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Forord
Agder naturmuseum og botaniske hage har fått i oppdrag av Arendal kommune, Plan og
utvikling å undersøke biologisk mangfold for bydelsplanen for Stoa i Arendal kommune, like
utenfor Arendal sentrum. Konsulent Asbjørn Lie har stått for den praktiske gjennomføringen
av prosjektet. Førstekonservator Per Arvid Åsen og førstekonservator Roar Solheim står
faglig ansvarlig for hhv botanikk og zoologi på Agder naturmuseum. Våre kontakter i Arendal
kommune har vært senioringeniør Paul Mauren og Robert Svendsen. Området er svært godt
undersøkt med hensyn til sopp gjennom Tove Hafnor Dahl sine undersøkelser over mange år.
Disse registreringene utgjør hovedgrunnlaget for de registrerte naturtypene i planområdet. En
slik grundig undersøkelse hadde ikke vært mulig gjennom dette prosjektet. Vi takker med
dette for et hyggelig samarbeid under prosjektet.

Kristiansand, mars 2008

Med vennlig hilsen

Per Arvid Åsen
Førstekonservator

Asbjørn Lie
Konsulent
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Sammendrag og konklusjoner
Arealene som omfattes av kommuneplanen for Stoa har en rekke sjeldne og truete naturtyper,
ikke forsurede restområder (våtmark), gruver/grotter, kalkskog og rik edellauvskog. Området
er godt undersøkt med tanke på sopp, og det finnes svært mange sjeldne og truede sopparter i
området. Området er generelt rikt, noe som skyldes berggrunnen som gir store områder med
skog av høy og middels bonitet. Spredt i området fins det forekomster av blåveis som er en
god indikator på kalk. Knyttet til disse områdene er det registrert et stort antall rødlistede
sopparter som er med på gi naturtypene høy verdi. Det er også registert flere rødlistede
øyenstikkerarter knyttet til Lilleelvvassdraget, som er varig vernet mot vannkraftutbygging.
En lokalitet innenfor planområdet er knyttet opp mot nasjonal forvaltningsplan for damfrosk.
Det er registrert en hekking av en rødlistet fugleart i området (tornskate). Vi har registert to
nye naturtypeområder, kalkskog og rik edelløvskog med verdi B.
Kommuneplanen bør sikre regionalt- og nasjonalt viktige naturtyper, og binde disse sammen i
en grønnstuktur som hindrer at lokalitetene blir liggende isolert i et utbygd område. Viktige
viltkorridorer og spredningsveier for dyreliv bør spares og legges med forbindelse til
Lillelvvassdraget.
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1. Innledning
1.1 Områdebeskrivelse

Kart 1 Oversikt over området ved Stoa. Det meste av kommunedelomfatter områdene vest
for Stoa og områdene på vest og sørsiden av Sørsvann.
Planområdet ligger i hovedsak på vestsiden av E18 ved Stoa, samt et mindre område på
østsiden ved Klodeborg (Grandalen/Styggedalen). Området ligger i tilknytning til Stoa
Næringspark. Området avgrenses i nord mot riksvei 42 (se kart 4 nedenfor). Områdene har
god adkomst fra E18 og riksvei 42.
Planområdet domineres av skog på høy og middels bonitet. Det er noen mindre dyrkede
arealer/kulturlandskap i gjengroingsfaser, med litt spredt bebyggelse (se kart 1 og kart 4).
Bebyggelsen ligger ved Slottet og Mauretangen med adkomst fra riksvei 42 og Nygårdshaven
med adkomst mot E18 i sør. Det er et merket stinett gjennom området. Det vernede
Lillelvvassdraget går gjennom kommunedelplanen og avgrenser dette mot vest i den sørligste
delen. Sørsvann like vest for Stoa næringspark og Sagvannet i Lillelvvassdraget er de største
ferskvannene i området.
Det skal utarbeides fire reguleringsplaner for området, den videre beskrivelsen av området er
delt inn i disse fire delområdene (se kart 4 nedenfor).
Maurefjell
Heiområdet vest for Soletjern, del av planområdet mellom riksvei 42 og veien mellom denne
og Åmholt. Skogen er preget av en variert skogbruksdrift med furu, gran og bjørk som
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dominerende treslag. Området grenser inn mot Lillelvvassdraget og utgjør en del av
nedbørsfeltet til dette i vest.

Bråstad
Området mellom riksvei 42 og jernbanen (NSB). Det går en gammel grusvei inn til gårdsbruk
ved Slottet og bebyggelse ved Blokken. Langs veien mellom disse ligger to mindre tjern,
Storetjern og Bergtjern. Bergtjern drenerer mot Lillelvvassdaget og er en del av dette. Ute ved
bebyggelsen før slottet ligger det et næringsrikt, lite tjern, Daletjern. Mellom Daletjern og
Haugedalstjern ligger litt aktiv beitemark i tilknytning til gårdsbruket Haugåsdalen. Nordvest
i området ligger Bråstad skole og litt eldre bebyggelse.
Sørsvann
Planområdet sør for jernbanelinja (NSB) på vestsida av E18. Området omfatter bebyggelsen
ved Nygårdshaven og skogsbilvei inn til sprengstofflageret like øst for Høiheia. Denne sørlige
delen er preget av aktivt skogbruk med granplantefelt. Det er bygd ny skogsbilvei nordover i
området og ei større fylling i en markert dalgang inn mot den gamle bebyggelsen og
kulturlandskapet på sørsida av Sørsvann. Skogen på vestsida av Sørsvann er variert med rik
edelløvskog, blandingsskog med gran, furu og bjørk. Ved Lauvåsen finnes tufter etter et
gammelt småbruk/husmannsplass med blant annet et gammelt lauvingstre av ask. Innmarka er
sterkt tilgrodd med skog, mest bjørk. Det går en høyspentlinje gjennom området med
rydningsgater. Ellers er området preget av eldre naturskog med eik, furu og gran. Det går en
merket turløype gjennom området. Nord i området går det en grusvei forbi Bråstad gruver inn
til et gammelt kulturlandskap ved Slåttene. Ved Bråstad gruver er det nå et nyere pukkverk.
Reguleringsplanen omfatter ikke ferskvann.
Skrubbedalen
Skog dominert av noe eldre granskog sør i kommuneplanområdet øst for E18. I den eldre
granskogen finnes partier med fuktskog. Det går en eldre vei som krysser under E18 til gården
Rønningen med et aktivt drevet kulturlandskap. Nordvest for gården ligger det et åpent
grasdominert område med rødsvingel, engkvein og finnskjegg, som ligger brakk med oppslag
av einstape. Det er ryllik og lyssiv i fuktigere partier. Steingjerder og rydningsrøyser. Skogen
rundt har preg av åpen hagemarkskog.

1.1.1 Geologi
Bergartene i området er tidligere sedimenter og dypbergarter i Bamblekomplekset.
Trondhjemitt, kvartsdioritt (38), amfibolitt (42) og båndgneis (51) er de viktigste bergartene i
området. Tallene i parentes henviser til kart 2. Dette er bergarter som forvitrer til relativt godt
jordsmonn. Dette fordi det her kan finnes kalkholdige soner. En god indikator for disse finnes
i de mange forekomstene av blåveis i området.
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Kart 2 Geologisk kart over området. Kilde: http://www.ngu.no/
1.1.2 Skogsmarkas produktivitet

Kart 3 Figuren viser at området domineres av skog med høy og middels bonitet. Områder
med høy bonitet domineres av løvskog. Kilde: Norsk institutt for skog og landskaps
hjemmeside: http://kart4.skogoglandskap.no/karttjenester/splan/
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1.2 Utbyggingsplaner

Kart 4 Kommunedelplan for Stoa (rødrutet markering i kartet). Områder markert med blått
er bebygd. Planområdet deles inn i fire reguleringsplaner, Maurefjell, Bråstad, Sørsvann og
Skrubbedalen.
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2. Materiale og metode
Vi har gjennomgått offentlige databaser, i hovedsak Naturbasen (nettutgave) hos Direktoratet
for naturforvaltning, og offentlige databaser for enkelte organismegrupper (sopp, lav, moser
og karplanter). For andre organismegrupper har vi hentet oppdaterte data om øyenstikkere fra
den nye databasen fra Artdatabanken. Området er befart i felt og danner grunnlag for
områdebeskrivelsen, og supplering av naturtyper. Økonomisk kartverk med markslag er
benyttet for å finne fram til rikere områder (bonitetsmarkeringer). Vi har hatt befaringer 16.7,
23.7, 15.9 26.9 og 27.9 2007 til området. Vi har i første rekke registrert vegetasjon med
hovedvekt på karplantefloraen, høstregistreringene tok også sikte på å registrere sopp.
Soppsesongen i 2007 var svært dårlig. Soppfloraen i området er likevel godt undersøkt,
spesielt gjennom en lokale ressursperson, Tove Hafnor Dahl.

3. Resultater
3.1 Status for området
Naturtyperegistreringer fra Naturbasen
Nr Områdenavn
Naturtype
Verdisetting
Kommentar
A
Sørsvann
Ikke forsuret restområde Viktig
B
Verpåsen
Kalkskog
Svært viktig
Se vedlegg 2
C
Lauvbakken
Rik edellauvskog
Viktig
Se vedlegg 2
D
Sørsvann N
Rik edellauvskog
Svært viktig
E
Bråstad gruver
Grotter/gruver
Viktig
Nyere inngrep
F
Øvre Sagvann, Midtre Ikke forsuret restområde Viktig
Sagvann, Nedre
Sagvann
G
Høiheia – Nedre
Kalkskog
Svært viktig
Sagvann
H
Solevann (Soletjern)
Ikke forsuret restområde Viktig
I
Skoletjern
Ikke forsuret restområde Viktig
Tabell 1 Oversikt over regionalt og nasjonalt viktige naturtyper i tilknytning til Bydelsplan
Stoa. Se kart 4 nedenfor.
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Kart 4 Registrerte naturtypeområder (grønne områder på kartet) og artsregistreringer/
viltområder (skraverte brune områder) i tilknytning til kommunedelplanen. Bokstavene på
kartet referer til tabellen ovenfor. Brune prikker i kartet viser rødlistearter, i hovedsak sopp
(og enkelte øyenstikkere).
Kilde: http://dnweb5.dirnat.no/nbinnsyn/asp/faktaark.asp?iid=BN00023602
3.1.2 Viltområder (artsregistreringer)
Det er registrert større vinterbeiteområder for storfugl, elg og rådyr vest for
kommuneplanområdet, område J (se kart 4 ovenfor).
Det er ikke registrert inngrepsfrie naturområder (INON) i tilknytning til
reguleringsplanområdet (se lenke nedenfor).
3.2 Arter
CR
Kritisk truet

En art er Kritisk truet når best tilgjengelig informasjon indikerer
at ett av kriteriene A-E for Kritisk truet er oppfyllt. Artene har da
ekstremt høy risiko for utdøing (50% sannsynlighet for utdøing
innen tre generasjoner, minimum 10 år)
EN
Sterkt truet
En art er Sterkt truet når best tilgjengelig informasjon indikerer
at ett av kriteriene A-E for Sterkt truet er oppfylt. Arten har da
svært høy risiko for utdøing (20 % sannsynlighet for utdøing
innen 5 generasjoner, minimum 20 år).
VU
Sårbar
En art er Sårbar når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett
av kriteriene for Sårbar er oppfylt. Arten har da høy risiko for
utdøing (10% sannsynlighet for utdøing innen 100 år).
NT
Nær truet
En art er Nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene
for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av
disse kriteriene nå eller i nær fremtid.
Tabell 2 Rødlistekategorier for arter registrert i tilknytning til planområdet. For nærmere
beskrivelse av kriteriene henviser vi til Norsk Rødliste 2006.

9

Kart 5 Naturtyperegistreringer i tilknytning til planområdet inkludert nyregistrerte områder.
Områder markert med lys grønt er MIS-registreringer (Miljøregistreringer i skog). MISregistreringene faller i sin helhet utenfor planområdet.

10

3.2.1 Sjeldne og truede arter (Rødlistearter)
Sopp
Områdene langs Lille-elvvassdraget og Sørsvann er rike, og det er registrert mange sjeldne og
truede sopparter (Sagevannet, Sørsvann)
Norsk navn
Latinsk navn
Nasjonal rødlistestatus
Grønn fåresopp
Albatrellus cristatus
VU
Begerfingersopp
Artomyces pyxidatus
NT
Røykøllesopp
Clavaria fomosa
NT
Blå slørslimsopp
Cortinarius salor
VU
Cortinarius subporphyropus
VU
Svartnende kantarell Craterellus melanoxerus
NT
Styltejordstjerne
Geastrum quadrifidum
NT
Kastanjerørsopp
Gyroporus castaneus
NT
Myk brunpigg
Hydnellum compactum
VU
Skifervokssopp
Hygrocybe lacmus
NT
Russelærvokssopp
Hygrocybe russocoriacea
NT
Lundvokssopp
Hygrocybe nemoreus
NT
Kremvokssopp
Hygrophorus penarius
NT
Kremlevokssopp
Hygrocybe russula
NT
Børsteseigsopp
Marasmius cohaerens
NT
Granathuldrehatt
Melanophyllum haematospermum NT
Vrangjordtunge
Microglossumatropupureum
NT
Oliventunge
Microglossum olivaceum
VU
Rosa sumphette
Mycena tubaroides
NT
Olligophorus undosis
VU
Blåsvart begersopp
Peziza saniosa
NT
Oker eikekjuke
Perenniporia medulla-panis
VU
Blåsvart begersopp
Peziza saniosa
NT
Svartsølvpigg
Phellodon niger
NT
Falsk brunskrubb
Porhyrellus porphyrosporus
NT
Skjermkjuke
Polyporus umbellatus
VU
Rødtuppsopp
Ramaria botrytis
NT
Ramaria fagetorum
EN
Gråsvart kremle
Russula albonigra
NT
Kokskremle
Russula anthracina
NT
Drueblå kremle
Russula azurea
NT
Rød eikekremle
Russula pseudointegra
VU
Ferskenkremle
Russula violepis
NT
Glatt storpigg
Sarcodon leucopus
NT
Tremellodendropis tuberosa
NT
Bittermusserong
Tricholoma acerbum
EN
Pantermusserong
Tricholoma pardinum
VU
Vranglodnetunge
Trichroglossum wateri
VU
Sleip
Tricholoma ustaloides
VU
kastanjemusserong
Ruteskorpe
Xylobolus frustulatus
NT
Tabell 3 Kilde: Norsk soppdatabase http://www.toyen.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm,
søk på Sørsvann/Sagvann/Lillelv/Seldalskogen/Bråstad gruver.
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Det er ikke kjent registrerte funn av sjeldne og truede lav- eller mosearter innenfor
planområdet, jf lav- og mosedatabasen.

Insekter
Norsk navn

Latinsk navn

Vårlibelle
Stor torvlibelle
Sørlig høstlibelle

Brachytron pratense
Leucorrhinia pectoralis
Sympetrum vulgatum

Rødlistestatus
NT
VU
VU

Lokalitet
Skoletjern, Sørsvann
Skoletjern, Sørsvann
Bergtjenn, Blokkentjenn

Tabell 4 Rødlistede øyenstikkere i tilknytning til kommunedelplan Stoa. Kilde:
Artdatabanken.
Amfibier
Damfrosken er registrert på to lokaliteter nær planområdet. Et område innenfor planområdet
(Soletjern), og et lite tjern like syd for planområdet er vurdert som utsettingsområde for
damfrosk i den nasjonale forvaltningsplanen (Dag Dolmen pers. medd.). Damfrosk er listet
som kritisk truet på den norske rødlista. Padde er svært vanlig i Bergtjønn og Slottetjønn (Dag
Dolmen pers. medd.).
Krypdyr
Buorm er bl.a. vanlig ved Bergtjenn og Slottetjern (observert under befaringen 16.7.) og godt
kjent av lokalbefolkningen.
Fisk
Vassdraget har relativt rike fiskesamfunn, med ørret, røye, suter, abbor og ål (jf Naturbasen).

3.3 Egne registreringer
3.3.1 Truete arter
Karplanter
Det ble registrert en rødlistet karplante ved Soletjern, alm, med truethetskategorien ”Nær
truet” (NT). Alm er truet av almesyke, som spres med en bille.
Fugl
Det ble registrert et kull med utfløyne unger av tornskate ved Soletjenn. Tornskate er
klassifisert som sårbar (VU) på den norske lista over sjeldne og truede arter med liten og
pågående bestandsreduksjon.
3.3.1 Naturtyper
Området omfatter hovedgruppene skog, ferskvann og kulturlandskap. Kulturlandskapene er
knyttet til eldre bebyggelse. Disse områdene er generelt i bruk og er i en gjengroingsfase.
Verdien av kulturlandskap er i stor grad knyttet til hevdsituasjonen, altså slått og beite.
Spesielle naturtyper som grotter/gruver faller også inn under kulturlandskap.

12

Maurefjell
Vi har ikke registrert naturtyper av regional (B-områder) eller nasjonal verdi i dette området.
Men deler av området omfattes av det vernede Lillelvvassdraget (her gjelder rikspolitiske
retningslinjer for verna vassdrag). Og området grenser inn mot en nasjonalt viktig naturtype i
sør (rik edelløvskog), område K på kart 5. I øst ligger Soletjenn (område H i kart 4 og 5) som
er med i nasjonal forvaltningsplan for damfrosk.
Bråstad
Vi har supplert naturtypekartleggingen med Haugåsen (område K på kart 5) like nord for
gården Slottet, som kalkskog av regional verdi (B-område). Området har en del større
forekomster av blåveis. Vi har ikke funnet nye rødlistearter i området. Det skyldes trolig en
svært dårlig soppsesong høsten 2007. Området bør undersøkes nærmere.
I Bergtjern er det registrert en nasjonalt truet øyenstikker, sørlig høstlibelle. Bergtjern
drenerer mot Lillelvvassdraget og er følgelig en del av dette. Området registreres som Andre
viktige områder med verdi A (område O på kart 5). Buorm og padde er vanlige i området.
Det er registrert noe rikere vegetasjon av karplanter i området, bl.a. myrkongle. Langs
bekkedrag mot tjernet står det tett bestand av skogsivaks som også indikerer større rikhet.
Skogsivaks er forholdsvis vanlig i området.

Kulturlandskapet rundt bebyggelsen ved Blokken er i gjengroingsfase, vi vurderer dette ikke
som regionalt eller nasjonalt viktig. På nordsida av Bergtjønn og Slottetjern er det også et
kulturlandskap i gjengroing med en noe rikere karplanteflora, blant annet fagerklokke,
kransmynte og åkersvineblom. Området har ligget brakt i over 10 år. Området registreres som
slåtteeng med lokal til regional verdi (område M på kart 5). Veikanten ved Slottet har en noe
rikere karplanteflora, bl.a med engknoppurt, prestekrage. Ved et gammelt lauvingstre av ask
vokser det humle.
Sørsvann
Tilknyttet dette området er det flere naturtyper med høy verdi, vi har bare supplert med et
mindre i tilknytning til dalen ned mot kulturlandskapet ved bebyggelsen sør ved Sørsvann.
Like i tilknytning til den nyere fyllingen her er det rikere edelløvskog med lind og blåveis
Områder registreres som rik edellauvskog med verdi A (område P på kart 5). De ligger i
utkanten av planområdet i tilknytning til grøntområdet rundt Sørsvann.

Skrubbedalen
Området er dominert av noe eldre granskog, dels med fuktige partier (grenser mot sumpskog)
og mindre dammer. Kriteriene for å vurdere denne som naturtypen urskog/gammelskog av
høyere verdi er ikke tilstede. Skogen går over i et åpent grasdominert område med rødsvingel,
engkvein og finnskjegg, som ligger brakt med oppslag av einstape. Det er partier med ryllik
og lyssiv i fuktigere partier. Dette området er avrenset av et steingjerder som knytter det mot
”gårdsbruket” Rønningen. Det er flere gamle rydningsrøyser i og en hagemarkliknende skog.
Området verdisettes som lokalt viktig som hagemarkskog/naturbeitemark siden denne ligger
brakk.
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Viltkorridorer/viltområde
Området vil beholde mye av sin verdi som viltområde for vanlige arter som rådyr, grevling
osv dersom det gjennom planarbeidet sikres en god grønnstruktur som forbinder naturtyper av
høy verdi sammen med grøntarealene langs Lillelvvassdraget og tilgrensende naturområder.
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Norsk Soppdatabase: http://www.toyen.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Inngrepsfrie områder (INON 01 03, Direktoratet for naturforvaltning):
http://dnweb5.dirnat.no/inon/
Direktoratet for naturforvaltnings naturbase: http://dnweb5.dirnat.no/nbinnsyn/
Informasjon om Miljøregistreringer i skog er hentet fra kartdatabasen til Skog+landskap
(tidligere Nijos): http://www.skogoglandskap.no/kart/kart_mis . Dataene er enda ikke lagt inn,
men kart med markslagsgrenser er hentet herfra. Informasjonen om Mis-registreringene er
hentet fra analogt kart fra AgderTelemark planselskap.
Internettutgaven av DN-håndbok 13, 2. utgave finnes på
http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=500000268&language=0
Internettutgaven av den norske rødlisten finnes på Artdatabankens hjemmeside
http://www.artsdatabanken.no/Default.aspx?m=2. Her fins også et kartbasert søkeverktøy for
mange organismegrupper.
Gjennom Norges Geologiske Undersøkelsers (NGU) nettsted er det tilgjengelige kart over
løsmasser og berggrunn: http://www.ngu.no/
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Vedlegg 1 Naturtyper som er registrert i Naturbasen (Direktoratet for naturforvaltning)

Kart 5. Naturtyper registrert i tilknytning til kommunedelplanen for Stoa. A-G henviser til
naturtypene, J til artsregistreringer (viltområde) nedenfor.
A. Lokalitet: Sørsvann
Områdenummer i Naturbasen: BN00023696
Registreringsdato: 30.10 2003 Naturtype: Ikke forsuret restområde Verdisetting: Viktig
Områdebeskrivelse: Beliggenhet/topografi/vannkvalitet: Lokalitetene omfatter en rekke
innsjøer i Biebekk-vassdraget. Seljåstjern og Skoletjern (Haugåsdaltjern) ligger øverst i den
N-re greina av vassdraget (ved rv. 42 mot Evje), mens Sørsvann (42 m o.h.) utgjør den S-lige
greina. Disse greinene løper sammen ved Dalstjern (som sammen med det nedenforliggende
Stoatjern ikke er tatt med her pga. for stor grad av inngrep/forurensning). Solborgvann
(Solbergvann) ligger lengre ned i Biebekken, på SØ-siden av E18. Sistnevnte er en del omgitt
av bebyggelse og dyrket mark, mens de tre første er mest omgitt av skog, Skoletjern riktignok
med veifylling lang mye av NØ-siden. Biebekk-vassdraget utgjør kanskje det mest kalkrike
kystvassdraget (av en viss størrelse) i Agder-fylkene. Sørsvann er preget av lite nedbørfelt
(mye grunnvannspåvirkning) og rik amfibolitt-berggrunn og har det høyeste kalknivået (14
mg Ca/l; usedvanlig kalsium-nivå til å være en så vidt høytliggende innsjø i Agder). Også
Solborgvann nederst i vassdraget har høyt elektrolyttnivå (12 mg Ca/l), mens verdiene øverst i
den N-re greina er litt lavere (6 mg Ca/l). Dette innebærer at disse innsjøene verken er- eller
har vært forsuret. Næringsbelastningen (fosfor-belastningen) i Sørsvann (tot P 6 µg/l –
oligotrof) er liten, mens den ser ut til å være moderat i Skoletjern og Solborgvann (tot P 15-17
µg/l – mesotrof-svakt eutrof, registrert i 2000), mens det er registrert betydelig høyere fosforverdier i området nedstrøms Solborgvann. Nedstrøms Solborg er også Biebekken forurenset
fra gammel søppelfylling. Vegetasjonsbeskrivelse: Vann- og strandvegetasjon er ikke
nærmere undersøkt. Seljåstjern og Skoletjern er noe myrpåvirket med en del torvstrender,
mens Sørsvann har rikt utviklet strandvegetasjon i beskyttede bukter (trolig mest takrør,
elvesnelle, noe sjøsivaks). Biomangfold og sjeldne arter Vassdraget har svært gunstig/rik
vannkvalitet med rike og spesielle biosamfunn. Vassdraget inkluderer flere ”klassiske”
lokaliteter der det er registrert usedvanlig store forekomster av mange sjeldne og rødlistede
øyenstikker-arter. I Skoletjern er 19 arter av øyenstikkere registrert, hvorav 3 rødlistede i
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kategori sjelden (R) (Brachytron pratense, Leucorrhinia pectoralis, Orthetrum coerulescens).
Forekomstene synes å ha gått noe tilbake etter veifylling ble anlagt. I Sørsvann er det registert
15 arter til sammen, hvorav 2 rødlistede (Brachytron pratense, Orthetrum coerulescens). I
Seljåstjern er det registrert 2 rødlistearter (Brachytron pratensis, Leucorrhinia pectoralis),
mens det i Solborgvann er samlet 21 arter, hvorav 3 rødlistearter (Brachytron pratense,
Orthetrum coerulescens, Sympetrum flaveolum). Bekkestrekningen fra Solborgvann og opp til
Daletjern er en gammel lokalitet for elvemusling, sist registrert ca 1940. Vassdraget har
relativt rike fiskesamfunn, med ørret, røye, suter, abbor og ål.
B. Lokalitet: Verpåsen (Sørsvann S) Områdenummer i Naturbasen: BN00023629
Registreringsdato: 18.10 2002 Naturtype: Kalkskog Verdisetting: Svært viktig
Områdebeskrivelse: Beliggenhet/topografi: Området ligger rett V for E18, S for Sørsvann og
Stoa industriområde. Lokaliteten omfatter den N-S-gående amfibolitt-ryggen Verpåsen og
daldraget med bekk V-enfor. Flere uregelmessige smårygger med tverrforbindelser preger
toppområdet. I forbindelse med artsregistreringer er lokaliteten tidligere betegnet både
Sørsvann S og Seldalsskogen Vegetasjonsbeskrivelse: Lokaliteten er dominert av granskog,
med et sterkt mosaikkpreg når det gjelder næringstilgang/kalkrikhet. Partier langs kantene av
små knauser i toppområdet er de rikeste, særlig S-siden av den høyeste ryggen. Her er det et
parti med en høy bergvegg (med lind på toppen) og noe blokker/grovsteinete mark nærmest.
Småflekker/smårygger er svært rike, med mye blåveis, sanikel og myske. Det er flere tilløp til
rike fuktsig. Tresjiktet her er dominert av til dels grovvokst gran, men også enkelte eiketrær (i
lukket granskog). Rike partier kjennetegnes for øvrig av betydelig hasselinnslag. Rikeste
”hotspots” under bergveggen har flere rødlistearter i høye kategorier (bittermusserong,
pantermusserong; se nedenfor under biomangfold). Ryggene V-enfor og skråningen ned mot
bekkedalen er delvis fattig blåbærgranskog, men med rike lågurtgranskogspartier innimellom.
Fuktdraget i dalen (drenerer ned mot Sørsvann) er rikt, med elementer av rik gransumpskog
med innslag av mjødurt, enghumleblom og stedvis mye skogsivaks.
C. Lokalitet: Lauvbakken (Sørsvann V) Områdenummer i Naturbasen: BN00023683
Registreringsdato: 18.10 2002 Naturtype: Rik edellauvskog Verdisetting: Viktig
Områdebeskrivelse: Beliggenhet/topografi: Området ligger rett V for Sørsvann, på V-siden
av E18 og Stoa industriområde. Lokaliteten omfatter et daldrag med tilliggende rygg ned mot
Sørsvann. Vegetasjonsbeskrivelse: Lokaliteten er ikke nærmere undersøkt vegetasjonsmessig,
men etter avstandsbedømmelse, markslagskart (lauvdominert skog med høy bonitet),
topografi, geologi (rik amfibolitt) og vegetasjonsforholdene ellers langs Sørsvann, så synes
lokaliteten å inneholde elementer av rik eik(ospe) skog, med innslag av mer blandet (stedvis
askedominert?) edellauvskog i forsenkningen. Biomangfold og sjeldne arter Ikke nærmere
dokumentert, men den rike edellauvskogen i området rundt Sørsvann er kjent for å huse en
rekke kravfulle, sjeldne og rødlistede, jordboende sopparter, og denne lokaliteten har
sannsynligvis også slike elementer (bør undersøkes nærmere). Eikeskogen her bør kunne huse
størrelsesorden 10-20 rødlistearter.
D. Lokalitet: Sørsvann N Områdenummer i Naturbasen: BN00023628
Registreringsdato: 18.10 2002 Naturtype: Rik edellauvskog Verdisetting: Svært viktig
Områdebeskrivelse: Beliggenhet/topografi/geologi: Området er på V-siden av E18 ved Stoa.
Lokaliteten ligger på N-NV-siden av Sørsvann, på S-siden av den gamle veien til Bråstad
gruver. Lokaliteten utgjøres av et par N-S-gående, uregelmessige rygger, med noe
løsmassedekte forsenkninger imellom. Berggrunnen er dominert av amfibolitt, og
oppsprukket, knudrete amfibolittberg står helt i dagen langs ryggene. Vegetasjon: Lokaliteten
er todelt, med et mellomliggende, mindre rikt hogstfelt som har vært dominert av gran og
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furu: Nordlige delområde, nærmest vegen: Dette området deles i to av en N-S-gående
forsenkning. Det rike kjerneområdet her er den markerte ”dobbeltryggen” i V (N for
steingjerdet). Her er grunnlendt amfibolitt-rygg med en relativt små-dimensjonert eikeskog
med noe lind, osp og hassel. Undervegetasjonen er meget urterik, med mye blåveis og
fingerstarr, samt endel hengeaks, lundrapp, litt tannrot og andre lågurter. Det skal også være
registrert forekomst av den sjeldne orkidéen fuglereir her. Ø for denne ryggen, nær veien er
det også en liten, rik amfibolitt-knaus med ”blåveisskog”, som hører naturlig sammen med
kjerneområdet i V. I dette kjerneområdet er det registrert hele 18 rødlistede sopparter (se
under biomangfold nedenfor). Den østlige delen (mot den markerte ryggen østenfor
(Einerhaugen) er fattigere. Her opptrer ”halvrik” eikeskog, med nokså ung eik, litt furu, litt
hassel, samt enkelte linder på noen små amfibolitt-knauser nærmest forsenkningen.
Undervegetasjonen er relativt fattig på flaten, stedvis litt blåbærdominans, mens det er litt
rikere i den V-vendte skråningen opp mot den helt fattige, furudominerte østenfor (mot
gården). Her er det innslag av lågurter som skogfiol og jonsokkoll. I S grenser del-området
mot hogstfelt. Her er hogd ut gran og furu, samt noe eik. Ferskt oppslag av hassel og eik
(stubbeskudd), samt endel bjørk. Marka er relativt fattig her, men enkelte forekomster av
blåveis og fingerstarr indikerer rikere flekker. Sørlige delområde, ryggen(e) N for Sørsvann:
Fra sjøen i V løper det en løsmassedekt forsenkning med engmark under kratt-tilgroing, som
tidligere har vært oppdyrket. Ø og N for dette er det amfibolitt-rygger, med linde-eikospeskog. Stedvis er det innslag av relativt grove, høystammete trær. Enkelte eiker med
diameter 40-50 cm forekommer. Langs forsenkningen er det betydelig lindeinnslag, ofte av
flerstammete individer med grov sokkel, som sitter rett på det oppsprukkete amfibolitt-berget.
Det forekommer også lønn og ask, samt endel hassel. Noe død ved, og enkelte læger
forekommer. Her, omkring den gamle engmarka er det rikeste området, med en urterik
undervegetasjonen tilsvarende den som finnes i N ved veien, dvs. mye fingerstarr, endel
svarterteknapp og innslag av blåveis.
E. Lokalitet: Bråstad gruver Områdenummer i Naturbasen: BN00023627
Registreringsdato: 27.10 2003 Naturtype: Grotter/gruver Verdisetting: Viktig
Områdebeskrivelse: Beliggenhet/topografi: Området ligger Ø for Bråstad stasjon rett på Ssiden av Arendalsbanen, og utgjøres av gamle jerngruver. I V er lokaliteten dominert av en
stor, utplanert gruveflate/slaggområde. Det er tilløp til sumpdannelse innerst (lengst S) med
innslag av takrør. I kantene omkring ligger det slagghauger/slaggskråninger mot
bergskråningene bakenfor. Vegetasjonsbeskrivelse: Kantsonen omkring slaggområdet i V er
delvis tilgrodd med seljekratt og helt i V er det også mye furu-ungskog (lågurtfuruskog) på
den finkornete slagg-grusen som består av mørke, rike mineraler. Det er innslag av gras og
lågurter, samt innslag av storvokste eksemplarer av den kalkkrevende ”gruveplanten”
rødflangre. det er også en del kalk-krevende sopparter her (se nedenfor). S for det øvre (NØre) brudd, langs vei og bruddkant, er det elementer av åpen, rik lågurtfuru/granskogs flora
(kun én stor furu i tresjiktet nær kanten), med flere rødlistede sopparter (se nedenfor).
F. Lokalitet: Øvre Sagvann, Midtre Sagvann, Nedre Sagvann Områdenummer i
Naturbasen: BN00023594
Registreringsdato: 30.10 2003 Naturtype: Ikke forsuret restområde Verdisetting: Viktig
Områdebeskrivelse: Beliggenhet/topografi/vannkvalitet: Lokalitetene omfatter en rekke
innsjøer i Lilleelv-vassdraget. Lilleelv-vassdraget er varig vernet mot kraftutbygging.
Innsjøene ligger på en 4 km lang strekning av vassdraget med et fall på kun ca. 3 m.
Assævvann (Assæv; 36 m o.h., stor og relativt grunn innsjø) ligger øverst av disse på
oversiden av rv 42 mot Evje. Bråstadvann (36 m o.h.) og Solevann (Soletjern; 49 m o.h.)
ligger i Bråstadområdet nær Arendal-banen, mens Øvre Sagvann (34 m o.h.), Midtre Sagvann
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(33,5 m o.h.) og Nedre Sagvann (33 m o.h.) ligger fra jernbanen ned mot Øyestad kirke.
Innsjøene er mest omgitt av skog. Lilleelv-vassdraget utgjør et av de mere kalkrike
kystvassdragene av en viss størrelse i Agder-fylkene (det er registrert 4-16 mg Ca/l i ulike
deler av vassdraget). Solevann (som utgjør et lite sidefelt) har sannsynligvis noe lavere
kalsium-verdier og bufferkapasitet enn hovedvassdraget, og skal ha vært noe forsuret i
perioder. Vassdraget er relativt lite belastet med næringssalter, med innsjøer i det oligotrofemesotrofe området. Vegetasjonsbeskrivelse: Assævvann og Sagvannene har innslag av
frodige takrørbelter og rik svartorsumpskog. Langs utløpsbekken fra Nedre Sagvann er det
mjødurt-dominerte fuktenger. Solevann er litt myrpreget med torvstrender/flytetorv.
Vannvegetasjonen er ikke undersøkt.
G. Lokalitet: Høiheia- Nedre Sagvann Områdenummer i Naturbasen: BN00023682
Registreringsdato: 18.10 2002 Naturtype: Kalkskog Verdisetting: Svært viktig
Områdebeskrivelse: Beliggenhet/topografi: Området ligger V for E18 ved
Bjorbekk/Øyestad. Lokaliteten utgjøres av den V-vendte skråningen av Høiheia, ned mot sti
mot s-enden av Sagvann. Lokaliteten utgjør en av de bergartsmessig rikeste amfibolittområdene. Den mørke bergarten er flere steder karst-aktig oppsprukket pga. forvitring (små
kalk-ganger?). Vegetasjonsbeskrivelse: Lokaliteten er blandskog av mest eik, osp, furu og
gran. Eikene og ospene er gejennomgående unge, mens furu er eldre (dårlig furuforyngelse). I
den bratte skråningen ned mot steingjerde og sti er det stedvis kalkfuruskogspreg, med mye
blåveis og arter som hengeaks, fingerstarr, liljekonvall og blåknapp
H. Lokalitet: Solevann (Soletjenn) Områdenummer i Naturbasen: BN00023658
Registreringsdato: 30.10 2003 Naturtype: Ikke forsuret restområde Verdisetting: Viktig
Områdebeskrivelse: Beliggenhet/topografi/vannkvalitet: Lokalitetene omfatter en rekke
innsjøer i Lilleelv-vassdraget. Lilleelv-vassdraget er varig vernet mot kraftutbygging.
Innsjøene ligger på en 4 km lang strekning av vassdraget med et fall på kun ca. 3 m.
Assævvann (Assæv; 36 m o.h., stor og relativt grunn innsjø) ligger øverst av disse på
oversiden av rv 42 mot Evje. Bråstadvann (36 m o.h.) og Solevann (Soletjern; 49 m o.h.)
ligger i Bråstadområdet nær Arendal-banen, mens Øvre Sagvann (34 m o.h.), Midtre Sagvann
(33,5 m o.h.) og Nedre Sagvann (33 m o.h.) ligger fra jernbanen ned mot Øyestad kirke.
Innsjøene er mest omgitt av skog. Lilleelv-vassdraget utgjør et av de mere kalkrike
kystvassdragene av en viss størrelse i Agder-fylkene (det er registrert 4-16 mg Ca/l i ulike
deler av vassdraget). Solevann (som utgjør et lite sidefelt) har sannsynligvis noe lavere
kalsium-verdier og bufferkapasitet enn hovedvassdraget, og skal ha vært noe forsuret i
perioder. Vassdraget er relativt lite belastet med næringssalter, med innsjøer i det oligotrofemesotrofe området. Vegetasjonsbeskrivelse: Assævvann og Sagvannene har innslag av
frodige takrørbelter og rik svartorsumpskog. Langs utløpsbekken fra Nedre Sagvann er det
mjødurt-dominerte fuktenger. Solevann er litt myrpreget med torvstrender/flytetorv.
Vannvegetasjonen er ikke undersøkt.
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Kart 6 Stoa Nord, område J er registrert som vinterbeite for rådyr, elg og storfugl.
I. Lokalitet: Skoletjern (Haugåsdaltjern) Områdenummer i Naturbasen: BN00023603
Registreringsdato: 30.10 2003 Naturtype: Ikke forsuret restområde Verdisetting: Viktig
Områdebeskrivelse: Beliggenhet/topografi/vannkvalitet: Lokalitetene omfatter en rekke
innsjøer i Biebekk-vassdraget. Seljåstjern og Skoletjern (Haugåsdaltjern) ligger øverst i den
N-re greina av vassdraget (ved rv. 42 mot Evje), mens Sørsvann (42 m o.h.) utgjør den S-lige
greina. Disse greinene løper sammen ved Dalstjern (som sammen med det nedenforliggende
Stoatjern ikke er tatt med her pga. for stor grad av inngrep/forurensning). Solborgvann
(Solbergvann) ligger lengre ned i Biebekken, på SØ-siden av E18. Sistnevnte er en del omgitt
av bebyggelse og dyrket mark, mens de tre første er mest omgitt av skog, Skoletjern riktignok
med veifylling lang mye av NØ-siden. Biebekk-vassdraget utgjør kanskje det mest kalkrike
kystvassdraget (av en viss størrelse) i Agder-fylkene. Sørsvann er preget av lite nedbørfelt
(mye grunnvannspåvirkning) og rik amfibolitt-berggrunn og har det høyeste kalknivået (14
mg Ca/l; usedvanlig kalsium-nivå til å være en så vidt høytliggende innsjø i Agder). Også
Solborgvann nederst i vassdraget har høyt elektrolyttnivå (12 mg Ca/l), mens verdiene øverst i
den N-re greina er litt lavere (6 mg Ca/l). Dette innebærer at disse innsjøene verken er- eller
har vært forsuret. Næringsbelastningen (fosfor-belastningen) i Sørsvann (tot P 6 µg/l –
oligotrof) er liten, mens den ser ut til å være moderat i Skoletjern og Solborgvann (tot P 15-17
µg/l – mesotrof-svakt eutrof, registrert i 2000), mens det er registrert betydelig høyere fosforverdier i området nedstrøms Solborgvann. Nedstrøms Solborg er også Biebekken forurenset
fra gammel søppelfylling. Vegetasjonsbeskrivelse: Vann- og strandvegetasjon er ikke
nærmere undersøkt. Seljåstjern og Skoletjern er noe myrpåvirket med en del torvstrender,
mens Sørsvann har rikt utviklet strandvegetasjon i beskyttede bukter (trolig mest takrør,
elvesnelle, noe sjøsivaks). Biomangfold og sjeldne arter Vassdraget har svært gunstig/rik
vannkvalitet med rike og spesielle biosamfunn. Vassdraget inkluderer flere ”klassiske”
lokaliteter der det er registrert usedvanlig store forekomster av mange sjeldne og rødlistede
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øyenstikker-arter. I Skoletjern er 19 arter av øyenstikkere registrert, hvorav 3 rødlistede i
kategori sjelden (R) (Brachytron pratense, Leucorrhinia pectoralis, Orthetrum coerulescens).
Forekomstene synes å ha gått noe tilbake etter veifylling ble anlagt. I Sørsvann er det registert
15 arter til sammen, hvorav 2 rødlistede (Brachytron pratense, Orthetrum coerulescens). I
Seljåstjern er det registrert 2 rødlistearter (Brachytron pratensis, Leucorrhinia pectoralis),
mens det i Solborgvann er samlet 21 arter, hvorav 3 rødlistearter (Brachytron pratense,
Orthetrum coerulescens, Sympetrum flaveolum). Bekkestrekningen fra Solborgvann og opp til
Daletjern er en gammel lokalitet for elvemusling, sist registrert ca 1940. Vassdraget har
relativt rike fiskesamfunn, med ørret, røye, suter, abbor og ål.
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Vedlegg 2

Naturvernforbundet i Aust-Agder
v/ Stig Rubach
Åsveien 5
4879 Grimstad
Bjorbekk, 7. mars 2005
Arendal kommune
v/ Rådmannen
Serviceboks 650
4809 Arendal

VIKTIGE OMRÅDER FOR BIOLOGISK MANGFOLD I SKOG I
ARENDAL KOMMUNE - HENSYN VED MIS-UTVELGELSE OG
SKOGSDRIFT. Behandlingsforslag for biologisk viktige områder på
eiendommen Seldal, gnr/bnr 435/1; nybygd landbruksveg i kanten av det
biologisk svært viktige området ”Verpåsen” på samme eiendom.
Naturvernforbundet i Aust-Agder har tilfeldig oppdaget en nybygd veg i skogen ved
Langemyr sør for Sørsvatn. Ved henvendelse til Agder-Telemark Planselskap AS
(AT Plan) har vi fått utsnitt av protokollen fra et utvalgsmøte (holdt 30.06.2004) for
MIS-områder i Arendal, for eiendommen Seldal (435/1), som viser tre MIS-figurer
med behandlingsforslag. MIS-figurene er kartfestet. Etter utvalgsmøtet ble, ifølge
Yngvar Hannevik i AT Plan, disse kartfestede områdene sendt skogeier i en
miljøplan, med en ”klagefrist”, på en måned etter mottatt plan. Det er ikke kommet
noen ”klager” til kommunens skogbrukssjef fra eieren av 435/1.
Fra Arendal kommune har vi fått se søknad fra Nils J. Seldal (for Bjørn Inge), av
04.11. 2004, om å få bygge en 500 m lang landbruksveg på/ved Langemyr på
vestsida av Verpåsen. Vegen ser til å være ferdigbygd, av påkjørt sprengt stein. I et
brev til Aust-Agder fylkeskommune fra Arendal kommune, Landbruk, av
12.11.2004, angående mulige fornminner, opplyses det imidlertid, at det i tillegg må
bygges ”noen sideveger som krysser myra”. I søknaden er det ikke gitt noen
opplysninger i rubrikken for kjente miljøverdier i området! (Kartet med
inntegnet veg, som følger søknaden, har forståelig nok heller ikke inntegnet MISområdene.) Vi går ut i fra at skogeiendommens eier for lengst var blitt gjort kjent
med miljøverdiene, likeså at de var kjent for Arendal kommune, Landbruk.
Verpåsen.
Verpåsen (Sørsvann S), område 29, er ved naturtypekartleggingen verdsatt som
svært viktig (A-område), med lågurtgranskog og rik edellauvskog, i alt et
komplekst område, der også terrengstrukturen med oppsprukket berg og
steinblokker i dagen av amfibolitt er sårbar. I området var det, da rapporten etter
naturtypekartlegingen ble skrevet, kjent 16 rødlistearter av jordboende sopper,
knyttet til rik eik- og granskog, flere av dem sårbare arter (V i rødlista), og flere
som er kjent å ha mykorrhiza med gran. I rapporten etter naturtypekartleggingen
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angis Verpåsen som et av de rikeste områdene med lågurtgranskog i Aust-Agder, og
det påpekes at avgrensingen mot vest må anses som omtrentlig, og det oppfordres til
ytterligere undersøkelser.
Ved MIS-kartleggingen er Verpåsen delt i to figurer, begge er ”rik bakke”, og
begge med behandlingsforslag ”gjennomhogst”. Det tas tydeligvis ikke hensyn til
verken det sårbare terrenget, den rike lågurtgranskogen, eller at flere av de
rødlistede artene har mykorrhiza med gran; heller ikke at det i nær framtid vil være
potensiale for å øke biomangfoldet ytterligere, med vedboende arter på død ved som
ligger i størst mulig luftfuktighet. – Verpåsen har potensiale til å bli et virkelig ”hotspot”.
Etter at rapporten etter naturtypekartleggingen var skrevet er det påvist ytterligere
tre rødlistearter av sopp i området ”Verpåsen”: duftkorallsopp Ramaria gracilis,
duftreddiksopp Hebeloma sacchariolens og sivhette Mycena bulbosa. Den siste
arten, som er rødlistet som sjelden (og kun kjent fra Vestfold og Aust-Agder),
vokste på lyssiv, i gransumpskog ved den gamle smale vegen, i den skyggefulle
dalen på vestkanten av Verpåsen. Den er nå sannsynligvis blitt nedfylt av stein
under vegbyggingen, og allerede utryddet.
Ikke langt fra den nybygde vegen på det fuktige området på nordvest-siden av
Verpåsen ble det seinhøstes 2003, på blad av stolpestarr, funnet en soppart som på
verdensbasis er svært sjelden, rosasumphette Mycena tubarioides. Arten var
tidligere funnet kun en gang i Vestfold og en gang i Froland, og kan bli rødlistet
som utryddingstruet (E) eller sjelden (R).
Lauvbakken.
På et kart tilhørende vegsaken ”Langemyr” er avgrenset et område for hogst som
den nye vegen (med ennå ubygde sideveger?) øyensynlig skal betjene.
Avgrensingen omfatter det meste av skogen på eiendommen 435/1 vest og nord for
Verpåsen, heri det meste av MIS-figurene på Verpåsen og naturtypeområdet 31
Lauvbakken (Sørsvann V), hvis MIS-figur ser ut til å samsvare bra med det
avgrensede naturtypeområdet. Dette området er ikke oppsøkt under
naturtypekartleggingen, og avgrenset forsøksvis etter markslagskart, og etter førevar-prinsippet, med anmerkning om at det bør undersøkes nærmere, da det bør ha et
stort potensiale for blant annet kravfulle, sjeldne, jordboende sopparter.
(Sannsynligvis fordi det ikke er oppsøkt, er det foreløpig blitt kun et B-område).
MIS-figuren er ”rik bakke” og behandlingsforslaget derfor ”gjennomhogst”.
Verken naturtypeområder eller MIS-figurer er inntegnet på dette kartet som er
vedlagt vegsaken.
Behandlingsforslaget for Lauvbakken tyder på at MIS-figuren kun bygger på det
som er beskrevet i rapporten fra naturtypekartleggingen: Ved besøk på Lauvbakken
i februar 2005 viste det seg at området stort sett består av gjenvoksende
kulturlandskap, herav gamle beitehager med flere gamle eiketrær, ei ask (tidligere
tuntre?) og områder med en del gammel grov osp, med spettehull, dessuten grove
ospelæger. ”Gjennomhogst” her, som tiltak ”for å bevare miljøverdiene”, er
fullstendig uforståelig! Litt forsiktig fristillingshogst med motorsag rundt noen
gamle eiker, med fjerning av hogstavfallet, er det som kan anbefales. Områdene
med grov osp må ikke røres, både av hensyn til fuglelivet og vedboende sopparter
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som trenger fuktig miljø. Dessuten bør det vurderes om deler av området bør
skjøttes som åpen eng.
Konklusjon.
Dersom eiendommen 435/1 er representativ for MIS-kartleggingen og dens
anbefalinger for å ta vare på det registrerte (og uregistrerte) biologiske mangfoldet i
skog i Arendal kommune, er det grunn til å stille seg kritisk til miljøplanene som er
utarbeidet. Svært kritikkverdig er det at kommunen tillater vegbygging slik den har
foregått på/ved Langemyr vest for Verpåsen, sannsynligvis stedvis inne i et
avgrenset biologisk svært viktig område. I tillegg opplyser vi om at sideveger til
den allerede ferdige vegen kan utrydde den svært sjeldne sopparten rosasumphette.
I det komplekse området Verpåsen mener vi at det eneste som kan ta vare på de
registrerte biologiske verdiene i det sårbare terrenget her, inkludert den fuktige
dalen der vegen er bygd, er å la området stå urørt og la det utvikle seg fritt. Herved
kan det også øke sitt biologiske mangfold, etter hvert som andelen av død ved, av
både lauv- og bartrær, øker.

På vegne av Naturvernforbundet i Aust-Agder

Stig Rubach
(sign.)

Tove H. Dahl
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