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1. Innledning.  
 
Terrateknikk as er engasjert av SWECO rådgivende ingeniører via Betonmast Hæhre Anlegg as til å bistå i 
naturfaglig vurdering av ny trase for E39 for strekningen fra Døle bru til Mandalselva samt tilbringervei 
fra E39 og sør mot Mandal sentrum, alt i Mandal kommune. Samlet veilinje er ca  14 km.  
 
Primæroppgaven er vurdering av konfliktforhold E39 og tilbringervei vs. vassdragsinteresser. 
 I tillegg inkludere vurderinger for fauna, især hvor samkjøring mellom disse interessene er relevant.  
 
Arbeidet er utført innenfor en kort periode i siste halvdel av november 2018, noe som setter 
begrensninger i forhold til hva som kan forventes å registreres i vannmiljøene.  
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2. Områdebeskrivelse. 
 
 Planområdet omfatter de korridorene av terreng hvor innpassing av plan for vei nå foretas. Typisk er 
korridoren 2-300m bred. Omtrentlig plassering er vist med blå farge på kartutsnittet under. Tilbringervei 
mot Mandal (erstatter sørgående Fv 455) og tilknytningsvei mot nordgående fylkesvei 455 er antydet.   
 
Korridoren omfatter i det alt vesentligste skogsmark med stor variasjon, fra hogstfelt, plantefelt og 
voksen granskog til eikeskog med innslag av – etter norsk målestokk – storvokst eik, småfelt av 
edelløvskog, grunnlendt mark med furuoppslag, en del eldre og i hovedsak brakklagte kulturlandskap og 
noen små myrer. På noen få og mindre tilgjengelige arealer er det innslag av død ved både som gadd og 
læger, som må hensynstas så langt mulig.  
 
Topografisk er korridoren meget kupert og variert, og inkluderer steinurer, storsteinsurer, loddrette 
fjellvegger og bergkløfter, flere av stor inntrykksstyrke og landskapsverdi.  
 
Vassdragselementene og landskapene i korridoren er hovedsakelig små, en effekt av at veikorridoren er 
lagt høyt i småtopografisk terreng. Aurebekkvann og Mandalselva er eneste elementer hvor 
veikorridoren direkte kontakter store vannforekomster. Traseen berører allikevel et antall fiskeførende 
vannforekomster, herunder bekker som fører anadrom fisk. Deler av korridoren er innenfor feltgrensen 
for vernet vassdrag, og hvor særlige hensynskrav påhviler i forhold til vassdragsverdiene.        
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3. Metodikk.   
 
Planlagt veitrase – her forstått som traseforslag hhv korridor relevant pr november 2018 – er befart i sin 
helhet i løpet av november 2018. Dette er gjort ved at trasélinjen er befart, og relevante vannfaglige og 
viltfaglige forhold er registrert. Der hvor vannfaglige forhold kontaktes av traséen eller åpenbart (ut fra 
kart) befinner seg innenfor plankorridoren, så er disse forekomstene befart for å vurdere om disse er i 
posisjon til å påvirkes av planlagt veianlegg og i så fall hvilke verdier som blir påvirket.    
 
Begrenset tid på oppgaven og gjennomføring senhøstes gjør at man må basere seg på estimerende og 
forenklede undersøkelser  av vannforekomstene i tråd med hva som vil utgjøre en screening av 
veikorridoren for de aktuelle fagtema. For tema vannfag er dette tilnærmet på følgende måte. 
 

1. Vannløp som er i konflikt med planlagt trasé eller går vesentlig inn i plankorridoren er undersøkt 
over en rimelig strekning for å avklare størrelse (bredde/vannføring), vannvegetasjon, substrat, 
kantvegetasjon samt variasjon/hulromsinnslag i vannløpet for å kunne vurdere egnethet for fisk 
og annen vannfauna. 

2. Avhengig av 1 (egnethet for fisk) er en større eller mindre strekning av vannløp undersøkt visuelt 
for forekomst av fisk, innslag av oppgangshindrende forhold, innslag av gytearealer/grusfelt, 
utforming/passerbarhet av veikryssinger/kulverter.  

3. Dammer og andre isolerte vannforekomster samt bekkeløp oppstrøms oppgangshindrende 
innslag er vurdert i forhold til egnethet for amfibier og evertebratfauna    

4. Myrer er vurdert ut fra struktur, vegetasjon, innslag av åpent vann/kanaler og ut fra dette 
vurdert i forhold til egnethet og verdi for fauna. 

5. Sentrale bekkeløp og vannforekomster er prøvetatt for vannkjemiske analyser som 
støttekriterium for verdivurdering av vannløp. Analysene omfatter pH, fargetall, ledningsevne, 
turbiditet. Vannkvalitetsdata er redegjort for sist i dokumentet. 

6. Visuelt påvisbare innslag av forurensning i og mot vannløp og vannforekomster registreres og 
beskrives. Dette vil typisk være tilslamming, jernutfelling, organisk overbelastning (bl.a. sopp) og 
tegn på eutrofiering.  

7. Ut over naturfaglige registreringer, så noteres/registreres også vanntilknyttede kulturminner i 
den grad de påtreffes og ikke åpenbart er gjenstand for registrering fra annet hold.   

 
 
Ut over primæroppgaven vannfag, så registreres visse faunakarakteristika ved traseen i den grad de 
påtreffes. Registreringene hviler på følgende tilnærming. 
 

1. Der hvor markterte/mye benyttede hjorteviltstier påtreffes, så registreres dette som 
punktregistrering. Dersom det fremgår hvilke fremherskende himmelretning tråkket betjener så 
beskrives dette med retninger. 

2. Områder med markert/omfattende beite av hjortevilt beskrives – her hvilke planter som er 
beitet/hvor kraftig. Dette suppleres av støttevurderinger så som lort og liggeplasser 

3. Funn av hi, beverhytter, lort, beverspiseplasser, småfaunapassasjer og annen støtteobservasjon 
som kan identifiseres til art registreres hvor hensiktsmessig.  
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Ut over vannfag- og faunakarakteristikk registreres også i mindre grad andre forhold hvor særmerkede 
naturfaglige eller kulturfaglige elementer påtreffes i korridoren. Eksempler på dette kan være: 
 

1. Enkeltforekomster eller bestander av særlig grovvokst eller på annen måte sjelden skoginnslag, i 
denne korridoren er grovvokst eik, grovvokst svartor (ved vannløp) to av de innslagene som 
forekommer i noen grad og utgjør innslag med hensynsbehov 
 

2. Særlige kulturminner: nevnes om og i den grad forekommende og dersom det er sannsynlig at 
disse ikke er registrert på annen måte.    
 

3. Landskapsformer av særlig verdi, det være seg landskap med stor inntrykksstyrke og/eller 
sjeldenhet er gitt oppmerksomhet der hvor disse er i plankorridoren og kan komme i konflikt 
med anlegget, eller dersom de tilhører landskapsrommet og kan representere opplevelsesverdi 
for reisende dersom ivaretatt/forskånet gjennom anleggsperioden. 
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4. Resultater. 
 

Overordnet:  Verneplan for vassdrag – anadrom laksefisk – katadrom fisk (ål): Kartet under viser 
feltgrensene = verneområdets utstrekning for verneobjekt Lonavassdraget i Verneplan IV for vassdrag. 
Innenfor dette feltet skal Rikspolitiske Retningslinjer for Verne Vassdrag legges til grunn for planlegging 
etter plan- og bygningsloven. Blå linje antyder plankorridoren for E39 anlegget. Røde avgrensninger viser 
hvor veianlegget vil krysse sjøaureførende (anadrome) vannløp hvor særlige hensyn fordres. 
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Detaljering: Enkeltpostene er sammensatt i en katalog over registrering og funn. Katalogen er inndelt i ti 
geografisk avgrensede kapitler hvor hvert kapittel startes med et definerende kartutsnitt.  
 
På kartutsnittet er observasjonene i det aktuelle kapittelet er påført. Av mangel på profilnummer på 
anleggstegning er GPS punktene eneste relevante punkt-ID som kan benyttes. GPS punktene er supplert 
med fotonummer på bildene som støtter observasjonen. I tillegg er det for enkelte observasjoner også 
lagt til påtegninger på kartet: dette til hjelp i tolkingen av observasjonen. Dette gjelder ikke minst for 
faunapassasjer, hvor topografiske forhold er knyttet intimt til funksjon og viktighet av de forskjellige 
faunapassasjene og hvor en GPS festet faunapassasje tilnærmet alltid må vurderes i forhold til de 
ferdselsmuligheter tilgrensende topografi beskriver. Der hvor spor i terrenget har tillatt dette, er det 
registrert hvilke retninger korridoren betjener. På kartet er disse retningene trukket opp med enkel rød 
strek til fordel for planvurdering. 
 
En del GPS observasjoner er kun påført kartet og er ikke gitt særskilt oppmerksomhet tekstlig. Dette vil 
gjelde enkle beskrivende punkter hvor GPS registreringen enten beskriver hvor en serie fotografier er 
tatt for å gi leseren generelt innsyn i landskapet på et gitt punkt, alternativt beskriver særlig 
naturobservasjon som ikke krever ytterligere forklaringer: eksempelvis ”fiskeførende bekk”, ”hjort”, 
”oppgangshindrende foss”. Sistnevnte beskriver da punkt hvor oppgang av anadrom fisk 
(aure/sjøaure/laks) forhindres av fossefall.    
 
Etter hvert kart følger et antall enkeltposter fra dette kartet, hvor særlige funn/observasjoner beskrives 
nærmere i forhold til funksjon, verdi, avbøtende tiltak o.a.  Hoveddelen av postene beskriver forhold av 
særlig verdi, men bemerk også at noen få av registreringene er såkalt negative funn, hvor skadet natur 
beskrives. Dette fordi også slike observasjoner er av verdi for å vurdere virkningene av planlagt E39. 
Slike observasjoner kan eksempelvis være oppgangshindrende forhold i vassdragene, som gjør at 
anadrom fisk ikke kan vandre opp, eller topografi som forhindrer hjortevilt å passere i hva som ellers 
forventes å være viktig trekkretning.  
 
Avbøtende tiltak:  Der hvor det – på nåværende tidlige planstadium – er mulig å diskutere avbøtende 
tiltak, så gjøres det ved skisser og/eller tekstlig beskrivelse tilknyttet problempunkt. Bemerk at 
begrenset plangrunnlag, herunder kunnskap om veiens plassering, høyde og terrengbehandling gjør at 
slike avbøtende tiltak kan være mer eller mindre treffsikre; revisjon i samband med mer ferdigstilte 
planer vil være en forutsetning for funksjon.  
 
Fotokatalog: Befaringene av E39 er gjennomført over 6 dager og inkluderer ca 400 stedfestede 
fotografier.   Et mindre antall av disse benyttes i dette dokumentet, de øvrige gjøres tilgjengelig via sky 
og identifiseres via GPS tags på  kart hvor billednummer og sted er påført. Ved bruk i trykket materiale 
skal alltid fotografens navn (Tor Kviljo – TERRATEKNIKK as) fremgå.   
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Oversiktskart over inndeling av områder og kartblad.  
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Kartblad 5. Plankorridor trukket opp med blå strek, korridor mot sør er del av tilbringervei mot mandal. Veitraseer ligger midt i korridorene.  

 

 



 
 

12 

TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B305-06 
Tema:   Vannfag: Liten bekk 
Viktighet:  Lokal 
 
Problematikk: Ivareta verdi for vannbiologi, potensielt (men ikke sannsynlig) aure  
 
Løsning/hensyn: Beholde naturlig løp eller reetablere nytt åpent vannløp   
 

Objektet er en av flere bekker i denne delen av plankorridoren som har så liten størrelse og så lite felt at 

de med rimelig sannsynlighet ikke er fiskeførende selv om kvalitetene som substrat, variasjon og stedvis 

kantsone tilsier potensiale for aure. Allikevel har disse bekkene verdi for evertebrater, potensielt også 

amfibier, og bør ivaretas så langt dette med rimelighet er mulig, alternativt reetableres som åpne 

vannløp hvor grunnlaget for biologisk verdi i noen grad er ivaretatt gjennom utforming og materialbruk. 
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B309-11 og B317-19 
Tema:   Vannfag: Liten bekk 
Viktighet:  Lokal 
 
Problematikk: Ivareta verdi for vannbiologi, potensielt (men ikke sannsynlig) aure  
 
Løsning/hensyn: Beholde naturlig løp eller reetablere nytt åpent vannløp   
 
Dette er to avsnitt av samme bekkeløpet, og utgjør en av flere bekker i denne delen av plankorridoren 
som har så liten størrelse og så lite felt at de sannsynligvis ikke er fiskeførende annet enn muligens helt 
nederst (B317, under) selv om kvalitetene som substrat, variasjon og stedvis kantsone tilsier potensiale 
for aure.  
 
Allikevel har disse bekkene verdi for evertebrater, potensielt også amfibier, og bør ivaretas så langt 
dette med rimelighet er mulig, alternativt reetableres som åpne vannløp hvor grunnlaget for biologisk 
verdi i noen grad er ivaretatt gjennom utforming og materialbruk. Bildene B309 (til venstre) og B317 (til 
høyre) viser variasjon. 
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B307 - 08 
Tema:   Faunakorridor  
Viktighet:  Uavklart – pot viktig 
 
Problematikk: faunakorridor midt i plankorridoren for E39 
 
Løsning/hensyn: Ivareta vilthensyn m.h.p. bevegelser  
 
Objektet omfatter en av flere åpenbart vel-benyttede faunakorridorer hvor både hjort og elg åpenbart 
forflytter seg. Korridoren kan være kompliserende da den fremstår som del av en N-S-kryssende rute. 
Det store bildet med hensyn på vekting av faunaforflytninger i dette området må imidlertid foretas av 
ressurser som har vurdert hva som er hovedkorridorer og hva som betjener lokale forflytninger.   
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B312-13 samt 5-1 og 5-2 
Tema:   Fauna  
Viktighet:  Uavklart – pot. viktig  
 
Problematikk: faunakorridor midt i plankorridoren for E39 
 
Løsning/hensyn: Ivareta vilthensyn m.h.p. internbevegelser og evt kryssende korridorer.  
 
Objektene er del av hva som fremstår som et system av faunakorridorer i forhold til lokal forflytning, 
men muligens også del av en N-S korridor, men se her også faunakorridor B396-97. Det store omfanget 
av viltbevegelser i området vil dels henge sammen med godt og variert beite, men kan også antyde 
plassering av mer regionale viltkorridorer. Det store bildet med hensyn på vekting av faunaforflytninger i 
dette området må imidlertid foretas av ressurser som har vurdert hva som er hovedkorridorer og hva 
som betjener lokale forflytninger.  B313 er vist under.  
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B411-12 og 5-3 
Tema:   Vannfag: Fiskeførende bekk  
Viktighet:  Lokalt viktig  
 
Problematikk: Aureførende bekk i god tilstand med egnet substrat og stedvis kantvegetasjon 
 
Løsning/hensyn: Ivareta bekken i dagens løp eller foreta en hensiktsmessig omlegging til nytt løp. 
 
Objektet omfatter del av Mandalsvassdraget og drenerer altså mot vest. Det er aure i bekken, men det 
er ikke p.t. (nov 2018) fastslått om det utelukkende er stasjonær fisk i bekken på dette stedet eller om 
det også er oppgangsmuligheter for anadrom fisk.  Bekkens viktighet øker mot vest og hvor den 
udiskutabelt er anadrom førende, og det er derfor rimelig å legge til grunn høyt restriksjonsnivå i forhold 
til forurensning mot dette vassdragsavsnittet da potensialet for skade mot laks- og sjøaureførende 
vassdrag da vil være til stede. B412 er vist under, og beskriver utmerket substrat, akseptabel bredde. 
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B393-95 
Tema:   Naturfaglige forekomster: Løvskog med innslag av død-ved  
Viktighet:  Uavklart  
 
Problematikk: Lokaliteten ligger sentralt i plankorridor for tilbringervei mot Mandal by.  
 
Løsning/hensyn: Dersom området må gjøres til gjenstand for anleggsvirksomhet, så vil et egnet 
avbøtende tiltak være å ivareta både eksisterende læger samt de eldre lauvtrærne som må tas ned, å 
plassere disse på tilgrensende område av sammenliknbar kvalitet (herunder med rimelig fuktighet) så 
biologisk funksjon kan ivaretas tross eventuelle skader på dagens habitat 
 
Objektet omfatter åpen løvskog på rasmark med ikke ubetydelig innslag av læger (liggende død ved) og 
avgrenset topografi – forhold som ivaretar rimelig høy fuktighet til fordel for kryptogamer og lav. 
Objektet er imidlertid beliggende i korridoren for tilbringervei mot Mandal, noe som gir utfordringer. 
B394 under beskriver lokaliteten. Som fremgår er topografien her uttalt, og det er rimelig å anta at deler 
av berg og rasområder vil eksistere etter anlegget er bygget; dersom skogen på bildet blir omfattet av 
anlegget, er derfor etablering av dødved-deponier hvor den økologiske funksjonen til død-ved kan 
opprettholdes ved å frakte inn død-ved fra anleggsområdene for fagforsvarlig plassering i annen natur.   
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 TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B396-97 + 5-5 og 5-6 
Tema:   Faunakorridorer 
Viktighet:  Potensielt viktig  
 
Problematikk: Kryssende og tilførende faunakorridorer til E39 og tilbringervei-planomådene  
 
Løsning/hensyn: Ivareta kryssende faunakorridorer 
 
Objektet omfatter mye benyttede faunakorridorer N-S samt tilknyttende tråkk over åsen i vest. Det er 
uavklart men ikke usannsynlig at to av disse korridorene (B396-97 og 5-6) samvirker og utgjør en N-S 
kryssing av planlagt E39 trasé. Ivaretakelse av et faunabehov av den typen vil i så fall utgjøre en 
betydelig utfordring. Disse vurderingene må imidlertid turneres av viltfaglig ekspertise.  B396 under. 
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B314-16 
Tema:   Vannfag: Variert myrbiotop  
Viktighet:  Ant. lokal 
 
Problematikk: Variert myr beliggende midt i plankorridoren, utsatt både for tiltak og forurensning  
 
Løsning/hensyn: Sikring mot skade/forurensning, alt. Lage erstatningsbiotop dersom myra må fjernes.  
 
Objektet omfatter en liten men variert myr og våtmark med innslag av små åpne vannspeil, beliggende i 
en uttalt terrengforsenking og med permanent høy fuktighet. Dette er biotoper av stor verdi for 
evertebrater som for amfibier. Det er påtruffet få biotoper av denne typen i traséen, noe som gjør det 
rimelig å ta hensyn til disse, enten ved beskyttelse underveis i anleggstiltak, eller ved å legge til rette for 
reetablering av erstatningsforekomster dersom eksisterende biotop er i konflikt med tiltakene.  B314 er 
vist under og beskriver naturtype.  
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Kartblad 6. Plankorridor trukket opp med blå strek, korridor mot sør er del av tilbringervei mot mandal. Veitraseer ligger midt i korridorene.  
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B341-42 og 6-1 + 6-2 
Tema:   Faunakorridorer 
Viktighet:  Uavklart 
 
Problematikk: Faunakorridorer fra nord og inn i plankorridoren for E39 
 
Løsning/hensyn: Uavklart – helhetlig hjorteviltvurdering fordres her.  
 
Objektet omfatter to korridorer for faunabevegelse med hovedretning N-S og mye spor av beiteaktivitet 
her. Viktigheten må vurderes i sammenheng med øvrige korridorer som er i bruk. B341 under.  
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B388 og 6-3 
Tema:   Faunakorridor  
Viktighet:  Uavklart – potensielt viktig  
 
Problematikk: Faunatråkk sentralt i planområdet for E39-tilbringervei-kryssløsning 
 
Løsning/hensyn: Uavklart: fastsettes av hjorteviltansvarlig konsulent.  
 
Objektet er midt i plankorridoren for stor kryssløsning mot tilbringervei og tilknytning sør og nord langs 
Mandalselva.  B388 er vist under 
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B348-50 og BB352-55 Se også B356 
Tema:   Vannfag: Forurenset bekk 
Viktighet:  Lokal-viktig (avhengig av forurensningstype) 
 
Problematikk: Forurensning mot bekk med utløp til viktig anadrom førende gytebekk  
 
Løsning/hensyn: Avbøte forurensning, ivareta bekkens naturlige kvalitet under anleggsarbeidene. 
 
Objektet omfatter små bekkeløp som samles i Lindlandsbekken, som er tilgjengelig for laks, sjøaure og ål 
fra Mandalselva. De to aktuelle småbekkene mottar imidlertid forurensning, formodentlig organisk 
forurensning, jf soppvekst på bildene. Virkningen i de små bekkeløpene er nær fullstendig med hensyn 
på å eliminere grunnlaget for biologi (bunndyr og fisk), virkning på hovedbekken er uavklart men 
formodentlig begrenset forutsatt at det kun er organisk overbelastning og ikke toksiske stoffer involvert.  
B356 viser samlebekken, som – på grunn av virkningen av fortynning – allerede fremstår betydelig bedre 
enn tilsigsbekkene B348-50 og B352-55.  
 
Bilde 354 (under) viser vestre bekkeløp. Østre bekkeløp går via våtmarken beskrevet i objekt B351   
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B351 
Tema:   Vannfag: Liten våtmark  
Viktighet:  Lokal 
 
Problematikk: Forurenset, jf objekt B348-50 m.fl. samt beliggende i plankorridoren for nordgående 
tilknytningsvei mot Fv 455 langs Mandalsdelva  
 
Løsning/hensyn: Forurensningsavbøtende tiltak, ivareta biologisk verdi under anlegg eller etablere 
erstatningsbiotop med tilsvarende egenskaper.  
 
Objektet omfatter en liten men variert våtmark i skog med åpne vannspeil og tilknytning mot fukteng. 
Slike biotoper er viktige for amfibier og for vanntilknyttede insekter og da især arter som ikke kan 
sameksistere med fisk (rovfisk som aure). Biotopen er imidlertid p.t. i dårlig tilstand grunnet 
forurensning i tilførselsbekken, jf foregående objekt B348-50 m.fl. Forurensingen har begrenset 
skadevirkning på vannvegetasjonen, men er i stor grad ødeleggende for biotopens verdi og egnethet for 
vannfauna.  
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B357-59 samt B360-63 (ved utløp til Mandalselva – ikke på kartet).  
Tema:   Vannfag:  Anadrom førende bekk 
Viktighet:  Viktig  
 
Problematikk: Verdifull gytebekk beliggende midt i plankorridoren for tilknytningsvei mot Fv 455 
 
Løsning/hensyn: Egnet bekkeløp må ivaretas/reetableres; avklares etter at detaljplaner foreligger 
 
Objektet omfatter verdifull gytebekk tilgjengelig for laks, sjøaure og ål fra Mandalselva. Bekken er i 
naturtilstanden med historiske spor etter tiltak. Velegnet substrat, skjulesteder, innslag av velutviklet 
kantvegetasjon. Måtelig krevende men farbare fall nærmest samløp med elva, jf foto B360-63.  
 
Bekken er et krevende objekt å håndtere i forbindelse med veibygging, især dersom bekken må legges 
om. Da må fallforhold, flomkapasitet, substrat, bekketopografi og kantvegetasjon reetableres i nytt løp 
for sammenliknbar funksjon. Ut fra verdien av anadrom førende bekker kan man legge til grunn at slike 
krav vil bli stillet.  
  
B357 under viser typisk løp, velutviklet kantvegetasjon på vestsiden, kulturlandskap langs østsiden.  
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 TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B364-65 – B366-67 men se også B370-71 og B383-84 
Tema:   Vannfag: tjern og våtmark, anadromt vassdrag, bever  
Viktighet:  Viktig  
 
Problematikk: Relativt stort vann- og våtmarksystem beliggende midt i planområdet for E39 og 
kryssløsningene for tilknytning til Fv455 nordover.  
 
Løsning/hensyn: Kan først avklares når påvirkningsgrad bestemmes gjennom detaljplanlegging. 
Avhengig av utforming av veianlegg kan det ligge til rette for etablering av erstatningsbiotoper inne i de 
ferdselsbegrensede men forholdsvis store arealene som formodentlig vil inngå i det ferdige anlegget.    
 
Objektet omfatter et tjern med tilgrensende våtmark og tilknyttet våtmark og åpne vannforekomster 
mot sør – her tilknyttet relativt store arealer med fukteng. Disse verdiene kompletteres med at tjern og 
vannløp inngår i anadrom førende vassdragsavsnitt og også har stor egnethet som biotop for ål. Både 
tjern, mindre vannforekomster og fuktenger samvirker i å gjøre området også egnet for vannfugl og for 
våtmarkstilknyttede spurvefugl. De samlede naturfaglige verdiene er ikke ubetydelige og et høyt 
naturfaglig restriksjonsnivå kan forventes. B366 under er fra nordvest, B383-84 viser fuktengen fra SØ  
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B370-71 og B383-84 men se også B364-65 – B366-67 
Tema:   Vannfag:  Våtmarksområde, fukteng, samvirker med tjern og bekk i B370 ff  
Viktighet:  Viktig  
 
Problematikk: Areal beliggende midt i plankorridoren for ny E39  
 
Løsning/hensyn: Kan først avklares når påvirkningsgrad bestemmes gjennom detaljplanlegging. 
Avhengig av utforming av veianlegg kan det ligge til rette for etablering av erstatningsbiotoper inne i de 
ferdselsbegrensede men forholdsvis store arealene som formodentlig vil inngå i det ferdige anlegget.    
 
Objektet omfatter relativt store arealer med fukteng med innslag av åpne vannforekomster og 
supplerende tjern og vassdragselementer i nord (objekt B364ff). Vannforekomster og fuktenger gjør 
området potensielt viktig for amfibier, vanntilknyttede evertebrater og våtmarkstilknyttede spurvefugl. 
De samlede naturfaglige verdiene øker bed samvirke med B366-67, og er ikke ubetydelige. Et forholdsvis 
høyt naturfaglig restriksjonsnivå kan derfor forventes. B383 under er fra øst, mens vannforekomstene 
og innsyn fra vest gjenfinnes på bilde B370-71. Bilde B383 under er fra østsiden av området og viser 
fuktengen som dominerer lokaliteten. De åpne vannforekomstene finner man nærmest veien – lengst ut 
i bildet (jf B370-71), og ellers i økende grad mot nord og systemet B364ff 
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B385-86, 6-5 og 6-6 
Tema:   Faunakorridorer 
Viktighet:  Uavklart  
 
Problematikk: Vilttrekk i nord-sør retning og i direkte konflikt med planlagt trasé for E39.  
 
Løsning/hensyn: Egnet passeringsmulighet N-S tilknyttet faunaens naturlige bevegelsesmønster lokalt.   
 
Objektene omfatter en serie faunatrekk i N-S retning og på begge sider av Fv455, som i denne 
sammenhengen og på denne strekningen ikke vurderes å ha særskilt stor barriærevirkning; smal vei med 
lavt autovern på begge sider – skog nært frem til veibanen, ubetydelig bebyggelse og lav trafikktetthet i 
skumringstimene.  
 
Potensiell barriærevirkning av E39 anlegg utgjør en utfordring. B385 (under) og befaring i nærområdet 
beskriver forholdsvis stor bruk av denne korridoren.  
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B372  
Tema:   Vannfag: Potensiell amfibiedam  
Viktighet:  Begrenset - lokal 
 
Problematikk: Potensielt egnet amfibiedam lokalisert midt i plankorridoren for ny E39 
 
Løsning/hensyn: Etablere liten erstatningsbiotop – enkelt tiltak. 
 
Objektet omfatter en liten dam med potensielt sett brukspotensiale i forhold til amfibier og også 
vanntilknyttede evertebrater. Da det er begrenset med åpne dammer i disse skogområdene vil det være 
ønskelig at denne ressursen videreføres også om dammen fjernes som del av E39 anlegget. B372 under.  
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B374-77 
Tema:   Multiple: Grovvokst svartor i elvekant, stor eik, stående og liggende død ved  
Viktighet:  Viktig til pot. meget viktig 
 
Problematikk: Elvenær edelløvskog med også stort innslag av død ved midt i E39 korridoren 
 
Løsning/hensyn: Ivareta/skåne trær og død-ved-områdene så langt mulig, reetablere død-ved områder 
 
Objektet er særpreget og mangfoldig, og er formodentlig en funksjon av vanskelig/umulig atkomst med 
hest og maskiner, forhold som har gjort at grovvokst eik og øvrige lauvtrær har fått vokse, leve og dø 
uforstyrret. Dette har skapt et område av både levende, storvoks edellauvskog, og betydelig innslag av 
gadd og læger i til dels store dimensjoner. De døde trærne har potensielt meget stor verdi under 
nedbrytningsperioden – som regnes i hundreårsbolker – ved å dels utgjøre leveområde for en suksesjon 
av vedborende insekter og leveområde for sopp og lav. Nordvestvendt eksposisjon og nærhet til elva 
hindrer solinnstråling og uttørking og gir grunnlag for høy fuktighet og egnet mikroklima for tilpassede 
arter mose og lav. Det anbefales at området gis særskilt oppmerksomhet i å holde hogst på eksisterende 
især storvokste trær på et minimum, og – om rydding er tvingende nødvendig - omplassere læger + gadd 
til umiddelbart tilgrensende lokaliteter med sammenliknbar eksposisjon.  B377 viser deler av amfiet fra S 
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B378-80 
Tema:   Vannfag: Liten bekk 
Viktighet:  Lokal 
 
Problematikk: Liten bekk mot nord. Biologisk potensiale men for liten vannføring til å forvente at denne 
er aureførende, dog skal dette ikke betraktes som fastslått da bekken har fri kontakt med aureførende 
vassdrag. Bekken er beliggende i kant av plankorridor for E39 og kan derfor bli rammet av tiltakene.  
 
Løsning/hensyn: Ivareta om mulig uten for stor ressursbruk.  Egnet kulvert for tilknytning/avløp mot N.  
 
Objektet omfatter en liten bekk som går mot nord og knyttes mot våtmark og tjern behandlet i B366 og 
B370 m.v.  Går i tilknytning til noe som fremstår som et gammelt veianlegg, formodentlig gammel 
hovedvei opp dalen. Også vannløpet stedvis steinsatt, men bekkens struktur og substrat indikerer høy 
vannkvalitet og godt potensiale for fisk og annen vannfauna i den grad forekommende.  B379 vist under 
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B381-82 
Tema:   Vannfag : Vanntilknyttede kulturminner: hellebro over bekk B378-80  
Viktighet:  Uavklart 
 
Problematikk: Sårbart kulturminne beliggende i grensen av plankorridoren for E39  
 
Løsning/hensyn: Ivareta/skåne konstruksjon og tilhørende bekkeavsnitt om mulig.  
 
Objektet er del av bekken B378-80 og omfatter en elegant liten bekkekryssing i form av en liten 

steinplatebro etablert av to grove steinheller som ligger som bane. Et lite men iøyenfallende 

kulturminne som bør ivaretas sammen med veianlegget det er en del av, og som gjenfinnes i 

krattskogen som i dag dominerer området. Sammen med bekken vil bro og gammelt, tørrmurt veianlegg 

utgjøre et lite men interessant natur- og kulturfaglig landskap om ivaretatt og gjort minimalt mer 

tilgjengelig og synlig. B382, under, viser steinplatebroen og de to hellene.  
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Kart 7 viser plankorridor (blå farge) for tilbringervei mot Mandal. Nederst: Nordre del Aurebekkvann    
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B398-04 
Tema:   Annet: Storsteinsur med eikeskog  
Viktighet:  Uavklart  
 
Problematikk: Storsteinsur innenfor plankorridoren for tilbringervei mot Mandal 
 
Løsning/hensyn: Uavklart  
 
Objektet omfatter en storsteinsur og stedvis fjellvegg med variert løvskog innimellom. Storsteinsura er i 
stor grad bestående av multitonnblokker og utgjør et slående landskap med stor inntrykksstyrke. Slike 
særpregede landskap med stor opplevelsesverdi bør ivaretas om forhold tillater dette. Under: Bilde 400 
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B417-18 
Tema:   Vannfag: Svartorstrandskog 
Viktighet:  Lokal 
 
Problematikk: Velutviklet svartorstrandskog beliggende innenfor plankorridoren 
 
Løsning/hensyn: Ivaretas/unngå inngrep om planforhold tillater 
 
Objektet omfatter strandsonen av Vatnedalstjønna hvor det i dag er en flereskiktet svartorstrandskog av 
fin utforming og uten inngrep. Svartor er nøkkelart i kantvegetasjonen i våre lavereliggende vassdrag, og 
velutviklet svartorskog utgjør verdifull , naturlig og ønsket kantvegetasjon automatisk beskyttet i vann-
ressurslovens §11. Bør derfor ivaretas og skånes for inngrep så langt planene tillater det. Under B417  
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B422-23 + 7-3 og 7-4 
Tema:   Faunakorridor 
Viktighet:  Viktig – potensielt meget viktig 
 
Problematikk: Faunakorridor som kan brytes av tilbringervei mot Mandal  
 
Løsning/hensyn: Ivareta faunabevegelser. Tilnærming uavklart inntil nærmere planer forligger 
 
Objektet omfatter faunakorridorer fra nordsiden av Vatnedalstjønna og rundt østsiden av denne til 
Smalsund. Et mye benyttet faunatråkk går parallelt med Vatnedalsveien nesten helt fram til broa, jf bilde 
B423 under, og antyder at broa utgjør en viktig Ø-V kryssing forbi Aurebekkvann. Dette kan dels henge 
sammen med at berget nord i Vatnedalstjønna går så bratt at det ikke er mulig for hjortevilt å ta seg 
fram forbi her. Denne kryssingsmulighet Ø-V er derfor antakelig meget viktig og kan bli begrensende. 
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B427 
Tema:   Stor eik  
Viktighet:  Lokal 
 
Problematikk: Stor eik i utkant av plankorridoren 
 
Løsning/hensyn: Spares/holdes uskadd om planer tillater 
 
Objekt: Stor eik som vokser nær aurebekkvann og i kanten av plankorridoren. Diameter er godt over 
50cm, jf ryggsekken på B427 under. Disse store trærne utgjør landskapsmessige innslag av stor 
opplevelsesverdi om de får stå, og bør ivaretas så sant man kan – ut fra en tilnærming å ivareta så mye 
av naturverdiene som man kan ved fremføring av vei gjennom et i dag i all hovedsak jomfruelig 
landskapsrom  
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B428-29 og B430-31 
Tema:   Faunakorridorer 
Viktighet:  Uavklart 
 
Problematikk: Kryssende og langsgående faunakorridorer sentralt i plankorridoren 
 
Løsning/hensyn: Ivareta nødvendige hjortevilthensyn især hva gjelder kryssende traseer.  
 
Objektet omfatter to hjortevilttraseer som håndterer hhv N-S og Ø-V retning men som møtes og antas 
inngå i samme system, og viser samme (høye)) grad av bruk. Kupert terreng og mye beitespor kan 
innledningsvis lede tankene hen på at dette kan være traséeer benyttet i forbindelse med (korte) 
beitevandringer, da det topografisk ikke fremstår som nærliggende at det er en større nord-sørgående 
vandring/korridor her.  
 
Imidlertid er bruken av disse korridorene betydelig, jf B430, under, og man kan derfor lure på om 
korridoren utgjør del av viktig/mye brukt system mer enn lokale beitevandringer. Dette må imidlertid 
avklares av fagansvarlig på hjortevilt. 
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B432 
Tema:   Vannfag: Dam, liten våtmark – pot. amfibielokalitet.  
Viktighet:  Lokal 
 
Problematikk: Beliggende midt i plankorridoren. Utsatt for omdisposisjon. Det er lite åpne 
vannforekomster i disse skogområdene annet enn (fiskeførende-) innsjøer som er uaktuelle for flere av 
våre amfibier og sårbare vanninsekter, og små vannforekomster vil derfor ha verdi for sårbare grupper.   
 
Løsning/hensyn: Etablere erstatningsdam dersom denne må fjernes som følge av tiltak. En slik 
erstatningsdam utgjør et lite tiltak som utløser lite kostnader. B432 under viser forekomsten.  
 
Objektet utgjør en liten men vel utformet og (med sannsynlighet) permanent liten dam med 
våtmarkskarakter. Den er omgitt av tett løvskog og vil være tilnærmet helt lukket under løvverket i 
sommerhalvåret, noe som er til fordel for redusert solinnstråling og derved forbedret 
temperatur/oksygenforhold under høysommeren. Fremstår som egnet amfibiebiotop.  
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B433-34 
Tema:   Faunakorridor  
Viktighet:  Uavklart 
 
Problematikk: Kryssende faunakorridor kryssende/midt i plankorridoren for ny vei 
 
Løsning/hensyn: Må vurderes av hjorteviltansvarlige. 
 
Objektet omfatter en faunakorridor Ø-V som benytter seg av kulturmark som skaper egnet og 
oversiktilig passasje. Det er ikke avklart om denne hører sammen med systemet beskrevet som  B428-
29/B430-31, men det er lavbrekk mot nord for slik passasje. Faunakorridoren overskjæres av 
plankorridoren for ny vei, og kan vanskelig avbøtes av annet enn faunakryssing over/under vei.  Bilde 
B434 – under – viser faunatraseen retning Aurebekkvannet.  
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Plankorridor (blå farge) for tilbringervei 

mot Mandal.  
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: Faunakorridor 8-1 
Tema:   Fauna 
Viktighet:  Sannsynligvis viktig  
 
Problematikk: Faunapassasje sentralt og til dels kryssende plankorridor for tilbringervei mot mandal 
 
Løsning/hensyn: Ivareta ferdselsmuligheter for vilt mellom ny vei og Aurebekkvannet 
 
Objektet omfatter et mye benyttet faunatråkk i N-S retning i høydraget mellom dalens Fv455 og 
Aurebekkvannet.  
 
Det er ikke usannsynlig at denne faunakorridoren utgjør del av et mer helhetlig system for N-S 
bevegelser av vilt, og hvor kryssing mellom Aurebekkvann og Vatnedalstjønna eventuelt også inngår. I så 
fall er bibehold av denne korridoren en utfordring når ny Fv 455/tilbringervei skal anlegges. Disse 
vurderingene fordrer imidlertid en større grad av oversikt over faunabevegelser enn hva som her er 
registrert, og må håndteres av hjorteviltansvarlig.   
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B441-4  
Tema:   Vannfag:  Vanntilknyttet kulturminne; veianlegg og kanal 
Viktighet:  Uavklart 
 
Problematikk: Ivareta vanntilknyttet kulturminne sentralt i plankorridoren for ny Fv455 
 
Løsning/hensyn: Avhenger av detaljplaner Fv455 
 
Objektet består av en steinbro og fint forarbeidet steinkanal. Arbeidet tilknyttet bygging av dette er 
omfattende og vil normalt være tilknyttet et større senkingsarbeide. Veien broen betjener er 
formodentlig gammel hovedvei i dette området. B443 viser del av kanal og brooverbygning. 
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B445-46 og B447-48 
Tema:   Vannfag: Liten bekk 
Viktighet:  Lokal 
 
Problematikk: Liten bekk til Aurebekkkvann som krysses av plankorridoren for Fv455 
 
Løsning/hensyn: Ivareta vannløpet for biologi samt for fiskevandring. 
 
Objektet omfatter en liten bekk mot Aurebekkvann uten vannforekomster (tjern-innsjø). Liten 
vannføring men stedvis dyp og med loner/sidekanaler som gjør den relevant først og fremst som 
leveområde for ål, i mindre grad – men ikke utelukket – for aure. Det er begrenset 
vannføring/nedbørsfelt  og sterkt tilgroing i øvre del som gjør at verdi for aure p.t. må betegnes som 
begrenset. Bekken er farbar fra aurebekkvann og utgjør derfor del av anadrom og katadrom førende 
vassdrag. Selv om ikke forekomst av aure og egnethet for anadrom fisk er positivt påvist, må bekken 
allikevel behandles som potensielt anadrom førende og uansett katadrom førende – med den 
restriksjonsgrad som dette naturlig utløser. Objekt B441-4 og B440 viser samme bekk. Under: B445. 
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B440 
Tema:   Vannfag: Vanntilknyttede kulturminner  
Viktighet:  Lokal 
 
Problematikk: Steinhellebro over bekk i kanten av plankorridoren 
 
Løsning/hensyn: Om mulig unngå å skade objektet under anleggsarbeider og bygging. 
 
Objektet omfatter en liten men velbygget steinhellebro i funksjon i dag som del av lokal driftevei. To 
store svartortrær bidrar til en flott landskapsmessig helhet i et lokalt og lite landskapsrom. B440 under 
viser denne. 
 
 Både bro og vei fremstår å være i utmerket stand, og det ser ut til at Rambøll sin grunnboringsrigg har 
benyttet bro og vei for sin atkomst til grunnboringspunktene – noe som tilsier at den fyller funksjonen 
godt enda. I forhold til fisk og evertebrater er denne kryssingen av vannløp uovertruffen og høyst 
ønskelig å beholde over annen måte å føre vann forbi veien på.  
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: Faunakorridor 8-2 og 8-3 
Tema:   Fauna 
Viktighet:  Uavklart 
 
Problematikk: Faunakorridor kryssende og langsgående i forhold til plantrase for ny Fv455 
 
Løsning/hensyn: Ivareta viltets bevegelsesmuligheter   
 
Objektet omfatter to faunakorridorer i kanten av plankorridoren fir ny Fv455/tilbringervei. Disse går i 
forholdsvis nær tilknytning til kulturlandskap som utgjør mosaikk i dette området.  
 
Ivaretakelse av faunabevegelser må foretas av konsulent på hjortevilt da helhetlige bevegelsesmønster 
må vurderes i sammenheng med veiplanene når disse foreligger i noe større grad av detaljering.   
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B449-51 
Tema:   Vannfag: Bekkeløp 
Viktighet:  Lite viktig 
 
Problematikk: Liten bekk med tilrenning fra/kilder i plankorridoren og derfor potensielt 
forurensningsutsatt. 
 
Løsning/hensyn: Forhindre forurensning mot bekk.  
 
Objektet omfatter en liten bekk gjennom kulturlandskap og forbi gårder på Greipsland. Bekken er smal 
og har form som vannledende kanal. Grunneier bekreftet at bekken i sin tid var ren avløpsbekk fra 
bebyggelsen og derved tungt forurenset, og at han ikke var kjent med at det vandret fisk opp bekken. 
Bekken er imidlertid også i dag tilsynelatende noe organisk belastet. Bekken er imidlertid tilgjengelig for 
ål og også aure, men formodentlig for liten til å være relevant for aure eller annen anadrom fisk. 
Situasjon og tilstand tilsier grunnlag for begrenset restriksjonsnivå i forhold til øvrige bekker i denne 
traséen. Bilde under er B449 og er fra Greibesland hvor de to kanal/bekkegreinene møtes før de i et løp 
går mot utløp i Aurebekkvann.  
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: Fauna 9-1, 9-2, 9-3 og 9-4 
Tema:   Faunakorridorer 
Viktighet:  Antatt viktig  
 
Problematikk: Mye benyttede vilttråkk sentralt i plankorridor for ny Fv 455/tilbringervei  
 
Løsning/hensyn: Uavklart – vurderes av hjorteviltansvarlig konsulent. 
 
Objektet består av en serie faunakorridorer i samme område og som kan fremstå som samvirkende i 
forhold til faunabevegelser N-S på heiområdet mellom eksisterende Fv. 455 og Aurebekkvannet, et 
viltrikt område med mye spor av både hjort og elg.   
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B471-73 
Tema:   Vannfag: Liten bekk 
Viktighet:  Del av lokal viktig vannløp 
 
Problematikk: Bekkesystem med kilder i plankorrridoren for Fv455 og derved potensiell 
forurensningsvektor mot mer følsom del av vassdraget.  
 
Løsning/hensyn: Forhindre forurensning mot bekk under anleggsarbeidene 
 
Objektet omfatter øvre del/kildeområde til liten bekk mot Aurebekkvann. Bekken har en viss verdi i seg 
selv som evertebratområde evt for amfibier, men er så langt oppe for så vidt vannfattig at den ikke 
omfatter typisk aurebiotop. Derimot finner man dette lenger nede i samme løp, og bekken må derfor 
skånes for belastninger som kan ledes ned i system som beskrevet i objekt B455-57. B472 under.  
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B455-57 
Tema:   Vannfag:  Liten bekk men potensielt anadrom førende. 
Viktighet:  Pot. Viktig – del av anadrom førende vassdrag  
 
Problematikk: Mottar vann fra planlagt anleggsområde, og kan derfor være forurensningsutsatt.  
 
Løsning/hensyn: Forhindre skadelig tilrenning fra bekkens kilder, som er i området for ny Fv 455. 
 

Objektet omfatter en mindre bekk med utløp nederst i Aurebekkvannet. Stedvis fin utforming og egnet 
gytesubstrat gjør denne kan omfatte leveområder for aure/sjøaure og samtidig har egnethet for ål. 
Paulentjønn gir en viss utjevning av vannføring, men ved befaringen var bekken herfra sperret av nylaget 
beverdemning, og vannføringen i bekken derfor tilsvarende lav. B456 under viser typisk bekkeløp. 
Bekkens funksjon som potensielt anadrom førende bekk gjør at et visst restriksjonsnivå skal forventes. 
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: fauna 9-10 og 9-5 
Tema:   faunakorridor 
Viktighet:  Potensielt viktig  
 
Problematikk: Beliggende utenfor plankorridoren, men vil kunne bli skadelidende dersom den samvirker 
med system 0-1 m.fl i korridoren og får følgevirkninger ved endringer i disse.  
 
Løsning/hensyn: Uavklart 
 
Objekt 9-10 omfatter et mye benyttet faunatråkk fra Paulentjønn-område og SV følgende daldraget. 
Nærhet til faunasystem 9-1 – 9-4 og faunakorridor 9-5 gjør det rimelig å se faunabevegelsene i dette 
området i sammenheng med hensyn på å avklare og om mulig avbøte skader på viltets 
ferdselsmuligheter og trekkruter.  
 
Objekt 9-5 følger tilsvarende som 9-10 dalbunnen, og møter 9-10 i øst.  
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B460-62 
Tema:   Vannfag: Utløpsbekk - Aurebekkvannet 
Viktighet:  Viktig  
 
Problematikk: Utløp av anadrom førende vassdrag som vil være i påvirkningssonen for ny Fv455  
 
Løsning/hensyn: Særlige hensyn mot forurensning mot innsjøen 
 
Objektet er mest av illustrativ art, men omfatter utløpsområdet og det tidligere reguleringsdam-
området (fra den gang Aurebekkvann ble regulert i noen grad) for innsjøen.  Dette avsnittet er nå 
direkte farbart for både laks- og sjøaure så vel som for ål, og gjør det rimelig å anta at 
forvaltningsmyndighetene vil legge til grunn et restriktivt regime i forhold til belastninger mot 
Aurebekkvann generelt og mot bekker med gytekvaliteter spesielt. Utløpsbekken fra Aurebekkvann er i 
seg selv gytebekk for anadrom fisk. B462 under viser utløpsområdet og steiner fra den gamle dammen 
som krysset utløpet på dette punktet.  
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B468-70 + fauna 9-6 og potensielt 0-7 
Tema:   fauna 
Viktighet:  uavklart  
 
Problematikk: faunakorridor kryssende planlagt ny fv455 
 
Løsning/hensyn: Etablere alternativ kryssing hhv. ivareta kryssingsmulighetene 
 
Objektet omfatter et bratt parti nær kulturlandskap og hvor det dels går en faunakorridor (9-6) men dels 
ligger til rette for å etablere en hjorteviltpassasje langs fjellet vist på B469-70. Som området er i dag 
fremstår det å i hovedsak bare være egnet for mindre pattedyr (rev/grevling) pga sperrende stein/blokk, 
jf foto B470 under. Dersom Fv. 455 bygges med bro/kulvert på et avsnitt inntil fjellet og sperrende blokk 
fjernes vil dette kunne fungere topografisk godt som faunakryssing og forhåpentligvis erstatte fauna 9-6. 
Hvorvidt den parallelle men høyereliggende faunakryssingen 9-7 også kan betjenes av en slik 
konstruksjon må viltfaglig konsulent vurdere.  Dette må imidlertid vurderes av ansvarlig konsulent på 
dette feltet.   B470 viser lokalitet sett fra vest. Steinur synlig innerst i korridoren.  
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: Fauna 10-1, 10-2 og 10-3. B463 som illustrerende 
Tema:   Faunakorridorer 
Viktighet:  Uavklart 
 
Problematikk: Kryssende faunakorridorer  
 
Løsning/hensyn: Uavklart, må vurderes av konsulent. 
 
Objektene omfatter to faunakorridorer på heiområdet sør for Koppermyra Faunakorridor 10-1 og 102 er 
så nærliggende at de antas være del av samme system, mens 10-3 synes å være en separat korridor. Alle 
tre er imidlertid lokalisert til heia som utgjør søndre utstrekning av heiplatået øst av Mandalselva, og 
hvor det er lite logisk at viltet vil trekke ytterligere sørover (ned på Imesletta ved E39), dette da 
betydelige åpne arealer, veinett (lokalt + E39) og boligfelt vil avbøye slike trekkveier. Derimot er det mye 
spor av beiting på vegetasjonen på dette heidraget, og trafikk til og fra gode beiteområder vil tilsvarende 
generere tråkk og faunakorridorer, jf B463 fra dette området som viser sterkt beitet eikebusk. 
Viktigheten av viltkorridor 10-1 til 10-3 må vurderes av viltfag-konsulent for vekting av verdien av disse.  
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Profil/område id: B464-65 
Tema:   Vannfag: Potensiell amfibiedam 
Viktighet:  Lokal 
 
Problematikk: Lite vannområde med åpent vann + våtmark beliggende midt i plankorridoren = 
utbyggingsutsatt. 
 
Løsning/hensyn: Unngå skade – dersom veien allikevel skal legges utenom – alternativt etablere 
erstatningsdam på nærliggende sted.   
 
Objektet består av grunne vannforekomster og myrfelt i skog, men har verdi ut fra at dette området er 
relativt fattig på åpent vann – som er en forutsetning for at amfibier kan reprodusere. Det er ut fra dette 
rimelig at dammen ivaretas om detaljplanlegging leder til trasévalg som tillater dette. I motsatt fall er 
det rimelig at det lages en erstatningsdam med sammenliknbare kvaliteter i tilgrensende område, 
alternativt – dersom veien bygges som massiv barriære i forhold til fauna -  en vannforekomst på hver 
side av denne. Dette utgjør små tiltak når utført samtidig med annen anleggsvirksomhet. B464 under 
viser del av våtmarksområdet i objekt B464-65. 
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TERRATEKNIKK as – Vassdragsfaglige og faunafaglige vurderinger E39 Døle bru - Mandalselva.  TT 34-2018 

 
Tema:  Vannfag:   Vannprøver fra bekkeløp tilknyttet E39 og tilbringerveitraseene.  
 

Som del av screeningen ble det tatt vannprøver fra viktige bekker tilknyttet traséene. Vannprøvene er 
analysert for enkelte og generelle parametre som støttevurdering for å vurdere naturtilstand.  
Idet veitraséen går i gjennom hovedsakelig naturmark hhv. brakkmark legges til grunn at 
næringstilførslene som alminnelighet er mot null for fosfor, naturlig lave for N og derfor ikke gitt 
ytterligere oppmerksomhet. Prøve 4 diskuteres spesielt.  Kart på etterfølgende sider viser stasjoner. 
Prøvene ble tatt ved lav vannføring, kaldt vær = redusert avrenning og forventet høye kvalitetsverdier.   
 

Parameter > 
 

Stasjon nr  V 

pH 
(enhet) 

Fargetall 
(mg/Pt) 

Ledningsevne 
(µS/cm) 

Turbiditet 
(NTU) 

2 5,6 20 89 0,38 

3 5,0 20 102 1,60 

4 6,6 25 303 1,80 

5 5,5 55 130 2,40 

6 5,5 145 94 0,26 

7 4,9 75 92 0,19 

8 5,3 65 122 0,72 

9 5,9 40 97 0,89 

10 6,0 20 94 < 0,1 

11 6,0 40 78 1,0 

12 5,9 5 86 < 0,1 
 

Tolking: Prøvene er interessante, da de viser at planområdet består av to ganske forskjellige 
vannkategorier; prøvene fra nord i Skagestadvannet (prøve 10-12) beskrives av lokalt sett høy pH og – 
for de to bekkene fra heia nord for Skagestadvann; helt enestående rent vann – med fargetall og 
turbiditet som konkurrerer godt med deionisert fabrikkvann. Dette er interessant i forhold til hvor små 
forstyrrelser i naturmiljøet som skal til før naturtilstande forlates. Prøve 11 er fra samme skog- og 
berggrunnsområdet, men lider under noe mer aktivitet på vei- og terrengsiden, noe som gir økt 
turbiditet og farge, men bibeholdt høy pH som er i tråd for kravene for reproduksjon av laks.  
 
Øvrige vannprøver beskriver den mer typiske vanntypen for heidragene i Agder med lav pH og økt farge 
som følge av mer humus- barskog- og grunnfjellsinnslag, men med i hovedsak meget rent vann (lav 
turbiditet og ledningsevne).  Enkelte avvik skal likevel kommenteres: 
 

Bekk 4 er forurenset, sannsynligvis av landbruksforurensning, og både tilgroing i elv, unaturlig høy pH og 
høy ledningsevne antyder tilførsel av næringssalter.  
 

Bekk 6 er meget liten i feltstørrelse, og naturlig organisk innslag er formodentlig årsaken til økt fargetall  
 

Bekk 8 har svakt forhøyet ledningsevne, sannsynligsvis ettervirkninger av landbruksaktivitet (gjødsling). 
Hvorfor prøve 5 er tilsvarende forhøyet er mer uklart, men både ledningsevne og fargetall kan antyde et 
minimum av næringsrikt tilsig.    
 
Konklusjon: Vannprøvene beskriver vannløp i forventet naturtilstand – med unntak av forurensning i nr 
4 og svakt mot nr 8, og innslag av bekker med særlig høy vannkvalitet (10 og 12, til dels 11).  
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Vannprøvekart for prøver 2-9/sørlige prøver.  
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Vannprøvekart for prøver 10-12/nordlige prøver 
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5. Forståelse/Revisjon/Begrensninger 
 
Bemerk at dette dokumentet adresserer vassdragsproblematikk og faunaproblematikk på tilsynelatende 
samme måte. Rent faktisk er dette ikke tilfelle: 
 
- Vassdragsforhold er vurdert og gitt tilråding i forhold til hva som behøves (jf lov om laks- og 
innlandsfisk m.fl.) for å opprettholde bestander og leveområder som idag, med unntak av hvor 
veiplanen overfyller/fjerner hele vannavsnitt og derved ikke kan håndteres med avbøtende tiltak.  
 
- Faunaforhold, især hva gjelder passasjer for hjortevilt inkluderende elg, er derimot vurdert ut fra hva 
faunakorridorer og tråkk i plankorridoren beskriver. Her er muligheten for å gi tilråding fra Terrateknikk 
sin side begrenset, da kunnskap om viltferdsel begrenset til bare plankorridoren ikke gir tilstrekkelig 
grunnlag for å mene hvilke viltkorridorer som er mest viktige og hvordan disse best kan erstattes. Slike 
vurderinger fordrer at man også vurderer arealene tilgrensende plankorridorene for å kunne danne seg 
kvalifisert oppfatning av viltets behov og muligheter for etablering av riktig plasserte kryssinger.  
 
Hva gjelder kryssingsmuligheter for andre pattedyr enn hjortevilt, herunder sterkt utsatte arter som 
grevling og rev, så er anbefalingene for faunapassasjer i dette dokumentet begrensede. Dette fordi 
bedre detaljering av veiplanene, herunder fyllingsutslag, planlagt plassering for bekkekulverter og annet 
har betydning for hvor det er gunstig både for vilt og for kostnadsbildet å etablere slike kryssinger. Som 
hovedregel kan viltkryssinger for rev og grevling samlokaliseres med kulvertløsningene for vannløp da 
dyrenes naturlige ferdselsårer i meget stor grad benytter seg av den kanalisering og det skjul som 
vegetasjon og topografi i bekkedaler utgjør.   
 
 


