luctuosa Burm.




8




80 161 5





Totalt antall arter 1 2




2 2 3 1 2 1 2

Steinfluer (Plecoptera)








Taeniopteryx nebulosa (L.)





13






Brachyptera risi Morton






15




194




Isoperla sp. 20




154 7 5





Siphonoperla burmeisteri Pictet 10





25





Amphinemura sp. 90 48





5





A. sulcicollis Steph. 60 12




34 220




39




Protonemura meyeri Pictet




12




67






Nemoura cinerea Retz.





328 26




327 1580




Nemoura sp.








11

Leuctra fusca L.







264




L. hippopus Kmp. 50 96





5




20




Totalt antall arter 5 4




4 3 6




4 2 1

Vårfluer (Trichoptera)








Rhyacophila nubila Zett. 10 24





5





Agapetus sp.






30





Oxyethira sp. 25




6






Polycentropus flavomaculatus Pictet 70 84 10 6 221






Plectrocnemia conspersa Curtis





6




160 4




Hydropsyche siltalai Dähler






5





H. pellucidula Curtis






5





289

Hydropsyche sp. 15





7






Lepidostomatidae





12 13





11

Limnephildae





6




40 21 20 34

Leptoceridae





12 81






Ubestemt




20





9




Totalt antall taxa 4 2 2 6 4 4 2 3 1 3
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Lengdefordelinghos abboren er vist i figur 13. Abboren har en
lengdefordelingsomer typiskfor såkalte"tusenbrødre" vannmed
64 % i lengdegruppene15-17cm. Kun 8 av 71 fisk var lengreenn
19 cm. Abboren ble ikke aldersbestemt.

Prøvegarnfisketgakun8 ørretog enkeltedatafra disseervisti tabell
12. Aldersbestemmelsenetter skjellvisteat 3 individervar 2+ og 5
individer3+. Bortsettfra ett individvaralleumodne.I figur 14 er det
vist gjennomsnittligtilbakeberegnetlengderhosørreten.Fiskenhar
sannsynligvisavsluttetåretsvekstog lengdenefor 2+ og 3+ bleslått
sammmenmedde tilbakeberegnedelengdene.Kurvenviseren line-
ærvekstde førsteårenemeden gjennomsnittliglengeøkningpåca

6 cm i året.Dettemåsieså værenormalt til godt for et lavlandsvann
på Østlandet.Sammenliknetmeden tidligereundersøkelsefra selve
Åbyelvaviserdette en noe raskereveksthosørreten i Nysteintjenna
enn nedenfor vandringshinderet(Fylkesmanneni Telemark,pers.
medd.)og betraktelighøyereenn i Kilevannet,der4 år gammelørret
var ca 18 cm lang(Bredeli& Carm 1991).GjennomsnittligK-faktor
for ørreteni Nysteintjennavar0,96,altsånoelavereenndetsomreg-
nesfor normaltgod kvalitet.

Det ble videre i det grunne utstrømmingsområdetfra vannet ned

mot den gamle fløtningsdammenobserverten del ørret. Bunnen

bestårher av sandog grus og det var tydelige merkerflere steder

30


25
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5

0

14 15 16 17 18 19 20 21

Lengdegruppe (cm)

22 23 24

250 •

0

1 2 3

200

50

4

Alder

Figur 13

Lengdefordeling til 71 abbor i Nystein-
enna (St. 11).

The length of 71 perch (Percafluviatilis)
from Nysteintjenna (St. 11).

Figur 14
Vekst hos ørret i Nysteintjenna basert
på tilbakeberegning fra skjell.
The growth of the trout (Salmo trutta)
in Nysteintjenna based on back calcu-
latin from scales.

54



nina utredning 053

Tabell 12

Enkelte data hos ørret


Some data on trout in

Lengde(cm) Vekt (g)

	

17,7 54

	

18,7 67

	

19,9 66

	

22,6 109

	

22,7 113

	

23,4 121

	

24,4 136

	

29,6 282

Nysteintjernet (11).

Nysteintjernet (11).

Kjønn Modn.stad.

hann


hunn

hann I

hunn II

hann

hunn I

hunn I

hann VIINI

Alder

2+

2+

2+

3+

3+

3+

3+

3+

Tabell 13
Tetthet av laks og ørret funnet ved el-fiske = 95% C.I.).

Density of salmon and trout by el-fishing (± = 95% C.I.).

	

Nr Lokalitet Tetthet pr 100 m2 Modenf Andre
Laks Ørret Umoden arter

	

1 Fosstveit 42,1±54,9 Umoden
17,3 Moden

	

9 Åbyelva 9,0±1,4 Umoden Ål

	

12 Åbyelva 36,5±56,2 31,2±23,9 Umoden Ål,
0,9 Moden skrubbe

	

13 Åbyelva 13±20,3 22,4±11,1 Umoden Ål,
2,1 Moden skrubbe

etter gyting. Dette er fisk som har tilhold i Nysteintjenna -

Kverndammen, og som bruker dette stykket med strømmende

vann som gyteområde.

Elektrofiske Ved stasjon 9 i Åbyelva ble det fanget 13 ørret (figur

15). Disse hadde en gjennomsnittslengde på 8,0 cm med variasjon

mellom 7,1 cm og 9,6 cm. Dette er sannsynligvis årsyngel, 0+ som

har hatt en meget god vekst. Under el-fiske ble det observert en del

større fisk og ferske gytegroper på denne stasjonen. Det er derfor

rimelig å anta et de fangede fiskene er yngel som har denne strek-

ningen mellom Blekktjern og Bamblevann som oppvekstområde.

Lokaliteten er relativt grunn og stilleflytende og det gir muligens

ideelle nærings- og temperaturforhold for den oppvoksende ynge-

len. Dette kan også muligens forklare den relativt raske veksten. Det

ble for lokaliteten beregnet en tetthet av ørretunger på 9,0 stk. pr

100 m2 (tabell 13).

Påstasjon 12 i Åbyelva (fisket areal: 220 m2) ble det fanget 44 ørret,

hvorav to var kjønnsmodne sjøørret. Begge var hannfisker med

lengder på henholdsvis 27,6 cm og 46,0 cm. Ved stasjon 13 i

Åbyelva (fisket areal: 240 m2) ble det også fanget 44 ørret. Av dis-

se var det 5 kjønnsmodne hanner, hvorav de to største ble klassifi-

sert som sjøørret.

Totalmaterialet fra de to stasjonene viser at det sannsynligvis er én

årsklasse, 0+, mellom 5 cm og 8 cm, med hovedtyngden av indi-

vider rundt 6 cm (figur 16). Det er videre en ny topp rundt 10 cm

med gradvis avtrapping i antall mot 15-16 cm. Gjennomsnitts-

lengden for denne gruppen var ca. 11,5 cm, og sannsynligvis lig-

ger middellengden for aldersgruppen 1+ i dette området. Fra 15

cm og lengre ble det kun fanget ett eller to individer i de enkelte

lengdegrupper og det er derfor umulige å skille mellom de enkel-

te årsklasser. Disse verdiene for lengde og alder er i god overens-

stemmelse med øvrige data fra Åbyelva (Fylkesmannen, pers.

medd.) og det Børresen (1990) fant for sjøørret i andre kystvass-

drag i Telemark. I Årungselva i Akershus fant Borgstrøm &

Heggenes (1992) at ettåringene i mai var mellom 7 og 13 cm

lange. Disse data antyder at hovedtyngden av sjøørreten i Åbyelva

smoltifiserer som toåringer og at de om høsten året før har leng-

der fra ca. 10 cm. I Årungselva der yngelen oppnår større lengder

første året, smoltifiserer hovedtyngden av sjøørret allerede som

ettåringer (Borgstrøm & Heggenes 1992). Tidlig smoltalder kan

muligens være et generelt fenomen i små elver som en tilpassning

til lave sommervannføringer.

På stasjonene 12 og 13 i Åbyelva ble det ved siden av ørret også

påvist laks, og lengdefordelingen hos denne er vist i figur 16. Ved

stasjon 12 ble det fanget 36 laks, mens det ved stasjon 13 ble fang-

et 17 laks. Det ble ikke funnet oppvandret, gytemoden laks. Ved de

to stasjonene varierete lengden av laksen fra 4,7 cm til 14,2 cm

(figur 16). Ut fra lengdefordelingen er det rimelig å anta at fisken

i lengdeintervallet 4-6 cm er årsyngel, 0+. Den eldre fisken er van-

skeligere å dele inn i aldersgrupper på grunnlag av lengdeforde-

lingen og de kan være en blanding av 1+ og 2+. Sannsynligvis er

det i hovedsak 1+. Det fins ikke data på laks fra Åbyvassdraget fra

tidligere. I Kvassheimsåna på Jæren fant Bergheim & Hesthagen

(1990) at laksen nådde en middellengde på mellom 5,3 cm og 6,5

cm første året, mens de som var 1+ var mellom 10,8 cm og 12,9

cm. Betraktelig bedre vekst fant Borgstrøm & Heggenes (1992) i

Årungselva i Akershus der 0+ oppnådde lengder fra 7 cm til 12 cm

i løpet av første høsten.

Dersom antagelsen om alder ut fra lengdefordelingen er riktig,

smoltifisere laksen i Åbyelva i hovedsak som toåringer og delvis som

treåringer. I Skiensvassdraget smoltifiserer majoriteten som to- eller

tre-åringer (Carm 1992), med en noe større prosent av 3-åringer.
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9 Åbyelva


Ørret
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Figur 15
Lengdefordelingtil den el-fiskedeørre-
ten vedSt. 9 i Åbyelva. 7
Thelength of the electro-fished trout
(Salmo trutta) at St. 9 in Åbyelva.

I motsetning til hos ørreten viser figur 16 at det var langt færre
individer av laks i aldersgruppe 0+ enn av eldre. Dette kan skyldes
forskjeller i oppholdssteder i vassdraget mellom 0+ og eldre fisk.
Det er imidlertid mer sannsynlig at det reflekterer forskjeller i gyte-
suksess.Våre tall for antall lakseyngel er langt høyere enn det som
tidligere har vært regnet med (Bamble J. & F. pers. medd.) og det
er sannsynlig at gyting av laks i vassdraget er mindre årvist enn hos
sjøørret.

Resultatene fra lokaliteter der tetthetsberegninger er foretatt er vist
i tabell 13. I Åbyelva ble det påvist størst tetthet av fisk på stasjon12,
med beregnet tetthet pr 100 m2 på 36,5 og 31,2 for henholdsvis
umoden laks og ørret. De tilsvarende tall for stasjon 13 er 13,0 og
22,4. I en undersøkelse fra 1990 ble det påvist størst tetthet på en
lokalitet som tilsvarer vår stasjon 12 i forhold til en lokalitet som lå
lavere og tilsvarer vår stasjon 13. For ørret var beregnet tetthet hen-
holdsvis 37,9 og 15,3 individer pr 100 m2 (Fylkesmannen i Telemark,
pers. medd.). Resultatene viser at de øvre deler opp mot vandrings-
hinderet er mer egnet til fiskeproduksjon enn strekningen lenger
nede i elva. I den refererte undersøkelsen ble det nesten ikke påvist
yngel av laks, kun to 0+ og en 1+.

Ut fra de estimerte tettheter er fordelingen mellom laks og ørret ved
stasjon 12 i Åbyelva 54 % laks og 46 % ørret, mens forholdet ved
stasjon 13 er 37 % laks og 63 % ørret. For de to stasjonene sam-
let er forholdet 48 % laks og 52 % ørret. Selv om konfidensinter-
vallene for beregningene er store, kan forskjellene de to stasjone-
ne i mellom ha sammenheng med forskjeller i substrat og vann-
hastighet. Det er kjent at ungfisk av ørret og laks deler oppvekst-
området i elva mellom seg på den måten at laks fins i de mest

8 9

Lengdegruppe (cm)

strømsterke områder, mens ørreten gjerne fins i de mer stilleflyten-
de partier og i kulper (Hansen 1987). Ved St. 12 er det større inn-
slag av grov stein, og strømhastighet er noe høyre enn ved stasjon
13 (tabell 6).

I tillegg til ørret og laks ble det i hele Åbyvassdraget påvist ål,
mens det på de to nederste lokalitetene i Åbyelva også ble fun-
net skrubbe.

Fosstveit
Lengdefordelingen av den el-fiskede ørreten er vist i figur 17. Totalt
ble det fanget 58 ørret med lengder varierende fra 5,6 cm til 30,3
cm. All fisk lengre enn 12 cm var kjønnsmoden, gytende fisk.
Hovedtyngden av den umodne ørreten var mellom 6 og 8 cm, med
et gjennomsnitt på 7,2 cm. Det er et påfallende skille mellom
moden og umoden fisk. Den umodne fisken er sannsynligvis en
blanding av 0+ og 1+. Eldre fisk vandrer trolig ut i Bakkevann, og
strekningen av elva opp mot Sprangfoss brukes sannsynligvis som
gyte og oppvekstområde for denne fisken. Lokaliteten ved Fosstveit
hadde den høyest påviste tetthet av ørret med 42,1 individer pr 100
m2 (tabell 14). Her ble det også fisket en god del gytende fisk, til-
sammen 26 individer, eller 17,3 pr 100 m2.

Øvrige lokaliteter
Ved elektrofiske i andre berørte vassdrag er det ikke foretatt tett-
hetsberegninger, men det ga generelt lite fisk både i antall og i
arter (tabell 14). De undersøkte lokalitetene er vist i figur 12.
Kun i bekk ved Skjilbreia fra Daletjenn, stasjon 4, ble det påvist
yngel og småfisk av ørret i noe antall, og bekken brukes muligens
som gyte- og oppvekstområde for ørret fra Ødegårdstjern og

Antall

individer
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Figur 16
Lengdefordeling til el-fisket ørret og laks fra St. 12 og 13 i Åbyelva.

The length of the electro-fished trout (Salmo trutta) and salmon (Salmo salar) at St. 12 and 13 in Åbyelva.
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nedenforliggende vann. Bekkenbærer imidlertid preg av å være
forurenset, med tildels sterk algevekstog vond lukt når en rotet i
bunnsedimentet.

I de nedredeler av Steinsmyrbekkenved Vinjestranda,stasjon18,

bledet kun påvist3 yngelavørret.Bekkenerstilleflytendeog bunn-




forholdene pregesav slam og leire, og den egner seg derfor lite

somgyte-og oppvekstområdefor sjøørret.Børresen(1990)fanget
4 ørret i Steinsmyrbekkenog 5 i Vinjebekken.

Av andre fiskearterble det kun funnet enkelte 3-pigget stingsildi
bekkenfra Vissestadtjenn,stasjon7. Bekkenbarpregavåværefor-
urensetav organiskemateriale.Ved de øvrigeelektrofiskedeloka-
litetene ble det ikke påvistfisk.

Tabell 14
øvrige el-fiskede lokaliteter der det ikke er foretatt
tetthetsberegninger. *= tilstede.

Other el-fiShed localities without density estimations.
*= present.

Nr Lokalitet

2 Bekk i Roslandsdalen
4 Bekkved Skjilbreia
7 Bekkfra Vissestadtjenn
8 Innløp Grostokkvatn

15 Vinjebekken
16 SteinsmyrbekkenVest
17 SteinsmyrbekkenØst
18 Steinsmyrbekkenv. Vinje

Ørret Øvrigearter

3 pg. stingsild
3 pg. stingsild
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Figur 17
Lengdefordeling av el-fisket ørret ved
Fosstveit

The length of the electro-fished trout
(SaImo trutta) at Fosstveit.

LII Moden • Umoden

Antall

individer
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8 Naturvern

Det gis her en oversikt over de områder, objekter og arter det er

naturlig å ta spesielle hensyn til ved en utbygging (figur 18). Det vil

si områder hvor en ved bruk av naturvernloven, plan og bygnings-

loven, viltloven, innlandsfiskeloven eller andre "vernelover" kan gi

naturen en særskilt beskyttelse. Det er gjort egne fagutredninger

innen de fleste fagfelt hvor det ut fra naturvernformål vil være

naturlig å ta spesielle vernehensyn.

Fagfeltet spenner vidt fra geologi, kvartærgeologi, botanikk, zoo-




logi, økologi til kulturlandskap og til natur uten tekniske inngrep og

Stokkevann

St6kkeasen

,
Vinjekilen n.res.

Kjær n.res.

G ittumtj.
Grobstokkvannet

km
Våtmark

Andre naturvernområder

Kulturlandskap

0 1 2 3 4 5

Figur 18

Sentralenaturvernområderi Bamblesom vil bli berørt av ett eller flereav de aktuelle trasene for ny E 18.

Impotant natural areasin Bambleaffected by the new tracksof the main road E 18.
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lite menneskelig påvirkning. Stortinget har lagt opp til at det skal
utarbeides en rekke temavise verneplaner i Norge (St. meld nr. 68,
1980-81). I Telemark er det gjennomført verneplaner for nasjonal-
parker, våtmarksområder (fugl), edelløvskog, myrer og geologi (fos-
siler). Forslag til verneplaner finnes innen fagfeltene kvartærgeolo-
gi, havstrand, barskog (supplert med kristtorn- og barlindforekom-
ster) og for Fensfeltet (geologisk forekomst). En rekke vassdrag er
vernet mot videre vannkraftutbygging (Verneplan for vassdrag I-IV).
I tillegg arbeides det med en supplerende verneplan for alle disse
fagfeltene innenfor det geografiske virkeområdet hvor de rikspoli-
tiske retningslinjene (RPR)for Oslofjorden vil bli gjort gjeldende.
Områdene mellom sjøen og eksisterende E 18 berøres av disse ret-
ningslinjene som trolig blir vedtatt av regjeringen i løpet av første
halvdel av 1993. RPRfor Oslofjorden peker på den spesielle betyd-
ningen disse viktige natur- og friluftslivsområdene har, og gir
strengere rammer for hva som kan skje av inngrep og utbygginger
innenfor området.

I forbindelse med det verneplanarbeidet som har foregått i
Telemark har en rekke områder blitt undersøkt. Bare de aller vik-
tigste blir fremmet som verneforslag. Mange av de andre område-
ne har regional betydning, og her er det særlig kommunene som
har et spesielt forvaltningsansvar ut fra plan- og bygningsloven.
Krav om arealplanlegging, reguleringsplaner med mer krever at
kommunen sitter inne med gode oversikter over naturressursene i
kommunen. Fylkesmannens miljøvernavdeling har for hver kom-
mune utarbeidet et edb-register for naturverndata (EDNA) som tar
for seg alle kjente verdifulle naturforekomster. Siste utgave av
EDNA for Bamble kommune (Fylkesmannen i Telemark 1989) kom
ut i 1989.

I Bamble er det i alt vernet 14 områder etter naturvernloven. De for-
deler seg på to våtmarksområder, en fossilforekomst, en trefred-
ning, et myrreservat, tre edelløvskogreservater og 6 sjøfuglreserva-
ter. I forslag til verneplan for barskog er det foreslåtte tre nye ver-
neområder i Bamble. Ingen av disse ligger innenfor det aktuelle
utbyggingsområdet.

8.1 Områder vernet etter natur-
vernloven

I direkte tilknytning til det aktuelle utbyggingsområdet ligger det to
naturreservater. Vinjekilen naturreservat er fredet som våt-
marksreservat. Området har et rikt fugleliv ved utløpet av bekken
som passerer Bamble kirke og bekken fra Skautjenna. Området bru-
kes spesielt som beiteområde for ender og svaner. Botanikken i
området er også av stor verneverdi. Flere sjeldne plantearter og

underarter (bl.a. fjøresalturt) er funnet (Vevle 1980). Området er
godt egnet til å vise salinitetens påvirkning av plantesamfunnene
og brukes i undervisningen av bl.a. distriktshøgskolen i Bø. Elva,
som munner ut i reservatet, går de siste ca 300 m stilleflytende i løs-
masser av leire og jord. Denne typen vassdrag er sjeldne i Telemark
og tiltrekker seg sjeldne fuglearter som f.eks. isfugl. Vinjekilen ble
fredet ved kongelig resolusjon av 7. desember 1990.

Kjær naturreservat ligger rett sør for Stokkebakken servicesenter,
like nord for E 18. Dette er et naturreservat med edelløvskog av
særlig urørt preg og med stor plantegeografisk interesse
(Fylkesmannen i Telemark 1977). Forekomsten av bredkronet stor
eik er særlig imponerende i de områdene som ligger nærmest E 18.
Tre typer edelløvskog er representert i reservatet: lågurt-eikeskog,
alm-lindeskog og svartor-sumpskog. Verneområdet er på ca 57
dekar og ble fredet ved kongelig resolusjon av 28. april 1978.

8.2 Varig verna vassdrag

Abyelva med omkringliggende vassdrag er varig vernet mot ytterli-
gere vannkraftutbygging. Vernevedtaket er ikke knyttet opp til
naturvernloven, men til et stortingsvedtak. Vernet av vassdrag på
denne måten har hittil hatt liten betydning ut over begrensning av
muligheter til å få konsesjon til vannkraftutbygging. Stortingets
mening har imidlertid vært at vernet også skulle gå på andre for-
mer for inngrep i vassdragets nedbørfelt. Det arbeides for tiden
med utarbeidelse av rikspolitiske retningslinjer (RPR)i henhold til
plan- og bygningsloven for inngrep i de verna vassdragene. Dette
vil da gi nasjonale mål og styringer for den lokale forvaltningen av
disse områdene. Miljøverndepartementet håper å få fremmet for-
slaget til RPRi løpet av 1993 for regjeringen.

8.3 Områder som det kan være aktuelt
å frede etter naturvernloven

Det foreligger ingen konkrete fredningsforslag i henhold til natur-
vernloven i det aktuelle området.

Fylkesmannen i Telemark, miljøvernavdelingen arbeider for tiden
med en verneplan for Fensfeltet. Dette er en internasjonalt meget
kjent geologisk forekomst. Det er rester av en vulkan som var
aktiv for ca 550 millioner år siden. Det er antatt å være rester av
selve tilførselsrøret til vulkanen som ligger i dagen på Fen ved
Ulefoss i Nome kommune. Det karakteristiske ved disse bergar-
tene er forekomsten av karbonatitter, dvs. kalsiumholdige vul-
kanske bergarter. Fensfeltet var det første området med denne
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typen bergarter som ble beskrevet i verden. Den vulkanske opp-

rinnelsen var lenge omdiskutert blant fagfolk inntil et vulkanut-

brudd i Sør-Afrika i nyere tid viste liknende forekomster av kar-

bonatitter. Mange bergarter ble beskrevet for første gang i ver-

den etter funn i Fensfeltet, og mange fikk navn etter gårder og

lokaliteter i området. Siden førstegangsbeskrivelsen av nye berg-

arter danner typelokaliteter, har bergarter i dag internasjonale

navn som: vipetoitt, fenitter, rauhaugitt, melteigitt, søvitt og

damtjernitt. Deler av dannelsprosessen for disse bergartene kal-

les fenittisering (Lauritzen 1975).

En del av smeltemassene trengte opp i sprekksoner rundt hovedtil-

førselrøret. De fleste av disse ligger i en av radius av ca 5 km rundt

Fen. Imidlertid er gangbergarter fra Fen funnet så langt unna som

Kragerø (47 km). En slik gang munner også ut ved Stokkeåsen på

begge sider av eksisterende E 18.

Verneplanarbeidet går ut på et differensiert lovmessig vern av fore-

komstene. De viktigste forekomstene i selve Fensfeltet vil bli vernet

etter naturvernloven. For forekomster utenfor selve Fensfeltet arbei-

des det med frivillige avtaler med grunneierne og innarbeiding i

plan- og bygningsloven.

Forekomsten ved Stokkeåsen består av to damtjernittganger,

flere karbonatitter og en diatrem (eksplosjonsbreksje) (figur 7).

Bergartene ligger i dagen i vegskjæringene på begge sider av E

18. Den kan også finnes videre østover på Stokkeåsen. Den vik-

tigste forekomsten ligger i vegskjæringen på nordvestsiden av

vegen, hvor det er en fin blotning av damtjernitt. Denne veg-

skjæringen er meget liten og en utretting av svingen vil ødeleg-

ge forekomsten. Påøstsiden av vegen er forekomsten ikke så spe-

siell og har større utbredelse. Ut fra et vitenskapelig synspunkt

kan nye blottninger i dette området være interessante. Nye vegs-

kjæringer må i så fall ikke tildekkes med støp eller andre former

for forstøtninger.

8.4 Områder av regional/lokal
betydning

Et område som trolig ville ha blitt fredet etter naturvernloven om

arbeidet med våtmarksplanen hadde startet opp i dag, er

Glitturntjenna. Dette er trolig Bambles fuglerikeste mindre vann.

Sjeldne arter som sivhøne, sothøne, vannrikse, myrsanger, sivsang-

er og rørsanger er registrert her. Glittumtjenna ble tatt ut av ver-

neplanen for våtmark i Telemark på slutten 1970-tallet fordi det var

en del tekniske inngrep i området. Særlig uheldig er en kraftlinje

som krysser området. I dag vektlegges ikke urørthetsprinsippet like

mye i forbindelse med vernearbeidet. Områdets funksjon og verdi

ville gjort at det trolig hadde blitt fredet.

OmIag 400 m øst for Glittumtjenna ligger Grobstokkvannet.

Særlig den enden av vannet som vender mot vest har en rik vege-

tasjon av takrør og andre høgskuddsplanter. I dette området er det

også registrert en del fuglearter som er lite vanlige i Telemark.

Begge vannene er naturlig eutrofe og det finnes fine bestander av

svartor-sumpskog og svartor-strandskog i tilknytning til vannene. I

tørrere deler av området finnes det også kalkfuruskog.

Vissestadtjenna på den andre siden av E 18, ca 1 km lengre vest,

er et våtmarksområde av lokal betydning. Takrørvegetasjonen går

i et samlet belte rundt hele sjøen. Gråhegrer og svaner samt en

del ender søker her næring. I en del forsumpet engmark rundt

vannet danner mjødurt og andre planter fine b otoper for myr-

sanger m.fl.

Nysteintjenna i Åbyvassdraget er et våtmarksområde av regional

betydning. Vannet har en rik vannvegetasjon kombinert med tidlig

isløsning, og dette gjør at det brukes av en rekke våtmarksfugler på

trekket. Enkelte arter er registrert i tildels betydelige antall. En rek-

ke sjeldne arter er også sett. Hekkefuglbestanden er også spesiell i

forhold til det som er vanlig ellers i regionen. Flere arter tilpasset liv

i sivskoger hekker. Fuglelivet er for øvrig nærmere beskrevet i kapit-

let om dyrelivet og vilt.

Åbyvassdraget fra Nysteintjenna og ut til sedimenteringsområde-

ne i sjøen utgjør også en viktig og sjelden naturtype for regionen. I

den øvre delen, hvor elva har noe fall, er det steinbunn, og den tet-

te vegetasjonen langs elva er dominert av gråor og hegg. På nedsi-

den av eksisterende E 18 er elva stilleflytende og farbar med båt et

langt stykke oppover. Elvekanten er høy og består av leire med

brunjord på toppen. Vegetasjonen er mange steder tett og det er

knyttet et meget rikt fugleliv til dette området. Sjeldne arter som

isfugl, er flere ganger registrert og hekking kan trolig ha foregått.

Utløpet av Åbyelva danner et stort elveos med grunne områder

hvor finsedimenter er avsatt. Dette er et av de få intakte elveosene

som munner ut i sjøen i Teiemark. Vegetasjonen er rik og verdifull

ut fra plantesosiologiske, floristiske og plantegeografiske hensyn.

Området vil bli vurdert fredet i forbindelse med verneplanen for

havstrand i Telemark.

Stokkevannet helt nord i undersøkelsesområdet har også stor

lokal betydning for fugle- og dyrelivet. Vegetasjonen rundt vannet

er meget rik. Særlig den bratte fjellveggen i nordøst (Høgenhei)

har gunstig klima og næringsrike bergarter som gir gode vekstvii-

kar. Området har lokal betydning som hekkeområde for fugl.
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Mange sjøfugler trekker inn til Stokkevannet for næringssøk, fjær-
puss

8.5 Kulturlandskap

Kulturlandskapet i området har tidligere blitt undersøkt av land-
skapsarkitektfirmaet Moen & Feste (1989). Dette arbeidet konsen-
trerte seg spesielt om landbrukets kulturlandskap.

Landskapet fra Hvalvika utenfor Vinjekilen langs vassdraget opp til
gårdene på innsida av E 18, er pekt på som et Bamble i miniatyr.
Ytterst ligger et bebodd og vegløst fiskevær, Hvalvika, mens det vide-
re innover finnes et småskala jordbrukslandskap med rik vegetasjon
langs vassdraget. Området viser klart hvordan naturen og ressursene
fisk, jord og skog har dannet grunnlaget for bosettingen og dannel-
sen av det nåværende kulturlandskapet. Området burde også omfat-
te bekken og dalen som går inn til Bamble kirke. Her finnes rester av
den gamle kirkevegen for de båtfarende og en isdam.

Ved Åby - Brekke finnes et annet jordbrukslandskap omgitt av skog.
Bygningsmassene på en av gårdene er vernet. For øvrig er gårds-
anleggene store og forseggjorte i området. E 18 avgrenser i dag
området fra kulturlandskapet langs Åbyelva opp til Nysteintjenna.
Dette landskapet må ses og forstås i sammenheng. Sag og fløt-
ningsanlegg langs vassdraget forteller om tidligere betydning og
sammenheng i kulturlandskapet.

Ved Rønholt - Vissestad ligger et halvåpent og sammenhengende
jordbrukslandskap. Området er godt synlig fra eksisterende E 18 og
er et viktig element i "veglandskapet". Størst verdi har det særeg-
ne langtunet på Rønholt med gårdsanlegg samlet tett langs den
gamle Sørlandsvegen. Et vern av bygningene bør ses i sammenheng
med landskapet rundt.

Feset - Øygarden området har et helhetlig preg med jordlapper og
bebyggelse plassert rundt i landskapet der hvor det er gunstigst.
Sprekkedalslandskapet gir en fin skiftning mellom koller, åkerhol-
mer og bergvegger. Dette gir et landskap som åpner og lukker seg
i store og mindre rom.

8.6 Sjeldne og trua arter

Det som er kjent om sjeldne og trua arter i området, knytter seg i
stor grad til de områdene som er nevnt tidligere i rapporten. Mange
rike biotoper finnes i området og en rekke sjeldne funn av planter
og fugler er gjort. Foruten de områdene som allerede er fredet
(Kjær og Vinjestranda) peker Glittumtjenna, Nysteintjenna og
Åbyvassdraget seg ut med en rekke interessante funn. For mer
detaljert beskrivelse vises det til de enkelte fagkapitler.

8.7 Urørthet

Det finnes ingen større sammenhengende områder som er lite
påvirket av menneskelig aktivitet i området. Sprekke-
dalslandskapet er svært kupert, og det veksler raskt mellom mari-
ne avsetninger nede i dalene til impedimenter oppe på høyder
og koller. Generelt godt klima kombinert med lier med sterk
soleksponering, gir grunnlag for varmekrevende vegetasjon.
Dette danner en rekke overganger mellom svært rike til fattige
vegetasjonstyper. I en del bratte helninger og på lave boniteter
er det lite spor av menneskelig aktivitet. På disse lokalitetene fin-
nes ofte mye trær i forskjellige nedbrytningsstadier. Disse danner
viktige leveområder for en rekke arter. Særlig i sør- og vestlig
eksponerte helninger er innslaget av varmekjære tresorter stort.
Ingen områder peker seg imidlertid spesielt ut i denne sammen-
heng.
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9 Konsekvensvurdering
Det foreligger fem alternativer for ny E 18 gjennom Bamble i tillegg

til et 0+ alternativ som er en opprusting av dagens trase (figur 1).

Alt. I vil i hovedsak følge nåværende trase, mens de øvrige trase-

forslagene med unntak av første delen fra Rugtvedt til rasteplassen

ved Rognskåsa, vil komme til å gå gjennom nye områder av meget

variert karakler.

9.1 Geofag

Alt. I følger eksisterende trase, og fordelen med dette alternativet

er at nye tunge naturinngrep ikke blir plassert i større naturområ-

der som inntil nå er spart for slike inngrep. Hele området nord for

eksisterende E 18 har karakter av naturområder med små til mode-

rate inngrep. Ny motorveg gjennom disse områdene vil være et

betydelig inngrep og det kan være et poeng at disse inngrepene

samles istedenfor å spres. I og med at motorvegen skal gå parallelt

med lokalvegnettet, vil imidlertid inngrepene langs eksisterende E

18 også bli betydelige.

I geofaglig sammenheng er dette et særlig problem ved passering

av Stokkeåsen og Bamble kirke. Problemet her gjelder også Alt. Il

og Illa.

Stokkeåsen Trasealternativ IV vil ikke påvirke verneverdiene.

Alle de andre traseene kan imidlertid føre til vesentlig ødeleg-

gelse:Særlig er den lille forekomsten av vulkanske gangbergar-

ter sårbar. Denne omfatter bare en liten knaus i vegskjæringen

mellom E 18 og "gamlevegen". I forhold til de fremlagte planer

står denne knausen meget utsatt til. Den vulkanske eksplo-

sjonsbreksjen umiddelbart nord for gangbergarten er ikke fullt

så sårbar, men det må understrekes at også denne forekomsten

er liten.

Den beste plasseringen av motorvegen er øst for Stokkeåsen

(som Alt. IV), eventuelt et stykke vest for "gamlevegen". Om det-

te ikke er mulig, må det utarbeides meget detaljerte planer som

sørger for at naturverdiene her ikke blir ødelagt. Det bør i denne

sammenheng tas hensyn til at området også har undervisnings-

verdi. Publikum bør derfor kunne ha rimelig adgang til lokalite-

tene.

Bamble kirke Trasealternativene I, II og Illa går meget nær Bamble

kirke og vil ha en svært uheldig virkning på landskapsverdiene her.

Alt. Illb er trukket noe lenger mot nord og ved valg av denne løs-

ningen blir de negative konsekvensene dempet. Kryssningen av dal-

gangen mellom Bamble kirke og Hydal vil imidlertid medføre en

stygg fyiling og planering av små raviner i den smale dalgangen.

Dette kan unngås ved å legge vegen i bro over dalen.

Landskapsmessig er også krysningen av Åbyvassdraget et vanskelig

punkt. Særlig Alt. Il har en lang krysning av Nysteintjenna.

Virkningen vil hovedsakelig være visuell og bør vurderes nøye av

landskapsarkitekt.

92 Vegetasjonog flora

Det er naturlig at Alt. 0+ er det som i minst grad vil berøre de bota-

nisk interessante forekomstene. Om en vurderer de øvrige fem

alternativer ut fra reint botaniske forhold vil Alt. I trolig gjøre min-

dre skade enn noen av de andre.

Områdene langs nåværende trase for E 18 består i hovedsak av

kulturmark i en eller annen form. Der hvor det ikke er kultur-

mark, finner en gjerne den mest typiske vegetasjonstypen i den-

ne delen av Bamble, tørr lyngfuruskog og koller med innblan-

ding av eik. Deler av områdene langs den eksisterende traseen

er dessuten allerede så påvirket av de arbeidene som er gjort i

forbindelse med tidligere utvidelser og omlegginger av vegen,

at det bare er små områder av særlig verdi som vil bli berørt av

de nye planene for denne traseen. I tillegg finnes det større

områder langs nåværende trase som er hogd ut og tilplantet

med ny skog. I botanisk sammenheng representerer disse lite av

interesse.

Som rimelig er, ligger flere av de mest verdifulle områdene som blir

berørt av Alt. I nettopp i uberørte områder, særlig nordøst for

Bamble kirke. Faktisk ville det være ønskelig at vegtraseen ble lagt

litt om her for å kunne spare tre delområder (114,1/8og 1/9)av stør-

re botanisk verdi. Alt. Illb vil delvis ivareta dette.

Når en vurderer alternativene II, Illa, Illb og IV, er de mest verdiful-

le områdene her (jf 5.3.3) så fint utformet, at de alene bør kunne

føre til at Alt. I velges. I tillegg kommer det faktum at man ved å

velge Alt. I, samtidig ville kunne spare en hel del andre områder

av høy botanisk verdi, da vurdert ut fra områdenes egenverdi og

sett ut fra områdenes verdi i en større sammenheng med andre

uberørte områder. Det er ikke tvil om at alle områdene på nord-

og nordvestsiden av eksisterende E 18-trase utgjør et meget vak-

kert og bredt utformet naturområde med mange fine vekslinger i

vegetasjonsbildet. For Alt. IV vil deler av trasevalget også berøre

områder med store botaniske kvaliteter, særlig i området rundt

Vinje-gårdene.
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9.3 Dyrelivet og vilt

Det finnes ganske gode data om hvor hjorteviltet i dag krysser eksis-
terende E 18. Data om de viktigste trekkvegene innover i terreng-
et er også delvis kjent. Lite snø har gjort at det har vært vanskelig
å skaffe gode data om trekkvegen innover i terrenget i 1992/93.
Trekkmønsteret i dette området vil trolig endre seg en del ved
anleggelse av en ny veg. Vinterbeitene og hvileområdene for elg lig-
ger oppe på de høyere partiene i området. Ved bevegelse i ter-
renget vil dyrene følge naturlige traser langs skar, daldrag ol.
Vinterstid krysser de oftest over den korteste vegen mellom høyde-
dragene. Rådyr holder seg også høyt i terrenget vinterstid. De har
et døgntrekk ned mot jordekanter ol. hvor beiteforholdene er bed-
re. Rådyr vil i snøvintre konsentreres i bratt terreng, som er mest
mulig soleksponert. Mindre snø i disse områdene gjør forholdene
gunstigere for rådyr. Påvirkningen av klimaet fra Skagerrak vil gjø-
re at de kystnære områdene har minst snø vinterstid. I snørike vin-
tre vil betydelige mengder hjortedyr trekke mot de ytre kystområ-
dene. Erfaring fra elgjakta viser at Alt. Illa og Alt. Illb berører de mest
elgrike områdene. Dette er også de elgrikeste områdene resten av
året, hvis det ikke er ekstreme snøforhold.

Høyden vegen legges på i terrenget vil være svært viktig med hen-
syn til faren for påkjørseler av hjortedyr. Bruk av tunneltak og bro-
er i kombinasjon med gjerding for å unngå krysninger av kjøreba-
nen blir svært viktig.

Generelt kan en si at faunaen i området har en gradient med de
mest verdifulle områdene ut mot sjøen. Her er det flest arter og fle-
re av disse er sjeldne. De to vassdragene, Åbyelva og elva som mun-
ner ut ved Bamble kirke, har en meget rik kantvegetasjon som gir
fine leveområder for mange fugle- og dyrearter.

Området har et stort utvalg av arter, og en stor tetthet av mange
av disse. For elg og rådyr er dette det rikeste området i Telemark og
blant de rikeste i Norge. Fuglelivet er representativt for de ytre deler
av Telemark. Enkelte våtmarksområder er svært rike og er verdiful-
le både i regional og nasjonal sammenheng.

Nysteintjenna, Glittumtjenn, Vissestadtjenna, Grobstokkvannet og
Vinjekilen er våtmarksområder som har en rik fuglefauna som er
sjelden i Telemark. Nysteintjenna er den eneste lokaliteten i områ-
det som er verdifull som trekklokalitet for fugl. Glittumtjenna har
en hekkefauna som er meget sjelden i Norge.

Alternativ 0+
Dette alternativet betyr minst for fugle- og dyrelivet og vil i liten

grad endre forholdene for faunaen. Mer gjerding, supplert med

ryddede vegetasjonsbelter ved passeringspunkter for hjortevilt vil
kunne få ned antallet påkjørseler i forhold til i dag.

Alternativ I
Alt. I har store negative konsekvenser for flere verdifulle våtmarks-
områder som ligger nær dagens veg. Dette er eutrofe innsjøer som
ligger i det eksisterende kulturlandskapet. Det gjelder Stokke-
vannet, Glittumtjenna, Vissestadtjenna og Grobstokkvannet.
Glittumtjenna er ved siden av Kiletjennene den viktigste våtmarks-
lokaliteten i Bamble (Fylkesmannen i Telemark 1979). Til disse loka-
litetene er det knyttet en hekkefauna som er sjelden ellers i landet.

For hjortevilt vil passeringen bli noe vanskeliggjort ved økt bredde på
trafikkområdet. Trolig vil denne effekten være liten. Bruk av passe-
ringspunkter over tunneler og under bruer kombinert med gjerding
i andre områder, vil få antallet hjorteviltpåkjørsler betraktelig ned.

Alternativ Il
Dette alternativet berører områder med flere fuglearter enn Alt. Illa.
Tettheten av fugl er imidlertid ganske lik for de to alternativene.
Nysteintjenna er et rikt fugleområde både som hekkeområde og
som trekklokalitet. Dette er det eneste vannet i området hvor det
raster noen mengder av svaner, ender og vadefugler. Nysteintjenna
er også viktig som næringsområde for fiskeørn og gråhegre.
Lokaliteten er av relativt stor regional betydning. Den planlagte pas-
seringen av Nysteintjenna er svært uheldig og vil påvirke de viktig-
ste områdene for fugl.

Som ved de andre alternativene berøres gode områder for hjorte-
viltet. Spesielt for rådyr er det viktige områder på sørsiden av
Lønnryggåsen og i de sørvestlig eksponerte liene sør for Smeplassen
over mot Bjørkeset. Lia nord for Vissestadtjenna er også et godt
rådyrområde. Elgtettheten er trolig noe mindre langs Alt. II, enn
langs Alt. Illa. Trekk på tvers av vegtrasen vil likevel ha et stort
omfang. Gode beiteområder og vanntilgang vil gjøre at dyrene
trekker mot Åbyvassdraget. I vintre med dyp snø vil mye hjortedyr
trekke utover mot enda mer kystnære områder. Foreløpig skisse av
Alt. II viser få tunneler. For å hindre ulykker bør veglegemet legges
slik at det blir en del tunneler og underganger på strekningen fra
Rugtvedt til vest for Nysteintjenna.

For hjortevilt og en del andre arter som har lett for å bli forstyrret,
vil arealene mellom eksisterende E 18 og Alt. Il bli så små at de blir
lite egnet som leveområde. En del arter vil gå ned i antall og utbyt-
te av jakt bli redusert.

Alternativ Illa og IIIb
Artsutvalget av fugl er noe mindre her enn langs Alt. II. Dette skyl-
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des lenger avstand til sjøen og mindre innslag av jordbrukslandskap.

krysningen av Abyvassdraget nord for Nysteintjenna berører heller

ikke så rike våtmarksområder. Tettheten av fugl er imidlertid bra

langs traseen og artsutvalget viser at det er god tilgang på hekke-

biotoper for hulerugende fugler. Fuglefaunaen er mer lik det en kan

forvente å finne over store deler av skogområdene i indre Bamble

og Kragerø.

For hjortevilt er dette det alternativet som berører de rikeste områ-

dene. Langs traseene fra Smedplassen og 700-800 meter vestover

er det mange passeringspunkter for elg. Det lokale elgjaktlaget har

her sine mest utbytterike elgposter. Høyden vegtraseen legges i vil

være svært viktig. Vegframføring på en måte som skifter mellom

broer og tunneler vil være mest gunstig. Dissevil være viktige pas-

seringspunkter for hjorteviltet.

Avstanden mellom eksisterende E 18 og Alt. Illa er så stor at hjor-

tevilt og andre arter trolig fortsatt vil kunne benytte det som leve-

område. Uten gjerding og en del passeringspunkter for viltet over

eller under vegen vil imidlertid jakt med løshund bli vanskeliggjort i

området.

Alternativ IV

Dette alternativet berører rikere områder langs Stokkevannet og sør

for Bamble kirke enn de andre alternativene. Lang tunnel øst for

Nysteintjenna vil være mer positivt for hjorteviltet enn Alt. I og Alt.

Illa på denne sterkningen. Videre sørover er det identisk med Alt. Illa.

9.4 Ferskvannsbiologiog fisk

9.4.1 Biologiske endringer

Generelle effekter
Virkningene på ferskvannsfaunaen vil ved en slik utbygging i det alt

vesentlig dreie seg om effekter av økt partikkeltransport i vassdra-

get, og vil være særlig fremtredende i anleggsperioden. Endringer

i kantvegetasjonen vil også sterkt berøre faunaen og produksjonen

i vassdragene. Effekten av direkte fysiske inngrep vil på de enkelte

lokaliteter ha mer varige virkning.

En økning av den uorganiske partikkeltransporten vil påvirke hele

det biologiske system i et vassdrag og en sammenstilllng av disse er

vist i figur 19. Det vil her ikke være mulig å beskrive i detalj muli-

ge virkninger på de enkelte dyregrupper. Generelt kan en imidler-

tid si at effektene i det vesentlige er av negativ karakter. For en mer

detaljert gjennomgang av problemområdet henvises tEl Hessen

(1992).

Effekter på plankton

Økt partikkelkonsentrasjon nedsetter lysgjennomgangen i vann-

massene, og primærproduksjonen reduseres. For dyreplankton vil

nedsatt primærproduksjon føre til mindre tilgang på føde. Økt par-

tikkelkonsentrasjon vil dessuten gi økte mekaniske skader i form av

f.eks. slitasje på dyrenes filtreringsapparater som brukes til føde-

opptak. Totalt vil derfor økt tilslamming gi negative effekter på

planktonsamfunnene og dette vil forplante seg videre oppover i

næringskjeden.

Effekter på bunndyr

Bunndyrene i vassdraget vil få endrede betingelser ved nedslam-

ming av substratet. Dette vil gi dårligere betingelser for de eksiste-

rende bunndyra og føre til en endring i domlnansforhold bunndy-

ra i mellom. Det ble f.eks. påvist store endringer i bunndyrfaunaen

i Dokka elv etter økt tilslamming på grunn av anleggsarbeidene ved

kraftutbyggingen (Brabrand et al. 1991). Dette vil igjen føre til

endringer i fiskens naringsgrunnlag. Hessen et al. (1989) viste at

påvirkninger av substratet i elva ved en tilslamming førte til reduk-

sjon i grupper som steinfluer og døgnfluer, mens andelen fjær-

mygglarver viste en økende tendens. Steinfluer og døgnfluer er

grupper som er viktig fiskeføde.

En undersøkelse gjort av Bækken (1993) viste at avrenning fra veg-

banen ga høyere konsentrasjoner av kadmium (Cd) og sink (Zn) i

muslinger, mens konsentrasjonen av øvrige undersøkte stoffer ikke

awek fra bakgrunnsverdiene. Det ble videre påvist reduksjon i antall

individer og diversitet i bunndyrsamfunnene som ble utsatt for for-

urensing fra vegbanen (Bækken 1993).

Effekter på fisk

Det er kjent at fisk kan overleve tildels sterke belastninger av parti-

kula&t materiale, men effektene varierer med fiskeart. Andre fak-

torer kan dessuten forsterke eller minke effektene av tilslamming-

en. Det foreligger imidlertid lite kunnskap om disse forhold.

Fra Norge foreligger det enkelte undersøkelser av effekten av økt

tilslamming på laksefisk (cf. Hessen 1992). Borgstrøm (1973) påvis-

te at bestanden av ørret i Mårvann ble redusert på grunn av til-

slamming etter en tilleggsregulering i 1970, og Aass (1979, 1985)

viste at fangstutbyttet av ørret og røye ble redusert med 90 % i

Ustedalsfjorden etter en utrasing i Ustevann. Tilsvarende effekter

ble funnet i Ringedalsrnagasinet etter en nedtapping i 1985

(Borgstrøm et al. 1986). Disseendringene skylles sannsynligvis indi-

rekte en sterk nedgang i næringsdyrproduksjonen. På den annen

side kunne det ikke vises til skade på lakse- eller ørretfisket i

Målselvvassdraget som følge av et ras som ga økt tilslamming, men

partikkelkonsentrasjonen var her relativt lav (Andersen 1979).

65

Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.



nina utredning 053

Uorganiske partikler

Alger

- Skyggeeffekter(- - -)
(redusertprimærproduksjon)

- Tilslamming

- Næringssah-adsobsjon(+/-)

Zooplankton

- Redusertnæringstilgang(- -)

- Mekaniskeeffekter(-)

- Toksiskeeffekter(-)

- Redusertpredasjon(+)

Bunndyr

- Tilslamming(- - -)

- Mekaniskeeffekter(- - -)

- Redusertnæring

Toksiskeeffekter (-)

- Redusertpredasjon(+)

Fisk

- Redusertegytemuligheter(- - -)

- Mekaniskeeffekter(- -)

(gjelle-/vevsskader)

- Redusertnæringstilgang(- -)

Figur 19
Generalisertskjemasom visereffekter avpartikler på ulike biologiskenivå.Pilermellombokservisereffekter vianæringskjedene.Gradenav
negative(-) ellerpositive (+) effekter er vist ved ett, to eller tre tegn. Linjenfra fisk til dyreplanktonindikerer redusertpredasjonstrykksom
følgeav nedsattsikt i vannet (FraHessen1992).
Generalizedschemeshowing the effectsof inorganicparticleson different biologicallevels.Thearrowsbetween the different boxesshow
effectson different food levels.Thedegreeof negative(-)or positive(+)effectsareshown with one, two or threesigns.Theline from fish
to zooplankton indicatesreducedpredation becauseof reducedvisibility(FromHessen1992).
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Brabrand et al. (1991) viser til en undersøkelse i elva Doubs i

Frankrike der effektene av økt tilslamming på fiskesamfunnet kun-

ne deles i tre stadier: 1) Det ble først påvist en tilbakegang i arter

som er knyttet til rennende vann, mens antall arter knyttet til stille-

stående vann økte. 2) Ved økende tilslamming ble det imidlertid

også påvist en tilbakegang i arter knyttet til stille vann med særskilte

økologiske krav. 3) Til slutt viste alle arter tilbakegang, og kun spe-

sielt forurensingstolerante arter overlevde.

Økt tilslamming kan ha flere negative effekter på fisken og vil være

av både direkte og indirekte karakter. Tilbakegang av enkelte arter

som f.eks. laksefisk kan skyldes økt slitasje på gjeller og andre

ømfintlige slimhinner. Økt tilslamming kan også medføre nedsatt

evne til å finne føde på grunn av redusert sikt. Økt tilslamming vil

dessuten føre til endringer i substratet og gjøre dette mindre egnet

som gyteplasser. Nedslamming av rogn som ligger i grusen, vil dess-

uten kunne føre til redusert oksygenopptak og endret utvikling eller

til at klekkingen forstyrres.

De mer varige effekter har med utformingen av traseenes krysnings-

punkter med vassdraget å gjøre. Her vil inngrep som endrer substra-

tet ha virkning på habitates egnethet som gyte- og oppvekstområde

og inngrepet vil kunne hindre fiskens gang i krysningspunktet. Det er

derfor av generell betydning at habitatet endres minst mulig og at

substratet ved omfattende inngrep restaureres best mulig.

Inngrepene med f.eks. kulvertplasseringer må være slik at disse føl-

ger det naturlige fall, at de ikke vinkles i forhold til det naturlige løp

osv. Awik herfra vil kunne føre til uønsket erosjon og spyleeffekter.

Likeledeser det viktig at massedeponier, anleggsveger o.l. legges slik

at de ikke forårsaker økt erosjon og tilslamming.

Vassdragets kantvegetasjon må beholdes mest mulig intakt og kun

fjernes der dette er absolutt nødvendig. Kantvegetasjonen har en

viktig oppgave soM filter for næringssalter fra land som ellers vil til-

føres vassdraget, og rotsystemene binder jorda og hindrer/reduse-

rer erosjonen i elvebredden. Dessuten vil kantvegetasjonen bidra til

skjul og næring for fisk og andre ferskvannsorganismer. På områ-

der der vegtraseen går parallelt med vassdraget, er det viktig at

vegetasjonen ikke ødelegges.

Effekter av direkte avrenning fra vegbanen på fiskesamfunnet er

dårligere kjent. I en undersøkelse gjort av Bækken (1993) i

Padderudvann i Asker ved E 18, ble det funnet høyere verdier av bly

i lever og PAH i kjøtt hos abbor enn det en forventet ut fra bak-

grunnsnivåene. Andre fiskearter enn abbor ble ikke studert.

Det er videre kjent at bruk av vegsalt, ofte en blanding av NaCI og


CaCI, fører til økt oppløslighet av tungmetaller. Dissevil føres vekk

ved avrenning og tilføres vannsystemene. De biologiske effekter av

dette er imidlertid lite kjent, men det er nærliggende å anta at de

virkninger Bækken (1993) beskriver vil forsterkes ved utstrakt bruk

av vegsalt. Videre er bruk av piggdekk et miljøproblem. Effekter på

vassdrag er lite kjent, men asfaltstøvet har sannsynligvis samme

effekt som øvrig økt partikkeltransport. En annen mulig effekt er

oppløsning av kjemiske stoffer i asfalten.

Hvilke mengder asfaltstøv det er snakk om kan anskueliggjøres ved

følgende tankeeksperiment. Hvis 15 g asfalt frigjøres pr bil pr kjør-

te km, vil 5000 biler pr dag gi 75 kg asfaltstøv pr km. Regner en at

piggdekk brukes i 5 mnd i året gir dette 4500 kg asfaltstøv pr år fra

den 400 m lange brua som vil krysse Nysteintjenna.

9.4.2 De enkelte alternativer

Alternativ 0+

Dette alternativet, som er en oppgradering av dagens E 18, vil i

hovedtrekk ha samme konsekvenser for ferskvannsystemene som

Alt. I. I og med at anleggsarbeidene ikke blir så omfattende som ved

anleggelse av helt ny trase, vil anleggsperioden reduseres, og de

midlertidige effektene på vassdragene blir dermed mer kortvarig.

Alternativ I

Stokkevann Alternativet vil komme noe nærmere Stokkevann enn

dagens E 18. Det er viktig at området mellom traseen og

Stokkevann berøres minst mulig. Det er i anleggstida en viss fare

for at Stokkevann kan få økt tilførsel av partikulært materiale via

overflateavrenning og bekketilsig. Omfanget av slik tilførsel vil i stor

grad avhenge av den forsiktighet og omtanke utbygger viser i plas-

sering av massedeponier, etc.

Steinsmyrbekken krysningen av Steinsmyrbekken ved Bamble

Kirke vil sannsynligvis medføre en betydelig tilførsel av partikulært

materiale til bekken i det grunnforholdene her består av finparti-

kulare marine avsetninger. Traseens krysning med de to bekkeløp

skjer på steder som ikke syntes å ha spesiell verdi for fisk, og de

varige negative konsekvenser blir derfor små. Bekken vil få økt par-

tikkeltransport helt til utløp i fjorden, men også de nedre deler av

bekken synes å ha liten verdi for fisk.

Vinjebekken Konsekvensene ved traseens krysning av Vinjebekken

vurderes å ha de samme effekter som krysningspunktet med

Steinsmyrbekken.

Åbyvassdraget Krysningspunktet med Åbyvassdraget skjer ved


dagens E 18, men vil gå i bru 5-6 m over dagens trase. Krysnings-
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punktet ligger nedstrøms de viktigste gyte- og oppvekstområder for
laks og sjøørret i elva. Nedstrøms E 18 er elva saltvannspåvirket et
godt stykke opp mot krysningspunktet. Tilslammingen vil sannsyn-
ligvis også her bli betydelig, både ved erosjon i marine avsetninger
og muligens også ved sprengningsarbeidene for planlagt tunnel like
vest for krysningspunktet. Vi antar imidlertid at vassdragets bestan-
der av laks og sjøørret blir lite berørt da de nedenforliggende strek-
ninger i liten grad benyttes som gyte- og oppvekstområder. Det er
imidlertid vanskelig å vurdere om tilslammingen vil ha negative
effekter på oppgangen av laks og sjøørret.

Vissestadtjenn Krysningen av bekken fra Vissestadtjenn skal skje
etter dagens E 18 tras. Økningen i sedimenttransporten i anleggs-
tida vil neppe ha særlige negative effekter på vassdraget.
Vassdraget er i dag sterkt påvirket av jordbruk og avrenning fra klo-
akk. Det er kun de nedre deler av bekken mellom Holtetjern og
Åbyelva som har betydning for anadrom fisk og krysningen vil ha
liten effekt her. Krysningen av bekken ved Vissestadtjenn berører
heller ingen spesielt verdifull strekning.

Feset Ved Fesetvil det delvis bli anlagt ny trasé vest for bekken som
i dag går parallelt med nåværende E 18 i ca 1,5 km lengde.
Anleggsvirksomheten vil sannsynligvis påføre bekken en betydelig
belastning i form av økt partikkulært materiale, som også vil føre til
økt sedimentasjon nedover i vassdraget, i første rekke ned til
Ødegårdstjenn. Rekrutteringen av ørret til dette vannet vil derfor
sannsynligvis bli midlertidig redusert i anleggsperioden. Det er van-
skelig å forutsi hvilke permanente effekter den nye trasen vil gi,
men en forringelse av habitatet og økt avrenning fra vegbanen vil
kunne gi negative effekter.

Sprangfoss Strekningen Sprangfoss til Dørdal vil påvirkes av krys-
ningen ved Sprangfoss og der trasen går parallelt med vassdraget
fram til Dørdal. Krysningen skjer ved vandringshinderet for opp-
vandrende fisk. Strekningen nedstrøms fossen er gyteområde for
ørret, sannsynligvis oppvandret fisk fra Bakkevann. Hele strekning-
en ned til Bakkevann vil midlertidig påvirkes i anleggstida ved økt
sedimentasjon. Enforringelse av habitatet og økt avrenning fra veg-
banen, som løper parallelt nær vassdraget, vil kunne gi negative
permanente effekter.

Alternativ Il
Stokkevann Samme trasé som Alt. I.

Steinsmyrbekken Alternativet krysser bekken litt lenger nord
enn Alt. I. Effektene vurderes imidlertid å være de samme som
ved Alt. I.

Vinjebekken Krysningspunktet har liten verdi i ferskvannsbiologisk
sammenheng. Tilslammingsproblemene vil muligens bli noe mindre
enn ved Alt. I, da trasen går i brattere terreng med mindre løs-
masseavsetninger enn på det flatere partiet nedenfor.

Åbyvassdraget Trasen vil krysse vassdraget i den sørlige del av
Nysteintjenna ved en bru med et spenn på ca. 400 meter. Anleggs-
arbeidene vil gi økt tilførsel av slam til vassdraget. Noe av dette vil
sedimentere i vannet, men mye vil også føres videre nedover i
Åbyelva. Det er fare for at oppvekstforholdene for laks og ørret i
vassdraget blir vesentlig forringet. Mulige negative effekter er ned-
slamming av rogn, forringelse av gyteplasser, dårligere substrat for
oppvekst av fisk og redusert næringsdyrproduksjon. Videre vil for-
holdene i selve Nysteintjenna bli forringet for fiskeproduksjon, ved
bl.a. nedsatt sikt med redusert primærproduksjon og redusert pro-
duksjon av dyreplankton. Det er relativt liten gjennomstrømning i
vannet, og bunnforholdene vil bli forringet ved nedslamming med
påfølgende negative effekter på bunndyrfaunaen. Økt sediment-
transport i anleggstida vil således påvirke oppvekst og gyting i
Åbyelva negativt, og vil samtidig gi nedsatt produksjon i
Nysteintjenna. På grunn av den lave vanngjennomstrømningen er
det fare for at nedslammingen av Nysteintjenna vil gi mer varige
negative effekter. Likeledes vil tilbringersystemet fra E 18 og inn til
området i anleggstida ha negative konsekvenser for Åbyeiva.

Vi ser også en viss fare for varige negative effekter på vassdraget
fra den direkte avrenningen fra brua. Vi tenker her på effekter av
salting, asfaltstøv fra piggdekkslitasje og tilførsel av oppløste tung-
metaller. Denne avrenningen bør hindres i å gå direkte ut i vass-
draget uten infiltrasjon og "rensing" i grunnen.

Vissestadtjenn Krysningen nord for tjernet antas å ha liten/ingen
negativ effekt for vassdraget.

Daletjern/Roslandsdalen Krysningen av vassdraget skjer ca 400
m nord for Daletjenna. Det ble ikke påvist fisk i bekken, men i føl-
ge lokalbefolkningen er bekken viktig som produksjonsområde for
ørret fra Daletjern. Det kan derfor forventes negative effekter av
partikkeltransport i anleggstida. Krysningspunktet er like ved tun-
nel fra Vissestad og området vil sannsynligvis bli sterkt belastet i
anleggsperioden. De permanente effekter vil imidlertid ikke være
store dersom krysningspunktet utformes slik at oppvandring ikke
hindres.

Sprangfoss Samme trasé som Alt. I.

Alternativ Illa
Stokkevann Samme trasé som Alt. I.
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Steinsmyrbekken Se Alt. I.

Vi njebekken Trasealternativet krysser vassdraget på et noe flatere

parti lengre nord enn Alt. II, og tilslammingssproblemene vil sann-

synligvis bli mindre enn ved Alt. I og Alt.

Åbyvassdraget Traseen vil krysse vassdraget i sørenden av

Blekktjern i en bru med et spenn på drøye 250 m. Effektene av tra-

seen på vassdraget vil i hovedsak bli de.samme som for Alt. II. Det

kan imidlertid forventes en sterkere tilslamming av Nysteintjenna i

forhold til Alt. II, og effektene i Åbyelva av partikkeltransport vil

muligens bli noe avdempet i forhold til Alt. Il på grunn av økt sedi-

mentasjon i Nysteintjenna.

Vissestadtjenn Vannet berøres ikke ved dette alternativet.

Øvre Skogstadvann Traseen vil gå helt i overkant av en mindre

tilførselsbekk til vannet. Bekken har meget liten vannføring og

effektene av traseen forventes å bli liten.

Sprangfoss Samme trase som ved Alt. I.

Alternativ Illb

Stokkevann Samme trase som Alt. I.

Stei nsmyrbekken Krysningspunktet med de to bekkeløp vil gå ca.

500-600 m nord for Alt. Illa. Dette vil sannsynligvis føre til ytterli-

gere redusert fare for tilslamming, i det løsmasseavsetningene har

mindre omfang i dette området.

Vinjebekken Bekkekrysningen vil skje ved utløpet av Skautjenna.

TilslamMing av bekken vil sannsynligvis bli noe mindre ved dette

alternativet enn ved de øvrige, og ulempene på ferskvannssystemet

vurderes som relativt små.

Alternativ IV

Stokkevann I forhold til de øvrige alternativer vil Alt. IV trolig føre

til en noe større belastning på Stokkevannsområdet og ulempene

nevnt under Alt. I vil forsterkes.

Steinsmyrbekken Bekken vil sannsynligvis bli utsatt for økt sedi-

menttransport i anleggsperioden. Bekken har imidlertid i dag liten

verdi for fisk og de varige negative konsekvensene blir trolig små.

Vinjebekken Traseen vil krysse bekken ca 400 m syd for dagens E


18 og konsekvensene for bekken vil i stor grad være som ved Alt. I.

Åbyvassdraget Traseen vil ikke berøre vassdraget direkte, men

løper sammen med Alt. Illa ved Blekktjern. Traseens passering av

bekk ved Åsesplass vil føre til tilslamming av bekken og gi økt til-

førsel av slam til Nysteinstjernet. Videre vil sannsynligvis arbeid med

tunnelgjennomgang og anleggsveger belaste vassdraget. Se for

øvrig kommentarene til Alt. Illa.

9.5 Naturvern

Alternativ 0+

Ut fra naturvernhensyn er det få negative sider ved dette alternati-

vet. Et unntak utgjør imidlertid forekomsten av damtjernitt på øst-

siden av E-18 ved Stokke. Forekomsten har stor verneverdi, og er

meget liten, slik at ingen utvidelse kan foregå på denne siden av

eksisterende veg. Påmotstående side vil nye blottlegninger derimot

ha vitenskapelig interesse. Bergartene ved et eventuelt inngrep her,

må sikres for videre undersøkelser. Ut over dette vil alternativet ha

små negative sider i forhold til naturvern.

Alternativ I

Dette er det mest uheldige alternativet sett ut fra naturvernhensyn.

Den nye traseen vil berøre flere av de viktigste våtmarksområdene som

er nevnt i denne rapporten. De fineste og mest helhetlige kulturland-

skapene i utbyggingsområdet ligger også i umiddelbar nærhet av

eksisterende veg. Områder av stor lokal og regional verdi vil måtte bli

berørt enten den nye vegen legges sør eller nord for den nåværende.

Alternativ Il

Passeringen av Nysteintjenna er negativ for våtmarksområdet.

Kulturlandskapet langs Åbyvassdraget vil også bli noe påvirket i de

helt øvre delene, Landskapet ved Vissestadtjenna og Rønholt vil bli

noe negativt influert ved dette alternativet.

Alternativ Illa og Illb

Området berører ingen områder av spesielt stor betydning for

naturvernet. Noe negativt er det at inngrepet går langt inn i et sam-

menhengende naturområde uten større tyngre inngrep fra før.

Alternativ IV

Traseen nord for Bamble kirke berører både Stokkevannet og den

geologisk interessanteforekomsten av damtjernitt ved Stokkeåsen. Ut

over dette gjelder de samme momenter som er nevnt under Alt. Illa.

9.6 Avbøtende tiltak

Dyrelivet og vilt

Det viktigste tiltaket vil være å unngå en vegtrase som berøre de
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mest verdifulle områdene. Ved siden av dette vil tiltak for å unngå
påkjørseler av hjortevilt være det viktigste. Hjorteviltet vil lettest pas-
sere over på tunneltak, dernest under vegbanen der denne er lagt
på en bro over terrenget. Der hjortevilt vil måtte passere over veg-
banen med fare for kollisjoner, må sidene av vegen være godt syn-
lig for bilistene. Vegetasjonen må holdes ryddet sånn at hjorteviltet
kan oppdages før det kommer inn på vegen. Viltgjerder må benyt-
tes på alle steder hvor hjortevilt kan komme brått inn på vegen.

Særlig i de første årene etter at en ny veg er anlagt, viser erfaring-
er at det er spesielt mange påkjørseler. Ved bygging av ny veg i det-
te området som er et av landets rikeste på rådyr og elg, må dette
problemet tas alvorlig. Ved å legge vegen fram i terrenget i en slik
høyde at det kan anlegges en kombinasjon av tunneler og broer,
vil en kunne lage en del naturlige passeringspunkter for viltet. Dette
kombinert med viltgjerde langs hele strekningen hvor viltet kan
komme inn på vegbanen, vil være den beste løsningen. Passerings-
mulighetene bør ligge ganske jevnt fordelt med få kilometers
avstand langs vegtrasen. Tunneltakene og broene må ikke være
så smale at viltet vegrer seg for å bruke disse. Broer bør brukes mest
mulig framfor anleggelse av veg på fyllinger.

Vegetasjonen er generelt rikere i lier som er eksponert mot sør- og
vest. Det rikeste fuglelivet og vinterområdene for hjortevilt (spesielt
rådyr) er også knyttet til lier med denne eksponeringen. Ved valg
mellom vegframføring på nord eller sydsiden av daler vil det gene-
relt være minst skadelig for faunaen om det skjer i de nord- og øst-
eksponerte liene.

Erfaring viser at antallet påkjørsler ved anleggelse av nye veger er
meget stor de første årene etter at vegen tas i bruk. Dette skyldes
trolig at dyrene følger sine kjente stier i terrenget. I et område med
så stor bestand av elg og rådyr som dette bør det vurderes å forta
en kraftig nedskyting av stammen før vegen åpnes. Etter som dyre-
ne endrer sine vante traser i terrenget kan stammen bygges opp
igjen.

Ved passering av vassdrag bør dette og kantvegetasjonen berøres
i minst mulig grad. Fyllinger ut i vassdrag bør unngås. Om ikke de
naturlige breddene på bekker, elver og innsjøer kan beholdes må
det anlegges "løpekanter" like over vannivå, dvs, at brufundamen-
tet har en terskel på ca. 20 cm ved vannnivå som mindre dyr kan
benytte ved krysning under brua. Disse vil kunne brukes av oter
m.fl. Uten disse kan de lett bli tvunget opp på vegen med fare for
påkjørseler.

Ferskvannsbiologiog fisk
Hvilke avbøtende tiltak som er aktuelle ved de enkelte krysnings-

punkter må vurderes nærmere når den endelige trasen er valgt.
Det kan imidlertid pekes på enkelte generelle forhåndsregler som
bør tas.

Inngrepene bør foretas i perioder med lav vannføring, dvs, i som-
mermånedene juni-august. Tilslammingen i vassdragene vil da kun-
ne holdes på et minimum. Dette er også en periode da rogna er
klekket og smolten av laks og sjøørret har vandret ut av vassdraget
og oppholder seg i sjøen sammen med den voksne fisken. I tillegg
til naturlig liten vannføring på denne tida vil vassdrag som eventu-
elt utnyttes til vanningsformål få ytterligere redusert vannføring.

Krysningspunktenes utforming med bruer og kulverttyper må anleg-
ges slik at de ikke virker vandringshindrende og at bunnsubstrat og
strømforhold ikke endres vesentlig på viktige gyte- og oppvekstplas-
ser. Anleggsveger må planlegges slik at de ikke skaper unødig inn-
grep i eller avrenning til vassdraget. Utrasninger til vassdraget og
direkte forurensinger av f.eks. diesel, fersk betong o.l. må unngås.

Kantvegetasjonen må beholdes i størst mulig grad. Der det er nød-
vendig å fjerne kantvegetasjonen, må ny tilplanting med stedegne
arter skje så raskt som mulig: Der markdekket fjernes, må dette
deponeres slik at det ikke fører til økt avrenning til vassdraget, og
blottlagte områder må tilplantes igjen.

9.7 Konklusjon

Av naturlige grunner vil de enkelte fagutredningene kunne gi ulikt
svar på hvilke traser som har minst konsekvenser. Det vil være en
rekke ulike hensyn å ta ved et slikt valg, og vår oppgave har ikke
vært å gi en samlet vurdering. Vi vil derfor overlate til de rette myn-
digheter å foreta de nødvendige prioriteringer.

Det er i geofaglig sammenheng ingen vesentlige forskjeller mellom
alternativene 0+, I, Il og Illa. Samtlige traser vil true den regionalt
til nasjonalt verneverdig lokalitet ved Stokkeåsen. I tillegg vil et
lokalt verdifullt landskap ved Bamble kirke bli berørt av de samme
trasene. Problemet kan løsesved en trasomlegging, eventuelt ved
mindre justeringer i detaljplanene. Alt. IV vil kunne ivareta disse
interessene, og er derfor å foretrekke for den første del av trasen.
Alt. Illb vil løse problemet ved Bamble kirke.

I botanisk sammenheng har Alt. 0+ og I minst konsekvenser.

For alle alternativene vil økt bruk av tunneler og broer være viktig

for å minske konfliktene med hjorteviltinteressene. Det minst nega-




tive alternativet for viltinteressene er utbygging av nåværende tra-
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se (Alt. 0+). Etter dette kommer Alt.lIla som ved supplerende tiltak

for å hindre påkjørseler av vilt, vil berøre få spesielt rike områder.

Denne traseen går gjennom typiske deler av indre Bamble. Alt. Illb

vil berøre noe viltrikere områder enn Alt. Illa. Alt. IV er noe mer

negativt fordi det går i et rikere og mer variert område nær kysten,

og det vil også berøre Nysteintjenna. Alt. I som går mer eller min-

dre parallelt med eksisterende veg, vil måtte berøre eller komme

svært nær våtmarksområder av stor betydning i Telemark. Dette

gjør dette til et svært negativt inngrep med store virkninger på en

spesiell fauna knyttet til disse våtmarkene. Alt. II vil være det mest

negative fordi det berører Nysteintjenna i særlig stor grad. Dette er

et viktig hekkeområde for fugl, samtidig som det er den eneste

trekklokaliteten for ender og vadefugl som er kjent i området.

Avstanden mellom denne traseen og eksisterende E 18 blir dessu-

ten så liten at et stort område mellom de to vegene blir sterkt for-

ringet som leveområde for en rekke viltarter. I viltbiologisk sam-

menheng er således rekkefølgen i prioritering av alternativer som

følger etter økende konflikt, Alt. 0+, Alt. Illa, Alt. IIIb, Alt. IV, Alt. I

og Alt. II.

I ferskvannsbiologisk sammenheng er det naturlig å legge stor vekt

på vassdragenes betydning som fiskeproduksjonsområde, og da i

særdeleshet deres betydning for sjøørret og eventuelt laks. Videre

vil biotoper av spesiell naturfaglig betydning tillegges større verdi

enn biotoper av mer allmenn karakter. Åbyvassdraget er sannsyn-

ligvis det mest "verdifulle" innen det aktuelle området. Etter en

samlet vurdering vil Alt. 0+ eller Alt. I gi minst negative effekter på

vannsystemene. Det er særlig krysningen av Åbyvassdraget etter

Alt. II, 1Ilaog IV som er uheldige. Det er ingen store forskjeller med

hensyn til konsekvensene mellom disse alternativene, men Alt. Illa

er sannsynligvis å foretrekke framfor Alt. Il ved krysningen mellom

Daletjenn og Skogstadvann. Alt. Illb er å foretrekke ved krysningen

av Steinsmyrbekken og Vinjebekken. Krysningen av Åbyvassdraget

bør skje nedenfor de områdene som har verdi for gyting og pro-

duksjon av laks og sjøørret og Alt. I eller Alt. 0+ vil ta hensyn til dis-

se forhold.

I naturvernsammenheng vil Alt. 0+ være det minst kontroversielle

alternativet. Dette forutsetter imidlertid at den viktige geologiske

forekomsten ved Stokkeåsen kan bevares. Alt. IV berører i områ-

dene nord for avkjørselen til Valle områder som har større verdi enn

hva Alt. Illa gjør. Alt. Illa er den traseen som har færrest negative

sider etter Alt. 0+. Det mest negative alternativet vil være en paral-

lellføring med eksisterende E 18 (Alt. I). Mange områder av natur-

vernfaglig verdi vil berøres direkte eller bli påvirket av denne vegen.

Alt. Il berører et par kulturlandskap av lokal betydning. Passeringen

av Nysteintjenna er også negativ ut fra landskapsmessige og bio-

faglige hensyn.
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10 Sammendrag
Rapporten omhandler geofaglige, botaniske, viltbiologiske og
ferskvannsbiologiske forhold som vil berøres av de foreslåtte tras-
er for ny E 18 gjennom Bamble kommune i Telemark (figur 1). I til-
legg er det gitt en oversikt over viktige naturvernområder.

Det er gitt en kort beskrivelse av de berggrunns- og kvartærgeolo-
giske forhold (figur 3 og 4). Området er dominert av grunnfjells-
bergarter, mens kambro-siluriske bergarter forekommer i området
øst for Stokkevann. I Stokkeåsen er det en spesielt interessant fore-
komst av vulkanske bergarter som dannelsesmessig er knyttet til
Fensfeltet (figur 7). Området ligger mellom Raet og Eidangertrinnet
med marin grense omkring 130 m o.h. De høyereliggende deler er
vasket rene for løsmasser, som finnes igjen i forsenkninger i ter-
renget. Ved Bamble kirke ble det dannet en leirslette som senere er
ravinert (figur 8).

Flora og vegetasjon er kartlagt langs de foreslåtte veitrasene
(figur 9). Området har en flora og vegetasjon som er typisk for
grunnfjellsområdene i de nedre deler av Telemark. Det ble regis-
trert 310 arter karplanter langs trasene (vedlegg 1). Av mer spe-
sielle arter kan nevnes skavgras, vårbendel, englodnegras og duft-
brunpigg. I tillegg ble blomkålsopp registrert. Dominerende vege-
tasjonstype er røsslyngfuruskog på skrinn og grunnlendt mark,
mens granskogen forekommer i områder med dypere jordsmonn
og større fuktighet. Tørr eikeskog er også vanlig, og vokser på
grunnlendt og tørr mark, særlig i sørvendte lier. En mindre vanlig
skogstype er rik eikeskog som oftest blir funnet i tilknytning til
furuskog, men noe lenger nede i lia. Flere varianter av alm-linde-
skog ble funnet, mens gråor-heggeskog kun forekom i en bek-
keravine ved Storås. På de tørreste knausene var det utviklet en
rekke ulike typer av "knausesamfunn". De enkelte traser vil
berøre et mindre antall forekomster av mer spesiell karakter
(figur 10).

Dyreliv og vilt er kartlagt gjennom sporing og punkttaksering, og
ved kontakt med lokalkjente personer. Det er totalt registrert 270
viltarter i Bamble kommune fordelt på 5 amfibier, 5 krypdyr, 230
fugler og 30 pattedyr. Under sportakseringen ble 7 pattedyrarter
registrert, med hare, rådyr og elg som de vanligste (tabell 1).
Tettheten varierte mellom 8,7 og 30 spor/km, med størst tetthet
nordvest for Bamble kirke. Elgbestanden er stor og det felles årlig
8-10 dyr/10km2. Under punkttakseringene ble det registrert 66
fuglearter (tabell 2), mens ytterligere 13 arter ble observert under
feltarbeidet. De vanligste artene var bokfink, løvsanger, rødstrupe
og svarttrost. Artsmangfoldet i ulike områder kan sammenlignes
ved hjelp av Shannon-Wieners indeks. For Bambles vedkommende

var denne 3,05, og dette viser at området har et rikt og variert
fugleliv. Det er i de siste 20 årene observert 130 arter i denne delen
av Bamble, hvorav ca 85 sannsynligvis hekker. Viktige fuglebioto-
per er spesielt Nysteintjenna, men også de nedre deler av Åbyvass-
draget, vassdraget fra Vinjekilen til Bamble kirke, Vissestadtjenna,
Grobstokkvannet og et par andre mindre eutrofe tjern syd for
dagens E 18 har et rikt fugleliv. Det er laget viltkart for området
(figur 11).

Det foreligger vannprøver, bunndyrprøver og planktonprøver fra
19 stasjoner (figur 12). Det er dessuten foretatt prøvegarnsfiske
en natt i Nysteintjenna, mens det er utført el-fiske i utvalgte bek-
ke- og elvelokaliteter. Området preges vannkjemisk av påvirk-
ninger fra tidligere marine avsetninger og berggrunnsgeologiske
forhold. Dette gir overveiende en gunstig pH, og området er ikke
akutt truet av sur nedbør (tabell 7). Det er totalt påvist 38 arter
krepsdyr (tabell 8). Ingen av disse er spesielt sjeldne. I tillegg er
copepoden Limnocalanus macrurus tidligere funnet i Stokkevann.
Sammensetningen av bunndyrfaunaen skiller seg ikke fra det som
kan forventes (tabell 9). Alle påviste arter (tabell 10 og 11) er
relativt vanlige i tilsvarende lokaliteter ellers i landet. Ett unntak er
vandresnegl som ble funnet i Stokkevann. I Åbyelva ble det fun-
net yngel av både ørret og laks og oppvandret, gytemoden sjøør-
ret ble påvist (figur 16). Andelen av lakseyngel var langt høyere
enn det som tidligere er funnet. Dette kan skyldes at gyting av laks
er mer sporadisk og at det derfor blir store forskjeller i årsklasse-
styrke. I tillegg til Åbyelva er Rognsbekken den viktigste gytebek-
ken for sjøørret i undersøkelsesområdet. Ved Fosstveit ble det
påvist relativt godt med ørret, både gytende og umoden fisk
(figur 17). Elvestrekningen nedstrøms Sprangfoss er viktig gyte og
oppvekstområde for ørret. Dette er sannsynligvis fisk som stam-
mer fra Bakkevann. På bakgrunn av disse undersøkelser og tidli-
gere rapporter vurderes Åbyvassdraget og Stokkevann med
Rognsbekken å være de mest verdifulle vassdrag i det aktuelle
området.

I Bamble kommune er det vernet 14 områder etter naturvernloven,
to våtmarksområder, en fossilforekomst, en trefredning, et myrre-
servat, tre edelløvskogreservater og 6 sjøfuglreservater. Ytterligere
tre områder er foreslått vernet i forbindelse med verneplan for bar-
skog. Av disse er det kun Vinjekilen og Kjær naturreservat som lig-
ger i tilknytning til utbyggingsområdet (figur 18). Åbyvassdraget er
dessuten vernet mot ytterligere vannkraftutbygging. Stokkeåsen
med bergarter tilhørende Fensfeltet er et aktuelt område for vern.
Av andre områder av regional/lokal betydning kan nevnes Glittum-
tjenna, Grobstokkvannet, Vissestadtjenna, Nysteintjenna, nedre
deler av Åbyvassdraget og Stokkevann. Kulturlandskapet fra
Hvalvika og innover langs vassdraget opp til kirken og gårdene på
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innsiden av E 18 er et Bamble i miniatyr. Områdene Åby - Brekke, ningene gir ikke noe entydig svar. Geofaglig har Alt. IV minst kon-

Rønholt - Vissestad og Feset - Øygarden er andre viktige kultur- sekvenser. I botanisk og ferskvannsbiologisk sammenheng er Alt.

landskapsområder. 0+ og I best, mens Alt. 0+, 1Ilaog Illb er å foretrekke i viltbiologisk

og naturvernmessig sammenheng. En del avbøtende tiltak er fore-

Konsekvensene av de enkelte veitraseer er vurdert, men utred- slått.
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11 Summary
The consequences for geoscience, botany, game species, and lim-
nology, including fish, of different alternative tracks (Figure 1) for
a new main road E 18 through Bamble, Telemark County, are
reported. An overview of protected and other areas of special natu-
ral quality is also given.

The bedrocks and quarternary deposits of the area are briefly des-
cribed (Figures 3 and 4). The area is dominated by precambrian
rocks, while cambro-silurian bedrocks occur east of Stokkevann. At
the hill Stokkeåsen some interesting bedrocks of volcanic origin
connected with the Fen area occur (Figure 7). The area is situated
between the Ra and Eidanger stage of the ice-retreat, with the
marine level at about 130 m a.s.l. The higher areas are washed free
of loose materials which are deposited in depressions at lower
levels. At Bamble church there is a plane of marine clay which is
later ravinated (Figure 8).

The flora and vegetation along the different alternative tracks are
analyzed (Figure 9). The flora and vegetation are typical for the
lower part of Telemark county dominated by precambrian rocks.
Totally 310 species of vascular plants were found. Of more interes-
ting species are Equisetum hyemale, Spergula morisont Holcus
lanatus, and Hydnellum suaveolens. In addition the fungus
Sparassia crispa was found. The dominating type of vegetation on
nutrient poor and nearly bare rocks was heather-dominated pine
forest. The spruce forest dominates in areas with richer and not so
dry soil. Dry oak forest is also quite common, growing on dry and
nearly barren rocks, especially in south-facing hillsides. A lesscom-
mon type was rich oak forest, usually occuring together with the
pine forest, but normally lower in the hillside. Severalvariants of the
elm-lime forest occur, while the grey alder-bird cherry forest only
occurs in the ravines near Storås. On the driest mountain ridges the-
re are various types of a special "ridge community". The different
alternatives will affect only a few occurrences of special interest
(Figure 10).

The wildlife and the game species were studied by tracking and
point survey, and by interviewing local people. In Bamble munici-
pality altogether 270 species are found, 5 species of amphibia, 5
reptilia, 230 birds and 30 mammals. By tracking 7 species of mam-
mals were found, with hare, roedeer and moose as the most com-
mon (Table 1). The number of tracks per km varied between 8.7
and 30, with the highest density northwest of Bamble church. The
moose population is large, and 8-10 individuals/10km2 are shot
yearly by hunting. During the point survey altogether 66 species
of birds were registered (Table 2), while another 13 species were

seen during the field work. The most common species were chaf-
finch, willow warbler, robin, and blackbird. The biodiversity of the
Bamble area was high, with a Shannon Wiener index of 3.05. In
this part of the Bamble area 130 species of birds have been obser-
ved the last 20 years, of which probably 85 are nesting. The tarn
Nysteintjenna is an especially rich bird locality. The lower part of
the stream Åbyelva, the area along the stream from Vinjekilen to
Bamble church, the tarn Vissestadtjenna, the lake Grobstokk-
vannet, and a couple of eutrophic smaller tarns south of the pre-
sent E 18 have also a rich bird life. Figure 11 shows the main
game areas.

Water, bottom, and plankton samples were taken at 19 stations
(Figure 12). One night of gillnet sampling was performed in the
tarn Nysteintjenna, while el-fishing was done in different localities
in different streams. The water quality is quite acceptable, not to
strongly influenced by acid precipitation, and highly influenced by
marine deposits (Table 7). Altogether 38 species of crustaceans
were found (Table 8). The copepod Limnocalanus macrurus occur-
red in lake Stokkevannet. The bottom fauna in running waters was
typical for this part of southern Norway (Table 9). All the species
are quite common in such types of localities (Table 10 and 11),
with one exception, Potamopyrgus jenkinsi, which occurred in
Stokkevannet. Fryof both trout and salmon were found in the small
stream Åbyelva, together with seatrout ready for spawning (Figure
16). The proportion of salmon fry was much higher than what has
been observed earlier, which can be explained by more sporadic
spawning by salmon, and therefore different strength of the diffe-
rent year classes. The streams Rognsbekken and Åbyelva are the
two main spawning areas for sea trout for this part of the coast. At
Fosstveit a quite large number of trout, both spawning and imma-
ture specimens, occurred (Figur 17). The stretch downwards of
Sprangfoss is important as a spawning and recruitment area for
trout, probably for fish from the lake Bakkevann. This study shows
that the streams Åbyelva and Rognsbekken with Stokkevann are
the two most valuable watersheds in this area.

In Bamble municipality altogether 14 areas are protected in accor-
dance with the nature conservation law, two wetlands, one fossil
reserve, one tree protection, one bog reserve, three temperate des-
cidious forest reserves and six sea bird reserves. Another three are-
as are proposed under the plan for protecting coniferous forests.
Of these areas the only ones affected by the present road project
are the Kjær and Vinjekilen nature reserves (Figure 18). The
watershed of Åbyelva is also protected against further development
for water power production. The hill Stokkeåsen with volcanic
bedrocks belonging to the Fen area is potentially an area that need
protection. Of other such areas of regional or local importance are

74



nina utredning 053

the tarns and lakes Glittumtjenna, Grobstokkvatnet, Vissestad-

tjenna, Nysteintjenna, Stokkevann, and the lower part of the stre-

am Åbyelva. The cultural landscape from Hvalvika by the coast, and

along the stream up to the Bamble church, and the farms at the

inner side of the present E 18 is a Bamble in miniature. The areas

from Åby to Brekke, from Rønholt to Vissestad, and from Feset to

Øygarden are cultural landscapes of great interests.

The consequences of the different alternatives for a new E 18 are

discussed, but no unambiguous choice among alternatives is given.

In geoscience Alt. IV has less consequences than the other alterna-

tives. In botany and limnology (including fish) Alt. 0+ and I are the

best, while Alt. 0+, Illa and Illb are prefered according to the inter-

ests of wildlife and game species and nature conservation. Efforts

to reduce the impact are recommended.
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Vedlegg 1

Kryssliste,karplanter.

Vascularplants.

Alternative trasevalg

I Il III IV

lusegras, Huperzia selago x x x x

stri kråkefot, Lycopodium annotinum x x x x

myk kråkefot, L. clavatum x

åkersnelle, Equisetum arvense x

skogsnelle, E. sylvaticum x x x x

elvesnelle, E. fluviatile x x x

skavgras, E. hyemale x x x

einstape, Pteridium aquilinum x x x x

hengeveng, Thelypteris phegopteris x x x x

olavsskjegg, Asplenium septentrionale x

svartburkne, A. trichomanes x

skogburkne, Athyrium felix-femina x . x x x

skjørlok, Cystopteris fragilis x x x


lodnebregne, Woodsia ilvensis

strutseveng, Matteuccia struthiopteris x x x x

ormetelg, Drypteris filix-mas x x x x

sauetelg, D. expansa x x x x

fugletelg, Gymnocarpium dryopteris x x x x

bjønnkam, Blechnum spicant x x x

sisselrot, Polypodium vulgare x x x x

furu, Pinus sylvestris x x x x

gran, Picea abies x x x x

einer, Juniperus communis x x x x

svartvier, Salix nigricans x

selje, S. caprea x x x x

ørevier, S. aurita x x x x

istervier, S. pentandra x

osp, Populus tremula x x x x

pors, Myrica gale x x

hengebjørk, Betula pendula x x x x

gråor, Alnus incana x x x x

svartor, A. glutinosa x x x x

hassel, Corylus avellana x x x x

sommereik, Quercus robur x x x x

alm, Ulmus glabra x x x

stornesle, Urtica dioica x x x x

høymole, Rumex longifolius x x x x

krushøymole, R. crispus x x x x

engsyre, R. acetosa x x x x
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Vedlegg i - forts.

Alternative trasevalg
I Il Ill IV

småsyre,R.acetosella x x x x
tungras, Polygonumaviculare x x x x
vasspepper,P.hydropiper x
vanlig hønsegras,P.persicaria x x
rødt hønsegras,P. lapathifolium lapathifolium x
grønt hønsegras,P. lapathifolium pallidum x
vindelslirekne,P.convolvulus x x
krattslirekne, P.dumetorum x
meldestokk,Chenopodium album x x x x
frømelde, C. polyspermum x x
flerårig knavel,Scleranthusperennis x x x x
linbendel, Spergulaarvensis x x x x
vårbendel,S.morisonii x x x
tunbendel, Spegulariarubra x x
maurarve,Moehringia trinervia x x x x
sandarve,Arenaria serpyllifolia x x
skogstjerneblom,Stellarianemorum x x x
vassarve,S.media x x x x
grasstjerneblom,S.graminea x x x x
rustjerneblom,S. longifolia x x
storarve,Cerastiumarvense x x x x
vanlig arve,C. fontanum x x x x
vårarve,C. semidecandrum x x x x
tjæreblom, Lychnisviscari x x x x
hanekam,Lychnisflos-cuculi x x
rød jonsokblom, Silenedioica x x x x
hvit jonsokblom, S.pratensis. x x
engsmelle,S.vulgaris x x x x
småsmelle,S. rupestris x x x x
engnellik, Dianthus deltoides x x
gul nøkkerose,Nuphar lutea x x
soleiehov,Caltha palustris x x
trollbær, Actea spicata x
grøftesoleie,Ranunculusflammula x x
nyresoleie,R.auricomus x
engsoleie,R.acris x x x x
krypsoleie,R. repens x x x x
blåveis,Hepaticanobilis x x x x
hvitveis,Anemone nemorosa x x x x
berberiss,Berberisvulgaris x
svaleurt,Chelidonium majus x x
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Vedlegg I - forts.

Alternative trasevalg
IV

pengeurt, Thlaspiarvense x x x x

vårpengeurt, T. alpestre x x x x

gjetertaske,Capsellabursa-pastoris x x x x

vårrublom, Erophilaverna x x

åkerkål, Brassicarapa x

vinterkarse, Barbareavulgaris x x x x

stakekarse,B.stricta x x

engkarse,Cardamine pratensis x x x x

skogkarse,C. flexuosa x

bekkekarse,C. amara x x

vårskrinneblom,Arabidopsis thaliana x x x x

bergskrinneblom, Arabis hirsuta x x

åkergull, Erysimumcheiranthoides x x

smørbukk, Sedumtelephium x x x x

hvit bergknapp, S.album x x x x

bitterbergknapp, S.acre x x

småbergknapp, S.annuum x x

broddbergknapp, S. reflexum x x x x

stikkelsbær,Ribesuva-crispa x x

rips, R.spicatum x

hegg, Prunuspadus x x x x

morell, P.avium x x x x

dvergmispel,Cotoneaster integerreimus x x

villapal, Malus sylvestris x x x x

rogn, Sorbusaucuparia x x x x

teiebær, Rubussaxatilis x x x x

bringebær, R. idaeus x x x x

bjørnebær, Rubusspp. x x x x

jordbær, Fragariavesca x x x x

myrhatt, Potentilla palustris x x x x

sølvmure,P.argentea x x x x

tysk mure, P.thuringiaca x

tepperot, P.erecta x x x x

enghumleblom, Geum rivale x x x x

kratthumleblom, G.urbanum x x x x

mjødurt, Filipendulaulmaria x x x x

marikåpe, Alchemilla spp. x x x x

nyperose,Rosaspp. x x x x

snegleskolm,Medicago lupulina x x

hvitkløver,Trifolium repens x x x x

alsikekløver,T. hybridum x x
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Vediegg i - forts.

Alternative trasevalg
I II III IV

rødkløver,T. pratense x x x x
skogkløver,T. medium x
harekløver,T. arvense x x
tiriltunge, Lotuscorniculatus x x x x
lakrismjelt,Astragalusglycyphyllos x x
tofrøvikke, Vicia hirsuta x
skogvikke,V. sylvaticum x x
fuglevikke, V. cracca x x x x
gjerdevikke,V. sepium x x x x
knollerteknapp, Lathyrusmontanus x x x x
svarterteknapp,L. niger x
vårerteknapp, L.vernus x
gul flatbelg, L. pratensis x x x x
gaukesyre,Oxalisacetosella x x x x
blodstorkenebb, Geranium sanguineum x x
skogstorkenebb,G. sylvaticum x x x x
stankstorkenebb,G. robertianum x x x x
småstorkenebb,G. pusillum x
tranehals, Erodiumcicutarium x x x
blåfjær, Polygalavulgaris x x x x
åkervortemelk, Euphorbiahelioscopia x
lønn, Acer platanoides x x x x
springfrø, Impatiensnoli-tangere x x x x
trollhegg, Frangulaalnus x x x x
lind, Tilia cordata x x x x
prikkperikum, Hypericumperforatum x x x x
firkantperikum, H. maculatum x x x x
stemorsblomst,Viola tricolor x x x x
åkerstemorsblomst,V. arvensis x x x x
krattfiol, V. mirabilis x x x
myrfiol, V. palustris x x x x
skogfiol, V. riviniana x x x x
engfiol, V. canina x x x x
geitrams, Epilobiumangustifolium x x x x
krattmjølke, E.montanum x x x x
bergmjølke, E.collinum x x x x
amerikamjølke,E.adenocaulon x x
hundekjeks,Anthriscussylvestris x x x x
karve,Carum carvi x x x x
gjeldkarve, Pimpinellasaxifraga x x x x
sløke,Angelica sylvestris x x x x
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Vedlegg 1 - forts.

Alternative trasevalg

I Il III IV

skvallerkål,Aegopodium podagraria x

kystbjønnkjeks,Heracleumspondylium x x

nikkevintergrønn, Orthilia secunda x x x

mjølbær, Arctostaphylos uva-ursi x x x x

røsslyng,Callunavulgaris x x x x

tyttebær, Vaccinium vitis-idaea x x x x

blokkebær, V. uliginosum x x x x

blåbær, V. myrtillus x x x x

krekling, Empetrum nigrum x x x x

fredløs, Lysimachiavulgaris x x x x

skogstjerne,Trientaliseuropaea x x x x

ask, Fraxinusexcelsior x x x x

åkervindel, Convolvulusarvensis x x x x

krokhals, Anchusaarvensis x x x

dikeforglemmegei, Myosotiscaespitosa x

jonsokkoll, Ajuga pyramidalis x x x x

korsknapp, Glechomahederacea x x x x

blåkoll, Prunellavulgaris x x x x

guldå, Galeopsisspeciosa x x x x

dauvnesle,lamium album x x

skogsvinerot,Stachyssylvatica x x x x

åkersvinerot, S.palustris x x

kransmynte, Saturejavulgaris x x x x

bergmynte, Origanum vulgare x x

åkermynte, Mentha arvensis x x x

slyngsøtvier,Solanumdulcamara x x

filtkongslys, Verbascumthapsus x

mørkkongslys,V. nigrum x x x x

torskemunn, Linariavulgaris x x x x

brunrot, Scrophularianodosa x x x x

bakkeveronika,Veronica arvensis x

tveskjeggveronika,V. chamaedrys x x x x

legeveronika,V. officinalis x x x x

marimjelle, Melampyrum spp. x x x x

groblad, Plantagomajor x x x x

smalkjempe, P. lanceolata x x x x

myske,Galium odoratum x

gulmaure, G. verum x x x x

stormaure, G. album x x x x

linnea, Linnaeaborealis x x x x

vivendel, Lonicerapericlymenum x x x x

rødhyll, Sambucusracemosa x x x x
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Vedlegg i - forts.

Alternative trasevalg

I Il III IV
krossved,Viburnum opulus x x x x
vendelrot, Valerianasambucifolia x x x x
blåknapp, Succisapratensis x x x x
rødknapp, Knautia arvensis x x
nesleklokke,.Campanulatrachelium x x
storklokke, C. latifolia
blåklokke, C. rotundifolia x x x x
blåmunke, Jasionemontana x x
gullris, Solidagovirgaurea x x x x
kattefot, Antennaria dioica x x x x
skoggråurt, Gnaphalium sylvaticum x
ryllik, Achillea millefolium x x x x
.nyseryllik,A. ptarmica x x x x
balderbrå, Matricaria perforata x x x x
tunbalderbrå, Chamomilla suaveolens x x
reinfann, Tanacetumvulgare x x x x
prestekrage,Leucanthemumvulgare x x x x
malurt, Artemisia absinthium x
burot, A. vulgaris x x x x
hestehov,Tussilagofarfara x x x
åkersvineblom,Seneciovulgaris x x
bergsvineblom,S.sylvaticus x x
veitistel, Cirsiumvulgare x x x x
myrtistel, C. palustre x x x x
hvitbladtistel, C. helenioides x x x x
åkertistel, C.arvense x x x x
engknoppurt, Centaureajacea x x
haremat, Lapsanacommunis x x x x
føllblom, Leontodon autumnalis x x x x
geitskjegg, Tragopogon pratensis x x
åkerdylle,Sonchusarvensis x x
haredylle,S.oleraceus x x
stivdylle,S.asper x x
skogsalat,Mycelismuralis x x x x
løvetann,Taraxacumspp. x x x x
hårsveve,Hieraciumpilosellacoll. x x x x
skjermsveve,H. umbellatum x x x x
vanlig tjønnaks, Potamogeton natans x x
takrør, Phragmitesaustralis x x x
strandrør, Phalarisarundinacea x x
gulaks,Anthoxanthum odoratum x x x x
myskegras,Milium effusum x x
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Vedlegg 1 - forts.

Alternative trasevalg

I II III IV

timotei, Phleum pratense x x x x

engreverumpe, Alopecurus pratensis x

knereverumpe, A. geniculatus x x

engkvein, Agrostis capillaris x x x x

hundekvein, A. canina x x x x

vassrørkvein, Calamagrostis canescens x x x

skogrørkvein, C. purpurea x x x x

bergrørkvein, C. epigeios x x x x

englodnegras, Holcus lanatus x x

sølvbunke, Deschampsia cespitosa x x x x

smyle, D. flexuosa x x x x

knegras, Danthonia decumbens x x x x

hengeaks, Melica nutans x x x x

blåtopp, Molinia caerulea x x x x

hundegras, Dactylis glomerata x x x x

engrapp, Poa pratensis x x x x

fjellrapp, P. alpina x x

lundrapp, P. nemoralis x x x x

flatrapp, P. compressa x x

markrapp, P. trvialis x

tunrapp, P. annua x x x x

mannasøtgras, Glyceria fluitans x x x x

rødsvingel, Festuca rubra x x x x

engsvingel, F. pratensis x x x x

skogsvingel, F. altissima x x x

raigras, Lolium perenne x x x x

bladfaks, Bromus inermis x x

lodnefaks, B. hordeacus x x

lundgrønnaks, Brachypodium sylvaticum x

kveke, Elytrigia repens x x x x

hundekveke, Roegneria canina x x

torvull, Eriophorum vaginatum x x

duskull, E. angustifolium x x x

skogsivaks, Scirpus sylvaticus x x x x

harestarr, Carex ovalis x x x x

gråstarr, C. canescens x x x x

stjernestarr, C. echinata x x x x

slakkstarr, C. remota x x

slåttestarr, C. nigra x x x x

bråtestarr, C. pilulifera x x x

fingerstarr, C. digitata x x x x

beitestarr, C. oederi x x x
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Vedlegg i - forts.

grønnstarr, C. tumidicarpa
slirestarr,C. vaginata
kornstarr, C. panicea
bleikstarr,C. pallescens
frynsestarr,C. paupercula
trådstarr, C. lasiocarpa
sennegras,C. vesicaria
knappsiv,Juncusconglomeratus
lyssiv,J. effusus
trådsiv, J. filiformis
paddesiv,J. bufonius
krypsiv,J. bulbosus
ryllsiv,J.articulatus
hårfrytle, Luzulapilosa
villøk, Allium oleraceum
firblad, Parisquadrifolia
maiblom, Maianthemum bifolium
kantkonvall, Polygonatumodoratum
kranskonvall,P.verticillatum
liljekonvall,Convallariamajalis
vårmarihand,Orchis mascula
vanlig nattfiol, Platantherabifolia

Noen registrertearter av moseog sopp.
Someobservedspeciesof bryophyta and fungi.

Moser - Bryophyta

etasjemose,Hylocomium splendens
furumose, Pleuroziumschreberi
torvmose, Sphagnumspp
fjærmose, Ptilium crista-castrensis
sigdmose,Dicranum spp.
bjørnemose,Polytrichumspp.
kysttornemose(=kystfagermose),Mnium hornum
storkransmose,Rhytidiadelphustriquetrus

Sopp - Fungus

duftbrunpigg, Hydnellumsuaveolens
blomkålsopp, Sparassiscrispa
vanlig stanksopp, Phallusimpudicus
sjampingjong,Agaricus spp.

Alternative trasevalg
I Il III IV
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Vedlegg 2
Punkttakseringer,ny E 18 i Bamble.

Pointsurveyalong Alt. Il for a new E 18 through Bamble.

Område taksert:

Antall punkter taksert :

Dato:

Antall fugl registrert totalt:

Antall arter:

Antall fugl pr. pkt. :

Alt. Il, fra Vestre Rosland - Bamble Kirke

23

19.06.92 og 29.06.92

294

44

12,8




Antall


registreringer

Artenes


dominansverdi %

1 Bokfink Fringilla coelebs 42 14,29

2 Løvsanger Phylloscopus trochilus 21 7,14

3 Kjøttmeis Parus major 20 6,80

4 Svarttrost Turdus merula 17 5,78

5 Munk Sylvia atricapilla 14 4,76

6 Rødstrupe Erithacus rubecula 13 4,42

7 Trepiplerke Anthus trivialis 13 4,42

8 Fuglekonge Regulus regulus 12 4,08

9 Tårnseiler Apus apus 10 3,40

10 Gråtrost Turdus pilaris 9 3,06

11 Blåmeis Parus caeruleus 9 3,06

12 Grønnfink Carduelis chloris 8 2,72

13 Hagesanger Sylvia borin 8 2,72

14 Spettmeis Sitta europaea 8 2,72

15 Rødvingetrost Turdus iliacus 8 2,72

16 Grønnsisik Carduelis spinus 8 2,72

17 Kråke Corvus corone 8 2,72

18 Ringdue Columba palumbus 6 2,04

19 Gjerdesmett Troglodytes troglodytes 6 2;04

20 Gulspurv Emberiza citrinella 6 2,04

21 Knoppsvane Cygnus olor 5 1,70

22 Svarthvit fluesnapper Ficedula hypoleuca 4 1,36

23 Jernspurv Prunella modularis 4 1,36

24 Fiskemåke Larus canus 4 1,36

25 Måltrost Turdus philomelos 3 1,02

26 Taksvale Delichon urbica 3 1,02

27 Gråmåke Larus argentatus 3 1,02

28 Granmeis Parus montanus 2 0,68

29 Stjertmeis Aegithalos caudatus 2 0,68

30 Svartmeis Parus ater 2 0,68

31 Gråfluesnapper Muscicapa striata 2 0,68

32 Gransanger Phylloscopus collybita 2 0,68
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Vedlegg 2 - forts.




Antall


registreringer

Artenes


dominansverdi %
33 Tornsanger Sylvia communis 1 0,34
34 Tornskate Lanius collurio 1 0,34
35 Linerle Motacilla alba 1 0,34
36 Musvåk Buteo buteo 1 0,34
37 Enkeltbekkasin Gallinago gallinago 1 0,34
38 Rørsanger Acrocephalus schoenobaenus 1 0,34
39 Sivspurv Emberiza schoeniclus 1 0,34
40 Trekryper Certhia familiaris 1 0,34
41 Hettemåke Larus ridibundus 1 0,34
42 Toppmeis Parus cristatus 1 0,34
43 Nøttekråke Nucifraga caryocatactes 1 0,34
44 Rosenfink Carpodacus erythrinus 1 0,34
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Vedlegg 3
Punkttakseringer,ny E 18 i Bamble.

Point surveyalong Alt. 11and 111for a new E 18 through Bamble.

Område taksert: Alt. II/Illa: Norheim - Bamble kirke

Antall punkter taksert : 5

Dato: 11.07.92

Antall fugl registrert totalt: 73

Antall arter: 22

Antall fugl pr. pkt. : 14,6




Antall


registreringer

Artenes


dominansverdi %

1 Rødstrupe Erithacus rubecula 7 9,59

2 Kråke Corvus corone 7 9,59

3 Gjerdesmett Troglodytes troglodytes 6 8,22

4 Tårnseiler Apus apus 5 6,85

5 Ringdue Columba palumbus 5 6,85

6 Gulspurv Emberiza cifrinella 5 6,85

7 Svarttrost Turdus merula 5 6,85

8 Grønnfink Carduelis chloris 4 5,48

9 Kjøttmeis Parus major 4 5,48

10 Løvsanger Phylloscopus trochilus 3 4,11

11 Bokfink Fringilla coelebs 3 4,11

12 Fuglekonge Regulus regulus 3 4,11

13 Skjære Pica pica 3 4,11

14 Munk Sylvia atricapilla 2 2,74

15 Fiskemåke Larus canus 2 2,74

16 Spettmeis Sitta europaea 2 2,74

17 Hagesanger Sylvia borin 2 2,74

18 Gransanger Phylloscopus collybita 1 1,37

19 Blåmeis Parus caeruleus 1 1,37

20 Grønnsisik Carduelis spinus 1 1,37

21 Gråmåke Larus argentatus 1 1,37

22 Gråspurv Passer domesticus 1 1,37
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Vedlegg 4

Punkttakseringer, ny E 18 i Bamble.

Point survey along Alt. 11and 111for a new E 18 through Bamble.

Område taksert: Alt.11/111a:Vestre Rosland til tunnel
Antall punkter taksert : 4

Dato: 02.07.92
Antall fugl registrert totalt: 31

Antall arter: 12

Antall fugl pr. pkt. : 7,8




Antall


registreringer

Artenes


dominansverdi %
1 Trepiplerke Anthus trivialis 5 16,13
2 Rødstrupe Erithacus rubecula 5 16,13
3 Bokfink Fringilla coelebs 4 12,90
4 Kjøttmeis Parus major 4 12,90
5 Løvsanger Phylloscopus trochilus 3 9,68
6 Fuglekonge Regulus regulus 3 9,68
7 Måltrost Turdus philomelos 2 6,45
8 Gransanger Phylloscopus collybita 1 3,23
9 Hagesanger Sylvia borin 1 3,23

10 Trekryper Certhia familiaris 1 3,23
11 Nøtteskrike Garrulus glandarius 1 3,23
12 Jernspurv Prunella modularis 1 3,23
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Vedlegg 5
Punkttakseringer,ny E 18 i Bamble.
Point surveyalong Alt. 111for a new E 18 through Bamble.

Område taksert:

Antall punkter taksert :

Dato:

Antall fugl registrert totalt:

Antall arter:

Antall fugl pr. pkt. :

Alt. Illa, fra Vestre Rosland - Bamble Kirke

25

20.06.92 og 28.06.92

333

37

13,3




Antall


registreringer

Artenes


dominansverdi %

1 Bokfink Fringillå coelebs 40 12,01

2 Løvsanger Phylloscopus trochilus 31 9,31

3 Hagesanger Sylvia borin 21 6,31

4 Kjøttmeis Parus major 20 6,01

5 Svarttrost Turdus merula 19 5,71

6 Munk Sylvia atricapilla 17 5,11

7 Trepiplerke Anthus trivialis 16 4,80

8 Fuglekonge Regulus regulus 13 3,90

9 Spettmeis Sitta europaea 13 3,90

10 Rødstrupe Erithacus rubecula 12 3,60

11 Granmeis Parus montanus 11 3,30

12 Ringdue Columba palumbus 10 3,00

13 Gjerdesmett Troglodytes troglodytes 9 2,70

14 Gulspurv Emberiza citrinella 9 2,70

15 Måltrost Turdus philomelos 9 2,70

16 Linerle Motacilla alba 7 2,10

17 Grankorsnebb Loxia curvirostra 7 2,10

18 Tårnseiler Apus apus 6 1,80

19 Rødvingetrost Turdus iliacus 6 1,80

20 Gransanger Phylloscopus collybita 6 1,80

21 Nøtteskrike Garrulus glandarius 6 1,80

22 Grønnsisik Carduelis spinus 5 1,50

23 Kråke Corvus corone 5 1,50

24 Jernspurv Prunella modularis 5 1,50

25 Tornskate Lanius collurio 5 1,50

26 Møller Sylvia curruca 5 1,50

27 Grønnfink Carduelis chloris 4 1,20

28 Toppmeis Parus cristatus 3 0,90

29 Gråtrost Turdus pilaris 2 0,60

30 Blåmeis Parus caeruleus 2 0,60

31 Vendehals Jynx torquilla 2 0,60

32 Skjære Pica pica 2 0,60

33 Rørsanger Acrocephalus schoenobaenus 1 0,30

34 Sivspurv Emberiza schoeniclus 1 0,30

35 Trekryper Certhia familiaris 1 0,30

36 Hettemåke Larus ridibundus 1 0,30

37 Tornirisk Carduelis cannabina 1 0,30
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Vedlegg 6

Punkttakseringer, ny E 18 i Bamble.

Point survey along Alt. III for a new E 18 through Bamble.

Område taksert: Alt. Illa: LangsÅbyvassdraget,fra sjøen
Antall punkter taksert : 14
Dato: 30.06.92
Antall fugl registrert totalt: 201
Antall arter: 47
Antall fugl pr. pkt. 14,4




Antall

registreringer

Artenes

dominansverdi%

1 LøvsangerPhylloscopustrochilus 18 8,96
2 Bokfink Fringillacoelebs 17 8,46
3 Munk Sylviaatricapilla 11 5,47
4 Grønnfink Carduelischloris 9 4,48
5 FuglekongeRegulusregulus 8 3,98
6 RørsangerAcrocephalusschoenobaenus 8 3,98
7 LåvesvaleHirundo rustica 8 3,98
8 TårnseilerApus apus 7 3,48
9 RingdueColumba palumbus 7 3,48

10 GjerdesmettTroglodytestroglodytes 7 3,48
11 FiskemåkeLaruscanus 7 3,48
12 Rødstrupe Erithacusrubecula 6 2,99
13 SpettmeisSitta europaea 6 2,99
14 KråkeCorvuscorone 6 2,99
15 Gulspurv Emberizacitrinella 6 2,99
16 TaksvaleDelichon urbica 6 2,99
17 GransangerPhylloscopuscollybita 6 2,99
18 KnoppsvaneCygnusolor 5 2,49
19 LinerleMotacilla alba 5 2,49
20 Kjøttmeis Parusmajor 4 1,99
21 Måltrost Turdus philomelos 4 1,99
22 SvarttrostTurdus merula 3 1,49
23 TrepiplerkeAnthus trivialis 2 1,00
24 BlåmeisParuscaeruleus 2 1,00
25 HagesangerSylviaborin 2 1,00
26 RødvingetrostTurdus iliacus 2 1,00
27 Grønnsisik Carduelisspinus 2 1,00
28 GranmeisParusmontanus 2 1,00
29 SivspurvEmberizaschoeniclus 2 1,00
30 Trekryper Certhia familiaris 2 1,00
31 RosenfinkCarpodacuserythrinus 2 1,00
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Vedlegg 6

Punkttakseringer,ny E 18 i Bamble.

Pointsurveyalong Alt. III for a new E 18 through Bamble.

Område taksert: Alt. llla: Langs Åbyvassdraget, fra sjøen

Antall punkter taksert 14

Dato: 30.06.92

Antall fugl registrert totalt: 201

Antall arter: 47

Antall fugl pr. pkt. 14,4




Antall


registreringer

Artenes


dominansverdi %

1 Løvsanger Phylloscopus trochilus 18 8,96

2 Bokfink Fringilla coelebs 17 8,46

3 Munk Sylvia atricapilla 11 5,47

4 Grønnfink Carduelis chloris 9 4,48

5 Fuglekonge Regulus regulus 8 3,98

6 Rørsanger Acrocephalus schoenobaenus 8 3,98

7 Låvesvale Hirundo rustica 8 3,98

8 Tårnseiler Apus apus 7 3,48

9 Ringdue Columba palumbus 7 3,48

10 Gjerdesmett Troglodytes troglodytes 7 3,48

11 Fiskemåke Larus canus 7 3,48

12 Rødstrupe Erithacus rubecula 6 2,99

13 Spettmeis Sitta europaea 6 2,99

14 Kråke Corvus corone 6 2,99

15 Gulspurv Emberiza citrinella 6 2,99

16 Taksvale Delichon urbica 6 2,99

17 Gransanger Phylloscopus collybita 6 2,99

18 Knoppsvane Cygnus olor 5 2,49

19 Linerle Motacilla alba 5 2,49

20 Kjøttmeis Parus major 4 1,99

21 Måltrost Turdus philomelos 4 1,99

22 Svarttrost Turdus merula 3 1,49

23 Trepiplerke Anthus trivialis 2 1,00

24 Blåmeis Parus caeruleus 2 1,00

25 Hagesanger Sylvia borin 2 1,00

26 Rødvingetrost Turdus iliacus 2 1,00

27 Grønnsisik Carduelis spinus 2 1,00

28 Granmeis Parus montanus 2 1,00

29 Sivspurv Emberiza schoeniclus 2 1,00

30 Trekryper Certhia familiaris 2 1,00

31 Rosenfink Carpodacus erythrinus 2 1,00
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Vedlegg 6 - forts.




Antall

registreringer

Artenes

dominansverdi%

32 StrandsnipeActitis hypoleucos 2 1,00
33 NøtteskrikeGarrulusglandarius 2 1,00
34 LøvmeisParuspalustris 2 1,00
35 Gråtrost Turdus pilaris 1 0,50
36 Svarthvitfluesnapper Ficedulahypoleuca 1 0,50
37 JernspurvPrunellamodularis 1 0,50
38 SvartmeisParusater 1 0,50
39 GråfluesnapperMuscicapastriata 1 0,50
40 Musvåk Buteo buteo 1 0,50
41 EnkeltbekkasinGallinagogallinago 1 0,50
42 SkjærePicapica 1 0,50
43 Tjeld Haematopusostralegus 1 0,50
44 GråhegreArdea cinerea 1 0,50
45 BuskskvettSaxicolarubetra 1 0,50
46 Grønnstilk tringa glareola 1 0,50
47 StokkandAnas platyrhynchos 1 0,50
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Vedlegg 7
Punkttakseringer,ny E 18 i Bamble.
Point surveyalong Alt. IV for a new E 18 through Bamble.

Område taksert:

Antall punkter taksert :

Dato:

Antall fugl registrert totalt:

Antall arter:

Antall fugl pr. pkt. :

Alt. IV, Bamble Hagesenter til krysning

med Alt. I Åby

21

30.06.92 og 02.07.92

269

37
12,8




Antall


registreringer

Artenes


dominansverdi %

1 Løvsanger Phylloscopus trochilus 26 9,67

2 Bokfink Fringilla coelebs 18 6,69

3 Rødstrupe Erithacus rubecula 18 6,69

4 Kråke Corvus corone 16 5,95

5 Tårnseiler Apus apus 15 5,58

6 Gulspurv Emberiza citrinella 13 4,83

7 Måltrost Turdus philomelos 12 4,46

8 Fuglekonge Regulus regulus 11 4,09

9 Kjøttmeis Parus major 10 3,72

10 Grønnsisik Carduelis spinus 10 3,72

11 Gjerdesmett Troglodytes troglodytes 10 3,72

12 Hagesanger Sylvia borin 9 3,35

13 Ringdue Columba palumbus 9 3,35

14 Svarttrost Turdus merula 8 2,97

15 Munk Sylvia atricapilla 7 2,60

16 Trepiplerke Anthus trivialis 7 2,60

17 Jernspurv Prunella modularis 6 2,23

18 Fiskemåke Larus canus 6 2,23

19 Spettmeis Sitta europaea 5 1,86

20 Granmeis Parus montanus 5 1,86

21 Grønnfink Carduelis chloris 4 1,49

22 Rødvingetrost Turdus iliacus 4 1,49

23 Gransanger Phylloscopus collybita 4 1,49

24 Nøttekråke Nucifraga caryocatactes 4 1,49

25 Skjære Pica pica 4 1,49

26 Låvesvale Hirundo rustica 4 1,49

27 Stær Sturnus vulgaris 4 1,49

28 Sanglerke Alauda arvensis 4 1,49

29 Musvåk Buteo buteo 3 1,12

30 Blåmeis Parus caeruleus 2 0,74

31 Gråmåke Larus argentatus 2 0,74

32 Dompap Pyrrhula Pyrrhula 2 0,74

33 Svartspett Dryocopus martius 2 0,74

34 Svartbak Larus marinus 2 0,74

35 Strandsnipe Actitis hypoleucos 1 0,37

36 Bøksanger Phylloscopus sibilatrix 1 0,37

37 Spurvehauk Accipiter nisus 1 0,37
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