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Rapporten viser en rekke temakart som er relevante i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens
arealdel. Blant annet vernede og sårbare naturverdier og dyrket mark som skal komme fremtidige
generasjoner til gode. Dette er verdier og naturresurser som skal forvaltes langsiktig og godt.

[15.1.2014]

Marnardal kommune
Kommuneplan 2015 - 2027

Innholdsfortegnelse
Potensielle områder for bolig.........................................................................................................................2
Friluftsliv .......................................................................................................................................................3
Statlige sikrede friluftsområde ...................................................................................................................3
Regionale friluftsområder i Marnardal ......................................................................................................4
Landbruk ........................................................................................................................................................5
Sammenhengende dyrket mark større enn 100 da .....................................................................................5
Dyrket mark i Marnardal ...........................................................................................................................6
Faresoner........................................................................................................................................................7
Steinsprang ................................................................................................................................................7
Flomsonekart for Øyslebø .........................................................................................................................8
Kulturminner..................................................................................................................................................9
Kulturminner i Marnardal ..........................................................................................................................9
Detaljert kart over kulturminner på Heddeland .......................................................................................10
Naturvern .....................................................................................................................................................11
Naturvernområdet ....................................................................................................................................11
Naturtyper ................................................................................................................................................12
Leveområder for arter ..............................................................................................................................13
Utvalgte naturtyper ..................................................................................................................................14
Eksempel "utvalgte naturtyper" ...............................................................................................................15
Miljøregistrering i Skogbruket (Mis).......................................................................................................16
Verneplan for vassdrag ............................................................................................................................17

Potensielle områder for bolig

Figur 1: Kartbilde illustrerer potensielle områder for nye bolig. Dvs. områder som enten ligger mindre enn 200 meter
fra offentlig vei (rødt område) eller offentlig avløpsledning (blått område).

Friluftsliv
Statlige sikrede friluftsområde

Figur 2: Kartet viser Marnardals eneste statlige sikrede friluftsområde - ved "Findsdalsbroa". Marnardal kommune
er hjemmelshaver.

Kartet viser området som er sikra for allmenne friluftslivsformål ved statlig hjelp. Kommunene
eller interkommunale friluftsråd har ansvaret for daglig drift og tilsyn, informasjon og praktisk
skjøtsel.

Regionale friluftsområder i Marnardal

Bilde: Viktige og svært viktige regionale friluftsområder i Marnardal.
Temakartet er utarbeidet av Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen, kommunen og friluftsrådet.
Naudeheia (nr 220 Roland/Myran vest) definert som viktig. Mandalselva, Bruskeland nr 222 og
«Høversland - Lauvås – Myran nr 59» er definert som svært viktig friluftsområde.

Landbruk
Sammenhengende dyrket mark større enn 100 da

Figur 3: Kartet viser sammenhengende dyrket mark større enn 100 da.
Områdene har etter det fått lagt til en 100 meter bred buffer før de er presentert i kartet.

Sammenhengende dyrket mark tar ikke hensyn til eiendomsforhold. Det tillates "brudd" i jordstykken på
inntil 6 meter (grøfter, gårdsveier, etc.). Hensikten med kartet er å vise hvilke områder som er svært
viktige med hensyn til landbruk.

Dyrket mark i Marnardal

Figur 4: Kartet viser all dyrket mark større enn ett daa i Marnardal. Det er lagt på 30 meter buffer på arealer som er
samlet mindre enn 100 daa. Dyrket mark over 100 daa har fått 100 meter buffer.

Faresoner
Steinsprang

Figur 5: Aktsomhetskartet viser utløsnings- og utløpsområde for steinsprang.

Flomsonekart for Øyslebø

Figur 6: 100 års flomsonekart for Øyslebø

Kartet viser flomsoner ved 100- års flom. Kartet er utarbeidet av NVE i 2004. Merk at de
fleste bygninger normalt planlegges og bygges over 200- års flomgrense.
NVE har kun gjort flomsonekartlegging på Øyslebø. Marnardal kommune har i tillegg gjort
flomsoneberegning på deler av Heddeland i forbindelse med regulering av industriområdet.

Begrepet 100-årsflom betyr at tilsvarende flom eller større har en sannsynlighet på
1/100 for å inntreffe hvert år. Flomstørrelsene hvert år er uavhengig av forrige år.
Dette betyr at dersom det har opptrådt en 100-årsflom ett år er fremdeles
sannsynligheten 1/100 for at en ny 100-årsflom eller større skal opptre påfølgende år.
Kilde: NVE

Kulturminner
Kulturminner i Marnardal

Figur 7: Alle registrerte kulturminner i Marnardal.

Detaljert kart over kulturminner på Heddeland

Figur 8: Bilde: Detaljert kart over kulturminner på
Heddeland.

Naturvern
Naturvernområdet

Figur 9: Naturvernområdet i Marnardal

Det er kun ett naturvernområde i Marnardal, samt noen områder som ligger nær
kommunegrensen.
Det er ikke registrert nye "foreslåtte verneområder" i Marnardal.
Verneområder opprettes først og fremst for å bevare naturverdier av nasjonal betydning. Dette er verdier
vi skal ta vare på for all overskuelig framtid, også med tanke på naturopplevelse og kunnskap om
naturen. Alle verneområder har en egen forskrift. Verneområdene forvaltes av fylkesmannen, kommunen
eller et interkommunalt verneområdestyre.
Kilde: © Naturbase, Direktoratet for naturforvaltning

Naturtyper

Figur 10: Naturtyper i Marnardal

Leveområder for arter

Figur 11: Områder som er registrert som viktige leveområder for ulike arter i Marnardal. I digital form viser kartet
mer info om artene som lever innenfor områdene, det kan være alt fra elg til hakkespett.

Utvalgte naturtyper

Figur 12: Områder med "utvalgte naturområder" i Marnardal. (Mer info neste side).

Eksempel "utvalgte naturtyper"

Figur 13: Eksempel på område med "utvalgte naturtyper". Området heter Suggekjær og ligger på Skjævesland ved
Brendebakke. Området inneholder hule eiketrær.

Kartet viser utvalgte naturtyper knyttet til forvaltningsmålet for naturtyper i naturmangfoldlovens § 4.
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde. Av de fem
utvalgte naturtypene som ble bestemt ved Kongen i Statsråd 13. mai 2011, er 2 registrert i Marnardal:
Slåttemark
Slåttemark er arealer som blir regelmessig slått, men ikke oppdyrket, gjødslet eller tilsådd. De blir
slått seint i sesongen med ljå, eller tohjulstraktor med slåttekniv. Slåttemark omfatter også lauveng, som
er slåttemark med spredte lauvtrær, der lauvet ble høstet som fôr til dyrene.
Hule eiker
Naturtypen hule eiker består av eiketrær som har en omkrets på minst 200 cm, og eiketrær som
er synlig hule og har en omkrets på minst 95 cm. Eik er antagelig det treslaget i Norge som har
flest arter knyttet til seg, kanskje så mye som 1 500. Mange av artene er spesialister på eik og
har en fåtallig forekomst i hele Europa. I Norge er mange eikespesialister regnet som
utrydningstruet, både av sopp, lav og insekter. Dette er fordi det stadig blir færre grove,
gamle eiker, som kan bli hule og være levested for disse spesialiserte og sjeldne artene.
Kilde: © Naturbase, Direktoratet for naturforvaltning.

Miljøregistrering i Skogbruket (Mis)

Figur 14: Miljøregistrering i Skogbruket (Mis)

Verneplan for vassdrag

Figur 15: Verneplan for Kosåna

