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Naturtyperegistreringer i Arendal Kommune 2010

Forord

Stiftelsen Biofokus har på oppdrag fra Arendal kommune foretatt naturtypekartlegging i
kommunen. Robert Svendsen har vært vår kontaktperson hos oppdragsgiver.
Jenny M. Gulbrandsen har vært prosjektansvarlig hos BioFokus. Terje Blindheim, Kjell
Magne Olsen og Jon Klepsand (BioFokus) har deltatt i arbeidet og Torbjørn Høitomt og
Anders Thylén (BioFokus) har foretatt intern kvalitetssikring.
Denne rapporten har som mål å oppsummere data for de naturtypene som er
nyregistrert/kvalitetssikret i 2010. Rapporten beskriver hvilke oppgaver som er utført og
peker på kartleggingsstatus og prioritering av kartlegging fremover.
Oslo, 10. juni 2011
Jenny M Gulbrandsen, BioFokus
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Sammendrag

BioFokus har på oppdrag fra Arendal kommune foretatt nykartlegging, og til viss del
kvalitetssikring, av naturtypelokaliteter i Arendal kommune. I tråd med kontrakten har vi
hatt spesiell fokus på kystområder, store og hule eiker og områder aktuelle i
reguleringsplanen 2012-2016. I tillegg er kulturlandskap i store deler av kommunen
kartlagt og flere områder med edellauvskog som en del av edellauvskogkartleggingen i
Agder og Telemark (Klepsland et al. 2011). Disse er inkludert i rapporten. Selv om
innsatsen primært har vært rettet mot nykartlegging er det i noen tilfeller også foretatt
endringer i avgrensing, verdivurdering og klassifisering av eldre naturtypelokaliteter,
dette gjelder spesielt flere brakkvannspoller som har blitt kvalitetssikret av Kjell Magne
Olsen og en del registreringer basert på MiS kartlegging i skog.
Av de 240 registrerte lokalitetene er kulturlandskap den vanligste hovednaturtypen
med 169 lokaliteter (tabell 1). Dette er også den hovednaturtypen som er arealmessig
størst med 42 % av det totale arealet avgrensete naturtyper. Av totalt antall lokaliteter
er 31 vurdert som svært viktige (A verdi), 115 som viktige (B verdi) og 94 som lokalt
viktige (C verdi). Selv om kun 13 % av lokalitetene er vurdert som svært viktige
utgjør disse samlet 38 % av arealet.
Tabell 1. Fordelingen av hovednaturtyper på antall og areal (daa) og deres andel av totalen.
Antall av hovednaturtype
Ferskvann/våtmark
Kulturlandskap
Skog
Sørvendt berg og rasmark
Marint
Kyst og havstrand
Totalt

Totalt
13
169
40

Andel %
5,42
70,42
16,67

1
1
16
240

0,42
0,42
6,67
100,00

Areal hovednaturtype
Ferskvann/våtmark
Kulturlandskap
Skog
Sørvendt berg og
rasmark
Marint
Kyst og havstrand
Totalt
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Totalt
759
2031
1609

Andel %
15,98
42,75
33,87

1
69
282
4752

0,01
1,45
5,93
100,00
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1 INNLEDNING/BAKGRUNN
I henhold til Stortingsmelding 58 (1996-97) skal alle kommuner kartlegge og verdisette
verdifulle naturtyper, sitat: ”Det er et politisk mål at alle landets kommuner skal
gjennomføre kartlegging og verdisetting av viktige områder for biologisk mangfold på
sine arealer (St. meld. nr. 58 (1996-97). Den kommunale kartleggingen omfatter
naturtyper, vilt, rødlistearter, ferskvannslokaliteter og marint biologisk mangfold.”
(Direktoratet for naturforvaltning 2007)
Naturtypekartlegging i Arendal kommune ble opprinnelig gjennomført i perioden 20032004, utført av Tor Erik Brandrud m. fl. (Brandrud 2005). Denne rapporten består av en
tilleggsregistrering til allerede utført naturtyperegistrering, men inkluderer også
kvalitetssikring av enkelte allerede avgrensede lokaliteter. Arendal kommune har stått for
finansieringen.
Feltarbeidet ble utført i perioden 1.juni til 15.september 2010 og rapporteringsarbeidet
med kartfesting av lokaliteter og innleggelse av beskrivelser i databasen Natur2000
(Borch & Wergeland Krog 2000) for overføring til naturbase (Direktoratet for
naturforvaltning 2010) pågikk vinteren 2010 og våren 2011. Feltarbeidet i forbindelse
med dette prosjektet er utført av Kjell Magne Olsen, Jon Klepsland og Jenny M.
Gulbrandsen (prosjektleder). Innleggelse og kartfestinger er utført av de respektive
kartleggerne, mens sammenstilling og ferdigstilling av rapporten er utført av
prosjektleder. Det har pågått en kartlegging av edellauvskog i landsdelen parallelt med
denne kartleggingen, og lokaliteter registrert av Jon Klepsland, Kim Abel og Ole Lønnve i
forbindelse med edellauvskogsprosjektet er inkludert i denne rapporten. Rapporten
inkluderer også fire lokaliteter registrert av Ole Lønnve og Arne Heggland i 2004 på
Marisberg, Tromøy.
Metoden for kartlegging følger DN håndbok 13, revidert utgave fra 2007 (Direktoratet for
naturforvaltning 2007). De registrerte lokalitetene er valgt ut etter kriteriene i kapittel 26, som også er grunnlaget for verdisettingen. Lokalitetsbeskrivelsene og SOSI-filene fra
naturtyperegistreringen er oversendt Fylkesmannen i Aust-Agder for innleggelse i
Naturbase i samarbeid med DN, og dataene vil være tilgjengelige i Naturbase på
internett (Direktoratet for naturforvaltning 2011).
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2 GJENNOMFØRING
2.1 PRIORITERTE OMRÅDER
I tilbudsgrunnlaget fra kommunen var det oppført en del prioriterte områder, disse var (i
prioritert rekkefølge) områder aktuelle i kommuneplanens arealdel, areal og
transportplan for strekningen Arendal-Grimstad, Nidelv-deltaet, Flosterøy og Tverrdalsøy,
samt supplerende kartlegging av Tromøy og Hisøy.
Prioriterte naturtyper i kartleggingsarbeidet var deltaområder (Nidelva), brakkvann- og
sumpområder, hagemark, parklandskap, dammer og fisketomme tjern, skog (rik
edellauvskog, strandskog og sumpskog) og ikke forsurede restområder. Det ble i tillegg
bevilget ekstra midler til registrering av store og hule eiker, og på oppstartsmøtet med
kommunen, FM og frivillige organisasjoner ble det avtalt at disse midlene skulle inngå
som en integrert del av prosjektet. Tidligere registreringer har i noen grad fokusert på
rike edellauvskoger ved bruk av MiS-registreringer og soppfunn av frivillige
organisasjoner/personer som grunnlag. Parallelt med denne kartleggingen er det
gjennomført en kartlegging av edellauvskog i Agder og Telemark, og derfor ble denne
naturtypen nedprioritert. Det vil også bli iverksatt en egen kartlegging i forbindelse med
ny E-18 trasè mellom Arendal og Tvedestrand, dette området er derfor ikke prioritert.
Indre deler av kommunen var også generelt lavt prioritert, da det er den kystnære delen
av kommunen som har størst utbyggingspress og endring i arealbruk.
2.2 TILRETTELEGGING FOR NATUR2000
Lokalitetene er nummerert i serier fra 1 til 605, og det er bevisst unngått å bruke
lokalitetsnummer som kommer i konflikt med allerede registrerte naturtypelokaliteter.
Det er ikke tatt hensyn til nummerering av marine registreringer. Nummerserien er ikke
sammenhengende, dette skyldes praktisk fordeling av nummerserier under feltarbeid,
koordinering med andre prosjekter som er registrert parallelt (Klepsland et al. 2011) og
bortfall av uprioriterte lokaliteter. Kvalitetssikrede lokaliteter er gitt et nytt
lokalitetsnummer og ny avgrensning i kart.
2.3 TIDLIGERE KARTLEGGINGER OG BEHANDLING AV GAMLE DATA
Det er tidligere utført naturtyperegistrering i kommunen (Brandrud 2005) hvor
kystområder, kulturlandskap, ferskvann/våtmark og rike edellauvskoger i ytre del av
kommunen ble prioritert. Tromøy, E-18 traseen fra Øystad til Austre Moland og
Sørsvann-Sagvann-Bråstad var også prioriterte områder i denne kartleggingen.
Det er i tillegg utført MiS-kartlegging i kommunen i 2003-2004, og flere av MiSområdene er konvertert til naturtypeavgrensninger av Brandrud (2005).
Noen få tidligere avgrensinger er kvalitetssikret i felt i 2010, dette gjelder spesielt
ferskvann/våtmark, strandenger og brakkvannspoller, og skog-lokaliteter (da først og
fremst avgrensninger basert på MiS). To overførte MiS-registreringer ansees som tapt
eller uprioriterte i naturtypesammenheng og anbefales slettet, dette gjelder
BN00023674, Ånes og BN00023673, Haugenes.
3 RESULTATER
3.1 NATURTYPEVARIASJON OG UTBREDELSE
Totalt ble 240 naturtypelokaliteter registrert, fordelt på 23 naturtyper og seks
hovednaturtyper (tabell 2). Kulturlandskap er den til antallet hyppigst registrerte
hovednaturtypen med 169 lokaliteter (tabell 1). Deretter følger skog med 40 lokaliteter
og kyst og havstrand med 16 lokaliteter. Oversikt over registrerte lokaliteter (tabell 3)
viser på et stort mangfold av naturtyper i de undersøkte delene av kommunen. Alle de
240 naturtypelokalitetene er kartfestet og utførlig beskrevet (Appendiks 1).
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Tabell 2. Oversikt over fordelingen av de ulike naturtypene på hovednaturtype, naturtype, areal (daa).
Hovednaturtype
Ferskvann/våtmark

Kulturlandskap

Skog

Sørvendt berg og
rasmark
Marint
Kyst og havstrand

Naturtype
Dam
Rik kulturlandskapssjø
Naturlig fisketomme innsjøer og
tjern
Evjer, bukter og viker
Kalksjø
Ikke forsuret restområde
Artsrik veikant
Hagemark
Naturbeitemark
Parklandskap
Slåttemark
Småbiotoper
Store gamle trær
Erstatningsbiotoper
Gammel barskog
Gammel fattig edellauvskog
Rik blandingsskog i lavlandet
Rik edellauvskog
Rik sumpskog
Kantkratt
Poller
Rikt strandberg
Strandeng og strandsump

Totalt

A

B
3
1

1
1
1

1
2

2

1
7
13
10
16
6
1
29
2
2
2

5
1

11
5

1
4
5

5

C
1

1
1
2
11
9
1
1
45

4
1
1
6
1

1
4
31

2
4
115

6
94

Totalt Areal
4 5,516
1 60,92
2
3
1
2
8
16
25
30
7
2
79
2
2
8
1
17
12

56,51
77,73
298,7
260
6,083
573,4
708,6
527,2
19,67
9,71
111,9
74,81
32,89
409,6
20,46
1052
94,46

1
1
2
14
240

0,6
69,03
14,67
267
4752

3.2 AREALFORDELING
Avgrenset areal er meget ujevnt fordelt mellom de ulike hovednaturtypene og
naturtypene (tabell 1, tabell 2). Kulturlandskap er den hovednaturtypen som er
arealmessig størst i dette datasettet med 42 % av det totale arealet avgrensete
naturtyper. Skog utgjør 33 % av det avgrensete arealet fulgt av ferskvann/våtmark med
nesten 16 % (tabell 1). De fleste lokalitetene er små (under 10 dekar) og kun tretten
lokaliteter er større enn 100 dekar (figur 1).

7

Naturtyperegistreringer i Arendal Kommune 2010

160

Fordeling av biotopene på arealklasser (dekar)

151

140
120
100
80
60
31

40

28

20

17

13

50-99

100-499

0
<10

10-19

20-49

Figur 1 Fordelingen av de 240 lokalitetene på 5 arealklasser. Arealet er angitt i dekar (1 daa=0,1 ha).

3.3 VERDIVURDERING AV LOKALITETENE
Av totalt antall lokaliteter registrert i prosjektet er 31 vurdert som svært viktige (A
verdi), 115 som viktige (B verdi) og 94 som lokalt viktige (C verdi) (tabell 2). Den
naturtypen som er representert med flest svært viktige lokaliteter er rik edellauvskog og
parklandskap, begge med fem lokaliteter, fulgt av strandeng og strandsump samt
naturbeitemark, begge med fire lokaliteter. Den naturtypen med flest viktige lokaliteter
er store gamle trær med 29 registreringer. Selv om kun 13 % av lokalitetene er vurdert
som svært viktige utgjør disse samlet 38 % av arealet (tabell 2). Dette skyldes blant
annet at de rike edellauvskogene dekker et relativt stort areal og at flere større
parklandskap er avgrenset. I forbindelse med oppfølging av Naturmangfoldloven er noen
naturtyper i 2011 vedtatt som utvalgte naturtyper i egen forskrift
(Miljøverndepartementet 2011). Disse naturtypene bør tas ekstra hensyn til. I Arendal
inkluderer dette flere store eiker i kulturlandskapet samt noen få områder med
slåttemark.
Tabell 3. Alle registrerte lokaliteter i kommunen med verdi og areal (daa).
Lokalitet
Sofienlund øst

Nr

Hovednaturtype
1

Sofienlund nord

2

Sofienlund sør

3

Tybakkilen tange

4

Alvekilen innerst,
nordre bukt
Alvekilen innerst,
søndre vik
Hisebrygga, øst for

100

Salvehølen

103

Buene–
Seksmannsstrømmen
Gåresund

104

Røysa, nordøst for

106

Øya, sør for

107

Gampynten, bukt
vest for

108

Skog
Skog
Skog
Skog

Naturtype
Rik edellauvskog

Utforming
Alm-lindeskog

Verdi
C

Rik edellauvskog

Alm-lindeskog

B

Rik edellauvskog

Lågurt-eikeskog

B

Rik edellauvskog

Or-askekog

B

Strandeng og strandsump

Strandeng-forstrand/panne

B

Strandeng og strandsump

Strandeng-forstrand/panne

C

Evjer, bukter og viker

Bukter og viker

C

Evjer, bukter og viker

Bukter og viker

C

Strandeng og strandsump

Strandeng-forstrand/panne

B

Parklandskap

Alléer

C

Strandeng og strandsump

Strandeng-forstrand/panne

C

Rik sumpskog

Svartor-strandskog

C

Strandeng og strandsump

Strandeng-forstrand/panne

C

Kyst og havstrand
101
Ferskvann/våtmark
Ferskvann/våtmark

Kulturlandskap
Kyst og havstrand
Skog

22,06
5,56

13,94

Kyst og havstrand
105

4,03
19,39

17,16

Kyst og havstrand
102

Areal daa

5,97
17,58
104,17

Kyst og havstrand

0,16
2,78
2,13
5,74
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Lokalitet
Ramsøya
Korsen, vestre deler
Willumstad, bukt sør
for
Bøsseviga
Engholmen
Mørfjærkilen
Korshavn, vest for
Korshavn, sørgående
vik
Sandå, stor alm
Sandå, stor ask I
Sandå, stor ask II
Sandå, stor eik I
Sandå, stor ask III
Sandå, stor eik II
Sandå, to store
spisslønner
Ormevikkilen
Øyestad kirke Ø
Øyestad kirke V
Pottjern N
Skattereidknuten SØ
Eikeliheia Ø
Eikeliheia
Øvre Bjortjern
Nesbulia
Askedalen
Rindefjell, Ormetjern
Rindefjell nord
Rindefjell sør
Bratthenget øst
Steinsåsveien sør
Steinsås midtre
Steinsås nord
Torsbudalen Ø
Steinkleiv S
Nordåsveien
Nordåsveien N
Steinkleiv N
Joåsveien
Gråen S (kløfta)
Jovannet
Ribbervann med
bekker
Engene S
Skjævestad NØ
Skjævestad M
Skjævestad

Nr
Hovednaturtype
109
Skog
110
Skog
111
Skog
112
Ferskvann/våtmark
113
Kulturlandskap
114
Kyst og havstrand
115
Skog
116
Kyst og havstrand
117
Kulturlandskap
118
Kulturlandskap
119
Kulturlandskap
120
Kulturlandskap
121
Kulturlandskap
122
Kulturlandskap
123
Kulturlandskap
124
Kyst og havstrand
220
Skog
221
Kulturlandskap
222
Skog
223
Skog
225
Skog
226
Skog
227
Skog
228
Skog
229
Skog
230
Skog
231
Skog
232
Skog
300
Kulturlandskap
302
Kulturlandskap
303
Kulturlandskap
304
Kulturlandskap
305
Skog
306
Kulturlandskap
307
Kulturlandskap
308
Kulturlandskap
309
Kulturlandskap
310
Kulturlandskap
311
Skog
312
Ferskvann/våtmark
313
Ferskvann/våtmark
314
Kulturlandskap
315
Kulturlandskap
316
Kulturlandskap
317
Kulturlandskap

Naturtype
Rik edellauvskog

Utforming
Lågurt-eikeskog

Verdi
A

Rik sumpskog

Svartor-strandskog

B

Rik sumpskog

Svartor-strandskog

C

Evjer, bukter og viker

Bukter og viker

A

Areal daa
136,34
7,87
5,35

Naturbeitemark

C

Strandeng og strandsump

Strandeng-forstrand/panne

A

Rik sumpskog

Rik sumpskog

B

Strandeng og strandsump

Strandeng-forstrand/panne

C

Store gamle trær

Gammelt tre

B

Store gamle trær

Gammelt tre

A

Store gamle trær

Gammelt tre

B

Store gamle trær

Stor eik

B

Store gamle trær

Gammelt tre

B

Store gamle trær

Stor eik

B

Store gamle trær

Gammelt tre

C

Strandeng og strandsump

Strandeng-forstrand/panne

A

Rik edellauvskog

Or-askekog

B

Parklandskap

Alléer

B

Gammel fattig
edellauvskog
Rik edellauvskog

Eikeskog

C

Lågurt-eikeskog

B

Rik blandingsskog i
lavlandet
Rik edellauvskog

Boreonemoral blandingsskog

C

Lågurt-eikeskog

A

Rik edellauvskog

Lågurt-eikeskog

B

Rik edellauvskog

Lågurt-eikeskog

B

Rik edellauvskog

Alm-lindeskog

B

Gammel fattig
edellauvskog
Gammel barskog

Eikeskog

C

Gammel granskog

B

Gammel fattig
edellauvskog
Store gamle trær

Eikeskog

C

Gammelt tre

B

Store gamle trær

Stor eik

C

Store gamle trær

Stor eik

C

Store gamle trær

Stor eik

C

Gammel fattig
edellauvskog
Store gamle trær

Eikeskog

C

Stor eik

C

Store gamle trær

Hul eik

C

Store gamle trær

Hul eik

C

Store gamle trær

Gammelt tre

B

Store gamle trær

Stor eik

C

Rik sumpskog

Rik sumpskog

B

Ikke forsuret restområde

Innsjø

B

Ikke forsuret restområde

Innsjø

C

Parklandskap

Parker

B

Naturbeitemark

(D04) Frisk fattigeng

C

Store gamle trær

Skjøttet/styvet

B

Store gamle trær

Skjøttet/styvet

B

54,18
19,46
48,93
4,31
2,60
0,23
0,26
0,10
0,47
0,10
0,43
0,23
26,48
87,35
1,24
15,85
70,72
20,46
22,63
22,81
131,98
13,42
69,08
17,48
58,26
0,18
0,07
0,21
0,11
5,39
3,16
0,05
0,16
0,54
0,08
8,16
156,16
103,80
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Lokalitet
Skjævestad NØØ
Skjævestad SØ
Skjævestad S
Langsæ N
Gunhildsboveien Ø
Gunhildsbo
Gunhildsbo gård
Gunhildsboveien V
Øvre Borås, Myra S
Myra Nedre
Spirene
Leirholttjenn
Krakkstad
Våland S
Våland Ø
Plassen
Blågestad
Eikås
Tveiten
Smedplassen V
Hesthagen
Gunhildsbo V
Vika
Øvre Borås
Øygarden
Nedre Borås
Merkevik Ø
Haslesund
Øyna S1
Øyna S2
Kjørvik V
Skarekilen
Skarekilen S
Skare N1
Skare N2
Krossen V
Skarestrand
Fredheim N,
Kongshavn
Åmdalsstø
Alveberget
Kloppa-Spedalen
Lille Gjerstadvann
Alve N
Bakke
Alve-Omholt
Sandnes

Nr
Hovednaturtype
318
Kulturlandskap
319
Kulturlandskap
320
Kulturlandskap
322
Skog
323
Kulturlandskap
324
Kulturlandskap
325
Kulturlandskap
326
Kulturlandskap
327
Kulturlandskap
328
Kulturlandskap
329
Kulturlandskap
330
Kulturlandskap
331
Kulturlandskap
332
Kulturlandskap
333
Kulturlandskap
335
Kulturlandskap
336
Kulturlandskap
337
Kulturlandskap
338
Kulturlandskap
339
Kulturlandskap
340
Kulturlandskap
341
Kulturlandskap
342
Kulturlandskap
343
Kulturlandskap
344
Kulturlandskap
345
Kulturlandskap
346
Kulturlandskap
347
Kulturlandskap
348
Skog
349
Kyst og havstrand
350
Kulturlandskap
351
Kyst og havstrand
352
Skog
353
Kulturlandskap
354
Kulturlandskap
355
Kulturlandskap
356
Kyst og havstrand
357
Kulturlandskap
358
Kulturlandskap
360
Skog
361
Skog
362
Marint
363
Kulturlandskap
364
Kulturlandskap
366
Kulturlandskap
367
Ferskvann/våtmark

Naturtype
Store gamle trær

Utforming
Gammelt tre

Verdi
B

Store gamle trær

Skjøttet/styvet

C

Naturbeitemark

(D04) Frisk næringsrik "natureng"

C

Rik sumpskog

Rik sumpskog

C

Parklandskap

Alléer

C

Store gamle trær

Skjøttet/styvet

C

Store gamle trær

Skjøttet/styvet

B

Store gamle trær

Skjøttet/styvet

C

Naturbeitemark

(D04) Frisk næringsrik "natureng"

C

Store gamle trær

Skjøttet/styvet

C

Småbiotoper

Kantsamfunn

C

Naturbeitemark

(D04) Fuktig fattigeng

B

Naturbeitemark

(D04) Frisk næringsrik "natureng"

B

Naturbeitemark

(D04) Frisk fattigeng

C

Naturbeitemark

A

Naturbeitemark

(D04) Frisk/tørr, middels baserik
eng
(D04) Frisk fattigeng

Slåttemark

Frisk/tørr, middels baserik eng

B

Naturbeitemark

(D04) Frisk fattigeng

B

Naturbeitemark

(D04) Frisk næringsrik "natureng"

C

Store gamle trær

Gammelt tre

C

Store gamle trær

Gammelt tre

C

Store gamle trær

Stor eik

C

Naturbeitemark

B

Store gamle trær

(D04) Frisk/tørr, middels baserik
eng
Hult tre

Store gamle trær

Skjøttet/styvet

C

Store gamle trær

Stor eik

C

Store gamle trær

Stor eik

C

Store gamle trær

Skjøttet/styvet

B

Rik sumpskog

Svartor-strandskog

C

Strandeng og strandsump

A

Store gamle trær

Kortvokst, åpen, artsrik saltsiveng
på skjellsand
Stor eik

Strandeng og strandsump

Strandeng-forstrand/panne

B

Rik edellauvskog

Lågurt-eikeskog

B

Store gamle trær

Gammelt tre

C

Store gamle trær

Stor eik

B

Store gamle trær

Stor eik

C

Strandeng og strandsump

Strandeng-forstrand/panne

A

Store gamle trær

Stor eik

C

Areal daa
0,19
1,49
4,01
3,01
1,66
0,44
7,12
0,12
38,14
0,32
1,71
26,30
53,83
29,05
13,19

A

77,49
1,50
88,89
8,96
1,65
3,88
0,15
18,79

C

0,19
1,05
1,00
0,25
0,30
1,40
3,18

C

0,26
25,05
37,13
0,50
0,65
0,36
4,47
7,02

Artsrik veikant
Gammel fattig
edellauvskog
Rik sumpskog

B
Eikeskog

A

Rik sumpskog

A

100,32

Poller

A

Artsrik veikant

C

Store gamle trær

Stor eik

C

Naturbeitemark

(D04) Frisk baserik eng

C

Dam

Gårdsdam

B

10
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38,20
69,03
0,23
0,19
2,37
1,09

Naturtyperegistreringer i Arendal Kommune 2010

Lokalitet
Fløyheia S
Fløyheia
Fløyheia V
Fløyheia N
Kongshavn
Nordal-Alvekilen N
Hefte N
Vågsnes N
Vågsnes NNV
Vågsnes M
Vågsnes Ø
Seikilen
Seikilen Ø
Vågsnes V
Vågsnes NV
Seikilen S
Skudereis S
Skudereis M
Skudereis N
Nedre Tybakken
Tybakken V
Marisberg SV
Marisberg S
Tybakkilen
Tybakken S
Roligheden V
Marisberg N
Sofienlund
Tybakken Ytre
Roligheden S
Roligheden Ø
Pusnes Ø
Rægevig
Storeng
Storeng V
Storefet
Sandum S
Sandum Ø
Gjerstadvannet
Færvik
Stokkelien
Støyl
Bjornes
Nordnestjern
Ledaal
Siring sandtak,
Brekka

Nr
Hovednaturtype
368
Kulturlandskap
369
Kulturlandskap
370
Kulturlandskap
371
Kulturlandskap
372
Kulturlandskap
373
Skog
374
Kulturlandskap
375
Ferskvann/våtmark
378
Kulturlandskap
379
Kulturlandskap
380
Kulturlandskap
381
Skog
382 Sørvendt berg og
rasmark
383
Kyst og havstrand
384
Kulturlandskap
385
Kulturlandskap
386
Kulturlandskap
387
Kulturlandskap
388
Kyst og havstrand
390
Kulturlandskap
391
Kulturlandskap
392
Kulturlandskap
393
Kulturlandskap
394
Skog
395
Kulturlandskap
396
Kulturlandskap
397
Skog
398
Kulturlandskap
399
Kulturlandskap
400
Kulturlandskap
401
Kulturlandskap
402
Skog
405
Kulturlandskap
407
Kulturlandskap
408
Kulturlandskap
409
Kulturlandskap
410
Kyst og havstrand
411
Kulturlandskap
416
Ferskvann/våtmark
417
Skog
418
Kulturlandskap
419
Kulturlandskap
420
Kulturlandskap
422
Kulturlandskap
423
Kulturlandskap
424
Kulturlandskap

Naturtype
Artsrik veikant

Utforming

Verdi
B

Store gamle trær

Stor eik

C

Slåttemark

Frisk/tørr, middels baserik eng

B

Parklandskap

Parker

B

Store gamle trær

Stor eik

C

Rik edellauvskog

Lågurt-eikeskog

A

Slåttemark

Frisk/tørr, middels baserik eng

B

Dam

Gårdsdam

C

Store gamle trær

Stor eik

B

Store gamle trær

Stor eik

C

Hagemark

Eikehage

B

Rik sumpskog

Svartor-strandskog

B

Kantkratt

Urterik kant

C

Strandeng og strandsump

Hevdet med beite

C

Store gamle trær

Gammelt tre

C

Naturbeitemark

(D04) Fuktig fattigeng

B

Slåttemark

Frisk/tørr, middels baserik eng

C

Store gamle trær

Hul eik

B

Strandeng og strandsump

Stort strandengkompleks

C

Store gamle trær

Stor eik

C

Store gamle trær

Stor eik

C

Store gamle trær

Gammelt tre

A

Slåttemark

Frisk/tørr, middels baserik eng

B

Rik sumpskog

Svartor-strandskog

B

Areal daa
0,52
0,19
1,06
1,43
0,23
209,03
1,65
1,05
0,32
0,26
85,25
2,84
0,60

Artsrik veikant

B

Store gamle trær

Stor eik

C

Gammel fattig
edellauvskog
Parklandskap

Eikeskog

B

Parker

A

Parklandskap

Parker

B

Store gamle trær

Stor eik

C

Store gamle trær

Skjøttet/styvet

B

Gammel fattig
edellauvskog
Store gamle trær

Eikeskog

B

Skjøttet/styvet

C

Hagemark

Eikehage

B

2,88
0,20
8,59
2,10
0,11
7,30
0,93
0,32
0,44
6,18
17,32
1,22
0,38
18,96
17,40
9,87
1,29
1,40
37,13

Artsrik veikant

B

Store gamle trær

Stor eik

C

Rikt strandberg

Sørlig

B

Slåttemark

Frisk/tørr, middels baserik eng

B

Kalksjø

Kransalgesjø

A

Rik edellauvskog

Lågurt-eikeskog

A

Naturbeitemark

(D04) Frisk næringsrik "natureng"

B

Naturbeitemark

(D04) Frisk fattigeng

B

Store gamle trær

Skjøttet/styvet

C

Hagemark

Orehage

B

Parklandskap

Alléer

B

Erstatningsbiotoper

Sand- og grustak

B

0,61
124,21
0,38
1,20
11,93
6,12
298,68
110,91
12,19
15,00
0,10
7,93
3,61
16,64
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Lokalitet
Brekka Sandtak,
Brekka
Seldal
Seldal Ø
Klodeborg V
Klodeborg
Grandalen
Bie
Øystad
Øvre Borås 2, Myra S
Barbu Kirke
Damveien Hisøy
Gimle V
Gimle Ø
Slåbervik N
Slåbervik S
Trommestad Ø
Trommestad S
Trommestad V
His kirke
Vragviga
Løvold N
Løvold S
Tangen
Asdal
Engene kirke
Tingstveit
Bjønnum
Bjønnum N
Hestekjær N1
Hestekjær N2
Strømsbuneset
Hovedgård
Strømsbu
Arendal Gravlund
Høgedal N
Solberg gård
Aust-Agder
Folkemuseum
Sageneset Ø
Sageneset NØ
Myra
Assev, Indre
Rossevannet N
Reiersøl
Tykkeris
Øvre Løddesøl gård

Nr
Hovednaturtype
425
Kulturlandskap
427
Kulturlandskap
428
Kulturlandskap
429
Kulturlandskap
430
Kulturlandskap
433
Kulturlandskap
435
Kulturlandskap
436
Kulturlandskap
438
Kulturlandskap
458
Kulturlandskap
460
Ferskvann/våtmark
461
Kulturlandskap
462
Kulturlandskap
464
Kulturlandskap
465
Kulturlandskap
466
Kulturlandskap
467
Kulturlandskap
468
Kulturlandskap
469
Kulturlandskap
470
Kulturlandskap
471
Kulturlandskap
472
Skog
473
Kulturlandskap
474
Kulturlandskap
475
Kulturlandskap
476
Kulturlandskap
478
Kulturlandskap
481
Kulturlandskap
482
Kulturlandskap
483
Kulturlandskap
484
Kulturlandskap
485
Kulturlandskap
486
Kulturlandskap
487
Ferskvann/våtmark
488
Kulturlandskap
489
Kulturlandskap
495
Kulturlandskap
497
Ferskvann/våtmark
498
Kulturlandskap
503
Kulturlandskap
506
Kulturlandskap
507
Kulturlandskap
510
Kulturlandskap
511
Kulturlandskap

Naturtype
Erstatningsbiotoper

Utforming
Sand- og grustak

Verdi
B

Hagemark

Eikehage

B

Slåttemark

Frisk/tørr, middels baserik eng

B

Parklandskap

Alléer

B

Store gamle trær

Skjøttet/styvet

A

Areal daa
58,17

Artsrik veikant

B

Store gamle trær

Stor eik

B

Naturbeitemark

(D04) Frisk næringsrik "natureng"

A

Store gamle trær

Gammelt tre

C

Parklandskap

Kirkegårder

B

Dam

Gårdsdam

B

Parklandskap

Parker

A

Parklandskap

Parker

C

Parklandskap

Parker

C

Naturbeitemark

(D04) Frisk fattigeng

C

Hagemark

Eikehage

B

Store gamle trær

Hul eik

A

Store gamle trær

Skjøttet/styvet

B

Parklandskap

Kirkegårder

B

Hagemark

Eikehage

C

Parklandskap

Parker

B

Rik edellauvskog

Lågurt-eikeskog

B

Parklandskap

Alléer

A

Store gamle trær

Skjøttet/styvet

B

Parklandskap

Kirkegårder

C

Parklandskap

Alléer

C

Hagemark

Eikehage

B

Store gamle trær

Stor eik

B

Store gamle trær

Skjøttet/styvet

C

Hagemark

Eikehage

B

Parklandskap

Parker

A

Parklandskap

Parker

C

Parklandskap

Kirkegårder

B

63,66
1,06
0,42
4,32
2,83
0,32
150,10
0,20
20,14
2,37
16,01
7,53
11,57
25,45
19,39
0,13
14,65
33,28
13,98
40,90
12,40
81,40
8,01
13,08
7,61
11,12
1,43
1,90
29,09
29,05

Dam

B

Store gamle trær

Skjøttet/styvet

A

Parklandskap

Parker

A

35,63
124,56
1,01
14,97
9,37

Artsrik veikant

B

Naturlig fisketomme
innsjøer og tjern
Naturbeitemark

Små myrtjern og myrpytter

C

(D04) Frisk fattigeng

A

Naturbeitemark

(D04) Frisk fattigeng

B

Naturbeitemark

(D04) Frisk fattigeng

C

Store gamle trær

Gammelt tre

B

Store gamle trær

Stor eik

C

Småbiotoper

Åkerholmer

B
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7,18
34,42
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3,39
3,26
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Lokalitet
Paddetjern
Omholt N
Lille Omholt Ø
Lille Omholt
lille Omholt V
Sagenes
Nedre Sagvannet NV
Lunnerød gård
Lerestveit
Gjennestad, Indre
Gjennestad, Ytre
Nersten
Øystad kirke
Øyestad Gård S
Øyestad Gård
Bjorbekk Kirke
Engelstjern Gård
Engelstjerna
Holtebekk
Skjulestad 1
Skjulestad SØ
Brekkenes S
Brekkenes
Auste Moland Kirke
Austre Moland Kirke
S
Bjørnebu
Ytrebø
Yterbø N
Staubø
Vatnebu S
Holmesund
Vatnebu N
Tveite S
Ulsryggen
Hamnevollen
Skjulestad 4
Arnevik SV
Rørdalsvik
Skjulestad 3
Flosta Kirke
Skjulestad 2
Merkevik V
Skarekilen N
Hefte V
Vågsnes S
Langsæ-Barbudalen

Nr
Hovednaturtype
512
Ferskvann/våtmark
513
Kulturlandskap
514
Kulturlandskap
515
Kulturlandskap
516
Kulturlandskap
518
Kulturlandskap
519
Skog
526
Kulturlandskap
528
Skog
529
Kulturlandskap
530
Kulturlandskap
531
Kulturlandskap
532
Kulturlandskap
533
Kulturlandskap
534
Kulturlandskap
535
Kulturlandskap
536
Kulturlandskap
537
Ferskvann/våtmark
540
Kulturlandskap
542
Kulturlandskap
543
Kulturlandskap
545
Kulturlandskap
546
Kulturlandskap
547
Kulturlandskap
548
Kulturlandskap
549
Kulturlandskap
552
Kulturlandskap
553
Skog
554
Kulturlandskap
555
Kulturlandskap
556
Kyst og havstrand
558
Kulturlandskap
561
Kulturlandskap
563
Kulturlandskap
566
Kulturlandskap
567
Kulturlandskap
568
Kyst og havstrand
569
Kulturlandskap
570 Kulturlandskap
571 Kulturlandskap
572 Kulturlandskap
573 Kulturlandskap
574 Skog
576 Skog
577 Kulturlandskap
578 Skog

Naturtype
Naturlig fisketomme
innsjøer og tjern
Naturbeitemark

Utforming
Små myrtjern og myrpytter

Verdi
A

(D04) Frisk fattigeng

B

Hagemark

Eikehage

B

Parklandskap

Parker

B

Areal daa
49,33

Artsrik veikant

B

Store gamle trær

Stor eik

C

Gammel barskog

Gammel granskog

B

Parklandskap

Alléer

B

Gammel fattig
edellauvskog
Naturbeitemark

Eikeskog

A

(D04) Frisk næringsrik "natureng"

C

Hagemark

Askehage

B

Hagemark

Askehage

B

Parklandskap

Kirkegårder

B

Hagemark

Eikehage

B

Parklandskap

Parker

B

Parklandskap

Kirkegårder

C

Store gamle trær

Skjøttet/styvet

B

Rik kulturlandskapssjø

Næringsrik utforming

B

Hagemark

Eikehage

B

Store gamle trær

Gammelt tre

C

Hagemark

Eikehage

B

Hagemark

Eikehage

C

Store gamle trær

Stor eik

B

Parklandskap

Kirkegårder

B

Hagemark

Eikehage

A

Store gamle trær

Gammelt tre

B

Store gamle trær

Stor eik

C

Rik sumpskog

Varmekjær kildelauvskog

C

Store gamle trær

Stor eik

C

Naturbeitemark

(D04) Frisk fattigeng

B

Rikt strandberg

Sørlig

B

Naturbeitemark

(D04) Frisk fattigeng

C

Store gamle trær

Skjøttet/styvet

B

Parklandskap

Alléer

C

Store gamle trær

Stor eik

B

Store gamle trær

Stor eik

B

Strandeng og strandsump

Strandeng-forstrand/panne

B

Store gamle trær

Hult tre

B

Store gamle trær
Parklandskap
Store gamle trær
Store gamle trær
Rik sumpskog
Rik edellauvskog
Store gamle trær
Rik edellauvskog

Skjøttet/styvet
Kirkegårder
Stor eik
Stor eik
Rik sumpskog
Lågurt-eikeskog
Hul eik
Alm-lindeskog

B
B
C
C
C
A
C
B

7,80
8,80
4,78
0,15
5,24
15,41
7,15
104,61
36,23
27,04
8,46
10,13
57,27
4,84
10,34
7,34
60,92
36,05
0,34
40,85
21,53
0,23
13,80
18,74
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0,30
0,35
2,55
0,21
3,82
2,74
5,17
1,00
0,23
0,30
0,30
2,35
0,14
0,39
5,65
0,29
0,30
1,33
71,24
0,24
75,07
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3.4 ARTSMANGFOLD
Det er registrert et stort artsmangfold knyttet særlig til de rike edellauvskogene, hvor det
er gjort flere svært viktige funn av sopp. Langs kysten er det flere viktige
brakkvannssamfunn med unik insektfauna og blant annet funn av ferskvannsreke. Flere
av strandengene og svartor-strandskogene har sjeldne starrarter som dronningstarr og
vipestarr.
Spesielle arter som er kartlagt gjennom prosjektet er tilgjengelig i Artskart
(Artsdatabanken & GBIF 2010). I tillegg er de koblet til lokalitetsbeskrivelsene i
Natur2000-basen.
Tabell 4 Oversikt over rødlistede arter funnet og registrert på naturtypelokaliteter i kommunen.
Gruppe
Amfibier og reptiler
Karplanter

Sopp

Vitenskapelig navn
Triturus vulgaris
Rana lessonae
Carex pseudocyperus
Centaurium littorale
Centaurium pulchellum
Neottia nidus-avis
Taxus baccata
Ulmus glabra
Trifolium fragiferum
Fraxinus excelsior
Carex paniculata
Elatine hexandra
Scorzonera humilis
Ceriporia excelsa
Fistulina hepatica
Holwaya mucida
Hygrophorus russula
Kavinia himantia
Oligoporus undosus
Pachykytospora tuberculosa
Russula anthracina
Russula roseipes
Xylobolus frustulatus
Gymnopus fusipes
Hygrophorus nemoreus
Porphyrellus porphyrosporus
Phellodon niger
Cortinarius salor
Gloiodon strigosus
Russula violeipes
Albatrellus cristatus
Tricholoma acerbum
Tricholoma ustaloides
Ramaria botrytis
Lactarius luridus
Cantharellus amethysteus
Entoloma sinuatum
Strobilomyces strobilaceus
Boletopsis leucomelaena
Russula albonigra
Lactarius pterosporus
Lindtneria trachyspora
Ramariopsis kunzei
Gyroporus castaneus
Microglossum olivaceum
Tremellodendropsis tuberosa

Norsk navn
liten salamander
damfrosk
dronningstarr
tusengylden
dverggylden
fuglereir
barlind
alm
jordbærkløver
ask
toppstarr
skaftevjeblom
griseblad
Ceriporia excelsa
oksetungesopp
lindebeger
kremlevokssopp
narrepiggsopp
Oligoporus undosus
eikegreinkjuke
kokskremle
rosenfotkremle
ruteskorpe
stubbeflathatt
lundvokssopp
falsk brunskrubb
svartsølvpigg
blå slimslørsopp
skorpepiggsopp
ferskenkremle
grønn fåresopp
bittermusserong
sleip kastanjemusserong
rødtuppsopp
Lactarius luridus
Cantharellus amethysteus
giftig rødskivesopp
skjellrørsopp
gråkjuke
gråsvart kremle
rosakjøttriske
Lindtneria trachyspora
hvit småfingersopp
kastanjerørsopp
oliventunge
Tremellodendropsis tuberosa
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Antall
Truethetskategori funn
NT
1
CR
1
NT
1
EN
1
VU
1
NT
2
VU
1
NT
5
EN
1
NT
1
VU
1
NT
1
NT
1
NT
2
NT
3
NT
3
NT
3
NT
1
VU
2
NT
2
NT
1
NT
1
NT
5
VU
1
NT
2
NT
1
NT
1
VU
1
NT
1
NT
2
VU
1
EN
1
VU
2
NT
1
NT
1
NT
3
NT
1
EN
1
NT
1
NT
2
VU
2
EN
1
NT
3
NT
1
VU
1
NT
1
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Gruppe

Insekter

Andre virvelløse dyr

Fugl
Totalt

Vitenskapelig navn
Dermoloma atrocinereum
Mutinus caninus
Microglossum fuscorubens
Russula olivacea
Clavaria zollingeri
Camarophyllopsis foetens
Camarophyllopsis hymenocephala
Perenniporia narymica
Inocybe corydalina
Russula virescens
Sarcodon versipellis
Cortinarius tofaceus
Entoloma incanum
Geoglossum simile
Gyrinus caspius
Brachytron pratense
Mecinus collaris
Enochrus quadripunctatus
Gyrinus suffriani
Acentria ephemerella
Mya arenaria
Palaemonetes varians
Vertigo antivertigo
Craspedosoma rawlinsii
Sturnus vulgaris

Norsk navn
Dermoloma atrocinereum
dvergstanksopp
kobbertunge
olivenkremle
fiolett greinkøllesopp
stanknarrevokssopp
Camarophyllopsis
hymenocephala
Perenniporia narymica
Inocybe corydalina
rutekremle
gulbrun storpigg
Cortinarius tofaceus
grønn rødskivesopp
trolljordtunge
Gyrinus caspius
vårøyenstikker
Mecinus collaris
Enochrus quadripunctatus
Gyrinus suffriani
Acentria ephemerella
Mya arenaria
ferskvannsreke
Vertigo antivertigo
Craspedosoma rawlinsii
Sturnus vulgaris

Antall
Truethetskategori funn
VU
1
NT
1
VU
2
NT
1
VU
1
VU
1
EN
VU
VU
NT
NT
EN
NT
NT
VU
NT
EN
DD
NT
VU
VU
VU
NT
NT
NT

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
3
1
1
103

4 REGISTRERINGSSTATUS
I følge naturtypehåndboka (Direktoratet for Naturforvaltning 2007) kap. 7.7 er det en
målsetting at kommunen skal ha en oversikt over hvilke arealer som er godt kartlagt og
hvilke som ikke er godt kartlagt. I et prosjekt med begrensede midler vil man ikke kunne
kartlegge alt areal innenfor en kommune. BioFokus valgte å starte kartleggingen i de
prioriterte områdene som var utpekt av Arendal kommune. En del områder ble i tillegg
oppsøkt med bakgrunn i lokalkunnskap i området, tips fra frivillige organisasjoner,
artsfunn registrert i artskart, undersøkelser av kart og områder oppdaget under transport
gjennom kommunen. De ytre delene av kommunen, Hisøy, Tromøy, Eydehavn og Flosta
er godt kartlagt, og ellers er kulturlandskapet i store deler av kommunen godt undersøkt.
Deler av skogarealene er godt undersøkt, dette gjelder hovedsakelig områder plukket ut
med bakgrunn i MiS-registreringer og områder undersøkt i forbindelse med
Edellauvskoprosjektet. Mesteparten av skogarealene er ikke undersøkt i felt, men vurdert
som lite aktuelle på grunnlag av ortofoto.
Innenfor de oppsøkte områdene kan kartleggingsstatus etter 2010-sesongen anses
rimelig god m.h.t. hvor stor andel av reelle naturtypelokaliteter som er kartlagt og hvor
presist disse er avgrenset. Storparten av kommunen er nå dekket opp av enten denne
eller tidligere undersøkelser (både MiS- og naturtypekartlegging) og generell
registreringsstatus for storparten av kommunen er derfor anslått til delvis undersøkt
(godt men ufullstendig)etter kriterier fra DN. I hele kommunen kan områder ha blitt
oversett og en rettet kartlegging og videre undersøkelse av prioritererte områder
anbefales. Et område med ufullstendig kartlegging er deler av tidligere Austre Moland
kommune; Ottersland, Sagene og vestover mot Krøgenes.
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4.1 PRIORITERTE OMRÅDER FOR FREMTIDA KARTLEGGING
Sammen med registreringen som er utført tidligere er store deler av kommunens
naturtypelokaliteter nå kartlagt og registrert i Naturbase. Registreringen er i stor grad
basert på karplanteflora og antagelser om potensial for andre grupper av organismer,
spesielt sopp og insekter. En fremtidig kartlegging bør prioritere grundigere
undersøkelser av organismegrupper som er svakt undersøkt i kommunen. Et eksempel er
de unike brakkvannssamfunnene ved Gjerstadvannene. Det er registrert relativt få
dammer i kommunen, og det finnes trolig flere uoppdagete lokaliteter med potensial for
amfibier.
5 DISKUSJON
5.1 OMRÅDER MED BEHOV AV SIKRING
Svært mange av kommunens naturtypelokaliteter består av kulturlandskap eller
kulturlandskapselementer som er avhengige av hevd og skjøtsel for at verdiene skal
opprettholdes. Kommunen har relativ mye husdyrhold, og tiltak bør rettes mot
landbruket for å sikre kontinuerlig beite av naturbeitemarker uten at disse kultiveres. Det
er registrert et fåtall slåttemarker, men de fleste naturbeiter og slåttemarker blir hevdet
ved en kombinasjon av både beite og slått, eller kun beitet. Det er viktig at slåttemarker
blir hevdet ved slått, da beite vil endre viktige faktorer som bl.a. næringstilførsel og
tråkkpåvirkning, og dermed også artssammensetning.
Gjerstadvannene har tidligere blitt demmet opp for å sikre vann til landbruket i området.
Det er viktig at konsekvensene av dette utredes nærmere og dersom det viser seg
nødvendig bør den naturlige saltvannsinstrømningen ved springflo reetableres.
Det står en del svært gamle og grove trær i kommunen, men mesteparten av
registreringene av store gamle trær er av lokalt viktig og viktig verdi. Mange av disse
står i hager og parklandskap, og for å sikre en kontinuitet av store gamle trær bør det
innføres restriksjoner på fjerning av disse.
Antallet strandenger og svartorstrandskoger har blitt kraftig redusert på grunn av
nedbygging, og det er viktig at de gjenværende arealene sikres, og spesielt viktig er det
med hevd av kortvokste og artsrike strandenger som ellers vil stå i fare for å gro igjen
med takrør. Arendal kommune har svært mange artsrike eikeskoger, enkelte av dem er
tydelig rike og med opplagte verdier i form av gammel eikeskog, mens andre er lettere å
overse uten spesiell kjennskap til sopp og vedlevende insekter. Flere av disse
eikeskogene har arter (av sopp) som er unike i landet, og disse må sikres.
5.2 FREMMEDE ARTER
Der fremmede arter er observert i naturtypene, er dette tatt med i beskrivelsen. I andre
tilfeller er observasjoner av høyrisiko fremmede arter registrert i Artskart. Dette gjelder
blant annet rynkerose som til dels opptrer spredt forvillet fra hager, men til dels også i
økende grad i strandsonen hvor den utskygger annen vegetasjon. Platanlønn finnes flere
steder i kommunen, de største observerte bestandene er i den gamle parken på Galten
(Hisøy) og øverst ved Langsævann. Det finnes store mengder forvillet gravmyrt, lupin og
kanadagullris forvillet fra hager i hele kommunen, spesielt i vegkanter.
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APPENDIKS 1: LOKALITETSBESKRIVELSER
1, Sofienlund øst - SKOG, Rik edellauvskog (Alm-lindeskog) - Verdi C
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger ved Sofienlund, langs veiens (F-198) nordside.
Naturgrunnlag: Tromøya ligger i sin helhet innenfor boreonemoral vegetasjonssone.Bergrunnen består av diorittisk til granittisk gneis og
migmatitt (NGU 2009a). Løsmassene består av bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke (NGU 2009b).
Naturtyper og utforminger: Skog med noe alm (NT). Største dimensjon var en tredelt alm på ca 50 cm dbh. Mye spisslønn og en del ask
vokser også her. I tillegg forekommer noe furu, kirsebær, lind og osp. Ospa er ikke større enn 20-30 cm dbh, mens for de andre trærne
varierer størrelsen mellom 20 og 40 cm dbh. Mengden død ved er liten. Skogbunnen er preget av lågurtvegetasjon med noe liljekonvall.
Nattfiol sp., vendelrot og prestekrage ble også registrert her. I vegkanten og innimellom kommer det opp en del skvalderkål og
skogpartiet er forholdsvis mørkt. Lite lys treffer skogbunnen. Her og der er fattigere partier med blåbærlyng.
Trusler: Utbygging.
Fremmede arter: Skvalderkål brer seg utover lokaliteten.
Vegetasjon: Alm-lindeskog (D4)
Verdivurdering: Lokaliteten utgjør en rik skogtype som er hensynskrevende (LR), men arealet er forholdsvis lite og utformingen er ung.
Alm er vertsplante for almestjertvinge (VU) som har et vist potensial i området. Eksponeringen av trærne bør være tilstrekkelig til at
larven kan utikle seg, og det finnes trolig nok nektarplanter i området som de voksne, særlig hunnene, trenger. Treslagvariasjonen er
ikke så stor, men lokaliteten må sees i sammenheng med lokalitet 2 og 3. Forekomst av grov alm og potensial for insekter forsvarer at
lokaliteten avgrenses som naturtype, men verdien vurderes foreløpig ikke som høyre enn lokalt viktig (C verdi) da det meste av skogen
er ung, uten død ved og uten påviste truede arter.
Skjøtsel og hensyn: Litt tynning av oppslag av ask kan med fordel gjøres, slik at mer lys slipper til i feltsjiktet.

2, Sofienlund nord - SKOG, Rik edellauvskog (Alm-lindeskog) - Verdi B
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger på nedsiden av veien (F-198), og avgrensingen følger veien i sør. I nord og vest grenser
lokaliteten dels mot dyrket mark, mens en stripe strekker seg ned langs sjøen.
Naturgrunnlag: Tromøya ligger i sin helhet innenfor boreonemoral vegetasjonssone.Bergrunnen består av diorittisk til granittisk gneis og
migmatitt (NGU 2009a). Løsmassene består stort sett av bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke, men i et parti finnes marine
strandavsetninger (NGU 2009b).
Naturtyper og utforminger: Lokaliteten er vest-vendt og avgrenset av vei i sør og mot jorder/bebyggelse i nord. Skog dominert av en del
ask, selje, spisslønn, osp, hassel, kirsebær, bjørk. Noe lind, alm (NT), eik og bøk forekommer også. Et fuktdrag/liten bekk går gjennom
området og i tilknytning til dette forekommer noe svartor, alm, ask og hegg. De fleste trærne er forholdsvis småvokst med en øvre dbh
på ca 40 cm. Dette gjelder de fleste treslagene. En stor alm (ca 80-90 cm dbh) med mulig begynnende hulhet står nokså langt mot vest i
området. En liten barlind (VU) (ca 40 cm høy) vokser rett ved denne. I hht dataene på Artsdatabanken og GBIF Norge (2009)
(sammenstilling av informasjonen fra alle store herbarier og andre viktige aktører) er barlind kun kjent fra Tromlingene ved Tromøya,
hvor det står et stort eksemplar. Det er heller ikke mange kjente forekomster ellers i Arendal. Flere relativt grove ask står i kant mot vei
i den nordlige delen av området. En del død ved forekommer i partier, men kontinuiteten er lav. Skogbunnen er stort sett preget av
lågurtvegetasjon med dominans av karakteristiske arter for skogtypen som liljekonvall, skogfiol, knollerteknapp og fingerstarr. Noen
eksemplar av orkidéen grov nattfiol ble notert. Enkelte steder finnes skrinnere partier, og det er her eika kommer inn. Langs fuktdraget
vokser bl.a. vendelrot. Ned mot sjøen finnes et smalt belte med svartor-strandskog. Her forekommer foruten svartor, ask, spisslønn,
gråor og hegg. Ellers forekommer det ganske mye skvalderkål på lokaliteten, og platanlønn har også etablert seg. Platanlønn er i henhold
til Norsk svarteliste (Gederaas et al. 2007) plassert i kategorien ”høy risiko”. Skvallerkålen har en svært aggressiv voksemåte og danner
tette bestander, dette legger beslag på mye lys og jordsmonn som ellers ville vært tilgjengelig for naturlige arter. Planten er svært
vanskelig å fjerne når den først har blitt etablert (SABIMA, 2009).
Trusler: Utbygging, hugst.
Fremmede arter: Platanlønn og skvalderkål.
Vegetasjon: Rik sumpskog (E4)
Or-askeskog (D6)
Alm-lindeskog (D4)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Svartor-strandskog (E6)

18

Naturtyperegistreringer i Arendal Kommune 2010
Verdivurdering: Lokaliteten bør ha et stort potensial for insekter knyttet til edelløvskog. Spesielt arter knyttet til løvverket. Lokaliteten er
vest-vendt og treslagvariasjonen er stor. Alm (NT) forekommer i lokaliteten. Denne er vertsplante for almestjertvinge (VU). Denne arten
så vidt bekjent ikke funnet på Tromøya, men er registrert i Nedenes, Arendal kommune. Lokaliteten må betegnes som egnet for arten.
Lokaliteten har stor treslagfordeling, hvilket er gunstig for sommerfugler. Flere natur- og vegetasjonstyper finnes innenfor
avgrensningen, deriblant et lite parti svartor-strandskog (EN). Fuktdraget er et viktig element, som øker spennet i økologiske forhold og
dermed potensialet for et variert biologisk mangfold. Skogen har en forholdsvis ung utforming, og den er noe påvirket. Sannsynligvis vil
en viss grad av skjøtsel kunne være gunstig m.h.p. å bevare og videreutvikle et rikt biologisk mangfold, da mer det vil bevare et
halvåpent bestand der lystet når ned til skogbunnen. Lokaliteten gis verdi B (regionalt viktig) fordi det er en relativt stor og velutviklet
lokalitet med rik edelløvskog som har innslag av rødlistede arter (2 treslag) og med potensial både for rik insektfauna og eventuelt
rødlistede sopparter knyttet til rik bakke i edelløvskog.
Skjøtsel og hensyn: Deler av lokaliteten kan åpnes litt og oppslag av ask kan holdes nede. Platanlønn bør fjernes.

3, Sofienlund sør - SKOG, Rik edellauvskog (Lågurt-eikeskog) - Verdi B
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger litt sør for Sofienlund og er i vest avgrenset av åker, mens den ellers stort sett grenser mot
skrinnere furuskog
Naturgrunnlag: Tromøya ligger i sin helhet innenfor boreonemoral vegetasjonssone.Bergrunnen består av diorittisk til granittisk gneis og
migmatitt (NGU 2009a). Løsmassene består av bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke (NGU 2009b).
Naturtyper og utforminger: Rik edelløvskog i kant mot dyrka mark. Mange steingjerder på kryss og tvers indikerer grensa mot tidligere
dyrka mark. Lokaliteten er sør-vest vendt. Her finnes en del eik med dimensjoner opp mot 70 cm dbh, men de fleste trærne er av
mindre dimensjoner. I tillegg finnes det betydelig innslag av andre treslag; spisslønn, osp, selje, ask, kirsebær, lind, hagtorn, svartor,
bøk og furu. Også bøk, lind og furu er representert med relativt grovvokste eksemplarer. Det er lite død ved, men noe forekommer i
partier. Mye bjørnebær vokser i jordekanten. I tillegg finnes blodstorkenebb, liljekonvall, knollerteknapp, gjerdevikke, ryllik, fagerklokke,
fingerstarr, lundhengeaks, legeveronika, gullris, krattmjølke, rødknapp og kratthumleblom. I jordekanten forekommer også mye
skvallerkål enkelte steder, samt oppslag av platanlønn her og der. Skvallerkålen stod i blomst ved befaringstidspunktet, og det ble søkt
etter nektarspisende insekter på den uten at det ble observert særlig mange. Skvallerkål trekker forholdsvis bra på insekter, og få
insekter på disse indikerer at mange arter var ferdig med svermingen på befaringstidspunktet. Platanlønn er i henhold til Svartelista
(Gederaas et al. 2007) svartelistet i kategorien ”høy risiko”. Skvallerkålen har en svært aggressiv voksemåte og danner tette bestander,
dette legger beslag på mye lys og jordsmonn som ellers ville vært tilgjengelig for naturlige arter. Planten er svært vanskelig å fjerne når
den først har blitt etablert (SABIMA, 2009).
Trusler: Utbygging, hugst.
Fremmede arter: Platanlønn og skvalderkål.
Vegetasjon: Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
Verdivurdering: Lokaliteten er sør-vestvendt hvilket er gunstig for insekter. Her blir det varmt. I tillegg er det stor treslagvariasjon.
Begge disse forholdene er gunstig for insekter, særlig sommerfugler og en rekke arter biller og veps. Verdien til denne lokaliteten vil
dessuten kunne økes på sikt hvis trærne får stå i fred slik at de utvikler hulhet. Denne lokaliteten har det beste insektpotensialet av de
avgrensede naturtypelokalitetene på Marisberg, og mer grundig insektundersøkelse anbefales. Lokaliteten har også et bra potensial for
fugl. Lågurt-eikeskog er dessuten noe truet vegetasjonstype (VU). Verdien settes til B (regional tviktig) fordi det er en godt utformet
edelløvskogslokalitet med godt potensial for rødlistearter. Fuglelivet er trolig også rikt.
Skjøtsel og hensyn: Platanlønn bør bekjempes.

4, Tybakkilen tange - SKOG, Rik edellauvskog (Or-askekog) - Verdi B
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger mot Tromøysund ved innløpet til Tybakkilen.
Naturgrunnlag: romøya ligger i sin helhet innenfor boreonemoral vegetasjonssone.Bergrunnen består av diorittisk til granittisk gneis og
migmatitt (NGU 2009a). Løsmassene består av bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke med innslag av tykk morene (NGU 2009b).
Naturtyper og utforminger: Lokaliteten ligger nordvendt mot Tromøysund. Mot vest avgrenses den av hage og skogareal som er preget
av rydding og noe hogstavfall, mot sør avgrenses lokaliteten noe diffust mot fattigere og mer grandominert skog, mot sørøst/øst
avgrenses lokaliteten skarpt mot fattigere vegetasjon. Bortsett fra et par oppstikkende småknauser, ligger området på løsmasser,
muligens skjellsand. Området har vært åpen hagemark/beitemark tidligere. Steingjerdet gjennom lokaliteten vitner om tidligere bruk.
Lokaliteten er i dag tresatt. Ask dominerer i tresjiktet. I tillegg finnes hegg, selje, svartor, rogn, spisslønn, gran og det fremmede
treslaget platanlønn. Platanlønn er svartelistet i kategorien ”høy risiko”. Minst ett stort eksemplar av arten står innenfor lokaliteten, og
frør seg godt slik at det er stor tetthet av småplanter av arten. Vegetasjonsmessig er skogen ennå preget av tidligere kulturpåvirkning.
De fuktige partiene utvikler seg mot or-askeskog, mens vegetasjonen på mer tørre, oppstikkende partier er lågurtskog. I kant mot sjøen
finnes også fragmenter av strandengvegetasjon.
Skogen er ikke særlig grovvokst. Vanlig dimensjon på herskende trær er ca 25 cm. Noen få enkelttrær (selje) er betydelig grovere. Flere
av de tynne askestammene er generert ved rotskudd fra kraftigere basiser. Sannsynligvis har området vært spredt tresatt i tidligere
generasjoner.
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Feltsjiktet er stort sett rikt. Den mest interessante noteringen er en forekomst av den rødlistede karplanten marinøkkel Botrychium
lunaria (NT) som ble funnet nordøst i lokaliteten. I alt 47 eksemplarer er foreløpig talt opp innenfor et lite areal ved koordinat UTMwgs84
0489013 6480658 til 0489019 6480645. Flere eksemplar av arten kan finnes innenfor lokaliteten, men koordinatene angir med stor
sikkerhet hovedforekomsten. Marinøkkel er en art som både kan inngå i rik edelløvskog (gjerne med kalkpåvirkning) og i
naturbeitemarker/slåttemarker. På denne lokaliteten er det sannsynlig at arten har hatt større utbredelse i tidligere generasjoners mer
åpne kulturlandskap. Arten er i dag svært sjelden i Aust-Agders kyststrøk. I hht dataene på Artsdatabanken og GBIF Norge (2009)
(sammenstilling av informasjonen fra alle store herbarier og andre viktige aktører) og lokalkjente botanikere er arten kun funnet på to
andre lokaliteter på Tromøya, og siste funn er 45 år gammelt. For øvrig ble grov nattfiol (minst 10 eksemplarer), fingerstarr, mjødurt,
sau/geittelg, korsved, vendelrot, skogfiol, broddbergknapp, blåknapp, maiblom, sølvbunke, ormetelg, sisselrot og jonsokkoll funnet i
skog. I kant mot sjøen finnes dessuten et smalt belte med strandengvegetasjon hvor vanlige arter som gåsemure, strandkjempe fjørekoll
og litt saltsiv forekommer. Sverdlilje ble funnet i fuktsiv med mjødurtdominans og svartor i tresjiktet.
Det er lite dødt trevirke. Noen få eksemplarer av stående død svartor ble notert.
Fremmede arter: Platanlønn.
Vegetasjon: Or-askeskog (D6)
Verdivurdering: Lokaliteten utgjør en rik skogtype, med feltsjikt typisk for rikere edelløvskog. Forekomsten av rødlistearten marinøkkel er
svært verdifull, da arten er regionalt svært sjelden og i sterk tilbakegang. Lokaliteten har sannsynligvis også et bra potensial for
insekter. På denne bakgrunn vurderes lokaliteten som regionalt viktig (B verdi).
Skjøtsel og hensyn: Marinøkkel ser ut til trives på lokaliteten i dag, men en forsiktig og faglig fundert (moderat) oppåpning /tynning av
tresjiktet på lokaliteten vil sannsynligvis være gunstig for den langsiktige overlevelsen av arten. All påvirkning av jordsmonn
(graving/masseforflytning og større vegetasjonsryddinger) er negativt for arten.

100, Alvekilen innerst, nordre bukt - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump (Strandeng-forstrand/panne) - Verdi B
Innledning: Lokaliteten er nykartlagt av Kjell Magne Olsen, delvis også Jenny M. Gulbrandsen, begge BioFokus, 12.VII.2010 i forbindelse
med nykartlegging og kvalitetssikring av naturtyper i Arendal kommune. En liten del av et annet naturtypeområde, Kvernhuskjerr–
Nordal, med lokal ID 53 og NATURBASE-ID BN00023596, strekker seg helt ned til, og litt ut i, bukten, men dette området bør kuttes i
denne delen til fordel for strandeng-lokaliteten.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs nordre del av den nordgående bukten innerst i Alvekilen, øst for gården Nordal
ved Hefte.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av sumpskog, strandenger og mudderflater, samt en liten bekk/kanal
som renner ut helt i nord. Et par fjellknauser bryter opp strandengarealene. Vegetasjonen på strandengene er noe mosaikkpreget, men
domineres stedvis av havsivaks, saltsiv, duskstorr, mjødurt (inn mot skogen) og gåsemure. Ellers finnes bl.a. pollsivaks, grisnestorr,
strandsvingel, blåtopp, kattehale, fjøresivaks, dverggylden, havstorr, storkvein, raudsvingel (lite), fredlaus, myrmaure, strandkjempe,
grønstorr, myrmjølke, soleihov, åkerdylle og strandkvann. På de fuktigste partiene, delvis på mudderflatene, vokser salturt,
skruehavgras, smalt ålegras. På og inntil knausene vokser bl.a. knegras, blåmunke, broddbergknapp og blodstorkenebb. Noe busk og
kratt av bl.a. slåpetorn og spredte svartorer. Innenfor strandengen finnes noen små partier med svartorstrandskog, stort sett noe tørr og
uinteressant, men med noe slakkstorr, sumphaukeskjegg og grøftesoleie i den nest vestre. Takrøyr ble ikke observert i området.
Artsmangfold: Den mest interessante arten er dverggylden (flere titalls, fordelt på minst to dellokaliteter), som på rødlisten fra 2010 står
oppført som VU. Samme kategori har vanlig sandskjell Mya arenaria, som ble funnet i store mengder som døde, tomme skall langs
stranden og på mudderflatene. Sannsynligvis er bukten et viktig oppvekstområde for arten.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området er lite i bruk, men har ganske sikkert vært beitet, både i tidligere tider og nokså nylig. Det er
imidlertid i dag lite som tyder på at beiting har noen stor innvirkning på vegetasjonen i området.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Del av helhetlig landskap: Liknende mudderflater, og delvis også strandenger, finnes i bukten som strekker seg sørover i den innerste
delen av Alvekilen.
Verdivurdering: Grunnet en ganske god forekomst av dverggylden, og at lokaliteten er en antatt viktig ynglelokalitet for vanlig sandskjell,
så gis området verdi B. Her er også potensial for flere sjeldne arter.
Skjøtsel og hensyn: Strandengene burde beites.

101, Alvekilen innerst, søndre vik - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump (Strandeng-forstrand/panne) - Verdi C
Innledning: Lokaliteten er kvalitetssikret av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 12.VII.2010 i forbindelse med nykartlegging og kvalitetssikring
av naturtyper i Arendal kommune. Området er tidligere kartlagt av Tor Erik Brandrud, på bakgrunn av topografi, markslag og
opplysninger fra Arne Heggland (Brandrud 2005). Både avgrensing, beskrivelse og verdivurdering er justert i 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs øst- og sørsiden av bukten som strekker sørover fra den innerste delen av
Alvekilen, nord for Øygarden–Alveberget.

20

Naturtyperegistreringer i Arendal Kommune 2010
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av en strandeng i sør, delvis vest for, men særlig øst for en bekk som
renner ut i viken, og av et ganske stort takrøyrområde i nord, langs østsiden av viken. Det er ganske store mudderflater i søndre del av
viken. En liten øy ligger ute i mudderflaten. Vegetasjonen på strandengen domineres av duskstorr og havstorr, samt at store arealer inn
mot skogkanten inneholder mye fredlaus og mjødurt. Ellers finnes bl.a. havsivaks, kveke, strandkvann, storkvein, strandkjeks, marigras
og skjørbuksurt. Noe svartorstrandskog og annet kratt står langs kanten.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble påvist. Sannsynligvis er det ålegresseng på de dypere delene av mudderflaten.
Bruk, tilstand og påvirkning: Ikke i bruk og sannsynligvis lite påvirket i dag, men på ØK og tilsvarende kart er strandengen i sør markert
som dyrket mark. Bekken drenerer dessuten jordbruksarealer innenfor, og kan frakte med seg noe forurensing. Et parti med gran er
plantet like øst for området.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Del av helhetlig landskap: Et større, og bedre utviklet, strandeng- og mudderflateområde finnes ved den nordre bukten innerst i
Alvekilen.
Verdivurdering: Området ble i 2005 vurdert som viktig (B), men på svært tynt grunnlag. Etter feltarbeid, og analysering av sollet
materiale som ble medbrakt til lab, vurderes området som en svak C, ettersom få spesielle verdier kunne påvises.
Skjøtsel og hensyn: Sannsynligvis burde området vært beitet, men det er i dag så å si ingen strandengarter som er knyttet til beitete
enger i området, og det kan derfor overlates til fri utvikling. Granene øst for området kan godt tas ut.

102, Hisebrygga, øst for - FERSKVANN/VÅTMARK, Evjer, bukter og viker (Bukter og viker) - Verdi C
Innledning: Lokaliteten er nykartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 13.VII.2010 i forbindelse med nykartlegging og kvalitetssikring av
naturtyper i Arendal kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på nordsiden av Hisøy, innerst i en sørgående bukt i Hølen, sørvest for Kokkeplassen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av en vegetasjonsrik bukt (kun den østre delen av bukten er
avgrenset som naturtype). Nær vannet er det takrøyr som dominerer, mens videre innover blir det mer kratt, busker og trær. Flere
vierarter, som istervier, gråselje og sannsynligvis skjørpil, vokser her, sannsynligvis sammen med andre treslag, som svartor, men
området er kun observert fra båt på Hølen, så forholdene innover er ikke kjent i detalj. En bekk renner ut i området, og langs denne er
det bl.a. en del sverdlilje. Ute i vannet er det mye stor og gul nykkerose.
Artsmangfold: Kun de nevnte artene registrert, men det kan være andre, og mer interessante, arter videre innover i området. Her er
også bra potensial for en interessant ferskvannsfauna.
Bruk, tilstand og påvirkning: En liten brygge ligger nær huset på sørsiden, og like vest for området ligger også en større brygge med et
par motorbåter.
Fremmede arter: Sannsynligvis er den antatte skjørpilen en innført art.
Verdivurdering: Området er dårlig undersøkt, og på bakgrunn av det som er kjent får området en svak C. Det er imidlertid potensial for
mer interessante arter, og dette bør undersøkes nærmere.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling og minst mulig aktivitet ved og nær den lille bryggen.

103, Salvehølen - FERSKVANN/VÅTMARK, Evjer, bukter og viker (Bukter og viker) - Verdi C
Innledning: Lokaliteten er nykartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 13.VII.2010 i forbindelse med nykartlegging og kvalitetssikring av
naturtyper i Arendal kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på sør-/vestsiden av Nidelva sørøst for Skarpenes.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av en grunn bukt, med mudderflate, beitet strandeng og beitet
sumpskog. Mudderflaten er nokså naken, men noe skaftevjeblom og annet finnes. Vegetasjonsbeltet like innenfor mudderflaten har en
noe mosaikkartet flora, hvor hhv. bukkeblad, flaskestorr, ryllsiv og sverdlilje dominerer på sine steder. Starrsumpen innenfor domineres
av flaskestorr, sennegras og slåttestorr. I området finnes dessuten bl.a. myrhatt, soleihov, åkermynte, kattehale, krypkvein, klourt,
engminneblom, botnegras, myrmaure, mjølkerot, mjødurt, duskull, lyssiv, pors, veikveronika, blåtopp, mannasøtgras, gråstorr, myrfiol,
sjøsivaks, stor nykkerose, vassgro, krypsiv og en ubestemt blærerot. Noen mindre og grunne pytter finnes i starrsumpen. I sump/engarealet finnes noe gråselje, og innenfor starrbeltet en mer eller mindre spinkel svartorstrandskog, med bl.a. slakkstorr.
Artsmangfold: Skaftevjeblom på grunt vann.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området beites av hest, dvs. arealet er inkludert i et større hestebeiteområde. Det går også sau og beiter
på strandengen (tre dyr på undersøkelsesdatoen).
Fremmede arter: Ingen registrert.
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Verdivurdering: Arealet er ganske lite, og inneholder ingen helt spesielle arter, men skiller seg ut som et av de bedre strandengområdene
langs Nidelvas nedre deler, verdi C. Det teller positivt at området beites.
Skjøtsel og hensyn: Fortsatt beite er ønskelig, muligens kan sauebeitingen intensiveres noe.

104, Buene–Seksmannsstrømmen - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump (Strandeng-forstrand/panne) - Verdi B
Innledning: Lokaliteten er noe overfladisk kvalitetssikret av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 13.VII.2010 i forbindelse med nykartlegging og
kvalitetssikring av naturtyper i Arendal kommune. Området er tidligere kartlagt (Brandrud 2005), men avgrensing og beskrivelse er
ganske kraftig justert i 2010. Området var i tillegg tidligere delt i to, og den delen som ligger i Saulekilen er nå skilt ut som eget område
(men ikke undersøkt i 2010, og avgrensingen av denne er ikke justert). Også områdets verdi er justert i forhold til tidligere.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjøres av et større våtmarksområde på begge sider av Nidelva nord for Gjervollsøy, mellom
Bjorholmen og Buene. Området består av marine (leire-)avsetninger og noe grovere sand-/siltsedimenter langs elven. Området har
betydelig overflomming ved flomvannføring i elven. Den største sedimentasjonsflaten finnes på Gjervollsøy mellom Gåresund og
svartorstrandskogen nordøst for Buene – her er mye av de indre delene utgrøftet og oppdyrket, og derfor utelatt fra området. Videre
finnes det sedimentasjonsflater i bukten sør for Buene, nordøst for øya Aslak, men også denne er nå så påvirket at den er utelatt fra
området. Det er også en del løsmasseområder på nordsiden av elven, mellom Havodden og evjen ved Rossøya, men kun de nordøstligste
delene av dette området er med, på grunn av stor påvirkningsgrad i de søndre delene.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av en mosaikk av takrøyrskoger og svartorstrandskoger.
Sedimentasjonsområdene langs elven og i mindre bukter er preget av frodige og tette, opp til 2–2,5 m høye, takrøyrskoger på en
blanding av leire og mudder. Disse dekker store arealer, og er et karaktertrekk ved Nidelvas utløpsområde. Innenfor takrørsumpene er
det flere steder velutviklede gråseljekratt og svartorsumpskoger, gjerne ung skog (kan tidligere ha vært åpne, beitede fuktenger), og
gjerne av urterik type (svartorstrandskog). Det største skogområdet finnes like nordøst for Buene. Denne er grøftet (for lenge siden) med
parallelle grøfter med ca. 15 m mellomrom. Det er også anlagt en steinvoll ut mot elven – denne er nå overgrodd – men det ser allikevel
ut til at det strømmer vann inn i grøftene i flomperioder, muligens også ved (ekstremt) høyvann. I skogen er det mye store bregner,
mest skogburkne og sau-/geittelg. Ellers finnes bl.a. bjørnekam og storkonvall.
Artsmangfold: Ifølge Artskart skal bølgekjuke Spongiporus undosus (VU i 2010) være funnet i indre deler av svartorstrandskogen ved
Buer. Området har et artsrikt, og delvis sjeldent, fugleliv, og fungerer som både hekkelokalitet, rasteplass under trekket og
overvintringsområde, bl.a. for knoppsvane, ender og andre våtmarkstilknyttede fuglearter, inkludert spurvefuglarter knyttet til
takrørskog. Flere rødlistearter er registrert – ifølge Artskart er åkerrikse (CR) registrert ved Havodden (prikken på Artskart ligger utenfor
avgrensingen av naturtypeområdet, men arten vil sikkert også kunne finnes innenfor). Fra feltarbeidet i 2010 kan kun nevnes et par
rugder og et gjerdesmettreir i svartorstrandskogen nordøst for Buer.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er betydelig kulturpåvirket, og deler av den har nok tidligere vært benyttet til beite og slått.
Flere grøfter og steinvoller er anlagt. Jordbruksarealene på Gjervollsøy, Bjorholmen og langs deler av nordbredden kan påvirke området
ved avrenning av gjødsel og sprøytemidler. En høyspentgate går gjennom området. Elven er mye brukt av båttraffikanter, og dette
tilfører både bølger og støy. På nordsiden er det anlagt en brygge i det inkluderte området på nordsiden av elven, samt flere like sørvest
for området og noen i evjen sør for Rossholmen. Selve takrøyrskogene og svartorstrandskogene er nok minimalt besøkt av mennesker.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Del av helhetlig landskap: Takrøyrskoger og svartorstrandskoger finnes også en del andre steder langs Nidelvas nedre deler, og en kan
regne med en viss metapopulasjonsdynamikk mellom disse.
Verdivurdering: Lokaliteten hadde tidligere, med den daværende avgrensingen, som også inkluderte Saulekilen, verdi svært viktig (A),
men verdien justeres til B i det området som nå er avgrenset. Lokaliteten er gitt høy verdivurdering pga. sine store
sedimentasjonsområder dominert av takrør, og med et rikt fugleliv. Lokaliteten må sees i sammenheng med liknende våtmarksområder
flere andre steder i nærområdet, og til sammen utgjør dette komplekse systemet med deltaelementer en av de viktigste
våtmarkslokalitetene i Aust-Agder, særlig med hensyn på fugleliv. Lokalitetene huser trolig de største gamle, stabile (opprinnelige?)
takrøyrsumpene i Agder, og disse er av særlig verdi for en del av de sjeldneste fugleartene. Den komplekse kombinasjonen av elveutløp,
deltadannelse og skjærgård er sjelden og finnes ikke andre steder i regionen.
Skjøtsel og hensyn: Mest mulig fri utvikling.

105, Gåresund - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Alléer) - Verdi C
Innledning: Lokaliteten er nykartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 13.VII.2010 i forbindelse med nykartlegging og kvalitetssikring av
naturtyper i Arendal kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på sørsiden av Gåresund, ved bryggen tilhørende Gjervoldøyveien 17 (ved
MK8420375645).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av fire styvede lindetrær, alle av ganske lik størrelse og utseende.
Trærne har vært klippet som prydtrær, og består av en ganske tykk stamme med en krone av unge, tynne grener (snarere kvister) i
toppen. Noe lav og mose finnes på trærne, men de er ikke grundig undersøkt, så artsutvalget er ikke kjent. Ingen hulheter eller døde
deler observert.
Artsmangfold: Ikke kjent.
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Bruk, tilstand og påvirkning: Prydtrær, jevnlig styvet.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Verdivurdering: Relativt små trær uten kjent biologisk mangfold, foreløpig verdi C.
Skjøtsel og hensyn: Fortsatt styving.

106, Røysa, nordøst for - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump (Strandeng-forstrand/panne) - Verdi C
Innledning: Lokaliteten er nykartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 13.VII.2010 i forbindelse med nykartlegging og kvalitetssikring av
naturtyper i Arendal kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på nordøstsiden av Gjervollsøya, nordøst for Røysa og sør for Gjervoldsøyveien 33.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av en strandeng innerst i en liten bukt. Vegetasjonen i området er
neppe i en stabil fase, ettersom det relativt nylig har vært foretatt en del rydding i området, noe som antakelig har ført til økt
solinnstråling. Sannsynligvis kan den best betegnes som mjødurtutformingen av sumpstrand. Ellers i området finnes bl.a. sverdlilje,
fredlaus, kattehale, lyssiv, åkertistel, svartorbusker og bjørk. Langs kanten står en del ask. Ytterst mot elven er det noe lavere
vegetasjon, gras- og starrdominert.
Artsmangfold: Ask, mørkknøttsnegl Vertigo antivertigo og vintertusenbein Craspedosoma rawlinsii er alle rødlistet som NT i 2010. Ellers
ble en del mer eller mindre trivielle småkryparter funnet ved solling av strø i 2010.
Bruk, tilstand og påvirkning: Nokså nylig har en del busker og kratt blitt hugget ned. Kvistene ligger fremdeles spredt i området. En
ganske klart definert sti går gjennom området.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Verdivurdering: Lite område, men med et par uvanlige (og rødlistede) småkryparter, verdi C.
Skjøtsel og hensyn: Kvister og annet nedkuttet trevirke bør fjernes.

107, Øya, sør for - SKOG, Rik sumpskog (Svartor-strandskog) - Verdi C
Innledning: Lokaliteten er nykartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 13.VII.2010 i forbindelse med nykartlegging og kvalitetssikring av
naturtyper i Arendal kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på ”fastlandsdelen” på østsiden av Gjervollsøya, sør for den lille øya som heter Øya,
øst–sørøst for Gjervoldsøyveien 61.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av en liten svartorstrandskog med halvgrove svartorer og av en nokså
tørr type. En del hegg finnes også i området. Ellers er det noe bregner og bl.a. klourt, sverdlilje, skogsivaks, sumphaukeskjegg og
storkonvall.
Artsmangfold: Ingen spesielt nevneverdige arter påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området er ikke i bruk, og relativt lite påvirket.
Fremmede arter: Stikkelsbær.
Del av helhetlig landskap: Også en del andre steder langs de nedre kilometrene av Nidelva er det større og mindre svartorstrandskoger,
og alle utgjør antakelig en del av den store helheten for de artene som er avhengige av dette habitatet.
Verdivurdering: Lite område, men med en ganske fin utforming og potensial for å bli bedre på sikt, verdi C.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling.

108, Gampynten, bukt vest for - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump (Strandeng-forstrand/panne) - Verdi C
Innledning: Lokaliteten er nykartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 13.VII.2010 i forbindelse med nykartlegging og kvalitetssikring av
naturtyper i Arendal kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Gampynten på Gjervollsøy, ved utløpet av Nidelva. Sør for området stikker det
ut en liten odde med en hytte på, og like nord for området ligger et hus. Bukten/viken sør for odden med hytta inkluderes foreløpig ikke i
området.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av en grunn bukt, men hvor det ligger et antall større eller mindre
øyer, slik at det dannes flere trange viker og sund. Flere av sundene og vikene er dekket av tette takrøyrskoger. Vannstanden i området
er lav (40–50 cm), og bunnen består av løst mudder – denne er stort sett naken, men enkelte steder finnes kransalger (bl.a. ved
MK8457875104 og MK8457375051). Like under overflaten på mudderet er det kullsvart og H2S-holdig. Innerst i den sørvestligste viken
renner det ut en bekk, og rundt denne viken står mye sverdlilje, videre utover bl.a. breitt dunkjevle og pollsivaks.
Artsmangfold: Kransalgen skjørkrans er en av de vanligste kransalgene i Norge, og ikke rødlistet. I mudderet, som fremstår som ytterst
oksygenfattig, finnes relativt store mengder mudderfluelarver.
Bruk, tilstand og påvirkning: Sannsynligvis nokså lite i bruk, men noe båttrafikk både i og utenfor. En høyspentledning går gjennom
området.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Verdivurdering: Området fremstår som nokså spesielt, men det kreves grundigere undersøkelser for å fastslå hvilke biologiske kvaliteter
det inneholder. Foreløpig verdi C.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling.

109, Ramsøya - SKOG, Rik edellauvskog (Lågurt-eikeskog) - Verdi A
Innledning: Lokaliteten er kvalitetssikret av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 13.VII.2010 i forbindelse med nykartlegging og kvalitetssikring
av naturtyper i Arendal kommune. Opprinnelig registrert av Brandrud (2005), hovedsakelig basert på soppregistreringer av Inger-Lise
Fonneland. Avgrensingen er svakt justert, slik at den bedre følger konturen av øya.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Nidelvas nedre deler, mellom Gjervollsøya og Hisøy. Øya er 18 m høy, og består av
små sørvest–nordøst-gående gneis-/migmatitt-rygger, med marine sedimenter i smådaler/søkk mellom. Øya befinner seg i Nidelvas
sedimentasjonsområde (deltaområde), og langs sidene og i sørenden på øya er det sandige sedimentasjonsbanker.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av skogvegetasjon, delvis også noen mindre takrøyrskoger, på hele
Ramsøya. Skogen består delvis av eikeskog (lågurteikeskog og fattigere blåbæreikeskog) iblandet furu, særlig knyttet til henholdsvis
søkk og rygger, delvis av svartorstrandskog på lavereliggende deler nær elven – denne skogtypen mangler i stor grad på nordvestsiden,
hvor bergknausene går helt ned til elven. Det er også partier med ask- og hasseldominert skog, ofte på skjellsand, samt at det er plantet
noe gran. Særlig den sørøstre smådalen er meget rik (mye skjellsand), og sterkt dominert av ramsløk (jf. navnet på øya). Andre
kantskogsarealer er mer grasrike. Vegetasjonen på sedimentasjons-bankene i strandsonen er ikke nærmere dokumentert.
Svartorstrandskogen er stedvis godt utviklet, med til dels grove trær.
Artsmangfold: Lokaliteten huser en artsrik og meget sjelden soppflora. I henhold til rødlisten fra 2010 er det registrert hele 20 rødlistede
sopparter her: stanknarrevokssopp (VU), gulbrun narrevokssopp (NT), ametystkantarell (NT), giftig rødskivesopp (NT), oksetungesopp
(NT), rotreddiksopp (NT), lundvokssopp (NT), eikevokssopp (NT), vinrød trevlesopp (NT), vårtrevlesopp (NT), bøkebelteriske (NT),
rosakjøttriske (VU), laterittkjuke (VU), rødtuppsopp (NT), kokskremle (NT), gulflekket giftkremle (DD), rutekremle (NT),
oransjemusserong (NT), snøhvit sliresopp (NT) og ruteskorpe (NT). Også flere andre sjeldne sopparter, delvis arter som har stått på
tidligere versjoner av rødlisten (1999 og 2006), er registrert (se bl.a. Brandrud 2005). De fleste rødlistede og sjeldne artene er typisk
lågurteikeskogsarter, eller kravfulle moldjordsarter, og noen er typiske for havnær skjellsand-hasselskog (f.eks. vårtrevlesopp). Minst én
er også knyttet til furu. Det er særlig på de lavestliggende delene av øya en finner de rikeste forekomstene av hassel- og aske-, delvis
også eike-, dominert kantskog på skjellsand, og disse skiller seg ut med forekomst av en lang rekke av de rødlistede soppartene. Også
ask står på gjeldende rødliste (som NT). En beverhytte ligger på sørvestsiden av øya.
Bruk, tilstand og påvirkning: Løsmassestripene i søkkene har antakelig delvis vært engstykker/åpen beitemark som nå er under
gjengroing, med eldre, mer stabile striper med edellauvskog langs bergkantene. I dag er det ikke skog- eller jordbruk på øya. En del
båttrafikk rundt øya på begge sider, og det er vanlig at båter fortøyer for bading eller telting på øya.
Fremmede arter: Ingen observert.
Verdivurdering: Svært viktig (verdi A). Øya er spesiell bl.a. fordi den ligger midt i Nidelvas utløpsområde, og har mye sedimenter av både
marint og fluvialt opphav. Det er vektlagt forekomsten av rik eikeblandskog og skjellsand-hasselskog med ramsløk, som huser en rekke
rødlistede sopparter. Av mindre øyer er dette den klart rikeste for rødlistede sopparter på Agderkysten.
Skjøtsel og hensyn: Det har tidligere vært beite av kyr på øya, og det skjer nå en stedvis markert gjengroing. Det er ønskelig å
opprettholde et relativt åpent preg i edellauvskogs¬vegetasjonen.

110, Korsen, vestre deler - SKOG, Rik sumpskog (Svartor-strandskog) - Verdi B
Innledning: Lokaliteten er kvalitetssikret av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 13.VII.2010 i forbindelse med nykartlegging og kvalitetssikring
av naturtyper i Arendal kommune. Opprinnelig registrert av Fylkesmannen i Aust-Agder, og videreført av Brandrud (2005), uten
ytterligere feltarbeid. Lokaliteten ble tidligere kalt Lauvoll SV, med lokal ID 71 og NATURBASE-ID BN00023676, og hadde en større
utstrekning enn etter justering i 2010. Også verdien er justert, fra A i 2005 til B i 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjøres av den nordvestre delen av bukten nordøst for Ramsøya, på Hisøy-siden av Nidelvas
hovedløp. Området består av marine (leire-)avsetninger, og har betydelig overflomming ved flomvannføring i elva.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av et større takrøyrområde med bakenforliggende, ganske ung
svartorstrandskog i et relativt smalt belte. Bakenfor svartorstrandskogen ligger et jorde som slås maskinelt. Sedimentasjonsområdet er
preget av en frodig takrørskog på en blanding leire og mudder, og er et karaktertrekk ved Nidelvas utløpsområde. Innenfor
takrøyrsumpen er det spredte gråseljekratt, og svartorstrandskogen er av en ganske fuktig type, med bl.a. sverdlilje, klourt, mjødurt,
fredlaus, gulldusk og noe bregner.
Artsmangfold: Området, sammen med tilsvarende områder ikke så langt unna, har et meget artsrikt og sjeldent fugleliv, knyttet til
funksjon som hekke-, raste- og overvintringsområde, særlig for takrøyr-tilknyttede spurvefuglarter. I området, muligens like gjerne i
takrøyrområdet som ligger i den sørøstre delen av bukten, som ikke er med etter justeringen i 2010, er det registrert forekomst av arter
som sivspurv, rørsanger, gresshoppesanger (VU° i 2010), myrsanger og rosenfink (VU).
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er antakelig kulturpåvirket, og har sannsynligvis tidligere vært benyttet til beite og slått.
Fremdeles er det jordbruksarealer, antakelig til fôrdyrking, helt inn mot svartorstrandskogen. En høyspentledning går tvers gjennom
området.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Del av helhetlig landskap: Det finnes tilsvarende arealer med både takrøyrskoger og svartorstrandskoger flere steder langs Nidelvas
nedre deler, og alle utgjør antakelig en del av den store helheten for de artene som er avhengige av disse habitatene.
Verdivurdering: Viktig (verdi B). Lokaliteten er gitt høy verdi pga. velutviklet takrøyrskog med rikt og sjeldent fugleliv, samt som element
i det store våtmarkssystemet i Nidelvas utløpsområde, med flere nærliggende lokaliteter med noenlunde samme beskaffenhet. Den
nærliggende Ramsøya er også gitt høyeste verdivurdering. Til sammen utgjør dette komplekse systemet med deltaelementer et av de
viktigste våtmarksområdene i Aust-Agder med hensyn på fugleliv. Lokalitetene huser trolig til sammen de største, delvis gamle, stabile
(og opprinnelige?) takrøyrsumpene i Agder, og disse er av særlig verdi for en del av de sjeldneste fugleartene. Den komplekse
kombinasjonen av elveutløp, deltadannelse og skjærgård er sjelden og finnes ikke andre steder i regionen.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling.

111, Willumstad, bukt sør for - SKOG, Rik sumpskog (Svartor-strandskog) - Verdi C
Innledning: Lokaliteten er nykartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 13.VII.2010 i forbindelse med nykartlegging og kvalitetssikring av
naturtyper i Arendal kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca. 250 m sørøst for Vippa bro, på Hisøy-siden av Nidelven.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av en bukt med stor og tett takrøyrskog, samt en nokså smal brem av
nokså tørr svartorstrandskog innenfor. I skogen finnes bl.a. slakkstorr, mjødurt, bjørnekam, grov nattfiol, skogrøyrkvein og klourt. Noe
hegg finnes også, og det er noe vierkratt i kanten mot takrøyrområdet. I vannet utenfor er det noe gul nykkerose og mye krypsiv.
Innenfor svartorskogen finnes bl.a. en del eik.
Artsmangfold: Ingen spesielt nevneverdige arter ble registrert.
Bruk, tilstand og påvirkning: Godt brukte stier går gjennom området.
Fremmede arter: Haustberberis og noe spirea finnes i svartorstrandskogen.
Del av helhetlig landskap: Det finnes tilsvarende arealer med både takrøyrskoger og svartorstrandskoger flere steder langs Nidelvas
nedre deler, og alle utgjør antakelig en del av den store helheten for de artene som er avhengige av disse habitatene.
Verdivurdering: Området gis verdi C på grunnlag av et rimelig godt utviklet system av takrøyrskog og svartorstrandskog, som er vist i
andre deler av Nidelvas utløpsområde å ha en viktig funksjon for bl.a. våtmarksfugler. Svartorstrandskoger er også i seg selv regnet som
en truet vegetasjonstype.
Skjøtsel og hensyn: Man kan med fordel fjerne de fremmede artene, men ellers la området stå uten skjøtsel (dvs. fri utvikling).

112, Bøsseviga - FERSKVANN/VÅTMARK, Evjer, bukter og viker (Bukter og viker) - Verdi A
Innledning: Lokaliteten er meget overfladisk kvalitetssikret av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 13.VII.2010 i forbindelse med nykartlegging
og kvalitetssikring av naturtyper i Arendal kommune. Opprinnelig registrert av Fylkesmannen i Aust-Agder, og videreført av Brandrud
(2005) uten ytterligere feltarbeid. Antakelig er lokaliteten avgrenset hovedsakelig på grunnlag av fugleobservasjoner. Avgrensingen
justert noe i 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på vestsiden av Hisøy, like nord for Nidelv camping, ca. 500 m nordøst for Vippa bro.
Området består av marine (leir-)avsetninger, og har betydelig overflomming ved flomvannføring i elva.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Sedimentasjonsområdet er preget av frodige takrøyrskoger på en blanding leire og
mudder, og er et karaktertrekk ved Nidelvas utløpsområde. Mudderflatene strekker seg også langt utenfor takrøyrskogen, og inneholder
flere pusleplantearter, som for eksempel skaftevjeblom, men floraen er ikke godt undersøkt i noen deler av området. I ytterkant av
takrøyrskogen ligger også et par lave holmer med små krokfuruer. Innenfor takrørsumpene er det elementer av gråseljekratt og (ung)

25

Naturtyperegistreringer i Arendal Kommune 2010
svartorstrandskog, sistnevnte strekker seg i en kile ned på østsiden av campingplassen. Dette området ser ut til å ha vært
grøftet/drenert for lenge siden (basert på ØK). En grunn dam/flomdam ligger like nord for campingplassen (ikke undersøkt).
Artsmangfold: Skaftevjeblom (NT i 2010). Området, sammen med tilsvarende områder ikke så langt unna, har et meget artsrikt og
sjeldent fugleliv, knyttet til funksjon som hekke-, raste- og overvintringsområde, særlig for takrøyr-tilknyttede spurvefuglarter. Furuene
på småholmene er også nattekvist for et stort antall stær (NT i 2010)
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er antakelig kulturpåvirket, og har sannsynligvis tidligere vært benyttet til beite og slått. Deler
av området påvirkes antakelig i noen grad av aktiviteter knyttet til campingplassen. Tidligere grøfting av skogområdet øst for
campingplassen. I nordre del av Bøsseviga er det gravet ut flere kanaler inn til brygger og bryggeanlegg. Antakelig er det også i denne
delen av bukten forekomst av interessante arter, men grensen for naturtypeområdet er allikevel satt langs kanten av den sørligste av
disse kanalene.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Del av helhetlig landskap: Det finnes tilsvarende arealer med både mudderflater, takrøyrskoger og svartorstrandskoger flere steder langs
Nidelvas nedre deler, og alle utgjør antakelig en del av den store helheten for de artene som er avhengige av disse habitatene.
Verdivurdering: Svært viktig (verdi A). Lokaliteten er gitt høy verdi pga. velutviklet og stor takrøyrskog med rikt og sjeldent fugleliv,
samt som element i det store våtmarkssystemet i Nidelvas utløpsområde, med flere nærliggende lokaliteter med noenlunde samme
beskaffenhet. Til sammen utgjør dette komplekse systemet med deltaelementer et av de viktigste våtmarksområdene i Aust-Agder med
hensyn på fugleliv. Lokalitetene huser trolig til sammen de største, delvis gamle, stabile (og opprinnelige?) takrøyrsumpene i Agder, og
disse er av særlig verdi for en del av de sjeldneste fugleartene. Den komplekse kombinasjonen av elveutløp, deltadannelse og skjærgård
er sjelden og finnes ikke andre steder i regionen.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling. Ingen utvidelse av campingplassen og dens aktivitetsområde.

113, Engholmen - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark - Verdi C
Innledning: Lokaliteten er nykartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 13.VII.2010 i forbindelse med nykartlegging og kvalitetssikring av
naturtyper i Arendal kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Nidelva på vestsiden av Tangen, helt nordvest på Hisøy.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av en lav holme, opprinnelig en sandbanke i elven. Holmen har i dag
en 10–20 m bred brem av svartorstrandskog rundt hele – tydelig påvirket av beite – og en flat, snaubeitet beitemark innenfor. I
beitemarken er det kun trivielle arter, og lite uønskede arter, dog noen få brennesler og noe sølvbunke.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter påvist i felt. Noen sauemøkktilknyttede biller ble samlet inn, men ingen nevneverdige arter ble
funnet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Hele holmen er kraftig påvirket av sauebeiting, i 2010 ca. 11 dyr. En vannpumpe er installert nær sørenden.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Verdivurdering: Ganske stor og snaubeitet holme, men uten spesielle arter påvist, verdi C.
Skjøtsel og hensyn: Fortsatt sauebeite med samme intensitet som i 2010.

114, Mørfjærkilen - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump (Strandeng-forstrand/panne) - Verdi A
Innledning: Lokaliteten er kvalitetssikret av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 15.VII.2010 i forbindelse med nykartlegging og kvalitetssikring
av naturtyper i Arendal kommune. Opprinnelig registrert av Brandrud (2005), basert på Lundberg og Rydgren (1994). Lundberg gjorde
feltarbeid på lokaliteten 08.VII.1990.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Fv410 ved Saltrød, delvis også omsluttet av Fv124 og Alvigveien.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av en nesten avsnørt kil/brakkvannspoll. Det er tydelig saltsmak på
vannet, hvilket viser at saltvannspåvirkningen er betydelig. Vegetasjonen er dominert av strandsump, særlig med pollsivaks, havsivaks
og takrør, men også partier med mye havstorr og partier med krypkvein og raudsvingel i blanding. Videre forekommer
tangvollvegetasjon med kveke, strandvindel-utforminger og innenforliggende fuktenger under tilgroing med mjødurt. Spredt i
strandengene finnes bl.a. krushøymole, fjøresaulauk, strandkryp, strandsvingel, strandstjerne og strandkjeks. Ute i pollen, særlig helt i
nord finnes ganske store mudderflater, hvor det vokser bl.a. småhavgras. På noe dypere vann er det sannsynligvis ålegrasenger (basert
på grønnskjør synlig på ortofoto), og enkelte steder vokser større flytebladsplanter. Noe grønnalge’guffe’ ligger på vannflaten her og der.
Artsmangfold: Griseblad (NT i 2010) ble funnet i ganske store mengder helt i nord, like øst for bekkeutløpet, mens noen få individer står
på strandengen nedenfor Fv124. Arten er ifølge rødlisten kun kjent fra Østfold i nyere tid, men det er kjent et antatt utgått funn fra 1979
fra ”Saltrød”, og det er grunn til å tro at det dreier seg om samme lokalitet. Fiskemåke (NT) er registrert her, og hekker antakelig i
området. Knoppsvane (LC°) hekket i 2010 like ved utløpet av bekken i nord, men det er ukjent hvor vellykket hekkingen var – tre
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ubefruktede egg lå igjen ved reiret. Vannkjæren Enochrus quadripunctatus (DD) ble funnet på strandengen vest for utløpet av bekken i
nord. Dette er en art som tidligere kun er kjent fra en håndfull lokaliteter i Østfold, de siste angivelige funnene fra 1985 (Dolmen 1991).
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er vei og bebyggelse tett inn mot lokaliteten på alle kanter, men selve pollen og strandengene er
antakelig lite berørt, unntatt noen arealer sør for Alvigveien helt i nord. Vest for Møste, nord for lokaliteten, ligger noen små
jordbruksarealer, og disse kan muligens tilføre gjødsel og andre stoffer til bekken som renner ut i kilen. Sør i området finnes en større
flytebrygge, og også spredt ellers finnes mindre brygger og båtplasser. Noe jord og stein har blitt dumpet i strandkanten på østsiden.
Tidligere har sannsynligvis strandengene blitt beitet, men dette har opphørt for lang tid siden. Grisebladpopulasjonen er antakelig en
etterlevning fra denne tiden.
Fremmede arter: Helt innerst, ved bekkeutløpet, vokser en del snøbær, rukkerose og parkslirekne, antakelig på grunn av henlegging av
hageavfall.
Verdivurdering: Lokaliteten utgjør en av de mer velutviklete og varierte brakkvannssumpene i Arendal, og inneholder minst tre
rødlistearter, verdi A.
Skjøtsel og hensyn: Henlegging av hageavfall må opphøre. Bestanden av griseblad bør overvåkes, og eventuelle skjøtseltiltak settes inn
for å opprettholde populasjonen. Plantene står i dag delvis inne i ganske tette takrøyrbestand, og kan på sikt utkonkurreres.

115, Korshavn, vest for - SKOG, Rik sumpskog (Rik sumpskog) - Verdi B
Innledning: Lokaliteten er nykartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 16.VII.2010 i forbindelse med nykartlegging og kvalitetssikring av
naturtyper i Arendal kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ca. 150 m vest for den innerste kilen i Korshavn, på utsiden av Flostaøya.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av en liten sump med svartorskog, ispedd spredte bjørker og graner.
Vegetasjonen ellers er dominert av sverdlilje, langstorr og flaskestorr, mens mannasøtgras, lyssiv, myrmaure, broddtelg, sennegras,
slåttestorr og fredlaus forekommer i mindre mengder. Det finnes en stor, død svartor med flere spettehull, og også flere andre
svartorgadd. Temporært er det åpent vann noen få steder, men ingenting på undersøkelsesdatoen.
Artsmangfold: Noe strø ble samlet inn fra storrtuer i sumpområdet, men fra dette fremkom kun mer eller mindre trivielle arter. I felt ble
det observert en del øyenstikkere, bl.a. gulvinget høstlibelle.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området ser ut til å ha en naturlig dynamikk med hensyn til vannstandsfluktuasjoner. Det renner en bekk
fra området og ned til Korshavn, men denne er bare unntaksvis med på å drenere området.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Verdivurdering: Intakte, kystnære svartorsumpskoger er sjeldne, og sumpen anses å ha et bra potensial for arter som er tilknyttet
temporære vannansamlinger, verdi B.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling.

116, Korshavn, sørgående vik - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump (Strandeng-forstrand/panne) - Verdi C
Innledning: Lokaliteten er nykartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 16.VII.2010 i forbindelse med nykartlegging og kvalitetssikring av
naturtyper i Arendal kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjøres av den sørligste deler av den sørgående viken i Korshavn, på utsiden av Flostaøya.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en mosaikk av relativt små arealer med strandengelementer. Her er en
blanding av gruntvannsområder med skjellsand/mergel og delvis noe mudder, her er strandenger med en blanding av utformingene
’kortvokste, åpne, artsrike saltsivenger på skjellsand’ og ’strandeng-forstrand/panne’ og mer høyvokste strandengutforminger.
Vegetasjonstypen salin og brakk forstrand/panne er representert ved en blanding av salturt- og saftmeldeutforming. I tillegg finnes
ganske klart definerte arealer med saltsiveng, havsivakseng og krypkveineng. Det er mye saftmelde i området, og ellers finnes bl.a.
knortestorr, saltbendel, strandvortemelk, småengkall, smalkjempe, grisnestorr, storblåfjør, knegras, strandkjempe, strandkvann,
tangmelde, fjøresaltgras og sylsmåarve.
Artsmangfold: På strandkjempe ble det observert galler av snutebillen Mecinus collaris (EN i 2010). Denne er fra før kun kjent fra Østfold
og noen gamle funn i Akershus og Vest-Agder, samt at den ble funnet ny for Telemark i 2009. Sannsynligvis er arten noe oversett. Rundt
i området ligger mange døde skall av vanlig sandskjell (VU). Arten lever sannsynligvis ute i gruntvannsområdet, og viken kan være en
viktig ynglelokalitet. Noen av vegetasjonstypene i området regnes også som truet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Selve den kartlagte delen er antakelig lite i bruk, men det ligger en brygge ved utløpet av kilen, og noe
ferdsel kan forekomme.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Verdivurdering: Et ganske lite område, men med flere truete vegetasjonstyper og arter, verdi C.
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Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling.

117, Sandå, stor alm - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) - Verdi B
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 16.VII.2010 i forbindelse med nykartlegging og kvalitetssikring av
naturtyper i Arendal kommune, men var tidligere inkludert i et (eller egentlig to) større naturtypeområde som dekket dalen (Lokal_ID 55
hos Brandrud (2005) og BN00023678/ BN00037523 i NATURBASE). Kun de store trærne er bibeholdt etter kvalitetssikring i 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsiden av veien, like sør for oppkjørselen til husnummer 131–135, posisjon 32V
MK9355281625.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av en stor alm med diameter ca. 80 cm i brysthøyde. Treet deler seg i
tre ca. 1,8 m oppe. På stammen er det mye mose, bl.a. ekornmose, men lite lav. Noe grov bark, men ingen hulrom eller døde deler. Tre
fuglekasser henger i treet.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble observert i tilknytning til treet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Påvirkes noe av veistøv fra veien.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Del av helhetlig landskap: I det samme dalføret står flere andre store, gamle trær, delvis av andre arter.
Verdivurdering: Ganske stort tre med potensial for å huse sjeldne og truete invertebrater og epifytter, verdi B.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling. Eventuelle døde greiner bør få være på treet, eventuelt henlegges i nærheten av treet.

118, Sandå, stor ask I - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) - Verdi A
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 16.VII.2010 i forbindelse med nykartlegging og kvalitetssikring av
naturtyper i Arendal kommune, men var tidligere inkludert i et (eller egentlig to) større naturtypeområde som dekket dalen (Lokal_ID 55
hos Brandrud (2005) og BN00023678/ BN00037523 i NATURBASE). Kun de store trærne er bibeholdt etter kvalitetssikring i 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsiden av veien, like nord for oppkjørselen til husnummer 131–135, posisjon 32V
MK9354581636.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av en stor ask med diameter ca. 140 cm i brysthøyde (omkrets 415
cm). Noen små hulrom finnes, men lite døde deler ellers. Noe grov bark. Mye mose av flere arter, bl.a. ekornmose. Noe lav finnes også,
sannsynligvis skjellglye. Under treet står lakrismjelt.
Artsmangfold: Ingen helt spesielle arter ble observert i tilknytning til treet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Påvirkes noe av veistøv fra veien.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Del av helhetlig landskap: I det samme dalføret står flere andre store, gamle trær, delvis av andre arter.
Verdivurdering: Stort tre med potensial for å huse sjeldne og truete invertebrater og epifytter, verdi A.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling. Eventuelle døde greiner bør få være på treet, eventuelt henlegges i nærheten av treet.

119, Sandå, stor ask II - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) - Verdi B
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 16.VII.2010 i forbindelse med nykartlegging og kvalitetssikring av
naturtyper i Arendal kommune, men var tidligere inkludert i et (eller egentlig to) større naturtypeområde som dekket dalen (Lokal_ID 55
hos Brandrud (2005) og BN00023678/ BN00037523 i NATURBASE). Kun de store trærne er bibeholdt etter kvalitetssikring i 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsiden av veien, like nord for oppkjørselen til husnummer 131–135, posisjon 32V
MK9354081644.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av en stor ask med diameter ca. 75–80 cm i brysthøyde. Treet står ca.
5 m fra en ask med diameter 140 cm. Ikke særlig grov bark, men med et stort hulrom helt nede. Ellers ingen døde deler. En del mose og
noe glye, samt noe skorpelav, vokser på barken.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble observert i tilknytning til treet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Påvirkes noe av veistøv fra veien.
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Fremmede arter: Ingen registrert.
Del av helhetlig landskap: I det samme dalføret står flere andre store, gamle trær, delvis av andre arter.
Verdivurdering: Ganske stort tre med potensial for å huse sjeldne og truete invertebrater og epifytter, verdi B.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling. Eventuelle døde greiner bør få være på treet, eventuelt henlegges i nærheten av treet.

120, Sandå, stor eik I - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi B
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 18.VII.2010 i forbindelse med nykartlegging og kvalitetssikring av
naturtyper i Arendal kommune, men var tidligere inkludert i et (eller egentlig to) større naturtypeområde som dekket dalen (Lokal_ID 55
hos Brandrud (2005) og BN00023678/ BN00037523 i NATURBASE). Kun de store trærne er bibeholdt etter kvalitetssikring i 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsiden av veien, like nord for husnummer 105, posisjon 32V MK9349481899.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av en stor eik (art ikke notert) med diameter ca. 100 cm i brysthøyde.
Ganske vid krone. Ingen hulrom observert og lite døde greiner. Treet har ikke særlig grov bark og nokså lite lav og mose, men bl.a. noe
ekornmose.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble observert i tilknytning til treet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Påvirkes noe av veistøv fra veien.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Del av helhetlig landskap: I det samme dalføret står flere andre store, gamle trær, delvis av andre arter.
Verdivurdering: Ganske stort tre med potensial for å huse sjeldne og truete invertebrater og epifytter, verdi B.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling. Eventuelle døde greiner bør få være på treet, eventuelt henlegges i nærheten av treet.

121, Sandå, stor ask III - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) - Verdi B
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 18.VII.2010 i forbindelse med nykartlegging og kvalitetssikring av
naturtyper i Arendal kommune, men var tidligere inkludert i et (eller egentlig to) større naturtypeområde som dekket dalen (Lokal_ID 55
hos Brandrud (2005) og BN00023678/ BN00037523 i NATURBASE). Kun de store trærne er bibeholdt etter kvalitetssikring i 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på vestsiden av veien, like nord for låvebroen på østsiden av låven ved husnummer 105,
posisjon 32V MK9348381865.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av en stor ask med diameter ca. 110 cm i brysthøyde. Treet er
tidligere styvet, eller i hvert fall kuttet, ca 5 m oppe, og fra dette nivået skyter ca. 7 m lange, nye skudd, opp mot ca. 12–13 cm i
diameter nederst. Rota er vid (står på en fjellknaus), og har enkelte døde deler, muligens også noe hulrom. Det finnes også små hulrom
oppover i treet. Stedvis ganske grov bark, og med en del mose og skjellglye. En fuglekasse henger i treet.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble observert i tilknytning til treet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Påvirkes noe av veistøv fra veien.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Del av helhetlig landskap: I det samme dalføret står flere andre store, gamle trær, delvis av andre arter.
Verdivurdering: Stort tre med potensial for å huse sjeldne og truete invertebrater og epifytter, verdi B.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling. Eventuelle døde greiner bør få være på treet, eventuelt henlegges i nærheten av treet.

122, Sandå, stor eik II - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi B
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 18.VII.2010 i forbindelse med nykartlegging og kvalitetssikring av
naturtyper i Arendal kommune, men var tidligere inkludert i et (eller egentlig to) større naturtypeområde som dekket dalen (Lokal_ID 55
hos Brandrud (2005) og BN00023678/ BN00037523 i NATURBASE). Kun de store trærne er bibeholdt etter kvalitetssikring i 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på vestsiden av veien, ca. 50 m sørvest for husnummer 105, posisjon 32V
MK9347681831.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av en stor eik (art ikke notert) med diameter ca. 90 cm i brysthøyde
(280 cm omkrets). Treet har vid krone (”kandelaber-eik”), uten hulrom og med lite døde deler. En del mose, men lite lav – bl.a. noe
skjellglye.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble observert i tilknytning til treet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Påvirkes noe av veistøv fra veien.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Del av helhetlig landskap: I det samme dalføret står flere andre store, gamle trær, delvis av andre arter.
Verdivurdering: Ganske stort tre med potensial for å huse sjeldne og truete invertebrater og epifytter, verdi B.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling, men det bør fortsatt holdes åpent under treet. Eventuelle døde greiner bør få være på treet, eventuelt
henlegges i nærheten av treet.

123, Sandå, to store spisslønner - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) - Verdi C
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 18.VII.2010 i forbindelse med nykartlegging og kvalitetssikring av
naturtyper i Arendal kommune, men var tidligere inkludert i et (eller egentlig to) større naturtypeområde som dekket dalen (Lokal_ID 55
hos Brandrud (2005) og BN00023678/ BN00037523 i NATURBASE). Kun de store trærne er bibeholdt etter kvalitetssikring i 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på vestsiden av veien, like ved broen langs innkjørselen til husnummer 112–114,
posisjon 32V MK9344381782.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av to halvstore spisslønner med diameter ca. 60 cm i brysthøyde. På
trærne er det noen døde deler, men de er ikke hule. Barken er delvis grov og med en god del mose og noe lav, bl.a. skjellglye.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble observert i tilknytning til trærne.
Bruk, tilstand og påvirkning: Påvirkes noe av veistøv fra veien.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Del av helhetlig landskap: I det samme dalføret står flere andre store, gamle trær, delvis av andre arter.
Verdivurdering: Relativt store trær med potensial for å huse sjeldne og truete invertebrater og epifytter, verdi C.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling. Eventuelle døde greiner bør få være på treet, eventuelt henlegges i nærheten av trærne.

124, Ormevikkilen - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump (Strandeng-forstrand/panne) - Verdi A
Innledning: Lokaliteten er kvalitetssikret av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 11.IX.2009 og 18.VII.2010, bl.a. i forbindelse med
nykartlegging og kvalitetssikring av naturtyper i Arendal kommune. Lokaliteten er også registrert av Brandrud (2005) (Lokal_ID 61,
NATURBASE_ID BN00023662; det ligger dessuten et annet, totalt overlappende polygon i NATURBASE med ID BN00024095, men så å si
uten opplysninger), men beskrivelsen bygger på Lundberg og Rydgren (1994), og det ble ikke utført nytt feltarbeid. Anders Lundberg
gjorde feltarbeid i området 08.VII.1990. Både beskrivelse, avgrensing og verdisetting ble endret i 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger like vest for Rv410 ved Vestre Saltrød, innenfor Bråtebukta.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av en mer eller mindre grunn poll med omkringliggende strandenger
og strandsumper, inklusive små fjellknauser og noe svartorstrandskog. Området får tilført saltvann bare ved flo sjø, men det renner ut et
par mindre, temporære bekker i pollen. Forbindelsen med havet er kun gjennom en kort kanal (rør) under riksveien. Vannvegetasjonen
er sparsomt utviklet, preget av næringsrike brakkvannsforhold, med mye Cladophora-grønnalger. Kantvegetasjonen er frodig og
velutviklet, stedvis med bredt dunkjevle, stedvis med havsivaksbelter, gjerne med en havstarrsone innenfor. I nord er det et relativt stort
areal med ganske kortvokst strandeng. Her finnes bl.a. noe tusengylden og bra med strandraudtopp, begge deler nær fjellknausen ved
veien inn til skytebanen. I sør er det en mosaikk, med innslag av både kortvokst strandeng/saltsivenger, høyere havsivaksenger, et lite
skogholt og en liten sumpskog, bl.a. med matter av frittflytende andemat. Takrøyr finnes ikke i området. Innenfor strandengene er det
mjødurtenger, og innerst mot fastmarken er det rik svartorsumpskog (svartorstrandskog).
Artsmangfold: På strandengen i nordenden står tusengylden (EN i 2010) og strandraudtopp (VU). Her ble også funnet galler på
strandkjempe, dannet av snutebillen Mecinus collaris (EN). I selve pollen finnes brakkvannsreke (VU). Blodrød høstlibelle (NT) har kun ett
tidligere funn i Aust-Agder (Grimstad i 2009), mens sørlig høstlibelle var regnet som sårbar helt til den nye rødlisten kom i 2010. Flere
steder i området ble det funnet mørkknøttsnegl (NT). Lokaliteten har velutviklede og til sammen ganske artsrike strandsumper og
strandenger, og regnes dessuten som et viktig beiteområde for våtmarkstilknyttede fuglearter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Selve det kartfestede naturtypeområdet er antakelig i lite bruk av folk eller dyr i dag, men rundt om på de
fleste kanter er det til dels betydelige påvirkninger. Strandengen/myren i nordenden er tidligere grøftet. I sør er en stor steinfylling lagt
ut, og denne har sannsynligvis redusert arealet av strandeng og sumpskog betydelig. Området påvirkes også antakelig noe av trafikk på
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riksveien, både gjennom støy og forurensing. En skytebane er anlagt like nord for strandengen på nordsiden, og også herfra vil det tidvis
komme støy. Muligens kan også avrenning fra blinkområdet forekomme, bl.a. av blyholdige stoffer. Et større fabrikkområde ligger like på
østsiden av riksveien, men hvorvidt dette avstedkommer påvirkninger på pollen, er uvisst. Pollen og strandengene er ansett å kunne
fungere som et typeområde for sørlandske brakkvannspoller, og bør således bevares så opprinnelig som mulig for ettertiden.
Fremmede arter: Ingen registrert i selve området, men i veikanten like ved har det de senere årene stått kjempenattlys.
Verdivurdering: Ganske stort og velutviklet kompleks av brakkvannspoll og strandenger i gradient mot svartorstrandskog, samt funn av
en rekke sjeldne og/eller rødlistede arter, gir verdi A. Lokaliteten utgjør en av de mer velutviklede brakkvannsumpene i Arendal
kommune, og har en spesiell kombinasjon av salt- og ferskvannsbetingete elementer.
Skjøtsel og hensyn: Steinfyllingen på sørsiden bør fjernes.

220, Øyestad kirke Ø - SKOG, Rik edellauvskog (Or-askekog) - Verdi B
Innledning: Lokaliteten er registrert av Jon T. Klepsland, BioFokus (2010) i forbindelse med kartlegging av “rike løvskoger” i regi av DN.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst og sørøst for Øyestad kirke og omfatter et mer eller mindre skogkledd ravinesystem
på marine sedimenter. Grunnforholdene er forholdsvis stabile, men små parti tilknyttet sideraviner har hyppige utrasinger/leirskred.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensingen omfatter flere prioriterte naturtyper i mosaikk: rik edelløvskog i to
utforminger (or-askeskog og rikt hasselkratt), gråor-heggeskog, samt at vassdraget med kantsoner bør betraktes som viktig bekkedrag.
Innenfor hovednaturtypen skog har or-askeskog størst arealdekning, deretter gråor-heggeskog, mens hasselkratt (og andre veldrenerte
skogtyper) har liten dekning. Utformingene er sjelden “rene”, men opptrer oftere som mellomformer. Treslagsvariasjonen er stor, også
på liten skala. Ask, gråor, hegg og hassel dominerer busk- og tresjiktet. I tillegg inngår betydelige mengder bjørk, selje, morell og
spisslønn. Svartor opptrer dessuten langs ravinebekkene, og i nordvest inngår en berggrygg/bergskrent hvor det står noe eik. Villapal
forekommer også i området. Felt- og bunnsjiktet er som typisk for skogkledde leirraviner med bl.a.skogburkne, sauetelg,
skogstjerneblom, kratthumleblom, bringebær, krossved, mye storkransemose og hasselmoldmose. Litt tveskjeggveronika, skogsalat,
vivendel og stikkelsbær finnes også. Skogalderen varierer en del gjennom lokaliteten. Lengst nord er skogen middelaldret og temmelig
aldershomogen, men sør for kirken er mye av skogen betydelig fleraldret og skogbildet er heterogent og sterkt flersjiktet. Yngre og
ganske tynnstammete læger, av spesielt gråor og hegg, forekommer spredt til ganske frekvent i hele området. Noen relativt grove læger
av ask finnes, men flertallet av disse er felt med motorsag og var i utgangspunktet livskraftige. Større verdi har de titalls gamle
asketrærne som fortsatt står i området, hvorav noen få er så gamle at de i sin tid har stått i et betydelig mer åpent ravinesystem og har
vært lauvet til fór. De to-tre største askene er mer enn 100 cm dbh og har hul stamme. De andre gamle asketrærne ligger stort sett i
intervallet 50-80 cm dbh, og har ikke utviklet stammehulheter. Såpass gamle og/eller storvokste individ mangler for andre treslag, men
både bjørk, svartor, eik, spisslønn, morell og villapal er målt til 40-45 cm dbh.
Langs hovedbekken er det en bred sone med viersump og sivaks-sump. Dominerende vekster er ørevier, trollhegg, mjødurt, fredløs,
stornesle og skogsivaks.
Artsmangfold: Et mindre antall moderat krevende vednedbrytere og andre gammelskogsarter er påvist. Stanksopp er vanlig på den
stedvis feite moldjorda. Med hensyn til skogtilstand, rikhet og forekomst av gammel ask er det potensial for flere krevende arter, både
jord- og vedboende sopp, insekter tilknyttet gamle trær og død ved, og base- og fuktighetskrevdne kryptogamer (helst moser).
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er betydelig påvirket av tidligere hogst, men på den annen side har deler av området fått utvikle
seg lenge nå uten inngrep, og det er forekomst av sjeldne kontinuitetselement i form av gammel ask. Mindre deler av området har
imidlertid vært mer intensivt utnyttet og har ikke utviklet naturskogsstruktur, men er snarere gjengroende kulturmark. Negative inngrep i
nyere tid omfatter hogst i kantsonene mot dyrket mark, spesielt er felling av eldre ask uheldig. Tvert gjennom området går det også en
høyspentlinje, som det dessverre er ryddet en bred gate under. Riksvei 407 krysser bekkedalen i sørøst, og bryter med det
sammenhengen i ravinesystemet.
Vegetasjon: Rikt hasselkratt (Rødlistebetegnelse) (D2e)
Or-askeskog (D6)
Verdivurdering: Ganske stort og sammensatt ravinesystem som riktignok er betydelig negativt påvirket av ulike inngrep, både i eldre og
nyere tid, men som fortsatt har viktige naturkvaliteter, spesielt i form av ganske gammel or-askeskog med forholdsvis mange gamle og
grovvokste asketrær. Spesielt krevende arter er ikke påvist, og potensialet for slike er nok beskjedent, men ut fra mer generelle kriterier
vurderes lokaliteten som klart viktig.
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør avsettes til fri utvikling uten ytterligere inngrep.

221, Øyestad kirke V - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Alléer) - Verdi B
Innledning: Lokaliteten er registret av Jon T. Klepsland, BioFokus (2010) i forbindelse med kartlegging av “rike løvskoger” i regi av DN.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger like vest for Øyestad kirke på Rykene, og omfatter en kort allé.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensingen omfatter en allé langs en smal grusvei med fem gamle og storvokste
asketrær, og noen mindre dimensjonerte almetrær. Største ask er over 100 cm dbh, mens største alm er ca 55 cm dbh.
Artsmangfold: Ingen spesielt krevende arter observert.
Bruk, tilstand og påvirkning: Alléen grenser opp til åker/dyrket mark, og bakkevegetasjonen holdes nede ved beite og maskinell slått.
Verdivurdering: Trærne representerer viktige kontinuitetselement med potensiale for krevende og sjeldne kryptogamer og insekt m.fl.
Relativt få trær inngår, og alderen er moderat, men trærne står lysåpent til og er velskjøttet, og lokaliteten anses derfor som viktig.
Skjøtsel og hensyn: Trærne bør få stå så lenge som mulig. Trærne bør skjøttes som nå, dvs holde stammene fri for oppslag og
risdannelse.

222, Pottjern N - SKOG, Gammel fattig edellauvskog (Eikeskog) - Verdi C
Innledning: Lokaliteten er registrert av Jon T. Klepsland, BioFokus (2010) i forbindelse med kartlegging av “rike løvskoger” i regi av DN.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger helt nord i Arendal kommune, litt sørvest for Lille Øynesvann.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgreningen omfatter en liten bekkedal og nært tilliggende terreng med eldre eikedominert
skog. Den er avgrenset mot fattigere og mer smådimensjonert skog. Akkurat langs bekken er det flekkvis rik vegetasjon med ormetelg,
lundgrønaks, markjordbær og skogfiol. På sidene går vegetasjonen raskt over i blåbærskog. Tresjiktet er dominert av eik, men nede i
bekkedalen og tilknyttet noen skrenter er treslagsblandingen relativt stor med også lind, spisslønn, osp, hassel og gran. Skogen er
halvgammel, aldersspredningen litt svak og dimensjonene moderate. Dødvedelementer opptrer sparsomt.
Artsmangfold: Moderat krevende gammelskogsarter som lungenever og eikenarreskål finnes på eik.
Verdivurdering: Skiller seg positivt ut i fra omgivelsene ved litt lengre fremskredet naturskogstilstand, bedre luftfuktighetsforhold (pgs
bekk og topografi), rikere vegetasjon og større treslagsblanding. Lokaliteten er imidlertid liten og uten helt spesielle egenskaper, og
vurderes derfor som lokalt viktig.
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør avsettes til fri utvikling uten inngrep.

223, Skattereidknuten SØ - SKOG, Rik edellauvskog (Lågurt-eikeskog) - Verdi B
Innledning: Lokaliteten er registrert av Jon T. Klepsland, BioFokus (2010) i forbindelse med kartlegging av “rike løvskoger” i regi av DN.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger helt nord i Arendal kommune, vest for Lille Øynesvann. Avgreningen omfatter en
markert bekkedal og slakere sørøst-vendte skoglier nordøst og sørvest for denne. Soner med amfibolitt inngår i berggrunnen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensingen omfatter gammel fattig edelløvskog, to utforminger av rik edelløvskog, og
mindre parti med sammenbindingsareal. Arealmessig dominerer blåbær-eikeskog. Denne har spredt innslag av osp, spisslønn og lind,
samt furu (spesielt mot åsryggen). Lågurt-eikeskog opptrer mer lokalt og flekkvis og er oftest av ganske fattig utforming med
knollerteknapp, skogfiol, snerprøyrkvein og/eller skogsvingel, men små felt har også blåveis og lundgrønnaks. I et fuktdrag inngår
teienbær, blåknapp og krossved. Eikeskogen varierer noe i alder og struktur, men er generelt halvgammel og moderat til litt svakt
flersjiktet. Visse parti er preget av litt liten dimensjonsspredning og beskjedne stammestørrelser, men større areal har mer heterogen
skogstruktur med eik i alle størrelsesklasser opp til 40-45 cm dbh. Stammetettheten er ganske høy, og deler av skogen er i en fase med
aktiv selvtynning. Tynne gadd og læger opptrer derfor ganske frekvent. Enkelte eldre eiktrær har antyding til stammehulheter. De eldste
eikene innenfor avgrensingen står nær toppen av åsen på Tvedestrand-siden. De er kortvokste og krokete, men flere har hul stamme og
er inntil 40-50 cm dbh.
Bekkedalen sentralt i avgrensingen har generelt rikere vegetasjon, og innslag av alm-lindeskog (og tilnærmet or-askeskog). Foruten eik,
lind, gran og spisslønn inngår der litt hassel, krossved, ask og alm. Feltsjiktet er flekkvis meget rikt med blåveis, sanikel, myske,
skogsvinerot, skogsvingel og lundgrønnaks. Største ask er ca 45 cm dbh, spisslønn ca 35-40 cm dbh, og alm 30 cm dbh. skogen er
betydelig flersjiktet, men tydelig gamle trær forekommer ikke, og dødvedelementer opptrer sparsomt.
Artsmangfold: Flere moderat krevende gammelskogsarter er påvist, både tilknyttet eik, osp og furu (flest på eik). Lungenever opptrer
lokalt hyppig. I intermediær lågurt-eikeskog er det også funnet enkelte litt krevende jordboende sopp. Potensialet for funn av flere
krevende arter vurderes som relativt godt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten grenser mot nyere hogstinngrep på Tvedestrand-siden.
Vegetasjon: Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
Alm-lindeskog (D4)
Verdivurdering: Ganske stor og variert lokalitet med relativt god dekning av truete vegetasjonstyper (lågurt-eikeskog og alm-lindeskog).
Deler av lokalieten har også ganske velutviklet naturskogsstruktur. På grunn av dette og funn av flere moderat krevende (men ikke
virkelig krevende) arter, vurderes lokaliteten som klart viktig.
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Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør avsettes til fri utvikling uten noen form for inngrep.

225, Eikeliheia Ø - SKOG, Rik blandingsskog i lavlandet (Boreonemoral blandingsskog) - Verdi C
Innledning: Lokaliteten er opprinnelig kartlagt av Arne Heggland (Asplan Viak) i forbindelse med ordningen frivillig vern den 09.11.2006
og 27.03.2007. Den 28.09.2010 gjennomførte Kim Abel (BioFokus) supplerende kartlegginger i forbindelse med
edelløvskogskartlegginger i regi av Direktoratet for naturforvaltning. Den etterfølgende teksten baserer seg på Arne Heggland sine
beskrivelser med supplerende opplysnninger lagt inn av Kim Abel. Lokaliteten er en del av et større undersøkelsesområde kalt Nesbuåsen
hvor det ble kartlagt seks ulike kjerneområder.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i et skoglandskap NV for Røynevatnet i Arendal kommune. Området ligger ved grensa
mellom Grimstad og Arendal kommune, vest for Løddesøl og Rykene, ca 9-10 km N for Grimstad sentrum. Lokaliteten omfatter en trang
sprekkedal mellom to koller og inneholder en fuktig, men fattig skogtype, til dels sumpskog med svartor og gran. På sidene overtar
blåbærgran/eikeskog med en del eik. Lokaliteten inneholder noen verdifulle elementer som grov gran (70 cm), sumpskog og grove eiker.
De viktigste verdiene er knyttet til fuktig lokalklima.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av “rik blandingsskog i lavlandet” F13, utforming “boreonemoral
blandingsskog” F1301. Vegetasjonstypen er dominert av blåbær-eikeskog (D1a) og med noe innslag av sumpkratt- og
sumpskogvegetasjon (E) og blåbærskog (A4). Det er også noe bergsprekk og bergvegg (F2), men arealmessig utgjør det et veldig lite
areal.
Artsmangfold: På stammen av en av granene er det en masseforekomst av fuktighetskrevende skorpelaver (gammelgranslav,
kattefotlav) som er lokalt uvanlige. Tresjiktet er dminert
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten har vært spart for inngrep de siste tiårene, men få gamle trær og død ved tyder på hogster for
en god stund siden.
Vegetasjon: Bergsprekk og bergvegg / Bergvegg og bergsprekk (Rødlistebetegnelse) (F2)
Blåbærskog (A4)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Sumpkratt- og sumpskogvegetasjon (E)
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes til å være lokalt viktig (C) grunnet lite areal og få viktige elemeter.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling anbefales for å utvikle verdiene knyttet til gamle trær og død ved.

226, Eikeliheia - SKOG, Rik edellauvskog (Lågurt-eikeskog) - Verdi A
Innledning: Lokaliteten er opprinnelig kartlagt av Arne Heggland (Asplan Viak) i forbindelse med ordningen frivillig vern den 09.11.2006
og 27.03.2007. Den 28.09.2010 gjennomførte Kim Abel (BioFokus) supplerende kartlegginger i forbindelse med
edelløvskogskartlegginger i regi av Direktoratet for naturforvaltning. Den etterfølgende teksten baserer seg på Arne Heggland sine
beskrivelser med supplerende opplysnninger lagt inn av Kim Abel. Lokaliteten er en del av et større undersøkelsesområde kalt Nesbuåsen
hvor det ble kartlagt seks ulike kjerneområder.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i et skoglandskap NV for Røynevatnet i Arendal kommune. Området ligger ved grensa
mellom Grimstad og Arendal kommune, vest for Løddesøl og Rykene, ca 9-10 km N for Grimstad sentrum, nærmere bestemt i søkket
nord for Eikelimyra. Her er det innsag av rik berggrunn med amfibolitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av en mosaikk mellom “rik edellauvskog” F01, utforming “lågurteikeskog” F1301 og “gammel fattig edellauvskog” F02, utforming “eikeskog” F0201 hvorav rik edelauvskog som den dominerende
utgaven. Blåbæreikeskog (D1a) dominerer i de nederste delene, mens den øverste delen er vesentlig rikere med rik lavurt-eikeskog
(D2a) av ”amfibolitt-typen”. Lavurt-eikeskog står oppført som noe truet (VU) i Fremstad og Moens oversikt over truede vegetasjonstyper
fra 2001.
Artsmangfold: Denne rike skogtypen har feltsjikt med kravfulle arter som blåveis, myske, skogsvingel, fingerstarr,
svarterteknapp,myskegras m.fl. Området har et stort potensial for rødlistede markboende og vedboende sopp. Noen signalarter av lav
og vedboende sopp (inkludert to rødlistearter) ble dokumentert. Artene som ble funnet er eikenarreskål, begerfingersopp (NT),
ospekjuke, stor ospeildkjuke, eikildkjuke, ruteskorpe (NT). Ellers sparsomme lobarionsamfunn med bl.a. filthinnelav, sølvnever,
lungenever, skrubbenever og grynfiltlav.Tresjiktet er dminert av eik og osp med noe innslag av gran og furu.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eik/ospebestand som har stått uskjøttet i lengre tid. I området finnes en del tydelig gamle eiker, også hule
trær. Det er ingen svært grove løvtrær, men både eik og osp oppnår dimensjoner på over 50 cm (dbh). Det er mye død ved, særlig av
osp. Anslagsvis finnes mer enn 100 ospelæger (god spredning på råtestadier), og det er mye ospegadd (også høystubber). Noe død ved
av eik finnes.
Vegetasjon: Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
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Blåbær-eikeskog (D1a)
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes til å være svært viktig (A) på grunn av forekomsten av særlig rik eikeskog og mye død ved, til tross
for at arealutstrekningen er forholdsvis liten.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling anbefales for å utvikle verdiene knyttet til gamle trær og død ved.

227, Øvre Bjortjern - SKOG, Rik edellauvskog (Lågurt-eikeskog) - Verdi B
Innledning: Lokaliteten er opprinnelig kartlagt av Arne Heggland (Asplan Viak) i forbindelse med ordningen frivillig vern den 09.11.2006
og 27.03.2007. Den 28.09.2010 gjennomførte Kim Abel (BioFokus) supplerende kartlegginger i forbindelse med
edelløvskogskartlegginger i regi av Direktoratet for naturforvaltning. Den etterfølgende teksten baserer seg på Arne Heggland sine
beskrivelser med supplerende opplysnninger lagt inn av Kim Abel. Lokaliteten er en del av et større undersøkelsesområde kalt Nesbuåsen
hvor det ble kartlagt seks ulike kjerneområder.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i et skoglandskap NV for Røynevatnet i Arendal kommune. Området ligger ved grensa
mellom Grimstad og Arendal kommune, vest for Løddesøl og Rykene, ca 9-10 km N for Grimstad sentrum. Kjerneområdet omfatter en
markert kløft som løper mot øst og munner ut ved øvre Bjortjern (nederste del ikke inkludert, her er granplantefelt), samt noe eikeskog
på sidene av kløfta. I øvre deler er kløfta trang, med små rasskrenter, steinblokker og fuktig sumpmiljø i bunn.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av “rik edellauvskog” F01, utforming “lavurt-eikeskog” F0101 og “almlindeskog” F0105. Lavurt-eikeskog (D2a) dominerer og med noe innslag av alm-lindeskog (D4). Lavurt-eikeskog står oppført som noe
truet (VU) og alm-lindeskog som hensynskrevende (LR) i Fremstad og Moens oversikt over truede vegetasjonstyper fra 2001. Eik
dominerer i tresjiktet, men det er ganske høyt innslag av andre treslag som gran, spisslønn, hassel, osp, bjørk, lind og (i øvre del av
sprekkedalen) også svartor, alm (NT) og ask (NT).
Artsmangfold: Feltsjiktet inneholder bl.a. fingerstarr, skogfiol og mye skogsvingel. Verdien for bevaring av artsmangfold er relativt stor,
noe som bekreftes av funn av flere (til dels gode) signalarter, særlig lav som kystnever, sølvnever og vanlig blåfiltlav, men også soppen
eikenarreskål. Andre signalaarter er lungenever, kystårenever, flatfellmose og almeteppemose.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det finnes en del grove trær. Eik på mer enn 60 cm (dbh) er ganske vanlig. En svært grov lind (tidligere
styvet?) på ca 85 cm (dbh) og flere grove osper (over 50 cm dbh) er andre viktige elementer. Skogen er variert med en del døde og
døende trær, bl.a. en god del død ved av gran (også sterkt nedbrutte læger) og noe av eik (selvtynningsvirke og beverfelte stammer).
Vegetasjon: Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
Alm-lindeskog (D4)
Verdivurdering: Verdien vurderes som viktig (”sterk B”) på grunn av at alle alm-lindeskoger skal kartlegges som verdi B, samt at det er
en rik skogtype med funn av flere gode signalarter. Lokaliteten representerer en godt avgrenset ”rik-lomme” i et ellers fattig
skoglandskap. Større areal og mer dødt trevirke ville forsvart enda høyere verdi.
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling anbefales for å utvikle verdiene knyttet til gamle trær og død ved.

228, Nesbulia - SKOG, Rik edellauvskog (Lågurt-eikeskog) - Verdi B
Innledning: Lokaliteten er opprinnelig kartlagt av Arne Heggland (Asplan Viak) i forbindelse med ordningen frivillig vern den 09.11.2006
og 27.03.2007. Den 28.09.2010 gjennomførte Kim Abel (BioFokus) supplerende kartlegginger i forbindelse med
edelløvskogskartlegginger i regi av Direktoratet for naturforvaltning. Den etterfølgende teksten baserer seg på Arne Heggland sine
beskrivelser med supplerende opplysnninger lagt inn av Kim Abel. Lokaliteten er en del av et større undersøkelsesområde kalt Nesbuåsen
hvor det ble kartlagt seks ulike kjerneområder.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en øst og sørøstvendt liside ned mot de nordvestre deler av Røynevatnet i Arendal
kommune. Området ligger ved grensa mellom Grimstad og Arendal kommune, vest for Løddesøl og Rykene, ca 9-10 km N for Grimstad
sentrum.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av “rik edellauvskog” F01, utforming “lavurt-eikeskog” F0101, men
også mye “gammel fattig edellauvskog” F0201. Blåbær-eikeskog (D1a) dominerer, men lavurt-eikeskog (D2a) forekommer spredt i hele
området. Lavurt-eikeskog står oppført som noe truet (VU) i Fremstad og Moens oversikt over truede vegetasjonstyper fra 2001. På
berggrunnskartet er det meste av området karakterisert som ”amfibolitt”, men tilgjengeligheten av næringsrike mineraler er allikevel
tilsynelatende ganske dårlig. Rik eikeskog er best utviklet i den SØ-vendte lia rett øst for Gåsetjern, og finnes ellers flekkvis i lia.
Artsmangfold: Av rødlistearter ble følgende arter påvist: Eikegreinkjuke (NT), kremlevokssopp (NT) og bølgekjuke (VU). Av andre
signalarter kan nevnes svart trompetsopp, eikenarreskål, vasskjuke, rustkjuke, lungenever og muslinglav. Undersøkelser av markboende
sopp vil kunne avgjøre områdets verdi for basekrevende arter. Rikere skog viser også innslag av lind, spisslønn og hassel i tresjiktet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er lite dødt trevirke i lia, men noe selvtynningsvirke av eik og osp ligger spredt/rikelig øverst i området.
Skogen er ikke grovvokst, og trær med brysthøydediameter ca 30 cm dominerer eikeskogen. Øverst i lia, i svært lavproduktiv
eik/furuskog finnes enkelte tydelig gamle, men småvokste eiker og flere grove furuer. Nesbulia representerer en stor forekomst av
edelløvskog, og stedvis er skogen høyreist.
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Vegetasjon: Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Verdivurdering: Området har klare naturverdier, hvorav stor størrelse veier positivt på verdiwsettingen, men dominansen av fattige typer
og få ”gammelskogsstrukturer” som død ved etc. forhindrer høyeste verdiklasse. Området verdisettes som viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling anbefales for å utvikle verdiene knyttet til gamle trær og død ved.

229, Askedalen - SKOG, Rik edellauvskog (Alm-lindeskog) - Verdi B
Innledning: Lokaliteten er opprinnelig kartlagt av Arne Heggland (Asplan Viak) i forbindelse med ordningen frivillig vern den 09.11.2006
og 27.03.2007. Den 28.09.2010 gjennomførte Kim Abel (BioFokus) supplerende kartlegginger i forbindelse med
edelløvskogskartlegginger i regi av Direktoratet for naturforvaltning. Den etterfølgende teksten baserer seg på Arne Heggland sine
beskrivelser med supplerende opplysnninger lagt inn av Kim Abel. Lokaliteten er en del av et større undersøkelsesområde kalt Nesbuåsen
hvor det ble kartlagt seks ulike kjerneområder.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i et skoglandskap NV for Røynevatnet i Arendal kommune. Området ligger ved grensa
mellom Grimstad og Arendal kommune, vest for Løddesøl og Rykene, ca 9-10 km N for Grimstad sentrum. Kjerneområdet omfatter den
rikeste delen av skogen i skrenten på nordsiden av Askedalsbekken.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen utgjøres av “rik edellauvskog” F01, utforming “alm-lindeskog” F0105 og
utforming “lågurt-eikeskog” F1301. Alm-lindeskog dominerer, men med en del innslag av lavurt-eikeskog (D2a). Blåbæreikeskog (D1a)
er representert i øvre kant av lokaliteten. Lavurt-eikeskog står oppført som noe truet (VU) og alm-lindeskog som hensynskrevende (LR) i
Fremstad og Moens oversikt over truede vegetasjonstyper fra 2001.
Artsmangfold: Feltsjiktet er rikt, med blåveis, myske, fingerstarr, svarterteknapp og mer alminnelige lågurter som legeveronika og gullris
m.fl. Av rødlistearter ble kun ask (NT) funnet i tillegg til signalartene begerfingersopp og ospeblæreglye. Tresjikter er dominert av eik,
men det er en del innslag av lind. Ellers forekommer ask (NT), hassel, osp og spisslønn. .
Bruk, tilstand og påvirkning: Variert alders- og dimensjonssammensetning. Flere trær er ganske grove (eik over 40 cm dbh), men de
eldste og groveste trærne mangler. Ingen nyere inngrep.
Vegetasjon: Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
Alm-lindeskog (D4)
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes til å være viktig (B) på grunn av forekomsten av rik alm-lindeskog og eikeskog til tross for at
arealutstrekningen er forholdsvis liten. Alm lindeskog skal i henhold til håndboka kartlegges som viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling anbefales for å utvikle verdiene knyttet til gamle trær og død ved.

230, Rindefjell, Ormetjern - SKOG, Gammel fattig edellauvskog (Eikeskog) - Verdi C
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus ved Ole J. Lønnve den 1. oktober 2010 i forbindelse med edelløbvskogskartlegging i
Vegårshei kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ganske langt nord i Arendal kommune ca 2 km nord for gården Vigerland. Bergrunnen
består av granitt, amfibolitt, glimmerskifer og gneis (NGU, 2011). Løsmassene av dels tynt løsmassedekke og tynt torv- og humusdekke
(NGU, 2011). Lokaliteten er omgitt av hugspåvirket bardominert skog samt myr og et tjern (Ormetjern).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Gammel fattig edelløvskog” med utforming “Eikeskog”.
Treskjiktet inkluderer en god del halvgrov eik, øvre dbh ca 50 cm. Enkete eik viser tegn til hulheter. I tillegg forekommer ganske mye
grov osp og furu samt gran. Ospa har en øvre dbh på ca 60 cm. De fleste trærene er derimot av langt mindre dimensjoner med dbh i
intervallet 20-40 cm. Mengden død ved er forholdsvis lav, men det forekommer litt i enkelte partier, både i form av læger og gadd.
Innemellom står enkelte døde eller døende trær. Feltskjiktet utgjøres av fattige røsslyng- og blåbærutforminger.
Artsmangfold: Noe lungenever forekommer på enkelte av eiketrærene. Furustokkjuke og stor ospeildkjuke er påvist.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området er hugstpåvirket.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Vegetasjon: Blåbærskog (A4)
Røsslyng-blokkebærfuruskog (A3)
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Verdivurdering: Lokaliteten har et vist potensial. Funn av enkelte signalarter indikerer dette. De største potensielle verdiene til denne
lokaliteten er trolig knyttet til osp. Området er sannsynligvis viktig for fugl og annet vilt. På bakgrunn av dette gis lokaliteten verdi som
en lokalt viktig naturtype (C).
Skjøtsel og hensyn: Området bør få stå urørt slik at fri utvikling kan skje. Dette vil på sikt øke verdien til lokaliteten.

231, Rindefjell nord - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi B
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus ved Ole J. Lønnve den 1. oktober 2010 i forbindelse med edelløbvskogskartlegging i
Vegårshei kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ganske langt nord i Arendal kommune ca 1,5 km nord for gården Vigerland.
Bergrunnen består av amfibolitt, glimmerskifer, granitt og gneis (NGU, 2011). Løsmassene av dels tynt løsmassedekke og tynt torv- og
humusdekke (NGU, 2011). Lokaliteten er omgitt av hugspåvirket barskogdominert skog.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder et mindre parti med naturtypen “Gammel barskog” med utforming
“gammel granskog”. Lokaliteten domineres av eldre granskog i tilknytning til et fuktdrag, som nok i sin tid er plantet eller resultat av
naturlig foryngelse. Øvre dbh på gran er 70 cm dbh. Flere eldre løvtrær, fortrinnsvis eik og osp forekommer spredt gjennom
avgrensningen. Enkelte av disse er tildels svært grove, særlig osp, med en øvre dbh på 80-90 cm. Av andre treslag registrert kan nevnes
spisslønn og furu. Ganske mye død ved forekommer i partier, både i form av gadd og læger, og kontinuiteten til dette elementet er
forholdsvis god. Alle nedbrytningsstadier er representert. Spettehull forekommer i enkelte av trærene. Feltskjiktet utgjøres av
blåbærutforminger. Langs fuktdraget er det en del mose.
Artsmangfold: Lungenever forekommer hyppig på eik. Svartspett ble registrert den 1. oktober 2010. Både gråspett og trtetåspett er
registrert ikke så langt fra dette området tidligere (Artskart, 2011).
Bruk, tilstand og påvirkning: Dette er drevet skog, men det er ikke utført hugst av betydning innefor avgrensningen på lang tid.
Fremmede arter: Ingen registrert.

Vegetasjon: Blåbærskog (A4)
Verdivurdering: Lokaliteten har en del kvaliteter i form av gamle og tildels grove trær, både av gran, eik og osp. Død ved, både i form av
læger og gadd forekommer også i brukbare mengder, og alle nedbrytningssatdier er til stede. I tillegg går det et lite fuktdrag gjennom
lokaliteten. Dette draget skaper potensial bl.a. for ulike mose-arter. Området vurderes derfor som potensielt interessant i forhold til
moser, jordboende sopp samt organismer (sopp og insekter) knyttet til død ved. I tillegg er området viktig for fugl og annet vilt, kanskje
særlig hakkespetter. På bakgrunn av dette vurders lokaliteten til en viktig naturtype (B).
Skjøtsel og hensyn: Området bør få stå urørt slik at fri utvikling kan skje. Dette vil på sikt øke verdien til lokaliteten.

232, Rindefjell sør - SKOG, Gammel fattig edellauvskog (Eikeskog) - Verdi C
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus ved Ole J. Lønnve den 1. oktober 2010 i forbindelse med edelløbvskogskartlegging i
Vegårshei kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ganske langt nord i Arendal kommune på grensen til Froland kommune ca 1,5 km nord
for gården Vigerland. Avgrensingen strekker seg litt inn i Froland kommune. Bergrunnen består av amfibolitt, glimmerskifer, granitt og
gneis (NGU, 2011). Løsmassene av dels tynt løsmassedekke og tynt torv- og humusdekke (NGU, 2011). Lokaliteten ligger i en sørvendt
bratt liside opp mot Rindefjell. Lokaliteten er omgitt av hugspåvirket barskogdominert skog.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Gammel fattig edeløvskog” med utforming “Eikeskog”.
Lokaliteten domineres av eik, men med betydlig innslag av furu. I tillegg er det et vist innslag av osp, lind, hegg og bjørk. Trærne er for
det meste forholdsvis små, de fleste i intervallet 20-40 cm dbh, men enkelte eik oppnår opp mot 50 cm dbjh. Hulheter på eika er ikke
registrert. Noe død ved, både i form av læger og gadd forekommer spredt og i enkelte partier, men kontinuiteten til dette elementet er
forholdsvis lav. Feltskjiktet utgjøres av fattige vegetetasjonstyper.
Artsmangfold: De ble ikke registrert noe interessant den 1. oktober 2010, men i følge Artskart (2011) er gråspett og tretåspett registrert
like i nærheten av avgrensningen i 1990 og 1995.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gamle spor etter hugst forekommer innenfor avgrensningen.
Fremmede arter: Ingen registrert.
Vegetasjon: Blåbær-eikeskog (D1a)
Verdivurdering: Lokaliteten har enkelte kvaliteter som en del død ved. I tillegg forekkommer flere treslag innenfor avgrensningen.
Dessuten er lokaliteten sørvendt, hvilket i seg seg gjør den interessant for en rekke insekter. Området har sannsynligvis også stor verdi
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for fugl og annet vilt. Derimot er skogen relativt ung og spesielle artsfunn mangler. På bakgunn av dette gis derfor lokaliteten verdi som
lokalt viktig naturtype (C).
Skjøtsel og hensyn: Området bør få stå urørt, slik at fri utvikling lkan skje. Dette vil på sikt øke verdien til lokaliteten.

300, Bratthenget øst - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 06.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Bratthenget er et tett bebygd område nordøst for Arendal sentrum og berggrunnen består av fattige
bergarter som gneis og granitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utfomingen gammelt tre. Det er
få gjenværende store trær i området. Treet er en ask med velutviklet krone og en del stammeskudd.
Artsmangfold: Treet innehar potensielt høy diversitet av insekter og epifyttiske vekster.
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet står i utkanten av en hage og ser ikke ut til å være under noen spesifikk påvirkning eller bruk.
Tilstanden er vital med velutviklet krone.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Området er en tidligere alm-lindeskog, med gjenstående rester mellom bebyggelse, spesielt i de bratteste
partiene. Det er enkelte store trær i området, hovedsakelig i hager, mens gjenværende skog er forholdsvis ung.
Verdivurdering: Treet er stort og velutviklet. Insekt og epifyttisk diversitet bør undersøkes og kan eventuelt heve verdien av lokaliteten.
Verdien er satt til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Treet er vitalt og friskt, men stammeskudd bør fjernes for å øke muligheten for etablering av epifyttisk vegetasjon.
Døde trær kan stå i flere hundre år og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av
sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.

302, Steinsåsveien sør - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 06.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Bratthenget er et tett bebygd område nordøst for Arendal sentrum og bergrunnen består av fattige
bergarter som gneis og granitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trør med utformingen stor eik. Det finnes
flere store trær i området, men disse ligger ikke tett nok til at det kvalifiserer til beskrivelse som parklandskap. Naturtypen er derfor satt
til store gamle trær. Lokaliteten består av en kraftig vintereik med stammediameter på 75 cm. Treet har grov barkstruktur og en del
stammekvist.
Artsmangfold: Epifyttisk vegetasjon er ikke kartlagt, men antas å være potensielt rikt. Deler av treet er dekket av bergflette.
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet står i hagelandskap, og blir skjøttet av hageeier. Enkelte greiner er saget av og treet har ingen
stammekvist.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Treet inngår som ett av flere gamle trær i nærområdet.
Verdivurdering: Store gamle trær er viktige i kulturlandskapet og som habitat for mange organismer, men dette treet er ikke knyttet til
et kulturlandskap og har derfor fått verdien lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Store gamle trær er truet av hogst, i villaområder spesielt fordi de skygger, og fordi man anser den som utrygge
med tanke på grener og trevelter.Eiketrær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og
vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig
nedbrytelsesprosess.

303, Steinsås midtre - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 06.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Bratthenget er et tett bebygd område nordøst for Arendal sentrum og bergrunnen består av fattige
bergarter som gneis og granitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen stor eik. Det finnes
flere store trær i området, men disse ligger ikke tett nok til at det kvalifiserer til beskrivelse som parklandskap. Naturtypen er derfor satt
til store gamle trær. Lokaliteten består av en kraftig to-stammet vintereik hvor begge stammene har bhd på ca 60 cm. Treet har grov
barkstruktur og mye stammekvist.
Artsmangfold: Epifyttisk vegetasjon er ikke kartlagt, men antas å være potensielt rikt. Det er dessuten potensielt rik diversitet av
vedlevende insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet står i hagelandskap, og er vitalt.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Treet inngår som ett av flere gamle trær i nærområdet.
Verdivurdering: Store gamle trær er viktige i kulturlandskapet og habtat for mange organismer. Dette treet er ikke spesielt gammelt, og
er ikke i tilknytning til et kulturlandskap og verdien er derfor satt til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Stammekvist bør fjernes og store gamle trær bør bevares, også de mindre grove som i dette tilfellet, for å skape
kontinuitet i tilgangen på egnet habitat for vedlevende insekter. Store gamle trær bør få stå i fred til de smuldrer opp av seg
selv.Eiketrær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet
må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.

304, Steinsås nord - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 06.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Bratthenget er et tett bebygd område nordøst for Arendal sentrum, og berggrunnen består av fattige
bergarter som gneis og granitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder store gamle trær med utformingen stor eik. Det finnes flere store
trær i området, men disse ligger ikke tett nok til at det kvalifiserer til beskrivelse som parklandskap. Naturtypen er derfor satt til store
gamle trær. Lokaliteten består av en vintereik med bhd på ca 60 cm. Treet har grov barkstruktur og en del stammekvist.
Artsmangfold: Epifyttisk vegetasjon er ikke kartlagt, men antas å være potensielt rikt. Det er dessuten potensielt rik diversitet av
vedlevende insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet står i hagelandskap, og blir skjøttet av hageeier. Enkelte greiner er saget av og treet har mye
stammekvist. Det er festet en fuglekasse på treet. Store gamle trær er generelt truet av vegutvidelse, og blir ofte fjernet for å bedre sikt
eller soltilgang i villaområder.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Treet inngår som ett av flere gamle trær i nærområdet.
Verdivurdering: Store gamle trær er viktige i kulturlandskapet, men dette treet er ikke spesielt grovt og heller ikke tilknyttet et
kulturlandskap. Verdien er satt til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Stammekvist bør fjernes og store gamle trær bør bevares fordi de sikrer kontinuitet i habitatet til mange vedlevende
insekter og ande organismer. Denne funksjonen fortsetter selv etter at treet dør, og treet bør derfor få stå til det smuldrer opp av seg
selv. Eiketrær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet
må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.

305, Torsbudalen Ø - SKOG, Gammel fattig edellauvskog (Eikeskog) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 06.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Torsbudalen ligger nordøstfor Arendal sentrum og berggrunnen består av fattige bergarter som gneis og
granitt., og jordsmonnet er steinete.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen gammel fattig edellauvskog med utformingen eikeskog.
Lokaliteten har en fattig eikeskog, som muligens er noe plukkhogget, spesielt i kantene. Det står flere eldre eiker i skrenten, hvor av en
hul og med stammediameter på ca 50 cm. Denne utgjør hovedverdien på lokaliteten, men et mindre areal av skogen rundter tatt med for
å skape en buffer og med tanke på kontinuitet i tresjiktet. Hulheten er velutviklet, men ikke målbar.Barkstrukturen er middels grov, ca
1,5 cm dype barksprekker på de eldre trærne. Øverst motfriområdet er det enkelte eldre furuer.Generelt er tresjiktet dominert av både
ung eik (nokså tynt) og flere eldre eiker. Mellomsjiktet mangler og er muligens tatt ut, men kan også være naturlig borte (ingen tegn til
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stubber). Området er svært tørt, men har muligens vært frodigere tidligere og det er en del død ved av bjørk og gran i skrenten, til dels
grove gadd. Utformingen er blåbær-eikeskog, men feltsjiktet er svært lite utviklet og bakken er dekket av fjorårsløv som ikke er
nedbrutt.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen spesielle arter på lokaliteten.
Bruk, tilstand og påvirkning: Deler er trolig brukt til lek og rekreasjon. Muligens noe plukkhogget eller tynnet.Området er ellers svært
tettbebygd med blokker og villabebyggelse og på oversiden er det et friområde. Skogen er hesteskoformet, men i nord er skogen
betraktelig ynge og av ringere verdi. Avgrensningen er den sørlige delen i en skrent ned mot Steinsås terrasse.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Området er sterkt nedbygd og det er få lommer med skog igjen. Det finnes enkelte store trær i villaområdet.le
Vegetasjon: Blåbær-eikeskog (D1a)
Verdivurdering: Lokaliteten har et begrenset arealet og utover en hul eik er det ingen funn på lokaliteten. Verdien er derfor satt til lokalt
viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Ingen behov for skjøtsel. Det vil på sikt være mulig å inkludere et større areal av den omkringliggende fattige
eikeskogen dersom den får utvikle seg til gammel skog. Eiketrær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for
saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en
naturlig nedbrytelsesprosess.

306, Steinkleiv S - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 06.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Torsbudalen og Steinkleiv ligger nordøst forArendal sentrum og berggrunnen bestårav fattige bergarter
som gneis og granitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen stor eik og gjelder
eiketreet på knausen ned mot Moltemyr skole. Eiketreet har ca 60 cm bhd og den tilgrensende skogen er delvis frisk til sumpaktig med
fattig, noe lågurt utforming. Tresjiktet er dominert ev halvgammel eik.
Artsmangfold: Det er ikke registrert et spesielt artsmangfold
Bruk, tilstand og påvirkning: Enkelte grener er knekt.Området er i nærheten av barnehage og skole, og lokaliteten ertydelig brukt som
lekeplass. Jordsmonnet er noe siltig og humuspreget i kløftene, ellers skrint.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Eiketreet inngår som en av flere store eller hule eiker i området.
Vegetasjon: Blåbær-eikeskog (D1a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en stor eik, men ingen artsfunn er registrert. Verdien er derfor satt til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Eiketreet bør ikke utsettes for ytterligere slitasje. Eiketrær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør
viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær
lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.

307, Nordåsveien - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Hul eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 06.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Torsbudalen ligger nordøst forArendal sentrum og bergrunnen består av fattige bergarter som gneis og
granitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen stor eik. På
lokaliteten er en eik på anlagt plen med bhd ca 50 cm. Eika kan være hul, men dette var ikke mulig å få bekreftet. Tegn på hulhet er en
dyp sprekk i barken noen meter over bakken. Barkstrukturen er lite utviklet.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er i god tilstand, men det er en del stammekvist og ris som bør fjernes.
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Fremmede arter: Ingen.
Del av helhetlig landskap: Det er enkelte eldre trær i området, ellers få landskapskarakterer.
Verdivurdering: Treet er forholdsvis ungt og det er ikke registrert noen spesielle artsfunn. Verdien er satt til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Treet har en del stammkvist som bør fjernes. Eiketrær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige
habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær
lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør tas hensyn til rotsystemet ved gravearbeid i området.

308, Nordåsveien N - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Hul eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 06.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Torsbudalen ligger nordøst for Arendal sentrum og bergrunnen består av fattige bergarter som gneis og
granitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen hul eik eller
alternativt stor eik. Lokaliteten består av en noe grov eik i hage med anlagt plen. Stammediameterener ca 50 cmog kronen er vital og
velutviklet. Barkstrukturen er godt utviklet med ca 1,5 cm sprekkebark. Det er flere døde grener oppe i kronen, hvorav enklete er
brukket avi nne ved stammen og det kan være hulhet eller begynnende hulhet, men dette er ikke nærmere undersøkt.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er funnet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er en del stammeris og mye rotskudd ved bakken.
Fremmede arter: Ingen.
Del av helhetlig landskap: Bortsett i fra enkelte store eller hule trær i området, er det ingen spesielle landskapstrekk.
Verdivurdering: Verdien begrenses av usikkerhet rundt hulhet og treet er ikke veldig gammelt eller stort. Det er heller ikke registrert
noen spesielle arter på lokaliteten.Verdien er satt til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Stammeris og rotskudd bør fjernes. Eiketrær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for
saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en
naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør tas hensyn til rotsystemet ved gravearbeider.

309, Steinkleiv N - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 06.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Torsbudalen ligger nordøst for Arendal sentrum og bergrunnen består av fattige bergarter somgneis og
granitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensingen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen gammelt tre og består
av en grov ask i en hage med stammediameter på 110 cm. Den er ikke styvet og det ser ut til at kronen er upåvirket av
hogst/nedkapping av greiner. Asken er vital og viser ingen tegn til sykdom (som ellers er utbredt i området). Barkstrukturen er grov.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen spesielle arter på asken. Ask er rødlistet (NT) på grunn av stor nedgang de siste årene
(askesyken).
Bruk, tilstand og påvirkning: Asken ser ut til få godt tilsyn og stammeris er fjernet.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Asken inngaår som enav flere store gamle trær i området, men ellers ingenlandskapskarakterer.
Verdivurdering: Treet er stort, grovt og ved vital tilstand. Det er mulig at treet er resistent mos askesyken, og er dermed viktig å ta vare
på. Verdien er satt til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Treet ser ut til å være godt skjøttet. Det bør tas hensyn til røtter ved hage- og gravearbeid. Trær kan stå i flere
hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av
sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.

310, Joåsveien - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi C
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Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 06.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Torsbudalen ligger nordøst for Arendal sentrum og berggrunnen består av fattige bergarter som gneis og
granitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen stor eik. Lokaliteten
består av en stor eik med stammediameter 60 cm og gamske grov barkstruktur. Eika står i en hage og er brukt som postkassestativ.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er en del stammeris. Det er mulig at treet blir negativt påvirket av spikrene som er brukt for å holde
postkassene oppe. Den ligger dessuten svært nær veien.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Bortsett fra flere andre store trær i området er det ingen spesielle landskapstrekk.
Verdivurdering: Treet er ikke spesielt grovt og ingen spesielle arter er funnet. Verdien er satt til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Stammeriset bør fjernes. Eiketrær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for
saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en
naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør tas hensyn til rotsystemet ved gravearbeider.

311, Gråen S (kløfta) - SKOG, Rik sumpskog (Rik sumpskog) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 06.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gråen ligger nordøst for Arendal sentrum og bergrunnen består av fattige bergarter som gneis og granitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensnignen gjelder naturtypen rik sumpskogmed utformingen rik sumpskog. Lokaliteten
består av en ask-oreskog med utforming svartor (D6b). Avgrensningen inkluderer kantsonene i skrentene ovenfor sumpskogen og
vegetasjonen langs bekkedraget som renner gjennom lokaliteten. Tresjiktet er dominert av svartor og ask, med stammediameter på ca
30 cm. Ellers inngår selje, bjørk, rogn og gran. Det er både læger og gadd av død osp, ca 35 cm i diameter. Feltsjiktet består av
skogsivaks, skogburkne, vasshøymole og mjødurt. langs bekken er det brennesle, geiterams og sløke og ung lønn. I skrentene er
vegetasjonen tørrere, her er det mer gran og bjørk. På lysåpne flekker i skrenten er det tørrbakkevegetasjon med gulaks, markjordbær
og hengeaks ført til vegetasjonstypen kantratt med skogkløver (F4b).
Artsmangfold: Ingen spesille arter er registrert.
Bruk, tilstand og påvirkning: En tursti som gåt parallellt med lokaliteten på østsiden av bekken er mye brukt, men lokaliteten ser ellers ut
til å være upåvirket. Det kan være noe påvirkning fra hageavfall fra boliger omkring,men ingen tydelige tegn på dette ble observert.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Det er få lommer igjen med skog i området, og de fleste er tørre blåbær-eikeskog. Dette er den eneste
lokaliteten med noe rikere jordsmonn, og eneste sumpskogen i området.
Vegetasjon: Svartor-ask-utf / Svartor-ask-utforming (Rødlistebetegnelse) (D6b)
Skogkløver-utf / Skogkløver-utforming (Rødlistebetegnelse) (F4b)
Verdivurdering: Naturtypen er av begrenset areal, og utformingen er ikke spesielt rik, verken i artsmangfold eller jordsmonn. Verdien
heves fra lokalt viktig fordi naturtypen er truet.Verdien er satt til regionalt viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Sumpskogen bør utviklet fritt.

312, Jovannet - FERSKVANN/VÅTMARK, Ikke forsuret restområde (Innsjø) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 06.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen. Lokaliteten ble undersøkt med bakgrunn i informasjon innsamlet av T.E. Brandrerud om vannkvaliteter i Barbuvassdraget og tidligere inkludering i verdifulle naturtyper i Arendal kommune (NINA rapport 4-2005) og er tidligere registrert som
BN00023605.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Jovannet ligger nord for Arendal sentrum og er en innsjø i Barbuvassdraget som inkluderer Jovannet,
Longumvannet og Langsæ-vannet som munner ut i Barbubukta. Bergrunnen består av båndgneis med innslag av rikere bergarter som
amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen ikke forsuret restområde med utformingen innsjø. På
bakrunn av registrerte plantesamfunn knyttet til noe kalkholdig substrat, og vannkjemianalyser, er Jovannet kartlagt som et ikke forsuret
restområdet i en region som var utsatt for sterk forsuring på 80- og 90- tallet. Jovannet er maks 7 meter dypt og er dokumentert å ha 3
mg Ca/l, samt at pH nivåene holdt seg stabile under overvåkning på 80-tallet. Videre har næringssaltanalyser vist at innsjøen er svakt
mesotrof.Jovannet har trolig noe amfibolitt i berggrunnen i tilknytning til vanntilførsel, og skogen rundt er frodig, men fattig. Tresjiktet
består av furu-blandingsskog med noe plantet gran. Vegetasjonen i strandsonen er dominert av fredløs og takrørbelter (O5b), og med
både hvit og gul nøkkerose på dypere grunn (P2b). Hvit nøkkerose er kjent fo å være litt mer kravstor. Bunnen er mudret. Kantene som
ikke er oppdyrket består av svartor sumpskog (E1b) med mye innslag av bjørk. Med bakgrunn i de omkringliggende landbruksarealene,
kan innsjøen også vurderes som næringsrik innsjø i kulturlandskapet.
Artsmangfold: Med unntak av hvit nøkkerose, er det ingen indikatorer på krevende arter knyttet til kalkrike eller næringsrike innsjøer.
Vegetasjonen fremstår som ensartet og fåtallig. Diversitet i vannmassene er ikke nærmere undersøkt ved befaringen, men det er
tidligere rapportert de rødlistede artene vårøyenstikker og sørlig høstlibelle, noe som tyder på at innsjøen er viktig for insekter knyttet til
vann. Det er dessuten funnet ål, en art i sterk tilbakegang, i Jovannet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Jovannet fremstår som en lite påvirket innsjø. Det er turstier og landbruksaktivitet i området, men det ser
ut til at brede kantsoner er opprettholdt. Jovannet er trolig benyttet til fritidsfiske av befolkningen i Arendal. Elvesystemene er i stor grad
nedbygd og påvirket, men innsjøene (med unntak av Langsæ-vannet) befinner seg utenfor tettbebyggelse og fremstår som inntakte,
muligens med noe påvikirkning av landbruksvirksomhet. Innsjøene ligger nord for Arendal sentrum, og ytgjør et Y-formet nettverk hvor
både Jovannet og Longumvannet munner ut i Langsæ-vannet.
Fremmede arter: Suter og gjedde.
Del av helhetlig landskap: Innsjøen inngår som en av flere innsjøer i Barbu-vassdraget like utenfor tettbebyggelsen i Arendal sentrum,
med innslag av kulturlandskap ved Stølen i nord. Her er det arsrike beiteenger.
Vegetasjon: Svartor-utf (E1b)
Rik takrør-utf (O5b)
Nøkkerose-utf (P2b)
Verdivurdering: Innsjøen har en høy pH i et område med sterkt forsurede innsjøer. Innsjøene har i tillegg landskapstilhøringhet med
artsike beiteenger og potensielt rikt insektliv.Verdien er satt til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Det bør ikke legges dødt trevirke i vannkanten i forbindelse med hogst og rydding, da dette kan forsure innsjøen.

313, Ribbervann med bekker - FERSKVANN/VÅTMARK, Ikke forsuret restområde (Innsjø) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 06.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Ribbervann ligger nord for Arendal sentrum og bergrunnen består bergarter som båndgneis med innslag
av rikere bergarter som amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis ved øvre Ribbervann og fattigere bergarter som granitt og gneis ved
nedre Ribbervann.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen ikke forsuret restområde med utformingen innsjø.
Vannvegetasjonen består av noe vanlig tjønnaks, men er dominert av gul og hvit nøkkerose (P2b). I innløpsbekken i nord er det
myrkongle, og ellers langs bredden står det klourt, sløke, elvesnelle soleihov, skogsivaks, hanekam, flaskestarr og mjølkerot.
Vannkantvegetasjonen er dominert av takrør de fleste steder (O5b). Tresjiktet langs kanten av innsjøen er dominert av svartor, med
stammediameter opp til 45 cm. En del trær ligger delvis ut i vannet. Ellers er det noe gran og bjørk. Det er en del grønnvier i busksjiktet
og tresjiktet i vannkanten er ført til vegetsjonsutformingen svartor sumpskog (E1b). Naturtypen er et ikke forsuret restområde, basert
på noe rik vegetasjon.
Artsmangfold: Det er rikt insektliv langs breddene av innsjøen (ikke undersøkt) og takrørbelter i ferskvann er viktig for mange hekkende
fugler. Det er registrert ål i nedre Ribbervann, som er rødlistet (CR) på grunn av stor nedgang det siste tiåret.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det kan være noe tilsig fra landbruket i nedslagsfeltet, og det er et mye brukt rekreasjonsområdet. Området
rundt kjennnetegnes av produktiv barskog med aktivt hogstregime, og noe landbruk. Det kan være en del avrenning fra landbruket inntil
og lengre oppe langs innløpsbekker.
Fremmede arter: Suter
Del av helhetlig landskap: Øvre og nedre Ribbervann inngaår som to av flere mindre innsjøer i området. Jovannet og Longumvannet er
tidligere registrerte naturtyper, og har høyere verdier enn Ribbervann da de er rikere. De fleste innsjøene i området er svært
næringsfattige og med lavt baseinnhold.
Vegetasjon: Elvesnelle-utf (O3a)
Sivaks-utf (O3f)
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Rik takrør-utf (O5b)
Nøkkerose-utf (P2b)
Svartor-utf (E1b)
Verdivurdering: Ikke forsurede restområder er sjeldne i denne regionen, men lokaliteten når ikke opp til en høyere kategori fordi
vegetasjonen er forholdsvis fattig.Verdien er satt til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Innsjøen bør fortsatt ivaretas som en viktig lokalitet for ål og insekter, gjerne forsterket med etableing av beiteenger
på det oppdyrkede landbruksarealet. Hogst og rydding, både fra skogbrukets side og med tanke på friluftsinteressene, bør foregå på en
slik måte at død kvist ikke blir liggende i vannet og forsure innsjøen.

314, Engene S - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Parker) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 06.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Havstad og Engene ligger øst for Arendal sentrum og bergrunnen består av båndgneis og som kan
inneholde rikere bergarter som amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis. Jordsmonnet er muligens noe påvirket av marine masser.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen parklandskap med utformingene parker og alleer i
mosaikk med naturtypen store gamle trær med utformingen stort tre. På lokaliteten står det flere styvede/ noe skjøttede alm langs
Havstadveien, og 4-5 grove styvede alm (og muligens andre treslag) i en hage ved Havstadveien, samt en viltvoksende stor alm utenfor
ved bakken opp til Engene boligområde. Flere av almene i hagen viser tegn til hulhet, men dette var ikke mulig å undersøke
(eiendommen har høye gjerder). Stammediameteren varierer mellom 70 til 100 cm og enkelte av dem ser ut til å være angrepet av
gulltråd (Philoderma fallax).
Artsmangfold: Almen utenfor hagen hadde ingen spesielle arter, den er trolig utsatt for en del forurensning fra vegen. Almene innenfor
var det ikke mulig å undersøke. Eldre registreringer fra området inkluderer pigglav, syllav, gul svartfotlav, fnaslav, gul stokklav, blærelav
og gaffellav. Det er også registrert krabbekløver og vårsalat i området. Nøyaktigheten på disse er lav.
Bruk, tilstand og påvirkning: Almene i hagen ser ut til å bli godt skjøttet. De styvede almene langs veien har en del stammeris, men ser
ut til å bli styvet jevnlig. Det er trolig en del forurensning fra vegen (sterkt traffikert og saltet om vinteren). Store deler av tidligere almlindeskog rundt Arendal sentrum er nedbygd, men det finnes fortsatt rester igjen, spesielt i Barbudalen. Enkelte steder har store trær fått
stå igjen og markerer seg nå som kjennetegn i landskapet, og trolig er enkelte plantet som park eller allee- elemeter.
Fremmede arter: Åkervindel, sandkløver, tusenfryd og hvitsteinkløver er registrert tidligere.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er isolert fra andre store trær og rikere skogområder. Det finnes noe fattig eik-furuskog i området,
som er preget av mye nyere tettbebyggelse og enkelte eldre villaer.
Verdivurdering: Lokaliteten har flere svært store og grove ealmetrær som trolig har hulheter og rik epifyttisk vegetasjon. Verdien er satt
til svært viktig (A).
Skjøtsel og hensyn: De styvede almene langs veien har en del stammeris som med fordel kan fjernes.Trær kan stå i flere hundre år etter
at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør
stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør tas hensyn til rotsystemene ved gravearbeider.

315, Skjævestad NØ - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk fattigeng) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 06.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skjævestad ligger midt i Arendal kommune nord for Arendal sentrum og bergrunnen består av fattige
bergarter som kvartsitt og gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen naturbeitemark med utformingen frisk, næringsrik
natureng (G13)i mosaikk med naturtypen store gamle trær med utformingen gammelt tre. Lokaliteten består av en mindre beiteeng med
et eldre epletre og strekker seg ned til en bekk. Dominerende arter er hundegras, hundekjeks og engkvein. Epletreet er minst 100 år
gammelt og er et gammelt fruktre på gården. Det har grov barkstruktur og er hult. Stammediameteren er ca 40 cm og det er flere døde
grener. Nederst ved bekken er jordsmonnet rikere og her inntrer bjørnebærkratt med rikt våraspekt av hvitveis.
Artsmangfold: Prestekrage, akerforglemmegei, enghumleblom, ryllik, gjeldkarve, nyseryllik, hvitveis, blåklokke, skogstorkenebb, smyle,
vanlig arve, løvetann, rødkløver, kvitkløver, engsyre, følblom.
Bruk, tilstand og påvirkning: Beiteeengen er ved kontinuerlig hevd og blir beitet vår og høst. Den har blitt slått en gang i blant.
Epletreeet har ikke værtskjøttet på minst 50 år.
Fremmede arter: Ingen
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Del av helhetlig landskap: Området er et landbrukslandskap med stor grad av mosaikk. De dyrkede arealene er delvis økologisk drevet,
og det er bekker, åkerøyer og korridorer med velutvilklet og artsrik vegetasjon. Jordsmonnet er frisk, men generelt fattig unntatt noen
flekker med blåveis. Det finnes rester av edelløvskog i utkanten av oppdyket mark enkelte steder, men ellers er skogarealene fattig
blåbær eik- furuskog.
Vegetasjon: Frisk, næringsrik natureng / Skogstorkenebb-ballblomeng (frisk, næringsrik eng) (Rødlistebetegnelse) (G13)
Verdivurdering: Lokaliteten beatår av en fattig, men artsrik eng av begrenset areal. Verdien er satt til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Engen bør ikke overbeites, og kan med fordel slås oftere for å redusere oppvekst av kratt. Stammeris på epletreet
bør fjernes. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom
treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.

316, Skjævestad M - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Skjøttet/styvet) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 06.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skjævestad ligger midt i Arendal kommune nord for Arendal sentrum og bergrunnen består av fattige
bergarter som kvartsitt og gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen skjøttede/styvede
trær og består av to styvede ask ved bekken ved postkassestativet på Skjævestad. Den ene asken er 50 cm bhd og har trolig en
påbegynt hulhet, den andre er 70 cm bhd og er hul med velutviklet vedmold. Begge trærne er vitale og viser ingen tegn til askesyke. De
står rett ved en bekk og tilgrenser et lite skogholt. Stammene er delvis mosekledt.
Artsmangfold: Ask er rødlistet (NT) på grunn av stor nedgang i bestanden på grunn av askesyken. Det er potensiale for epifyttiske
vekster på treet, kun skjelglyelav er registrert. Det er også et potensiale for vedboende insekter i det hule treet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Askene er jevnlig styvet og stammeris fjernet.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Det er flere store gamle trær i området, både styvede og naturlige. Landskapet er preget av småskala
jordbruk.
Verdivurdering: Trærne er gamle, vitale og ask er rødlistet. Verdien når ikke opp til A fordi det ikke er registrert spesielle artsfunn, men
potensialet er tilstede.Verdien er satt til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Askene bør fortsatt styves med noen års mellomrom og stammeris fjernes. Trær kan stå i flere hundre år etter at de
er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli
lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør tas hensyn til rotsystemene ved gravearbeider.

317, Skjævestad - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Skjøttet/styvet) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 06.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skjævestad ligger midt i Arendal kommune nord for Arendal sentrum og bergrunnen består av fattige
bergarter som kvartsitt og gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær og inneholder en mosaikk av styvede
trær og gamle trær. Det er også tatt med en blodbøk som er avgrenset som en naturtype parklandskap med utforming park. På
lokaliteten står det en vital ask med stammediameter 70 cm og velutviklet krone. Asken er hul, men hulheten var ikke mulig å
undersøke. Barkstrukturen er grov. Det står også en alm på lokaliteten, den er vital, men noe tynt bladdekke. Den har vært styvet
tidligere, men er lenge siden sist. Skuddi toppen har diameter ca 15 cm. Det groveste treet er en ask med stammediameter på 110 cm
og den er hul. Vedmuld er borte og hulheten er ca 60 cm, men varierer for treet er sprukket opp fra bakken. Bakenfor disse er det fire
styvede ask langs en gammel igjengrodd gårdsvei. Stammediameteren er ca 60 cm. Trærne har blitt styvet av og til, men det er mye
stammeris og tett busksjikt av selje og hassel som reduserer verdien noe. En blodbøk står mellom uthusene, den er relativt ung og
lavtvoksende med en stammediameter på ca 40 cm.
Artsmangfold: Stammene er svært mosedekte og det er lite utviklet lavflora, trolig på grunn av svak hevd. Både ask og alm er rødlistet
(NT på grunn av stor nedgang på grunn av henholdsvis aske- og almesyken.
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne har trolig blitt brukt til lauvingstrær, men husdyrholdet opphørte for minst 50 år siden og siden har
trærne hatt svakere hevd.
Fremmede arter: Ingen
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Del av helhetlig landskap: Områdetrundt er er landbrukslandskap med beite, rasmark, åkerøyer og store gamle trær mellom dyrket
areal.
Verdivurdering: Lokaliteten inneholder både vital ask og alm, og flere av trærne er hule. Med rett skjøtsel er potensialet for epifyttiske
vekster stort.Verdien er satt til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: De styvede trærne bør skjøttes med styving omtrent hvert femte år. Busksjikt og stammeris bør ryddes bort ved
behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet
må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør tas hensyn til
rotsystemene ved gravearbeider. Den store almen bør får stå så lenge som mulig, men dersom sikkerhetshensyn krever en felling, bør
gadden står igjen. Eventuelt kan man forsøke å styve den forsiktig mens den er vital. Da vil ikke toppen bli så tung og faren for velt
reduseres.

318, Skjævestad NØØ - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 06.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skjævestad ligger midt i Arendal kommune nord for Arendal sentrum og bergrunnen består av fattige
bergarter som kvartsitt og gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen gammelt tre.Treet er
en alm som står nederst i en noe kalkrik skrent med blåveis i flekker langs en kjerrevei. Almen er vital med en stor høyvokst krone.
Stammediameteren er ca 90 cm med grov barkstruktur. Barken er mosedektog epifyttiske vekster er ikke nærmere undersøkt. Det er
noe stammekvist nederst.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne arter med unntak av alm på lokaliteten
Bruk, tilstand og påvirkning: Vegetasjonen langs kjerreveien blir jevnlig ryddet ed at ung ask hugges ned. Treet er noe utsatt for rotvelt,
men får muligens noe le fra vegesasjonen i skrenten.
Fremmede arter:
Del av helhetlig landskap: Skjævestad er en bygd med småbruk og landbruksarealene er fragmenterte. Jordsmonnet er frisk, men
generelt fattig unntatt noen flekker med blåveis. Det finnes rester av edelløvskog i utkanten av oppdyrket mark enkelte steder, men
ellers er skogarealene fattig blåbær eik- furuskog.Treet er et av flere store gamle trær og registrerte kulturlandskap i området.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en svært stor og vital alm, men det er ikke registrert noen sjeldne arter på lokaliteten. Verdien
settes derfor til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Det bør tas hensyn til almetreet ved bruk av kjerreveien, og det er gunstig med fjerning av ung vegetasjon og
stammeris rundt treet. Det er fordelaktig om enkelte edellauvtrær får stå igjen og slik danne en kontinuitet. Dersom treet dør, må fjernes
av sikkerhetshensyn eller faller ned bør veden legges til side for en naturlig nedbrytning på eller ved lokaliteten. De styvede trærne bør
skjøttes med styving omtrent hvert femte år. Busksjikt og stammeris bør ryddes bort ved behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at
de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter.

319, Skjævestad SØ - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Skjøttet/styvet) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 06.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skjævestad ligger midt i Arendal kommune nord for Arendal sentrum og bergrunnen består av fattige
bergarter som kvartsitt og gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingene stort tre og
skjøttede/styvede trær i mosaikk. På lokaliteten står det 6 styvede ask i en skrent som tidligere har vært brukt som beite.
Stammediameteren er mellom 50-80 cm og flere av askene er hule. Hulheten er ikke nærmere undersøkt. Det står i tillegg flere store
edellauvtrær av alm og lønn nedenfor lauvingslien. Feltsjiktet i skrenten er dominert av brennesle og bringebærkratt.
Artsmangfold: Artsmangfold er ikke nærmere undersøkt. Ask er rødlistet (NT) på grunn av sterk tilbakegang.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skrenten har tidligere vært brukt som beite, og den er fortsatt i noe hevd ved beite av hest. Beitepresset og
skjøtselen er imidlertidig ikke tilstrekkelig til å forhindre gjengroing. Det er også tegn til nitrofilering ved tett brenneslekratt flere steder.
Askene har fått noe skjøtsel de siste årene, men ikke tilstrekkelig til å opprettholde verdien over tid. Individer av ask som ikke er
angrepet av askesyken bør tas vare på.
Fremmede arter: Ingen
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Del av helhetlig landskap: Skrenten med styvingsakene inngår som ett av flere områder i nærheten med styvede og store gamle trær,
hovedsakelig av ask og alm. Landskapet er preget av småskala mosaikk av dyrket mark med beiteenger, åkerøyer, bekkedrag, vegkanter
og rasmark.
Verdivurdering: Lokaliteten har flere styvede ask hvor flere er hule. Artsmangfold er ikke nærmere undersøkt. Verdien er satt til lokalt
viktig (C). Verdien er knyttet til trærne på lokaliteten og ikke beitemarken.
Skjøtsel og hensyn: De styvede trærne bør skjøttes med styving omtrent hvert femte år. Busksjikt og stammeris bør ryddes bort ved
behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet
må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det er forelaktig om
skrenten blir beitet mer intensivt eventuelt i kombinasjon med rydding.

320, Skjævestad S - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk næringsrik "natureng") - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 06.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skjævestad ligger midt i Arendal kommune nord for Arendal sentrum og bergrunnen består av fattige
bergarter som kvartsitt og gneis.
Lokaliteten er i et landbrukslandskap på Skjævestad med småskala jordbruk. r beittengenog åkerøy bak. Bergrunnen er fattig og
jordsmonnet på lokaliteten er sandig og næringsfattig.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensnigen gjelder naturtypene naturbeitemark med utformingen frisk næringsrik
natureng (G13) og frisk fattigeng (G4a) og naturtypen småbiotoper med utformingen åkerholme. Det er også en liten bergsprekk/grotte
med fuktsig på nordsiden av åkerholmen. Beiteengen er frisk i nord, men tørrere i den sørvendte og sandete helningen mot sør.
Grunnfjellet er eksponert flere steder. De tørreste områdene har typisk tørrbakkevegetasjon med gulaks, markjordbær og engtjæreblom,
mens de friskere partiene har engsoleie, engsyre og hundegras. Beiteengen var nokså nedbeitet på befaringstidspunktet, men disse
karplantene ble registrert: prikkperikum, rødsvingel, gulaks, engsoleie, snauveronika, tveskjeggveronika, knoppurt, rødknapp, ryllik,
tunarve, legeveronika, engtjæreblo, bitterbergknapp, rose sp., liljekonvall, hengeaks, ask. På lokaliteten er det en stor skogkledt
åkerholme og flere små berg som stikker opp. Vegetasjonen på bergene er dominert av bitter bergknapp, rosekratt og småsyre, mens
den skogkledte åkerhomen har lågurt og blåbær eikeskog med en del furu på toppen (D1a). Ellers er det innslag av ung ask, rogn og
rosekratt. Feltsjiktet er dominert av rødsvingel og blåbær, men enkelte steder finnes hengeaks og liljekonvall.
Artsmangfold: Det var tuer med gul jordmaur. Det er potensial for beitesopp på lokaliteten, dette var ikke mulig å undersøke på
befaringstidspunktet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Beitet blir hovedsakelig beitet høst og vår, av og til om sommeren. De siste 25 årene har beitet vært av
hest, før dette har bruken trolig vært en kombinasjon av beite og slått. Landbruksarealene rundt blir intensivt drevet til frøprduksjon
(høy).
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Beiteengen og åkerøya inngår som to av flere landskapselementer i området. Det finnes flere gamle trær og
styvede trær, i tillegg til en mosaikk bekker, beiteenger, steingjerder, rasmark, jordbruksarealer og skog.
Vegetasjon: Frisk, næringsrik natureng / Skogstorkenebb-ballblomeng (frisk, næringsrik eng) (Rødlistebetegnelse) (G13)
Knoppurteng (Rødlistebetegnelse) (G16b)
Vanlig utf (G4a)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Verdivurdering: Lokaliteten har lite areal og et moderat artsmangfold. Soppdiversitet er ikke undersøkt,og funn av beitesopp kan
eventuelt gi en høyere verdi.Verdien er satt til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Beiteengen bør skjøttes med beite, og gjerne kombineres med slått en gang i blant. Beitepresset bør ikke bli for
hardt, og man bør unngå at jordsmonnet blir altfor opptråkket.

322, Langsæ N - SKOG, Rik sumpskog (Rik sumpskog) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 07.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Langsæ ligger nord for Arendal sentrum og berggrunnen består av fattige bergarter som gneis og granitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningern gjelder naturtypen rik sumpskog med utformingenrik sumpskog.
Lokaliteten ligger i en vik nord i Langsævannet, inn mot Torsbudalen og er avgrenset av Langsævannet i sør, og ellers av vei og
boligbeyggelse. Langsævannet inngår i naturtypen ikke forsurede restområder, og det er mulig at det finnes rik berggrunn i
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området.Lokaliteten består av en bratt steinrøys som ender i en sumpskog nederst.Tresjiktet nederst i skrenten er dominert av svartor
opptil 60 cm, hvorav flere ligger utover Langsævannet. Spisslønn opptil 75 cm dominerer på litt tørrere grunn, med innslag av lind og
alm. Det finnes flere store gamle ask opptil 60 cm og busksjiktet domineres av grønnvier, korsved og villrips. Feltsjiktet er flekkvis
dominert av skvallerkål, stornesle og unge skudd av ask og platanlønn/lønn. Flere grove fuktige læger har velutviklet mosedekke. Ellers
finnes en del slyngsøtvier, sverdlilje, lyssiv og vendelrot.
Artsmangfold: Mose og lav er ikke nærmere undersøkt. Feltsjiktet er ensartet, i stor grad dominert av fremmede arter. Til tross for at
Langsæ-vannet er kalkrikt, er det ikke funnet karsporeplanter som indikerer kalkrik berggrunn/ jordsmonn.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skrenten har tilsynelatende vært brukt til dumping av søppel i lengre tid, med alt fra plastikkposer til
bilbatterier liggende delvis begravd.
Fremmede arter: Platanlønn, både eldre individer (8-10 stk) og unge frøplanter som flekkvis dominerer feltsjiktet.Skvallerkål.
Del av helhetlig landskap: Langs Langsæ-vannet er dette den eneste lokaliteten med forholdsvis intakt sumpskog, og innslaget av
edellauvtrær er høyt. Det finnes noe sterkt påvirket svartorskog langs den delen av Langsæ som strekker seg vestover, og Barbudalen
har rester av alm-lindeskog på begge sider av den utbygde dalen.
Vegetasjon: Østlig utf / Østlig utforming (Rødlistebetegnelse) (D4a)
Svartor-utf (E1b)
Verdivurdering: Lokaliteten er liten, sterkt forurenset og med fremmede arter. Det er allikvel en verdifull siste rest av sumpskog langs
denne innsjøen. Verdien er satt til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Alt avfall bør fjernes for å hindre forurensning av både skogen og innsjøen. Skvallerkål er trolig umulig å få bort,
men platanlønn bør fjernes/ ringbarkes, og revegetasjonen holdes under oppsikt.

323, Gunhildsboveien Ø - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Alléer) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 07.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Torsbudalen ligger nord for Arendal sentrum og berggrunnen består av fattige bergarter som gneis og
granitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen parklandskap med utformingen allee og består av 9-10
styvede ask, lind og lønn. Stammediameteren er mellom 20 og 50 cm dbh, og det er ikke observert noen tegn til hulhet. Det er god
aldersspredining på trærne, og unge trær har trolig erstattet døde trær i nyere tid.
Artsmangfold: På grunn av inngjerding (privat eiendom) er ikke artsmangfold undersøkt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Alleen ser ut til å bli styvet jevnlig, men det er en del stammeris som med fordel bør tas bort.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Det er flere mindre parklandskap i området rundt Langsævannet, blant annet en offentlig park. Ellers er det
ikke noe helhetlig landskap.
Verdivurdering: Parktrærne er forholdsvis unge og det er ikke registrert et spesielt artsmangfold på lokaliteten.Verdien er satt til lokalt
viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Trærne bør styves omtrent hvert femte år eller ved behov, og de har en del stammekvist som bør fjernes. Trær kan
stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av
sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør tas hensyn til rotsystemet
ved gravearbeid i området.

324, Gunhildsbo - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Skjøttet/styvet) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 07.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gunhildsbo ligger nord for Arendal sentrum og berggrunnen består av fattige bergarter som gneis og
granitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen skjøttet/styvet tre,
men består egentlig av en rest av edellauvskog som er sterkt påvirkt av menneskelig aktivitet. På lokaliteten står det en styvet lind og en
stor eik i spredt hasselkratt med noe alm. Eiken har stammediameter på 60 cm og viser tegn til hulhet, men dette er ikke nærmere
undersøkt. Eiken har grov sprekkebark på 1,5 cm. Linden er styvet lavt nede og det finnes flere vitale alm i området. Almen har en
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stammediameter på opptil 60 cm dbh. På befaringstidspunktet var feltsjiktet sterkt påvirket av tørke, og få karplanter ble registrert.
Engkvein og rødsvingel dominerte.
Artsmangfold: Det kan være rikt artsmangfold av sopp, men dette er ikke undersøkt. Alm er en rødlistet art (NT) som er i tilbakegang på
grunn av almesyken.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området ser ut til å bli ryddet ofte. Linden er trolig styvet for økt solinnstråling.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Ingen spesielle landskaptrekk.
Vegetasjon: Alm-lindeskog (D4)
Lavurt-edelløvskog (D2)
Rike hasselkratt, østlig utf (D2d)
Verdivurdering: Lokaliteten er tatt med fordi rik edelløvskog er sjeldent i området, men verdien forringes av lite areal og utstrakt rydding.
Verdien er satt til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Det er en fordel om eik og grovere alm fristilles ved at vegetasjon som forstyrrer kronene fjernes. Hasselkrattet bør
bevares, og dersom man ønsker å styve linden, bør dette gjøres 1-2 meter over bakken og rotskudd fjernes.

325, Gunhildsbo gård - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Skjøttet/styvet) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 07.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gunhildsbo ligger nord for Arendal sentrum og berggrunnen består av fattige bergarter som gneis og
granitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder flere naturtyper i mosaikk. Naturtypene som inngår er slåttemark
med utformingen frisk næringsrik natureng (G13), rik edellauvskog med utformingene rikt hasselkratt, parklandskap med utformingen
parker, kantkratt med utformingen utrerik kant, hagemark med utformingen askehage of store gamle trær med utformingene hul eik og
stor eik.store gamle trær rundt bebyggelsen på gården, en hagemark nord for gården og en del artsrike enger rundt uthusene. Det er
flere store eiker rundt gårdsbebyggelsen, og flere har tegn til hulhet. Stammediameteren er mellom 30 og 60 cm dbh og barkstrukturen
varierer fra ubetydelig til grov. Hulheten er ikke undersøkt. Det står også flere hasselbusker ved bebyggelsen, og et par av dem har grov
struktur og en stammediameter på opptil 20 cm dbh. Det står eldre hestekastanje og bøk i hagen, og ved uthuset står det en styvet ask
med en stammediameter på 90 cm. Asken er trolig hul, men dette var ikke mulig å undersøke nærmere. Asken er ved svak hevd med
mye stammeris. Øst for bebyggelsen og ellers rundt uthusene er det flere enger med varierende utforming. Det finnes tørrenger med
rødknapp og engtjæreblom, og friskere partier av natureng med ryllik, hundegras og skogstorkenebb. Vegetasjonen på engene er ført til
en mosaikk av vegetasjonstypene entjæreblomeng (G7a) og skogstorkenebbeng (G13). Deler av naturengen inngar i et beitet skogholt,
muligens en hagemark, av relativt ung og helt vital ask. Her er det en del oppskytende ung ask, og i feltsjiktet er det overgang til
dominans av mjødurt og skogkløver.Gården er aktivt drevet, men husdyrhold er nedlagt. Landbruket i området er preget av små
åkerlapper og mye småmosaikk.
Artsmangfold: Andre arter på engene var revebjelle, bitter bergknapp,rød jonsokblom, engkvein,liljekonvall. Feltsjiktet på tørrengene vari
stor grad påvirket av tørke. Artsmangfold av epifyttisk vekstfer og beitesopper potensielt stort, men er ikke undersøkt.
Bruk, tilstand og påvirkning: De styvede trærne ble tidligere brukt til lauvingstrær, men er nå kun vedlikeholdt som en del av hagen. Det
er behov for mer intensiv skjøtsel enn det som grunneier har utført hittil,og asken har fått en overutviklet krone. Engene rundt husene
bærer preg av naturlig vegetasjon og er jevnlig klippet, disse ble tidligere slått eller beitet av husdyr. Husdyrholdet er opphørt, og
spesielt hagemarken og de friskere engene bak huset har fått gjengroingssymptomer.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Gunhildsbo er et område med flere småbruk, og lokaliteten inngår i et variert landskapsbilde småskala
mosaikk av jordbruk, beitemark, edellauvskogfragmenter og gamle store trær.
Vegetasjon: Skogkløver-utf / Skogkløver-utforming (Rødlistebetegnelse) (F4b)
Knoppurteng (Rødlistebetegnelse) (G16b)
Frisk, næringsrik gammeleng (G14)
Vanlig utf (G4a)
Verdivurdering: Lokaliteten har flere gode kvaliteter på et begrenset areal med mange naturtyper i mosaikk som utgjør en viktig del av
landskapet, og mesteparten er ved god hevd. Det er potensial for stort artsmangfold.Verdien er satt til viktig (B).
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Skjøtsel og hensyn: Asken bør styves regelmessig og stammeris bør fjernes på alle de store gamle trærne på lokaliteten. Det er ønskelig
med etablering av slått eller beite på de arealene som er i ferd med å gro igjen, og en rydding i hagemarken hvor større trær fristilles og
får utvikle seg.Trærne bør styves omtrent hvert femte år eller ved behov, og de har en del stammekvist som bør fjernes. Trær kan stå i
flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av
sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør tas hensyn til rotsystemet
ved gravearbeid i området.

326, Gunhildsboveien V - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Skjøttet/styvet) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 07.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gunhildsbo ligger nord for Arendal sentrum og berggrunnen består av fattige bergarter som gneis og
granitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen skjøttet/styvet tre.
Lokaliteten består av en styvet ask. Stammediameteren er ca 60 cm og barkstrukturen er middels grov. Treet er kun vurdert på avstand.
Asken er vital og uten tegn til askesyken.
Artsmangfold: Asken er ikke nærmere undersøkt. Ask er rødlistet (NT) på grunn av tilbakegang på grunn av askesyken, og det er viktig å
ta vare på friske, muligens resistente individer.
Bruk, tilstand og påvirkning: Asken ser ut til å være styvet jevnlig, men det er en del stammeris.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Gunhildsbo er et område med spredt bebyggelse av eldre småbruk. Asken inngår i et variert landskap med
flere styvede asker og store gamle trær i nærmiljøet.
Verdivurdering: Asken er relativt ung og bare vurdert på avstand.Verdien er derfor satt til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Trærne bør styves omtrent hvert femte år eller ved behov, og de har en del stammekvist som bør fjernes. Trær kan
stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av
sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør tas hensyn til rotsystemet
ved gravearbeid i området.

327, Øvre Borås, Myra S - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk næringsrik "natureng") - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 07.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myra ligger midt i Arendal kommune og berggrunnen består av båndgneis med innslag av rikere bergarter
som amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av flere naturtyper og her inngår naturtypen
naturbeitemark med utformingen frisk, næringsrik natureng (G13), naturtypen gammel fattig edellauvskog med utformingen eikesko og
noe innslag av rik edellauvskog med utformingen lågurt eikeskog. Deler av eikeskogen har preg av beiteskog ved en lysåpen struktur.
Eikeskogen er ført til vegetasjonstypene blåbær eikeskog (D1a) og lågurt-eikeskog (D2a). I tresjiktet dominerer eik, men med innslag av
noe furu på tørre områder, og ellers en del einer, bjørk, rogn, gran og ask. Det finnes noen små ospeholt med middelaldrene osp. De
groveste eiketrærne har en stammediameter på ca 45-55 cm, men yngre eik dominerer. Det lite død ved på lokaliteten. Feltsjiktet i
skogen er dominert av blåbær, men flere områder har mye liljekonvall. Ellers er det noe legeveronika, hengeaks og skogmarimjelle.
Beitemarken er nokså artsfattig og er dominert av hundegras, engsoleie, lyssiv, åkertistel og rødsvingel. Det står skogsivaks og
elvesnelle langs en liten bekk.
Artsmangfold: Det er potensial for beitemarkssopp og sopper knyttet til eikeskog.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eikeskogen er tydelig plukkhugget og det har vært ryddet jevnlig i kantene av beitemarken. Enkelte stedet
er tresjiktet ensjiktet med ung-middelaldrene eik, men fleraldret skog som mangler dødvedstadiet dominerer. Beitemarken og skogen er
beitet av storfe.
Fremmede arter: Edelgran
Del av helhetlig landskap: Myra har et variert og allsidig kulturlandskap med stor andel husdyrhold og opprettholdelse av beitemark både
på inn- og utmark. Kultiverte arealer brukes til grasproduksjon og ligger i mosaikk med skogsholt, innsjøer, åkerholmer og tørrberg.
Vegetasjon: Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
Frisk, næringsrik natureng / Skogstorkenebb-ballblomeng (frisk, næringsrik eng) (Rødlistebetegnelse) (G13)
Blåbær-eikeskog (D1a)
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Verdivurdering: Lokaliteten har en beite- og plukkhogstpåvirket eikeskog og en artsfattig eng. Det er imidlertid god hevd og potensial for
beitemarksopp. Veriden settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Beitemarken bør fortsatt beites med moderat intensitet og bør ikke kultiveres da dette vil ytterligere redusere
artsmangfoldet. Eikeskogen bør utvikles fritt, hels i kombinasjon med beite som gir en lysåpen og varm skogstruktur. De arealene med
dominans av ensjiktet ungskog kan godt tynnes slik at enkelte trær blir stående igjen. Det bør legges til rette for en kontinuitet i
skogstrukturen og etablering av død ved.

328, Myra Nedre - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Skjøttet/styvet) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 07.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myra ligger midt i Arendal kommune og berggrunnen består av båndgneis med innslag av rikere bergarter
som amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen skjøttet/styvet tre.
På lokaliteten er det avgrenset to asketrær og en lønn. Stammediameterne er henholdsvis 65, 65 og 60 cm og barkstrukturen er middels
grov.
Artsmangfold: Epifyttiske vekster er ikke nærmere undersøkt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne står på et gårdstun og området rundt trærne blir holdt åpent. Den ene asken står tett ved uthus og
stammeris er fjernet. Det er imidlertidig behov for styving. De øvrike trærne står i en skrent ovenfor bebyggelsen og har tett stammeris
samt behov for styving.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Myra har et variert og allsidig kulturlandskap med stor andel husdyrhold og opprettholdelse av beitemark både
på inn- og utmark. Kultiverte arealer brukes til grasproduksjon og ligger i mosaikk med skogsholt, innsjøer, åkerholmer og tørrberg.
Verdivurdering: Lokaliteten har tre styvede trær med noe svak hevd. Verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Trærne bør styves omtrent hvert femte år eller ved behov, og de har en del stammekvist som bør fjernes. Trær kan
stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av
sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør tas hensyn til rotsystemet
ved gravearbeid i området.

329, Spirene - KULTURLANDSKAP, Småbiotoper (Kantsamfunn) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 07.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myra ligger midt i Arendal kommune og berggrunnen består av granitt og båndgneis med innslag av rikere
bergarter som amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypene småbiotoper med utformingen
kantsamfunn, parklandskap med utformingen parker og store gamle trær med utformingen skjøttet/styvet tre. Kantsamfunnet består av
bratte bergsider ned mot dyrket mark og arealene rundt flere av trærne. Vegetasjonen er ført til urterik kant (F4) og består av knoppurt,
ryllik, engtjæreblom, prikkperikum, smørbukk, filtkongslys, blodstorkenebb, bjørnebær, gulaks og blåklokke. Parken er et hagelandskap
med store trær rundt huset og her står det en blodbøk, to styvede lindetrær og en styvet ask. Det er flere andre trær på lokaliteten, men
detaljene er ikke kjent for vurderingen ble gjort på avstand. De fleste trærne ser ut til å ha en stammediameter på rundt 40-60 cm.
Artsmangfold: Epifyttiske vekster er ikke nærmere undersøkt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne står på et gårdstun og området rundt trærne blir holdt åpent. Trærne ser ut til å være styvet jevnlig
og er ved god hevd.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Myra har et variert og allsidig kulturlandskap med stor andel husdyrhold og opprettholdelse av beitemark både
på inn- og utmark. Kultiverte arealer brukes til grasproduksjon og ligger i mosaikk med skogsholt, innsjøer, åkerholmer og tørrberg.
Vegetasjon: Urterik kant (F4)
Verdivurdering: Lokaliteten har velutviklede kantsamfunn, men trærne er relativt unge og ikke grundig undersøk. Verdien settes derfor til
lokalt viktig (C).
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Skjøtsel og hensyn: Trærne bør styves omtrent hvert femte år eller ved behov, og de har en del stammekvist som bør fjernes. Trær kan
stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av
sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør tas hensyn til rotsystemet
ved gravearbeid i området.

330, Leirholttjenn - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Fuktig fattigeng) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 07.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myra ligger midt i Arendal kommune og berggrunnen består av fattige bergarter som gneis og granitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av flere naturtyper. Størst areal utgjør en noe rik innsjø
ført til naturtypen rik kulturlandskapssjø med kalkfattig utforming. Øst for innsjøen langs et tilsigende bekkedrag ligger det en
naturbeitemark med utformingen fuktig fattigeng (G1). Sør for innsjøen er det avgrenset en naturtype slåttemark med utformingen
frisk/tørr, middels baserik eng (G7). I kantene av engene flere steder kantkratt med utformingen urterik kant. Innsjøen har hvit og gul
nøkkerose amt vanlig tjønnaks i flytbladvegetasjonen (P2b-c), og kantvegetasjonen består av pors, lyssiv, elvesnelle, flaskestarr, sløke,
mjødurt og fredløs ført til vegetasjonsutformingen elvesnelle-starr-sump (O3). Flere steder langs innsjøen står eldre bestand av svartor
med noe hegg. Disse er ført til vegetasjonsutformingen fattig sumpskog med svartor (E1b). Slåttemarken består av en gradient med
friskere, noe mer næringsrike partier nederst til tørre og mer artsrike partier øverst. De mest næringsrike partiene er ikke tatt med i
avgrensningen. På slåttemarken finnes tepperot, gjerdevikke, smørbukk, legeveronika, gulaks, småsyre, gulflatbelg, rødsvingel, marikåpe
sp, prestekrage, markjordbær, hengeaks, rød jonsokblom, tveskjeggveronika, torskemunn, bitter bergknapp og engtjæreblom. I kantene
står det noe kantkratt med einer, rose, bjørnebær og bringebær. Fuktengen på østsiden inkluderer en bergskrent med kantkratt og
tørrbergvegetasjon. Her står filtkongslys, blodstorkenebb, blåklokke, gulaks, prestekrage, bitter bergknapp, markjordbær og
engtjæreblom. Fuktengen er med varierende fuktighet hvor de fuktigste områdene har hanekam, lyssiv, knappsiv, sølvbunke og
hundekjeks, mens det er overgang til mer lavtvoksende eng med dominans av ryllik på tørrere områder. Det er noe ung gran på engen.
Artsmangfold: Dersom innsjøen er fisketom (usikkert) er den et potensielt habitat for vanninsekter og amfibier.
Bruk, tilstand og påvirkning: Slåttemarken er jevnlig slått (maskinelt), men har ingen tegn til utstrakt gjødsling eller kultivering i nyere
tid, selv om dette trolig har forekommet. Fuktengen er gjerdet inne med sauenetting og blir trolig beitet av sau eller ev. storfe som er det
vanligste husdyret i området. Engen er i ferd med å gro noe til med ung gran.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Myra har et variert og allsidig kulturlandskap med stor andel husdyrhold og opprettholdelse av beitemark både
på inn- og utmark. Kultiverte arealer brukes til grasproduksjon og ligger i mosaikk med skogsholt, innsjøer, åkerholmer og tørrberg.
Vegetasjon: Engtjæreblom-utf / Tjæreblomeng (Tørr middels rik eng i lavlandet) (Rødlistebetegnelse) (G7a)
Fuktig fattigeng (G1)
Bakkemynte-hvitbergknapp-utf (F3b)
Anonym-utf (F5a)
Nøkkerose-utf (P2b)
Vanlig tjønnaks-utf (P2c)
Elvesnelle-starr-sump (O3)
Svartor-utf (E1b)
Verdivurdering: Lokaliteten har flere naturtyper av noe begrenset verdi i mosaikk, men på grunn av helhetlig landskap og god hevd
settes verdien til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Slåttemarken bør slås årlig, helst sent i sesongen (etter 10.juli) og all kultivering og gjødslig må unngås. Fuktengen
bør beites årlig med moderat beitepress som i dag, og grantrærne bør fjernes.

331, Krakkstad - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk næringsrik "natureng") - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 07.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myra ligger midt i Arendal kommune og berggrunnen består av fattige bergarter som gneis og granitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen naturbeitemark med utformignen frisk, næringsrik
natureng (G13). Avgrensningen inkluderer et stort areal med beitemark og kultiverte områder er ekskludert. Det er innslag av
småbiotoper med utformingen kantsamfunn, åkerholmer og steingjerder, store gamle trær med utformingen hul eik, samt gammel fattig
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edellauvskog med utformingen eikeskog og dette er tatt med som mosaikk. Naturbeitemarken ligger sør for Krakstadvannet og strekker
seg nedenfor og rundt bebyggelse på Krakkstad og helt ned til vannkanten. Eikeskogen er ført til fattig blåbær-eikeskog (D1b) med
innslag av rikere lågurt- eikeskog (D2b). I feltsjiktet opptrer blåbær, småmarimjelle og liljekonvall. Det er flere små skogholt og
kantsoner med eik som deler opp beitemarken i mindre områder. Det er dominans av middelaldrene eik i tresjiktet og lite død ved. De
groveste eikene i skogen har en stammediameter på ca 50 cm med middels grov bark. Lengst vest på lokaliteten er det tre eiker med
begynnende hulhet (ikke undersøkt). Den største har en stammediameter på 75 cm og de to siste har 35 og 45 cm dbh. Feltsjiktet i
beitemarken består av prestekrage, beitenellik, blåkoll, forglemmegei, rød jonsokkoll, kratthumleblom, nyseryllig, rødknapp, gulaks,
beitesveve og engknoppurt på de mest artsrike områdene, mens sølvbunke, engkvein og rødsvingel dominerer. Mindre arealer
innimellom bærer preg av gjødsling med noe høymole og frisk grasvegetasjon. Ned mot Krakstadvannet er det dominans av fredløs og
mjødurt.
Artsmangfold: Det er potensial for beitemarkssopp og sopp tilknyttet eikeskog.
Bruk, tilstand og påvirkning: Beitemarken er beitet av henholdsvis hest (øst) og storfe (vest). Det er god hevd på lokaliteten og det er
ingen tegn til gjengroing. Det er noe dyretråkk, men av begrenset omfang.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Myra har et variert og allsidig kulturlandskap med stor andel husdyrhold og opprettholdelse av beitemark både
på inn- og utmark. Kultiverte arealer brukes til grasproduksjon og ligger i mosaikk med skogsholt, innsjøer, åkerholmer og tørrberg.
Vegetasjon: Frisk, næringsrik natureng / Skogstorkenebb-ballblomeng (frisk, næringsrik eng) (Rødlistebetegnelse) (G13)
Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
Frisk/tørr middels baserik eng i lavl (G7)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Verdivurdering: Lokaliteten har beitemarker med varierende kvalitet over et stort arel med mye mosaikk av andre naturtyper i et
helhetlig kulturlandskap. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Beitemarken bør opprettholdes ved beite og videre kultivering/gjødsling må unngås. Enkelte grove eiker kan med
fordel fristilles og det bør etableres en kontinuitet i tresjiktet, spesielt med tanke på død ved.

332, Våland S - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk fattigeng) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 07.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myra ligger midt i Arendal kommune og berggrunnen består av fattige bergarter som gneis og granitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen naturbeitemark med utformingen frisk, næringsrik
natureng (G13). Engen ligger sør for Vålandstjenn og har en gradient fra den fuktige vannkanten til tørrere partier opp mot eikeskogen
som omkranser lokaliteten. Vegetasjonen langs vannkanten består av elvesnelle, takrør, sumplarse, pors, kvann, hanekam, selsnepe,
vendelrot, myrhatt og sølvbunke. På engene dominerer sølvbunke på de friskeste partiene, men tørrere bakker har dominans av
engkvein med innslag av jonsokkoll, prestekrage, legeveronika, gulaks, tepperot, engsmelle, blåklokke og engsoleie. I overgangen til
skog står det liljekonvall, småmarimjelle og skogstorkenebb. Tresjiktet i kantsonen består av hasselkratt med bhd opptil 20 cm og ungmiddelaldrene eik.
Artsmangfold: Det er potensial for beitemarkssopp og lokaliteten er trolig viktig for insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Beitemarken var beitet sommeren 2010, men et tykt strøsjikt tyder på for svakt beitepress eller for sent
påbegynt beite. Det var strø både fra samme sesong og tidligere. Beitet har blitt holdt ved like av hest de siste årene, tidligere ble det
beitet av storfe. Det er få nitrofile arter og mesteparten av engen er for fuktig til at kultivering er mulig, så sannsynligvis er engen
relativt lite påvirket.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Myra har et variert og allsidig kulturlandskap med stor andel husdyrhold og opprettholdelse av beitemark både
på inn- og utmark. Kultiverte arealer brukes til grasproduksjon og ligger i mosaikk med skogsholt, innsjøer, åkerholmer og tørrberg.
Verdivurdering: Lokaliteten har noe artsfattige beitemark i et helhetlig landskap. Hevden er svak med begynnende etablering av strøsjikt.
Verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Beitemarken bør opprettholdes ved beite og kultivering/gjødsling må unngås. Beitepresset bør økes, eventuelt
kombineres med slått slik at etableringen av strøsjikt reverseres.

333, Våland Ø - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk/tørr, middels baserik eng) - Verdi A
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Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 07.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myra ligger midt i Arendal kommune og berggrunnen består av fattige bergarter som gneis og granitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk med naturtypene naturbeitemark med utformingen
frisk, næringsrik natureng (G13), slåttemark med utformingen frisk/tørr middels baserik eng i lavlandet (G7) og store gamle trær med
utformingen styvet/skjøttet tre. Naturbeitemarken ligger nede langs østre del av Vålandstjenn og er noe gjengrodd med ung bjørk og
gran. Rundt og på oversiden av bebyggelsen er engene slått og i utkanten av den sørlige tørrbakken står det en grov styvet ask.
Stammediameteren er ca 80 cm. Feltsjiktet på beiteengene er stedvis fuktig med dominans av lyssivog sølvbunke,ellers er engkvein
dominerende. Ellers opptrer kvann, selsnepe, skogsnelle, grov nattfiol, prestekrage, prikkperikum, dauvnesle, hengeaks, gjeldkarve,
tepperot, forglemmegei, nyseryllik, gulflatbelg, gulaks, blåknapp, engknoppurt, rødknapp og engtjæreblom. I skogkantene står det ung
eik og korsved.
Artsmangfold: Det er potensial for beitemarkssopp og lokaliteten er trolig viktig for insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Slåtteengene har blitt slått årlig av eier inntil nylig, men plassen er nå fraflyttet og det er usikkert om
lokaliteten holdes i hevd. En del eller hele beitemarkenhartrolig vært slåttemark tidligere, men har blitt beitet av sau de siste tiårene. Det
var ikke beitedyr tilstede sommeren 2010.
Fremmede arter: Gravmyrt, gulldusk, skogskjegg og rynkerose er forvillet fra hagen.
Del av helhetlig landskap: Myra har et variert og allsidig kulturlandskap med stor andel husdyrhold og opprettholdelse av beitemark både
på inn- og utmark. Kultiverte arealer brukes til grasproduksjon og ligger i mosaikk med skogsholt, innsjøer, åkerholmer og tørrberg.
Vegetasjon: Frisk/tørr middels baserik eng i lavl (G7)
Fuktig fattigeng (G1)
Verdivurdering: Lokaliteten har flere svært artsrike slåtteenger og en noe gjengrodd naturbeitemark. Det står også en grov styvet ask på
lokaliteten. Verdien settes til svært viktig (A).
Skjøtsel og hensyn: Det er svært viktig at hevden av naturbeitemarken og slåtteengene opprettholdes. Beitemarken kan godt holdes i
hevd ved enten årlig slått eller beite, mens slåttengene somhittil ikke har vært beitet må holdes i hevd ved slått for å opprettholde
verdien som slåttemark. Slått bør foregå på sensommeren etter 10.juli og alt materiale må fjernes fra lokaliteten for å forhindre
nitrofilering og akkumulasjon av strø. Asken bør styves omtrent hvert femte år eller ved behov, og den har en del stammekvist som bør
fjernes. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet
må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.

335, Plassen - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk fattigeng) - Verdi A
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten registrert på grunnlag av lokalkunnskap (Jenny M.
Gulbrandsen, Biofokus) og innmeldte artsfunn i artskart av Inger-Lise Fonneland.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Plassen ligger øst for Tveiten nord i midtre Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
granitt med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer i nord.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen av naturtype er usikker, da lokaliteten ikke har vært befart i felt i
forbindelse med denne registreringen. Avgrensningen inkluderer en mosaikk av naturbeitemark med utformingen frisk fattigeng (D4a),
og flere ulike skogtyper, blant annet rik edellauvskog med lågurt eikeskog (D2a) og gammel fattig edellauvskog med utformingen
eikeskog (D1a). I tillegg er det lagt til vegetasjonstypen lågurt granskog (B1a). Granskogen er rik med mye blåveis, og her finnes også
hassel, osp og noe eik. Det renner en bekk igjennom lokaliteten fra Tveiten og ned mot Assevvannet, og langs med denne bekken er det
noe rik myrsump med svartor-askeskog (D6b). På naturbeitemarken rundt bebyggelsen er det fortsatt rester av artsrike enger hvor det
er funnet beitemarksopp. Lokaliteten bør avgrenses og kartlegges mer nøyaktig og eventuelt deles opp.
Artsmangfold: Det er registrert svært mange sjeldne og truete sopp i området, de fleste knyttet til kalkrik lågurt granskog eller eikeskog.
Det er funnet blant annet børstepiggsopp, gråkjuke (NT), stor soppklubbe, karminslørsopp, praktslørsopp, duftslørsopp, gulnende
slørsopp, Cortinarius serarius, Cortinarius tofaceus (EN), blåkantslørsopp, klumpslørsopp, grønn slørsopp, grå trompetkantarell, grønn
rødskivesopp (NT), trolljordtunge (NT), skarp rustbrunpigg, eikebroddsopp, gråsvart kremle (NT), skarp orekremle, gullkremle,
pukkelkremle, grantårekremle og skjeggfrynsesopp. I tillegg er det gjort et funn av skjermkjuke sør i området på heia mot Eikås,
muligens i avgrensningen.
Bruk, tilstand og påvirkning: Plassen er et fraflyttet lite småbruk og engene rundt husene har mest sannsynlig vært slått tidligere, men
har vært beitet sporadisk av kveg eller hest de siste tiårene. Engene er noe gjengrodd, spesielt mot skogkanten. Skogen har noe
innplantet (gammel) gran, men elles er det relativt lite hugstpåvirket eikeskog.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Myra har et variert og allsidig kulturlandskap med stor andel husdyrhold og opprettholdelse av beitemark både
på inn- og utmark. Kultiverte arealer brukes til grasproduksjon og ligger i mosaikk med skogsholt, innsjøer, åkerholmer og tørrberg.
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Vegetasjon: Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
Svartor-ask-utf / Svartor-ask-utforming (Rødlistebetegnelse) (D6b)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Vanlig utf (G4a)
Sørlig/østlig lavland-utf (B1a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en ikke befart naturbeitemark og rik lågurtskog med gran, eik og hassel. Det er gjort svært mange
funn av sjeldne og truete sopp på lokaliteten og verdien settes til svært viktig (A). Lokaliteten bør avgrenses og kartlegges mer nøyaktig
og eventuelt deles opp.
Skjøtsel og hensyn: Naturbeitemarken bør utredes nærmere og det bør lages en skjøtselsplan. Inntil videre bør lokaliteten slås eller
beites med moderat beitepress og gjengroiningtendenser ryddes bort. For å hindre dannelse av strøsjikt og nitrofilering bør alt gress og
kratt fjernes fra engene. Skogen bør ha fri utvikling.

336, Blågestad - KULTURLANDSKAP, Slåttemark (Frisk/tørr, middels baserik eng) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 07.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myra ligger midt i Arendal kommune og berggrunnen består av fattige bergarter som gneis og granitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen slåttemark med utformingen frisk/tørr middels baserik
eng i lavlandet (G7). I feltsjiktet opptrer grov nattfiol, prestekrage, engkvein, firkantperikum, markjordbær, smalkjempe,
skogstorkenebb, gjeldkarve, ryllik, gulaks, fuglevikke, tveskeggveronika, marikåpe sp, grasarve og rødknapp.
Artsmangfold: Det er potensial for beitemarkssopp og lokaliteten er trolig viktig for insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Slåtteengen bærer noe preg av gjengroing ved at firkantperikum er etablert, og etter at husdyrholdet på
gården opphørte for noen år siden er engen trolig blitt slått sporadisk. Det er ikke strøsjikt eller andre tegn til gjengroing.
Fremmede arter: Ingen.
Del av helhetlig landskap: Myra har et variert og allsidig kulturlandskap med stor andel husdyrhold og opprettholdelse av beitemark både
på inn- og utmark. Kultiverte arealer brukes til grasproduksjon og ligger i mosaikk med skogsholt, innsjøer, åkerholmer og tørrberg.
Vegetasjon: Frisk/tørr middels baserik eng i lavl (G7)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en liten hevdet slåttemark med stort artsmangfold. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Slåttemarken bør slås årlig på sensommeren etter 10.juli for å opprettholde artsmangfoldet og hindre gjengroing.

337, Eikås - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk fattigeng) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 07.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eikås ligger nord i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen består av fattige bergarter som gneis
og granitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk med naturtypene naturbeitemark med utformingene
frisk, næringsrik natureng (G13) og fuktig fattigeng (G1). I avgrensningen er det også tatt med en del myr- og skogsområder som ligger
i tilknytning til beitemarken da disse er vanskelig å skille ut og trolig er påvirket av beite uten at de kan kalles beiteskog eller beitemyr.
Myrkantene består av overgang fra ren flaskestarrvegetasjon (O3b) med noe vier til fuktig fattigeng (G1) med elvesnelle, pors,
duskmyrull, takrør, gulldusk, sølvbunke , kvann og hanekam. Naturbeitemarken har engkvein, sølvbunke og hundegras som dominante
arter, og rikest artsmangfold av karplanter er på de tørre bakkene. Av mindre dominante arter finnes revebjelle, guaks, engknoppurt,
engtjæreblm, smalkjempe, filtkongslys, legeveronika, nyseryllik, rødknapp, hundekjeks, bitter bergknapp, blodstorkenebb og hengeaks.
Beiteengene er ført til frisk, næringsrik natureng (G13) med innslag av frisk/tørr middles baserik eng (G7). Skogen er stort sett fattig
blåbær-eikeskog (D1b) med en del furu, noe lågurt granskog på fuktig mark (B1a) med liljekonvall og vintergrønn, og rester av rik og
fattig edellauvskog (D1 og D2) langs kantene av beitemarken med alm, lind og eik. Det er noen få grove eiketrær spredt skogen,
deriblant en hul eik, og noen ospeholt.
Artsmangfold: Det er potensial for beitemarkssopp og lokaliteten er trolig viktig for insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Beitemarken har vært holdt i hevd ved hestehld de siste tiårene, tidligere var det trolig storfe som beitet på
lokaliteten. Arealene nærmest gården har trolig vært slått tidligere. Beitepresset er moderat og engen var jevnt nedbeitet ved befaring.

54

Naturtyperegistreringer i Arendal Kommune 2010
Det går en gammel kjerrevei gjennom lokaliteten og beitedyrene har etablert noen tråkk, men det er ellers ingen tegn til tråkkskader.
Det er heller ingen indikatorer på gjødsling eller kultivering av beitemarken.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Myra har et variert og allsidig kulturlandskap med stor andel husdyrhold og opprettholdelse av beitemark både
på inn- og utmark. Kultiverte arealer brukes til grasproduksjon og ligger i mosaikk med skogsholt, innsjøer, åkerholmer og tørrberg.
Vegetasjon: Frisk, næringsrik natureng / Skogstorkenebb-ballblomeng (frisk, næringsrik eng) (Rødlistebetegnelse) (G13)
Fuktig fattigeng (G1)
Flaskestarr-utf (O3b)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Sørlig/østlig lavland-utf (B1a)
Blåbær-edelløvskog (D1)
Lavurt-edelløvskog (D2)
Frisk/tørr middels baserik eng i lavl (G7)
Verdivurdering: Lokaliteten har et stort areal med variert beitemark i mosaikk med andre naturtyper. Artsmangfoldet av karplanter er
noe begrenset, men det er potensial for beitemarkssopp og lokaliteten er i kontinuerlig hevd. Verdien settees derfor til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: For å bevare lokalitetens verdier er det viktig at hevden opprettholdes med jevnt beitepress som i dag. Beitemarken
må ikke gjødsles eller kultiveres. For å øke helhetlig inntrykk av landskapet og øke naturverdiene vil det være gunstig med etablering av
store gamle (edellauv) trær på eller ved beitemarken.

338, Tveiten - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk næringsrik "natureng") - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 07.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Tveiten ligger nord i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen består hovedsakelig av fattige
bergarter som gneis og granitt med innslag av rik amfibolitt i nord.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen naturbeitemark med utformingene frisk, næringsrik
natureng (G13) med innslag av frisk/tørr middels baserik eng (G7), urterik kant (F4) og bergflater /F3). Beitemarken ligger i en sørvendt
hellning innenfor Tveiten gård og det er rester av edellauvskog (D1-D2) på oversiden. Feltsjiktet er dominert av engkvein, engsoleie og
hundegras. På tørrberg og kanter finnes bitter bergknapp, småsyre, tunarve, liljekonvall, smørbukk, blodstorkenebb, smalkjempe,
storkonvall, rose sp og einer. De tørreste delene av engene har størst artsmangfold og her opptrer prestekrage, engtjæreblom,
smalkjempe, tepperot, ryllik, nyseryllik, gjeldkarve, rødknapp og gulaks.
Artsmangfold: Det er potensial for beitemarkssopp og lokaliteten er trolig viktig for insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Beitemarken er beitet av storfe deler av sesongen, trolig vår og/eller høst, mens de jevneste arealene blir
slått rundt midtsommers. Marken er jevn og slett, og det er ingen tegn til tråkk eller slitasje. Deler av beitemarken (de flateste
områdene med dyp jord) har trolig vært noe kultivert tidligere, men har nå en naturlig og lite næringskrevende artssammensetning. Det
er ingen tegn til nitrofilering.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Tveiten har et variert og allsidig kulturlandskap med stor andel husdyrhold og opprettholdelse av beitemark
både på inn- og utmark. Kultiverte arealer brukes til grasproduksjon og ligger i mosaikk med skogsholt, innsjøer, åkerholmer og tørrberg
på begge sider av en bekkeførende liten U-dal..
Vegetasjon: Blodstorkenebb-utf / Blodstorkenebb-utforming (Rødlistebetegnelse) (F4a)
Frisk, næringsrik natureng / Skogstorkenebb-ballblomeng (frisk, næringsrik eng) (Rødlistebetegnelse) (G13)
Bergknaus og bergflate / Bergknaus (tørrberg) (Rødlistebetegnelse) (F3)
Verdivurdering: Lokaliteten har begrenset areal og det er ikke registrert noen sjeldne arter. Verdien settes derfor til lokalt viktig (C).
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Skjøtsel og hensyn: Dagens hevd av lokaliteten er svært god, med vekslende beite og slått og uten tegn til sitasje. Beitemarken må ikke
gjødsles eller kultiveres, da dette vil redusere veredien betraktelig.

339, Smedplassen V - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 07.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myra ligger nord i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen består hovedsakelig av granitt og
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypene naturbeitemark med utformingene frisk,
næringsrik natureng (G13), store gamle trær med utformingene gammelt tre og hule eiker. På lokaliteten står det en vital ask, nokså
lavvokst, i grensen mellom to enger. Kronen er velutviklet og stammediameteren er ca 80 cm. I utkanten av engene mot en kjerrevei
står det to relativt unge eiker med begynnende hulhet. Hulheten var ikke mulig å undersøke, og stammediameteren er ca 30-35 cm.
Barkstrukturen er ikke spesielt grov. Mellom de avgrensede trærne er det en eldre beitemark somer dominert av hundegras, engsoleie,
engkvein og ryllik. Det er et titals individer av grov nattfiol på engen, og flere steder er det etablert rosekratt.
Artsmangfold: Det er potensial for beitemarkssopp og lokaliteten er trolig viktig for insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Beitemarken er trolig uten hevd, da husdyrhold på småbrukene i nærheten har vært nedlagt i flere år.
Nærliggende enger er enten plantet igjen med gran eller lagt brakk. Asken er vital og har lite stammeris, men en del ung vegetasjon
forstyrrer kronen noe. Eiketrærne står lysåpent til på en høyde, men det er et noe tett tresjikt rundt.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Myra har et variert og allsidig kulturlandskap med stor andel husdyrhold og opprettholdelse av beitemark både
på inn- og utmark. Kultiverte arealer brukes til grasproduksjon og ligger i mosaikk med skogsholt, innsjøer, åkerholmer og tørrberg.
Verdivurdering: Lokaliteten viktigste element er asken, ellers er det ingen spesielle funn. Verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Det er gunstig med noe rydding rundt de store gamle trærne, både asken og eikene, slik at kronene fristilles. Engen
bør settes i hevd ved beite eller slått for å ikke gro ytterligere igjen. Engen må ikke gjødsles eller kultiveres. Trær kan stå i flere hundre
år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør
stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.

340, Hesthagen - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 07.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myra ligger nord i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen består hovedsakelig av granitt og
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypene naturbeitemark med utformingene frisk,
næringsrik natureng (G13), store gamle trær med utformingene gammelt tre og stor eik, og et mindre areal med rik edellauvskog med
utformingen alm-lindeskog (D4). På lokaliteten står det en vital og kraftig tostammet alm med antydning til begynnende hulhet. Treet
har ingen tegn til at det har vært styvet og kronen er stor og velutviklet. Stammediameteren på de to stammene er ca 60 cm hver for
seg og omtrent 100-120 cm nede ved felles sokkel. På lokaliteten står det 3-4 store eiketrær med stammediameter på 50-70 cm, det er
ikke observert hulhet i noen av dem. Øst i avgrensingen er det tatt med en mindre skrent med alm-lindeskog, feltsjiktet er svært lite
utviklet, men tresjiktet består av til dels svært store og velutviklede alm, ask og lind. Det er ellers en del bergvegger i skrenten, men lite
død ved. Rundt bebyggelsen på Hesthagen er det inkludert noe eng, og disse er lite undersøkt, men er dominert av hundegras,
rosebusker, engkvein, engsoleie og ryllik.
Artsmangfold: Det er potensial for beitemarkssopp og lokaliteten er trolig viktig for insekter. Epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt, men
kan være rik.
Bruk, tilstand og påvirkning: Husdyrhold på Hesthagen har vært nedlagt i flere tiår, mens plassen har vært bebodd sporadisk. Det har
trolig vært noe sporadisk skjøtsel av enger og trær, blant annet er noen døde grener på almen kappet ned. Engene har vært noe brukt til
hestebeite de siste årene, men svært ekstensivt. Engene er noe gjengrodd, men foreløpig uten etablert tresjikt og tett strøsjikt. Engene
har ingen tegn til kultivering eller gjødsling.
Fremmede arter: Det står en edelgran på tunet på Hesthagen, og ellers noen forvillede gamle hageplanter rundt bebyggelsen.
Del av helhetlig landskap: Myra har et variert og allsidig kulturlandskap med stor andel husdyrhold og opprettholdelse av beitemark både
på inn- og utmark. Kultiverte arealer brukes til grasproduksjon og ligger i mosaikk med skogsholt, innsjøer, åkerholmer og tørrberg.
Vegetasjon: Frisk, næringsrik natureng / Skogstorkenebb-ballblomeng (frisk, næringsrik eng) (Rødlistebetegnelse) (G13)
Alm-lindeskog (D4)
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Verdivurdering: Lokalitetens viktigste verdi er den store almen, og det er ikke gjort noen spesielle funn. Verdien settes til lokalt viktig
(C).
Skjøtsel og hensyn: De store gamle trærne ser ikke ut til å ha store behov for skjøtsel. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde
og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på
eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Engene vil begunstiges av noe mer intesniv hevd, enten ved beite eller slått. De
må ikke gjødsles eller kultiveres.

341, Gunhildsbo V - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 07.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myra ligger nord i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen består hovedsakelig av granitt og
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen stor eik, og
inkluderer en eik langs veien til Myra. Eiken har en stor og velutviklet krone og det står en del ung vegestajon (kratt) rundt.
Stammediameteren er 65 cm.
Artsmangfold: Epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er noe påvirket av ungt kratt som vokser opp i underkant, ellers er det få påvirkningsfaktorer. Vegen er
moderat trafikert og saltet.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Myra har et variert og allsidig kulturlandskap med stor andel husdyrhold og opprettholdelse av beitemark både
på inn- og utmark. Kultiverte arealer brukes til grasproduksjon og ligger i mosaikk med skogsholt, innsjøer, åkerholmer og tørrberg.
Verdivurdering: Det er ikke gjort noen spesielle funn på lokaliteten, og verdein settes derfor til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter.
Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.

342, Vika - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk/tørr, middels baserik eng) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 07.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myra ligger nord i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen består hovedsakelig av fattige
bergarter som gneis og granitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypene naturbeitemark med utformingene
frisk/tørr middels baserik eng (G7) og frisk, næringsrik natureng (G13), store gamle trær med utformingene gammelt tre, og et mindre
areal med gammel fattig edellauvskog med utformingen eikeskog (D1a). Det er også en oppbygd gammel kjerrevei av stein langs øvre
del av naturbeitemarken. Rett nedenfor tunet står det 3-4 vitale og kraftige edellauvtrær,inkludert alm, en eik og lønn. Trærne er store
og velutviklete, og stammediameteren er mellom 60-90 cm. Hovedarealet på lokaliteten er en naturbeitemark og her står det et titalls
gamle fruktrær. Beitemarken ligger i en sørvendt hellning ned mot nedre Longumvann, og den øverste delen er ført til frisk/tørr middels
baserik eng i lavlandet (G7), mens den nedre delen er noe fuktigere og mer næringsrik og er ført til frisk næringsrik natureng (G13). På
beitemarken står prestekrage, engtjæreblom, ryllik, gulaks, rødknapp, rundskolm, blodstorkenebb, engsmelle og engknoppurt, og i
kantene er det kommet en del ung bjørk og einstape. Det er flere tuer med jordmaur på engen. Nederst mot vannkanten står det flere
store grove svartor i en smal kantsone, og ovenfor beitet går den gamle kjerreveien ved overgang til gammel fattig eikeskog. Eikene har
en stammediameter på 50-70 cm og det er lite død ved på lokaliteten. De mest velutviklete og grovetrærne står nede langs kjerreveien.
Feltsjiktet er svært lite utviklet, men det står en blåbærbusk her og der.
Artsmangfold: Det er potensial for beitemarkssopp og lokaliteten er trolig viktig for insekter. Epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt, men
kan være rik. Det var flere tuer med jordmaur på tørrengen.
Bruk, tilstand og påvirkning: Engene har vært brukt til hestebeite de siste tiårene, vanligvis ekstensivt, men ved befaring ble det
observert svært hardt beitepress og tydelige tegn til sitasje på den benyttede delen av engen. Det harde beitepresset har redusert
busksjiktet av bjørk på den beitede delen og er derfor gunstig, men bør ikke opprettholdes over tid. Engene er noe gjengrodd med bjørk
og einstape, men uten strøsjikt. Engene har ingen tegn til kultivering eller gjødsling. Eikeskogen er trolig plukkhugget tidligere, men uten
et tett sjikt av ung eik og med flere store eldre eiker. Skrenten er svært tørr og veldrenert. Frukttrærne er ikke vedlikeholdt på svært
lenge, men er lavvokste og enkelte er bøyd ned mot bakken.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Myra har et variert og allsidig kulturlandskap med stor andel husdyrhold og opprettholdelse av beitemark både
på inn- og utmark. Kultiverte arealer brukes til grasproduksjon og ligger i mosaikk med skogsholt, innsjøer, åkerholmer og tørrberg.
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Vegetasjon: Frisk, næringsrik natureng / Skogstorkenebb-ballblomeng (frisk, næringsrik eng) (Rødlistebetegnelse) (G13)
Engtjæreblom-utf / Tjæreblomeng (Tørr middels rik eng i lavlandet) (Rødlistebetegnelse) (G7a)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Verdivurdering: Lokaliteten har en relativt intakt tørreng som er noe hardt beitet (i 2010) og ellers noe gjengrodd, sammen med flere
store gamle trær og en eldre eikeskog i et lite modernisert og svært helhetlig landskap. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: De store gamle trærne ser ikke ut til å ha store behov for skjøtsel. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde
og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på
eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Engene vil begunstiges av noe mer intesniv hevd i en kort periode, slik som er
gjennomført for deler av engen (2010), enten ved beite eller slått, og gjenstående bjørkekratt bør ryddes. Beitepresset må ikke bli så
intensivt av beitemarken utsettes for slitasje. De må ikke gjødsles eller kultiveres. Frukttrærne bør bevares og beskyttes mot avgnaging
av bark fra beitedyr.

343, Øvre Borås - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Hult tre) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 07.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myra ligger nord i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen består hovedsakelig av granitt og
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen hult tre, og
inkluderer en hul lønn på Øvre Borås. Lønnen har en stor og velutviklet krone og det står en del ung vegestajon (kratt) rundt.
Stammediameteren er 60 cm og hulheten er ikke undersøkt.
Artsmangfold: Epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er noe påvirket av ungt kratt som vokser opp i underkant, ellers er det få påvirkningsfaktorer. Vegen er
moderat trafikert og saltet.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Myra har et variert og allsidig kulturlandskap med stor andel husdyrhold og opprettholdelse av beitemark både
på inn- og utmark. Kultiverte arealer brukes til grasproduksjon og ligger i mosaikk med skogsholt, innsjøer, åkerholmer og tørrberg.
Verdivurdering: Det er ikke gjort noen spesielle funn på lønnen, og verien settes derfor til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter.
Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.

344, Øygarden - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Skjøttet/styvet) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 07.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myra ligger nord i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen består hovedsakelig av granitt og
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen styvede/skjøttede
trær. På Øygarden står det 5 styvede asker og stammediameteren er 50-65 cm.
Artsmangfold: Epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Askene har ikke vært styvet på et par år, og det er en del stammeris. Noen av askene står relativ skyggefult
til og er mosedekte.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Myra har et variert og allsidig kulturlandskap med stor andel husdyrhold og opprettholdelse av beitemark både
på inn- og utmark. Kultiverte arealer brukes til grasproduksjon og ligger i mosaikk med skogsholt, innsjøer, åkerholmer og tørrberg.
Verdivurdering: Lokaliteten består av 5 til dels grove og hevdete styvede asker, og verdien settes til viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter.
Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Trærne
bør styves hvert 4-5 år og stammeris fjernes ved behov.
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345, Nedre Borås - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 07.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myra ligger nord i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen består hovedsakelig av granitt og
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingene stor eik og gammelt
tre, og inkluderer en velutviklet middelaldrene eik på en åpen tørreng vest for Longumvann og en velutviklet middelaldrene ask på
gårdsplassen på Borås. Eiken har en stor og velutviklet krone, men barkstrukturen er lite grov. Stammediameteren er 65 cm. Asken er
vital uten tegn til askesyken og har en stammediameter på ca 55 cm.
Artsmangfold: Epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Begge trærne er forholdsvis unge, men er godt hevdet og ettersett av grunneier. Det var noe stammeris på
asken, men dette blir i følge grunneier fjernet jevnlig.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Myra har et variert og allsidig kulturlandskap med stor andel husdyrhold og opprettholdelse av beitemark både
på inn- og utmark. Kultiverte arealer brukes til grasproduksjon og ligger i mosaikk med skogsholt, innsjøer, åkerholmer og tørrberg. På
lokaliteten var det et helhetlig landskap med mosaikk av dyrket mark og noe lågurtpreget middelaldrene eikeskog som tidligere har vært
beitet. Det er dominans av fuktenger som blir slått under tørre forhold, og en del tørrbakker. Dette landskapet er ikke tatt med i
avgrensningen ved denne kartleggingen.
Verdivurdering: Lokaliteten består av to relativt unge trær i kulturlandskapet, men vil over tid ha potensial som viktige
kontinuitetselementer. Verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter.
Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.
Stammeris og oppvoksende kratt rundt trærne bør fjernes ved behov.

346, Merkevik Ø - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 09.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Merkevik ligger nordøst på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen består hovedsakelig av granitt og
gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen stor eik. Lokaliteten
består av to eiker med stammediameter på ca 60 cm. De er ikke undersøkt nærmere.
Artsmangfold: Ingen sjeldne arter er registrert.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eikene står lysåpent.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kystlandskap som tidligere var preget av småskala jordbruk og husdyrhold. Store deler
av kysten var utmarksbeitet, men svært få områder er i hevd i dag.
Verdivurdering: Lokalitetetn består av to store eiker uten spesielle funn. Verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter.
Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.
Stammeris og oppvoksende kratt rundt trærne bør fjernes ved behov, og trærne bør fristilles noe mer.

347, Haslesund - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Skjøttet/styvet) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 09.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Haslesund ligger nordøst på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen består hovedsakelig av granitt
og gneis.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingene skjøttet/styvet tre
og lokaliteten består av to styvete asker. Den ene har en stammediameter på 60 cm, mens den andre har en stammediameter på 110
cm. Den groveste asken er hul, dette er ikke nærmere undersøkt.
Artsmangfold: Epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt. Ask er rødlistet (NT) på grunnav stor tilbakegang grunnet sykdom, og hule asker
er viktige habitat for mange insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Askene har ved befaring behov for styving, og de står noe innestengt av annen vegetasjon.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kystlandskap sm tidligere var preget av småskala jordbruk og husdyrhold. Store deler av
kysten var utmarksbeitet, men svært få områder er i hevd i dag.
Verdivurdering: Lokaliteten består av t styvete asker, den ene er hul. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter.
Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.
Stammeris og oppvoksende kratt rundt trærne bør fjernes ved behov, og trærne bør fristilles noe mer.

348, Øyna S1 - SKOG, Rik sumpskog (Svartor-strandskog) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 09.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Øyna ligger nordøst på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen består hovedsakelig av granitt og
gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen rik sumpskog med utformingen svartor-strandskog.
Avgrensningen gjelder en svært liten sump med noe svartor innrammet av furu på tørrere grunn. Feltsjiktet er dominert av sverdlilje og
ellers finnes noe stjernestarr, sennegras og lyssiv. Vegetasjonen er ført til svartor-strandskog (E6).
Artsmangfold: Ingen sjeldne arter er registrert.
Bruk, tilstand og påvirkning: Sumpen ligger ved en adkomssti til hytter i området, men er lite påvirket av trafikk og tilstanden er god
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kystlandskap som tidligere var preget av småskala jordbruk og husdyrhold. Store deler
av kysten var utmarksbeitet, men svært få områder er i hevd i dag.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en svært liten svartor-strandskog med dominans av sverdlilje. Verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Det anbefales fri utvikling.

349, Øyna S2 - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump (Kortvokst, åpen, artsrik saltsiveng på skjellsand) - Verdi A
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 09.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Øyna ligger nordøst på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen består hovedsakelig av granitt og
gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypene strandeng og strandsump med
utformingen kortvokst, åpen, artsrik saltsiveng på skjellsand og rikt strandberg med sørlig utforming. På strandbergene står det en del
einer-rose kratt (F5d) og på de tørreste partiene dominerer røsslyng. I bergsprekkene finnes gulaks, kantkonvall, bitter bergknapp,
smørbukk, slvmure, strandkvann, lintorskemunn, fjørekoll, kornstarr, gullris og engsmelle, ført til rikt strandberg (X1b). Strandengene
ytterst mot kysten er dominert av havsivaks (U8b) og den noe høyereliggende strandengen på skjellsand er dominert av saltsiv (U5a).
Her finnes også mjødurt, slåttestarr, fjæresaulauk, småengkall, bergrøyrkvein, rustsivaks, grisnestarr og sølvmure.
Artsmangfold: Ingen sjeldne arter er registrert.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det går en adkomssti til hytter gjennom området, men er lite påvirket av trafikk og tilstanden er god. Den
øvre strandengen er trolig noe påvirket av tilsig av ferskvann og feltsjiktet er lavtvoksende - muligens slått.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kystlandskap som tidligere var preget av småskala jordbruk og husdyrhold. Store deler
av kysten var utmarksbeitet, men svært få områder er i hevd i dag.
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Vegetasjon: Rik utf / Rikt strandberg (Rødlistebetegnelse) (X1b)
Einer-rose-utf / Rikt einer-rosekratt (Rødlistebetegnelse) (F5d)
Havsivaks-utf (U8b)
Saltsiv-utf (U5a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en mosaikk av kortvokst strandeng og rike strandberg, med stort og trolig noe ferskvannspåvirket
artsmangfold. Verdien settes til svært viktig (A).
Skjøtsel og hensyn: Det vil være gunstig med noe slått av lokaliteten, spesielt den høyereliggende kortvokste strandengen.

350, Kjørvik V - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 09.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Kjørvik ligger nordøst på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen består hovedsakelig av granitt og
gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen stor eik. Lokaliteten
består av to eiker med stammediameter på 65 cm i noe tett kratt av lønn og kirsebær. De er ikke undersøkt nærmere.
Artsmangfold: Ingen sjeldne arter er registrert.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eikene står i noe tett kratt.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kystlandskap som tidligere var preget av småskala jordbruk og husdyrhold. Store deler
av kysten var utmarksbeitet, men svært få områder er i hevd i dag.
Verdivurdering: Lokaliteten består av to store eiker uten spesielle funn.. Verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter.
Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.
Stammeris og oppvoksende kratt rundt trærne bør fjernes ved behov, og trærne bør fristilles noe mer.

351, Skarekilen - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump (Strandeng-forstrand/panne) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 08.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen og Jon Klepsland.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skarekilen ligger sørøst på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen består hovedsakelig av granitt og
gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypene strandeng og strandsump med
utformingen strandeng-forstrand/panne, rikt strandberg med sørlig utforming og rik edellauvskog med lågurt eikeskog. Strandengen
strekker seg ut langs kilen, avbrutt av enkelte bergknauser med strandbergvegetasjon (X1b), og selve strandengen er dmnert av
havsivaks (U8b) ytterst, med saltsiv på den øvre delen (U5a). Ellers opptrer strandstjerne, strandkvann, slyngsøtvier, åkerdylle og
strandkjempe i strandengen, mens vegetasjonen på bergene består av filtkongslys, blodstorkenebb, smørbukk, bakkemynte og rose sp.
Skgen er dminert av ask, ek og lind i tresjktet, overveiende ung-middelaldrene, men med enkelte noe grovere trær, blant annet en ask
med stammediameter på 50 cm. Ellers finnes villkrsebær, svartor og lønn. Feltsjiktet er tørt, men her inngår bant annet marsfiol,
liljekonvall, skogsalat, fagerklokke og kratthumleblom, mens hagtorn finnes i busksjiktet. Det er lite død ved.
Artsmangfold: Ingen sjeldne arter er registrert.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger nedenfor en mindre vei, men er trolig lite påvirket av dette. Det er noe tilsig av ferskvann
til kilen.
Fremmede arter: Ingen
Verdivurdering: Lokaliteten består av en mosaikk av strandeng-frstrand/panne, rik edellauvskog og rike strandberg innerst i Skarekilen.
Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling.
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352, Skarekilen S - SKOG, Rik edellauvskog (Lågurt-eikeskog) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 08.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen og Jon Klepsland.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skarekilen ligger sørøst på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen består hovedsakelig av granitt og
gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen rik edellauvskog med lågurt eikeskog (D2a) og består av
flere kløfter i ellers fattgere skog sør for Skarekilen. Eik er dominerende treslag, med innslag av gran, osp og lind. Stedvis er det mye eik
i busksjiktet. Lengst sør i avgrensingen står en grov, gammel lind, ellers er lindene overveiende unge. Det er mye grov osp, blant annet
en hul, og mye død ved av både eik og osp, noe mindre av lind. Eiken har en stammediameter på opptil 60 cm. I høyereliggende partier
er feltsjktet noe fattig og dominert av blåbær og liljekonvall, ellers finnes fuktige søkk med fredløs, slyngsøtvier og kratthumleblom. De
rike skrentene har hengeaks, skgsalat, sautelg, smyle, knollerteknapp, vivendel, fingerstarr, nattfiol, blodstorkenebb, tveskjeggveronika,
kantkonvall, fagerklkke, tannrot, svarterteknapp, sanikel og lundhengeaks. i bunnsjiktet inngår krusfagermose enkelte steder.
Artsmangfold: Lokaliteten har mange krevende karplanter, i tillegg ble det registrert sokk-kjuke på død ved av lind og storporet
ospekjuke på lite nedbrutt død osp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten har et lysåpent preg uten tegn til hogst, noe som indikerer at den tidligere har vært holdt åpen
ved beite. Det går en grøft eller kanal gjennom lokaliteten, denne er steinsatt og har svært lite vannføring.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kystlandskap som tidligere var preget av småskala jordbruk og husdyrhold. Store deler
av kysten var utmarksbeitet, men svært få områder er i hevd i dag.
Vegetasjon: Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en rik edelauvskog med lågurt-eikeskog og mye død ved av osp, eik og lind. Feltsjiktet er rikt og
velutviklet, og skgen er stedevis lysåpen. Verdien settes t vikitg (B).
Skjøtsel og hensyn: Skogen har muligens vært holdt åpen av beite, men har nå verdier knyttet til gammel, rik edellauvskog og fri
utvikling anbefales.

353, Skare N1 - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 08.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen og Jon Klepsland.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skare ligger sørøst på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen består hovedsakelig av granitt og
gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen gammelt tre.
Lokaliteten består av en ask med stammediameter på 70 cm i noe tett kratt. Den er ikke undersøkt nærmere.
Artsmangfold: Ask er rødlistet (NT) på grunn av stor tilbakegang grunnet sykdom.
Bruk, tilstand og påvirkning: Asken står i noe tett kratt.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kystlandskap som tidligere var preget av småskala jordbruk og husdyrhold. Store deler
av kysten var utmarksbeitet, men svært få områder er i hevd i dag.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en stor, gammel ask uten spesielle funn. Verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter.
Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.
Stammeris og oppvoksende kratt rundt trærne bør fjernes ved behov, og asken bør fristilles noe mer.

354, Skare N2 - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 08.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen og Jon Klepsland.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skare ligger sørøst på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen består hovedsakelig av granitt og
gneis.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen stor eik og består av
en stor og høyvokst, fristilt eik på gårdstun på Skare. Stammediameteren er 110 cm og treet er delvis dekket av bergflette. I samme
område står det flere noe mindre eiker i en slak skrent opp fra dyrket mark, dette kan være en hagemark med eik (og lind), men ble ikke
undersøkt i denne omgang.
Artsmangfold: Ingen sjeldne arter er registrert.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eiken står fristilt og stammeris er fjernet.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kystlandskap som tidligere var preget av småskala jordbruk og husdyrhold. Store deler
av kysten var utmarksbeitet, men svært få områder er i hevd i dag.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en svært stor eik i kulturlandskapet og verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter.
Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.
Stammeris og oppvoksende kratt rundt trærne bør fjernes ved behov, og eiken bør holdes fristilt.

355, Krossen V - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 08.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen og Jon Klepsland.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Krossen ligger sørøst på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen består hovedsakelig av granitt og
gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen stor eik og består av
en eik med stammediameter på 70 cm.
Artsmangfold: Ingen sjeldne arter er registrert.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eiken står i et noe tett kratt av einer og ung eik.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kystlandskap som tidligere var preget av småskala jordbruk og husdyrhold. Store deler
av kysten var utmarksbeitet, men svært få områder er i hevd i dag.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en stor eik uten spesiele funn. Verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter.
Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.
Stammeris og oppvoksende kratt rundt trærne bør fjernes ved behov, og eiken bør holdes fristilt.

356, Skarestrand - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump (Strandeng-forstrand/panne) - Verdi A
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 08.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen og Jon Klepsland.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skarestrand ligger sørøst på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen består hovedsakelig av granitt
og gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypene strandeng og strandsump med
utformingen strandeng-forstrand/panne og rikt strandberg. Lokaliteten inneholder en av de få gjenværende bestandene av
jordbærkløver. Jordbærkløver er en art som vanligvis er knyttet til kortvokste strandenger, men her vokser den på en plenpreget
rasteplass med benker mellom kilen og veien. Dette området er vanskelig å føre til noen spesifikk naturtype, men er tatt med i
avgrensningen for å bidra til å sikre god forvaltning av bestanden. Ellers består lokaliteten av en strandsump (brakkvannssump) med
havsivaks som dominerende art (U8b) og noe øvre saltsiveng (U5a). Det er mye strandkvann i flekker, og ellers inngår noe strandkjempe
og sølvmure. Ytterst i kilen er det tatt med et område med rikt strandberg, her finnes noe einer-rose kratt og i feltsjiktet inngår
kantkonvall, smørbukk, kystbergknapp, strandløk, sauesvingel, smalkjempe, småsyre, harekløver og fjørekoll.
Artsmangfold: Lokaliteten har en vital bestand av jordbærkløver, omtrent 20 m2, på “plen”. Den brakke strandsumpen har potensial for
spesialiserte invertebrater.
Bruk, tilstand og påvirkning: Strandsumpen er uten hevd og trolig svært brakkvannspåvirket, da det renner en bekk med jevn vannføring
ut i kilen. Området med jordbærkøver er trolig slått/klippet med gressklipper av vel-forening eller lignende som holder stranden ryddig.
Det ser ut til at dagens hevd er gunstig, og bestanden er stor og vital.
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Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kystlandskap som tidligere var preget av småskala jordbruk og husdyrhold. Store deler
av kysten var utmarksbeitet, men svært få områder er i hevd i dag.
Vegetasjon: Rik utf / Rikt strandberg (Rødlistebetegnelse) (X1b)
Havsivaks-utf (U8b)
Saltsiv-utf (U5a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en brakk strandsump, et rikt strandberg, og en stor og vital bestand av den rødlistede
jordbærkløver. Verdien settes til svært viktig (A).
Skjøtsel og hensyn: Strandbergene og brakkvannssumpen kan utvikles fritt. Artsmangfoldet i brakkvannssumpen bør kartlegges. Utført
hevd av “plenen” med jordbærkløver må utredes og det bør utarbeides en skjøtselsplan for denne delen av lokaliteten.

357, Fredheim N, Kongshavn - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 08.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen og Jon Klepsland.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Fredheim ligger på Kongshavn, østre Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen består hovedsakelig av
granitt og gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen stor eik og består av
flere store eiker med stammediameter på 60-70 cm. Trærne er ikke nærmere undersøkt.
Artsmangfold: Ingen sjeldne arter er registrert.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eiken står fristilt og er ved god hevd. Alt stammers er fjernet.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kystlandskap som tidligere var preget av småskala jordbruk og husdyrhold. Store deler
av kysten var utmarksbeitet, men svært få områder er i hevd i dag.
Verdivurdering: Lokaliteten består av flere store eiker uten spesielle funn i kulturlandskap på Kongshavn. verdien settes til lokalt viktig
(C).
Skjøtsel og hensyn: Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter.
Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.
Stammeris og oppvoksende kratt rundt trærne bør fjernes ved behov, og eikene bør holdes fristilt.

358, Åmdalsstø - KULTURLANDSKAP, Artsrik veikant - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 08.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen og Jon Klepsland.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Åmdalsstø ligger på Kongshavn, østre Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen består hovedsakelig av
granitt og gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen artsrik vegkant og vegetasjonen er ført til frisk fattigeng
(G4a). Lokaliteten består av en meget urterik vegkant langs innkjørsel til bolig på Åmdalsstø. Vegkanten heller slakt mt fylkesvei og
hage, og er ca 2 meter bred. I feltsjiktet er prestekrage, rødknapp og ryllik dominerende arter, ellers inngår fagerklokke, blåklokke,
hvitveis, skogfiol, tveskjeggveronika, tepperot, prikkperikum, kvitmaure, jonskkoll og harestarr.
Artsmangfold: Ingen sjeldne arter er registrert.
Bruk, tilstand og påvirkning: Vegkanten er urterik og det er ingen tegn til gjengroing. Plenen innenfor kanten er klippet, og vegkanten
blir trolig slått på sensommeren.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kystlandskap som tidligere var preget av småskala jordbruk og husdyrhold. Store deler
av kysten var utmarksbeitet, men svært få områder er i hevd i dag.
Vegetasjon: Frisk fattigeng (G4)
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Verdivurdering: Lokaliteten består av en artsrk vegkant i kuturlandskapet langs kysten. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Vegkanten bør slås på sensommeren og slått gress må fjernes fra lokaliteten for å hindre etablering av strøsjikt.
Vegkanten må ikke gjødsles eller tilføres fremmede (ikke stedegne) arter.

360, Alveberget - SKOG, Gammel fattig edellauvskog (Eikeskog) - Verdi A
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 08.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen og Jon Klepsland. Deler av lokaliteten var inkludert i tidligere avgrensninger utført av Tor Erik Brandrud (NINA) som
BN00023669, Alveberget-Alvekilen og BN00023668, Alvekilen SV.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Alveberget ligger sentralt på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer, samt en meget lokal forekomst av marmor vest for Alvekilen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av flere naturtyper av skog og inkluderer naturtypen rik
edellauvskog med utformingene alm-lindeskog og lågurt eikeskog, gammel barskog med utformingen gammel granskog, gammel fattig
edellauvskog med utformingen eikeskog samt en forekomst av store gamle trær med utformingen hul eik. Nord for Alveberget ned mot
Alvekilen er det en meget rik skrent med alm-lindeskog (D4a) og lågurt eikeskog (D2a). På begge sider av Alveberget strekker det seg
rike kløfter med lågurt eikeskog og noe fattigere blåbæreikeskog (D1a). I kløften på vestsiden av Alveberget står det en stor hul eik med
stammediameter på 120 cm i lågurt eikeskog. Hulheten var det ikke mulig og måle, men det var mye rød vedmuld i stammen. I de rike
partiene opptrer myske, sanikel, tannrot, blåveis, fingerstarr, lundhengeaks, skogsalat, firblad, trollbær, skogfiol, liljekonvall og
kantkonvall. Det er noe hasselkratt i overgang til dyrket mark vest i lokaliteten, og her ble det funnet 10-12 individer av fuglereir. Det ble
også registrert skjellrot. Det står små partier med lågurt granskog (B1a) og sumpmark med svartor, ført til fattig svartorsumpskog (E1b),
og her er vegetasjonen dominert av sennegras.
Artsmangfold: Det er registrert svært mye sopp på lokaliteten og i følge Tove Hafnor Dahl er det flere funn som ennå ikke er bestemt og
lagt ut. Det er blant annet funnet oksetungesopp, ruteskorpe, stubbeflathatt, eikebroddsopp og lundbeger i lågurtskogene, mens det er
funnet kjeglevokssopp og honningvokssopp ved overgang til mer åpne enger i vest.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det går flere små kjerreveier gjennom lokaliteten og flere steder er skogen noe ensjiktet som følge av
hogst, dette gjelder spesielt deler av eikeskogen og alm-lindeskogen nærmest veien. Det dominerende skogsbildet er en flersjiktet skog
med mye død ved av eik, lind og gran med et svært rikt og velutviklet feltsjikt.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Det er svært få gjenstående rike og eldre edellauvskoger i Arendal kommune med et viss størrelse, og
marmoren i berggrunnen er unik for regionen.
Vegetasjon: Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
Østlig utf / Østlig utforming (Rødlistebetegnelse) (D4a)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Sørlig/østlig lavland-utf (B1a)
Svartor-utf (E1b)
Sørlig/østlig lavland-utf (B1a)
Verdivurdering: Lokaliteten er svært rik med flere sjeldne karplanter og sopp over et relaativt stort og sammenhengende areal. Verdien
settes til svært viktig (A).
Skjøtsel og hensyn: Skogen bør ha fri utvikling og spesielt de rike hasselkrattene i utkanten av dyrket mark bør beskyttes mot rydding og
forstyrrelser.

361, Kloppa-Spedalen - SKOG, Rik sumpskog (Rik sumpskog) - Verdi A
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 08.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen og Jon Klepsland. Deler av lokaliteten var inkludert i tidligere avgrensninger utført av Tor Erik Brandrud (NINA) som
BN00023596, Kvernhuskjerr-Nordal og BN00023695, Lille Gjerstadvann.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Kloppa og Spedalen ligger sentralt på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående
av båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer, samt en meget lokal forekomst av marmor vest for Alvekilen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av flere naturtyper av skog og inkluderer naturtypen rik
sumpskog med utforingen rik sumpskog, rik edellauvskog med utformingene alm-lindeskog og lågurt eikeskog, gammel barskog med
utformingen gammel granskog og gammel fattig edellauvskog med utformingen eikeskog. Lokaliteten strekkes seg fra den nordsørgående ryggen vest for Gjerstadvannene og inkluderer her den rike sumpskogen mellom Gjerstadvannet og Lille Gjerstadvann
(Kloppa) ført til vegetasjonstype rik sumpskog med svartor-slakkstarrutforming (E4b). Østover inkluderer avgrensningen flere skrenter
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med rik lågurt alm-lindeskog (D4a) og lågurt eikeskog (D2a) mot Spedalen. Innimellom, spesielt til høyereliggende områder er det
overgang til noe fattigere blåbæreikeskog (D1a). Disse delene av lokaliteten er noe fragmenterte av infrastruktur. I de rike partiene i
edellauvskogen opptrer myske, sanikel, tannrot, blåveis, fingerstarr, lundhengeaks, skogsalat, firblad, trollbær, nattfiol, stikkelsbær,
liljekonvall og skjellrot. Det er noe hasselkratt i overgang til gjengrodd dyrket mark i lokaliteten, og ellers en del ask, lønn, selje, vier,
trollhegg, svartor og rogn. Vegetasjonen i den rike sumpskogen, som trolig er noe saltpåvirket, er dominert av mjødurt under tresjiktet
og ellers av havsivaks og noe takrør i det åpne terrenget. Ellers består feltsjiktet av kjevlestarr, slakkstarr, sverdlilje, skjoldbærer,
melkerot, skogsivaks, sumpmaure, klourt, elvesnelle, langstarr, fredløs og havstarr. Det er flere tuer med dronningstarr i den fuktigste
delen av sumpen mot Lille Gjerstadvann. Tresjiktet er dominert av svartor med noe ask, trollhegg, korsved og gran. Det er noe død ved
av svartor i sumpen, men ellers er tresjiktet relativt ungt.
Artsmangfold: Den svært sjeldne dronningstarr har en liten, men vital bestand i sumpskogen, i tillegg til toppstarr. Det er registrert
svært mye sopp på lokaliteten og i følge Tove Hafnor Dahl er det flere funn som ennå ikke er bestemt og lagt ut. Det er blant annet
funnet Ceriporia excelsa og Oligoporus undosus.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det går en liten kjerrevei og flere stier gjennom lokaliteten, og det er satt opp en trebru over den smaleste
delen av sumpen der bekkenmellom Lille Gjerstadvann og Gjersadvannet renner. Flere steder er skogen noe ensjiktet som følge av
plukkhogst, dette gjelder spesielt deler av eikeskogen og alm-lindeskogen nærmest veien og tidligere dyrket mark. Det er lite død ved på
lokaliteten.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Det er svært få gjenstående rike edellauvskoger og sumpskoger i Arendal kommune med et viss størrelse, og
marmoren i berggrunnen er unik for regionen.
Vegetasjon: Slakkstarr-svartor-utforming (Rødlistebetegnelse) (E4b)
Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
Østlig utf / Østlig utforming (Rødlistebetegnelse) (D4a)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Verdivurdering: Lokaliteten inneholder flere sjeldne naturtyper og arter, og til tross for noe fragmentering er lokaliteten av et relativt
stort areal med rik edellauvskog som er sjeldent i regionen . Deler av lokaliteten har svært rik berggrunn og deler er trolig påvirket av
saltvannssig. Verdien settes til svært viktig (A).
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør ha fri utvikling slik at edellauvskogen oppnår etablering av død ved. Stier og brua bør vedlikeholdes
slik at ferdsel i minst mulig grad forstyrrer sumpskogen.

362, Lille Gjerstadvann - MARINT, Poller - Verdi A
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 08.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen og Jon Klepsland. Deler av lokaliteten var inkludert i tidligere avgrensning utført av Tor Erik Brandrud (NINA) som
BN00023695, Lille Gjerstadvann.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lille Gjerstadvann ligger sentralt på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående
av båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer, samt en meget lokal forekomst av marmor vest for Alvekilen
som strekker seg mot nordenden av Lille Gjerstadvann.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen er satt til naturtypen poller, men består av en tidligere saltvannspåvirket
innsjø som nå er mer eller mindre isolert fra havet ved en deming nedenfor Gjerstadvannet. Det er flere skjellsandbanker på lokaliteten
og flere tradisjonelle poll- og havstrandarter tyder på at det fortsatt er noe saltvannspåvirkning i innsjøen. Altenativ avgrensning er
kalkrik innsjø. Det er velutviklete sumper i både nord og sør og vegetasjonen er dominert av havsivaks og noe takrør. Ellers består
feltsjiktet av slakkstarr, sverdlilje, elvesnelle, slyngsøtvier og havstarr. Det er flere tuer med dronningstarr ved overgang til sumpskog i
sør.
Artsmangfold: Den svært sjeldne dronningstarr har en liten, men vital bestand i overgang mellom sumpskog (avgrenset som egen
naturtype, Kloppa-Spedalen) og innsjøen. Det er registrert toppstarr i samme området. Det er også gjort noe kartlegging tidligere av
invertebrater med funn av mange insekter og snegler, blant dem vårøyenstikker. Det er trolig en svært spesiell artssammensetning av
invertebrater i innsjøen som bør kartlegges nøyere. Det er registrert ål i innssjøen. Gjerstadvannene er kjent som et verdifult
brakkvannsinnsjø-system, bl.a. med godt dokumenterte funn av ferskvannsreke og andre sjeldne invertebrater (Kleiven & Dolmen 2000).
Damforbygningen er omtalt i flere notater for Fylkesmannen (nærmere referert i Kleiven & Dolmen 2000).
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er ikke registrert noen spesiell bruk av området, untatt til tur og rekreasjon. Det er lite sannsynlig at
innsjøen benyttes til fiske i noen stor grad, og det er lite skogdriftsaktivitet.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap:
Vegetasjon: Rikstarr-sump / Rikstarrsump (Rødlistebetegnelse) (O4)

66

Naturtyperegistreringer i Arendal Kommune 2010
Takrør-utf (U8d)
Havsivaks-utf (U8b)
Verdivurdering: Lokaliteten har en meget spesiell utforming med kalkrik og saltpåvirket vegetasjon med flere sjeldne karplanter.
Invertebratsamfunnet er mangelfult kartlagt og er trolig unikt. Verdien settes til svært viktig (A).
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør få fri utvikling og ferdsel i området bør legges slik at innsjøen forstyrres minst mulig. Hogstaktivitet
må ikke forekomme langs breddene, da dette vil forstyrre kantsamfunnet og den økologiske funksjonen. Midler til ytterliggere kartlegging
bør prioriteres høyt.

363, Alve N - KULTURLANDSKAP, Artsrik veikant - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 12.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Alve ligger sentralt på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis
med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen artsrik vegkant og er ført til vegetasjonsutformingen
frisk/tørr middels baserik eng i lavlandet (G7). Artsmangfoldet består av en rik bestand av nesleklokker, og er dominert av prestekrager.
Ellers opptrer fagerklokke, blåklokke, filtkongslys, prikkperikum, ryllik, marikåpe sp og rødkløver. Det er noe ung selje og furu på
lokaliteten, samt en del bringebærkratt.
Artsmangfold: Vegkanten er trolig viktig for insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Vegkanten er muligens slått og ryddet ved vedlikehold av veien, men er nå noe gjengrodd av furu, selje og
brngebærkratt. Det er etablert mindre bestand med hagelupin og vinterkarse som på sikt kan redusere artsmangfoldet.
Fremmede arter: Hagelupin og vinterkarse. Det er rynkeroser andre steder langs veien.
Del av helhetlig landskap: Alve er preget av småskala landbruk som i noen grad er nedlagt. Det er en del hyttebebyggelse i området og
ellers noe saue- og hestehold.
Vegetasjon: Engtjæreblom-utf / Tjæreblomeng (Tørr middels rik eng i lavlandet) (Rødlistebetegnelse) (G7a)
Verdivurdering: Lokalitetenbestårav en artsrik vegkant med noe gjengroingssymptomer og fremmede arter. Verdien settes til lokalt viktig
(C).
Skjøtsel og hensyn: Vegkanten bør ryddes årlig, helst sent på sommeren for å sikre frøsetting. Hagelupiner og vinterkarse bør ryddes
bort manuelt før frøsetting over flere år for å få til en vellykket fjerning. Spesielt hagelupin fører til ensartet vegetasjon med høyt
nitrogeninnhold og invasjon av nitrofile arter som brennesle.

364, Bakke - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 08.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen og Jon Klepsland.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Bakke ligger sentralt på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis
med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen stor eik og inkluderer
en eik på baksiden av låven på ... Eiken har en stammediameter på 60 cm.
Artsmangfold: Epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eiken står i utkantenav tunet og er lite påvirket av forstyrrelser.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap:
Verdivurdering: Det er ikke gjort noen spesielle funn på lokaliteten og verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Eiken bør ha en fristilt krone og stammeris bør fjernes ved behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde
og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på
eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.
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366, Alve-Omholt - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk baserik eng) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 08.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Alve og Omholt ligger sentralt på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen naturbeitemark med utformingen frisk baserik eng.
Engen er noe baserik og er ført til vegetasjonstypen frisk/tørrmiddels baserik eng i lavlandet (G7). Gulaks og rødsvingel dominerer i
feltsjiktet, som ellers består av firkantperikum, prestekrage, nattfiol, knappsiv, smalkjempe, lyssiv, ryllik, blåklokke og engsyre.
Artsmangfold: Engene er trolig viktige for insekter og det ble observert mange sommerfugler.
Bruk, tilstand og påvirkning: Naturbeitemarken tilhører et trolig fraflyttet småbruk ev. kun brukt til sommersted, og bærer preg av å
være noe svakt hevdet. Lokaliteten blir beitet av sau. Gjerdene rundt var vedlikeholdte og forholdsvis nye. Engen har trolig vært slått
tidligere, og har ingen tegn til kultivering eller gjødsling utover naturgjødsel i nyere tid.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Alve er preget av småskala landbruk som i noen grad er nedlagt. Det er en del bolig- og hyttebebyggelse i
området og ellers noe saue- og hestehold.
Vegetasjon: Frisk/tørr middels baserik eng i lavl (G7)
Verdivurdering: Loklaiteten har en artsrik eng som er upåvirket av kultivering og gjødsling. Det er rikt insektliv og blir beitet av sau.
Verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Engene bør slås eller beites årlig, gjerne midt-sensommers. De må ikke gjødsles eller kultiveres.

367, Sandnes - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Gårdsdam) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 11.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Sandnes ligger sentralt på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen dam med utforming gårdsdam. Lokaliteten består av en
ca 15 x 25 meter stor inngjerdet dam bak drivhusene på Sandnes. Rundt kantene er det selje og vierkratt, og vannkantvegetasjonen er
ført til en mosaikk med dunkjevle (O5c) og piggknop (05e), mens flytbladvegetasjonen er ført til nøkkerose (P2b) og vanlig tjønnaks
(P2c). Vegetasjonen består av bred dumkjevle, lyssiv, knappsiv, sløke, stjernestarr, fredløs og piggknopp langs bredden, og vanlig
tjønnaks, gul nøkkerose og liten andmat ute i vannet. Det ble observert vannspissmus og trolig liten salamander.
Artsmangfold: Det bør undersøkes nærmere om dammen inneholder salamander og invertebrater, potensialet er stort.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ser ut til å være godt ivaretatt med solide gjerder og muligens noe opprenskning fra tid til annen,
for det var lite algevekst og akkumulering av dødt organisk materiale på bunnen.
Fremmede arter: Lupiner
Del av helhetlig landskap: Det er svært få dammer i området.
Vegetasjon: Dunkjevle-utf (O5c)
Piggknopp-utf (O5e)
Nøkkerose-utf (P2b)
Vanlig tjønnaks-utf (P2c)
Verdivurdering: Lokaliteten har en rik intakt dam med potensiale for amfibier og invertebrater. Verdien settes til viktig (B), og vil trolig
heves ved supplerende kartlegging.
Skjøtsel og hensyn: Dammen bør i noen grad ha fri utvikling, men dersom den gror svært igjen med algevekst vil det være gunstig med
en opprenskning. Dammer er svært sårbare for forstyrrelser og forurensning, og dette bør det tas hensyn til ved aktiviteter i nærheten.
Lupiner bør fjernes.
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368, Fløyheia S - KULTURLANDSKAP, Artsrik veikant - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 11.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Fløyheia ligger sentralt på innsiden av Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående
av båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen artsrik vegkant og består av en vegkant i kulturlandskap
på høyre side av veien ved innkjøring til Fløyheia boligområde. Feltsjiktet består av rødknapp, nyseryllik, skogkløver, mørkkongslys,
engknoppurt, prestekrage, torskemunn, blåklokke, nesleklokke, smalkjempe og kratthumleblom. Vegkanten er stedvis noe gjengrodd
med bjørnebær og geiterams, spesielt i grøftekanten som trolig er noe nitrofilert.
Artsmangfold: Lokalitetn er potensielt viktig for insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Vegkanten blir trolig ryddet i forbindelse med vegrydding. Det er muligens noe næringstilsig fra dyrket mark
og vegen, og deler av vegkanten er marginalisert som følge av jordbearbeiding. Den øverste delen av avgrensningen inkluderer en noe
gjengrodd tørrbakke opp mot bebyggelsen som trolig har vært beitet tidligere.
Fremmede arter: Reinfann
Del av helhetlig landskap: Vegkanten ligger midt i kulturlandskapet på Sandnes som er preget av sauehold på beitemarker og
grasproduksjon. Det er få velutviklete artsrike vegkanter i området.
Vegetasjon: Skogkløver-utf / Skogkløver-utforming (Rødlistebetegnelse) (F4b)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en artsrik vegkant i kulturlandskapet og verdiens settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Vegkanten bør slås jevnlig for å hindre gjengroing, helst på sensommeren, og spesielt den øverste delen har behov
for skjøtsel. Det er viktig at ikke jordbruksarelene “spiser opp” vegkanten, og næringstilsig og eventuel sprøytemiddelbruk bør minimeres
langs vegkanten.

369, Fløyheia - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 11.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Fløyheia ligger sentralt på innsiden av Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående
av båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen stor eik.
Avgrensingen inkluderer to store eiker ovenfor en artsrik vegkant (Fløyheia S) på høyre side av veien ved innkjøring til Fløyheia
boligområde. Barkstrukturen er grov og kronene er velutviklet, selv om trærne står nokså tett. Stammediameteren er henholdsvis 60 og
70 cm.
Artsmangfold: Epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eiketrærne står på oversiden av en tørrbakke som trolig har vært beitet tidligere, men som nå er delvis
gjengrodd. Det er lite stammeris, men en del ungt kratt (selje) rundt trærne.
Fremmede arter:
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger midt i kulturlandskapet på Sandnes som er preget av sauehold på beitemarker og
grasproduksjon. Det er få velutviklete artsrike vegkanter i området.
Verdivurdering: Lokaliteten består av to store eiker uten spesielle funn og verdien settes til lokalt viktig (C)
Skjøtsel og hensyn: Engen rundt eikene bør ryddes og de bør i den grad det er mulig ha en fristilt krone og stammeris bør fjernes ved
behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet
må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.

370, Fløyheia V - KULTURLANDSKAP, Slåttemark (Frisk/tørr, middels baserik eng) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 11.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Fløyheia ligger sentralt på innsiden av Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående
av båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen slåttemark med utformingen frisk/tørr middels baserik
eng (G7a) og består av en tørreng i kulturlandskap nedenfor Fløyheia boligområde. Feltsjiktet består av gjeldkarve, blåklokke, rødknapp,
engtjæreblom, rødsvingel, einstape, ryllik, engknoppurt og prestekrage. Tørrengen var svært uttørket ved befaring, og det registrerte
artsmangfoldet er trolig påvirket negativt av dette.
Artsmangfold: Lokalitetn er potensielt viktig for insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Engen har ingen tegn til gjødsling eller kultivering bortsett fra litt gravearbeider i utkanten mot nærliggende
bolig. Det står einstape på hele engen, spesielt i øvre del, og dette tyder på at det er svak eller ingen hevd av engen. Engen er trolig ikke
benyttet til beite/slått på grunn av lite arel og at lokaliteten er avskilt fra øvrig benyttet beitemark med en veg.
Fremmede arter: Tuja, et par busker som enten er forvillet eller plantet.
Del av helhetlig landskap: Engen ligger midt i kulturlandskapet på Sandnes som er preget av sauehold på beitemarker og
grasproduksjon. Det er få velutviklete artsrike enger i området.
Vegetasjon: Engtjæreblom-utf / Tjæreblomeng (Tørr middels rik eng i lavlandet) (Rødlistebetegnelse) (G7a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en artsrik tørrbakke som er noe gjengrodd og med svak/ingen hevd, men den ligger i et helhetlig
kulturlandskap og verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Engen må settes i hevd for å reversere og hindre ytterligere gjengroing. Hevden bør være i form av sen slått (etter
10. juli) eller alternativt ved beite. Beitepresset må være ekstensivt og ikke føre til slitasje på en sårbar tørrbakkevegetasjon. Det er lite
sannsynlig at beitedyrene vil begrense einstapen, så disse bør uansett slås. Tujaene må fjernes.

371, Fløyheia N - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Parker) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 11.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Fløyheia ligger sentralt på innsiden av Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående
av båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtyper og inkluderer parklandskap med
utforming parker, og store gamle trær med utformingen hul eik og stor eik. Det er kun trærne som er omfattet av avgrensningen. På
lokalitetn står det fire eiker med stammediameter på henholdsvis 50, 50 60 og 60 cm, tre ask med stammediameter på henholdsvis 50,
50 og 60 cm og en lind med stammediameter på 50 cm. To av eikene har antydning til hulhet, og den ene asken er hul. To av eikene er
styvet og har en tett buske-krone, ellers er alle trærne frittstående i landskapet. Trærne står ved en åpen slette (friareal) og har preg av
parklandskap.
Artsmangfold: Epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt.
Bruk, tilstand og påvirkning: To av eikene er styvet, muligens for å øke estetikken i området eller øke utsikten til bakenforliggende
bebyggelse. Ellers er trærne godt vedlikeholdt og stammeris fjernet jevnlig. Det var noe tett stammeris på en del av trærne.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap:
Verdivurdering: Lokaliteten har flere store trær som delvis inngår i et parklandskap, men det er ikke registrert noen spesielle funn.
Verdien økes fra lokalt viktig til viktig (B) fordi flere av trærne har antydning til /er hule.
Skjøtsel og hensyn: De styvede trærne bør styves med 3-5 åra mellomrom, mens de upåvirkete trærne bør ha en fristilt krone og
stammeris bør fjernes ved behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og
vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig
nedbrytelsesprosess.

372, Kongshavn - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 11.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Kongshavn ligger sentralt på innsiden av Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt
bestående av båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen stor eik. Lokaliteten
består av en stor og frittstående eik på en knaus bak bebyggelse på vei ned mot Kongshavn. Stammediameteren er ca 60 cm.
Artsmangfold: Epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt.
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Bruk, tilstand og påvirkning: En del lave greiner er felt, trolig fordi de kom bort i bygningsmassen. Det er ikke noe stammeris.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap:
Verdivurdering: Lokaliteten består av en stor og velutviklet eik uten spesielle funn. Verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Eiken bør ha en fristilt krone og stammeris bør fjernes ved behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde
og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på
eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.

373, Nordal-Alvekilen N - SKOG, Rik edellauvskog (Lågurt-eikeskog) - Verdi A
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 08.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen. Deler av lokaliteten var inkludert i tidligere avgrensninger utført av Tor Erik Brandrud (NINA) som BN00023596,
Kvernhuskjerr-Nordal.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Nordal ligger sentralt på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis
med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer, samt en meget lokal forekomst av marmor rundt Alvekilen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av flere naturtyper av skog og kulturlandskap. Den
inkluderer naturtypen rik sumpskog med utforingen rik sumpskog, rik edellauvskog med utformingene alm-lindeskog og lågurt eikeskog,
gammel barskog med utformingen gammel granskog og gammel fattig edellauvskog med utformingen eikeskog. Innimellom er det delvis
gjengrodde enger satt til naturtypen naturbeitemark med utforming frisk/tørr middels baserike enger (G7) og mye tyder på at deler av
skogen er gjengrodd hagemark med utforming eik- og hasselhage. Lokaliteten dekker et større areal nord for indre del av Alvekilen og
østover mot Nordal. Avgrensningen inkluderer flere skrenter med rik lågurt alm-lindeskog (D4a) og lågurt eikeskog (D2a) . Innimellom,
spesielt til høyereliggende områder er det overgang til noe fattigere blåbæreikeskog (D1a) med en del furu. Det er noe hasselkratt
(hassel-hagemark) og eldre gjenstående eiker (eik-hagemark) i overgang til gjengrodd dyrket mark flere steder på lokaliteten, i de brede
kløftene i terrenget. Det er mange gamle steingjerder langs engkanter og gjennom skogen. Ellers i tresjiktet finnes ask, lønn, selje, vier,
trollhegg, svartor og rogn. Det er en del gammel osp og liggende død ved av osp. Engene er dominert av mjødurt, men tørre partier har
fortsatt en del engvegetasjon med fagerklokke, nesleklokke, nattfiol og dunhavre. I kantene under hassel står fuglereir flere steder. I de
rike partiene i edellauvskogen opptrer myske, sanikel, skogfaks, fingerstarr, hengeaks, hjertegras, lundhengeaks, skogsalat, svartvikke,
svarterteknapp, slakkstarr, grov nattfiol, nattfiol, stikkelsbær, liljekonvall og skjellrot. I bunnsjiktet fantes flere kalkkrevende arter som
kalkraggmose, krusfellmose og putevrimose.
Artsmangfold: Det er registrert svært mye sopp på lokaliteten og i følge Tove Hafnor Dahl er det flere funn som ennå ikke er bestemt og
lagt ut. Et utvalg er tatt med i artslisten, her nevnes lundvokssopp, rosakjøttriske, skorpepigg, hvit småfingerspp, blå slimsørsopp og
sleip kastanjemusserong. Det er et rikt våraspekt p lokaliteten og det er funnet vårmarihånd (50 individer) og noen gamle registreringer
av ormetunge, og lokaliteten har potensial for flere sjeldne sopp, moser, lav og karplanter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det går flere små kjerreveier og stier gjennom lokaliteten. Flere steder er skogen noe ensjiktet eller sterkt
tosjiktig med eldre trær og ung undervegetasjon som følge av plukkhogst og gjengoing etter opphør av hevd med beitedyr, dette gjelder
spesielt deler av hassel- og eikeskogen og alm-lindeskogen nærmest veiene og tidligere naturbeitemark. Bortsett fra en del død osp er
det lite død ved på lokaliteten.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Det er svært få gjenstående rike edellauvskoger og sumpskoger i Arendal kommune med et viss størrelse, og
marmoren i berggrunnen er unik for regionen.

Vegetasjon: Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
Østlig utf / Østlig utforming (Rødlistebetegnelse) (D4a)
Frisk/tørr middels baserik eng i lavl (G7)
Sørlig/østlig lavland-utf (B1a)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Svartor-utf (C3c)
Verdivurdering: Lokaliteten har svært viktige verdier i edellauvskog, både av sjeldne naturtyper og sjeldne arter, i en småskala mosaikk
med innslag av enger og hagemark i gjengrodd kulturlandskap. Mange svært sjeldne og unike arter er funnet på lokaliteten, og det er
potensial for flere. Det er svært få rike edellauvskoger igjen av denne kvaliteten i regonen. Verdien settes til svært viktig (A).
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Skjøtsel og hensyn: Flereav de registrerte funnene på lokaliteten er avhengige eller begunstiget av hevd og skjøtsel, og igangsetting av
hevd ved ekstensivt beite og noe rydding i skogen må prioriteres svært høyt. Beitet har trolig vært med sau eller storfe tidligere, og det
anbefales at dette reetableres. En forsiktig rydding skal fristilleeldre edellauvtrær, samt bevare en andel yngre trær for å sikre
kontinuitet. All død ved må bli liggende. Hasselkrattet må bevares, da disse danner habitat for mange sjeldne arter. Rydding bør først og
fremst utføres rundt engene i de delene av lokaliteten som har hagemarkspreg. Engene bør slås eller beites årlig.

374, Hefte N - KULTURLANDSKAP, Slåttemark (Frisk/tørr, middels baserik eng) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 11.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Hefte ligger sentralt på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis
med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer, men det er en lokal forekomst av marmor i området.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen slåttemark med utformingen fisk/tørr middels baserik
eng (G7). Feltsjiktet har stort artsmangfold av engbomster, bant annet med prestekrage, tepperot, blåklokke, nesleklokke, fagerklokke,
ryllik, nattfiol, legeveronika, fuglevikke, engknoppurt, beitesveve, rikkperikum, blåknapp, tiriltunge, vintergrønn sp og smalkjempe. Hele
lokaliteten har tørrbakkepreg med overgang til noe rik edellauvskog øverst.
Artsmangfold: Det er registrert en del sjeldne karplanter og sopp knyttet til kalkrike enger og rik edellauvskog i området, men
stedsangivelsen er noe usikker. Funn av vårmarihånd og marianøkleblom er trolig fra lokaliteten. Lokaliteten er trolig viktig for insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Deler av engen er jevnlig slått som plen, mens den indre delen er mer gjengrodd med einstape. Det er
ingen tegn til gjødsling og kultivering, og graminider er i stor grad fraværende.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Hefte ligger nær naturbeitemark og hagemarker av eik på Vågsnes, samt de rike edellauvskogene rundt
Alvekilen med rester av gammelt kulturlandskap. Det er mye husdyrhold og grasproduksjon i området, som kjennetegnes av kupert og
mosaikkpreget landskap.
Vegetasjon: Frisk/tørr middels baserik eng i lavl (G7)
Verdivurdering: Lokaliteten er liten og har ingen spesielle funn, men er en viktig biotop med nokså høyt artsmangfold i et helhetlig
kulturlandskap. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Deler av engen er slått intensivt og har meget god hevd, mens indre deler har svak eller ingen hevd. Det er ønskelig
om hele engen kan bi slått årlig, og at første slått utsettes til vårblomstringen er over, gjerne til sensommeren. Alt av strø/gras må
fjernes fra lokaliteten fr å hindre nitrofilering.

375, Vågsnes N - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Gårdsdam) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 11.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Vågsnes ligger sentralt på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen dam med utformingen gårdsdam, og består av en dam i
hage på nordre del av Vågsnes. Vegetasjonen er ført til en mosaikk av vannkantvegetasjon med dunkjelve (O5c) og sivaks (O3f), og
består av fredløs, mjødurt, lyssiv, myrkongle, myrhatt og bekkeblom langs bredden, og med skogsivaks og bred dunkjevle ute i vannet.
Dammen er ca 3x 7 meter og er ikke spesielt dyp. I følge eier er det observert padder i dammen.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen spesielle arter og artsmangfoldet i dammen er ikke undersøkt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Kantene rundt dammen er klippet med kantklippet, så kantvegetasjonen er noe marginal. Dammen er klar
og har ingen tegn til gjengroing.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Det er boligbebyggelse i området.
Vegetasjon: Dunkjevle-utf (O5c)
Sivaks-utf (O3f)
Verdivurdering: Det er ikke registrert noen spesielle funn på lokaliteten og den ligger ikke i kultutlandskapet. Verdien settes derfor til
lokalt viktig (C).
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Skjøtsel og hensyn: Lokalitetens naturverdi og potensial vil økes dersom det etableres en mer velutviklet kantvegetasjon. Dammer er
sårbare for forstyrrelser og forurensning, spesielt kjemikalier som skader vannorganismer og amfibier, samt gjødsel.

378, Vågsnes NNV - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 11.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Vågsnes ligger sentralt på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen storegamle trær med utformingen stor eik, og består av
en stor eik i hage på Vågsnes. Eiken har svært grov barkstruktur og har en stammediameter på 110 cm.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen spesielle arter og artsmangfoldet er ikke undersøkt.
Bruk, tilstand og påvirkning: En del av de nederste greinene er kappet av, og alt av stammeris er fjernet. Eiken står på plen. Eiken har
kløftet stamme som trolig vil gi grunnlag for hulheter ved et senere stadium.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Det er boligbebyggelse i området.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en svært grov og velutviklet stor eik. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Eiken bør ha en fristilt krone og stammeris bør fjernes ved behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde
og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på
eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.

379, Vågsnes M - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 11.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Vågsnes ligger sentralt på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen stor eik, og består av
en stor eik i hage på Vågsnes. Eiken har grov barkstruktur og har en stammediameter på 100 cm.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen spesielle arter og artsmangfoldet er ikke undersøkt.
Bruk, tilstand og påvirkning: En del av de nederste greinene er kappet av, og alt av stammeris er fjernet. Eiken står på plen.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Det er boligbebyggelse i området, men eiken står i nærheten til ekstensivt drevet kulturlandskap på Vågsnes
med naturbeitemark og hagemark-beiteskog av eldre eik. Området har flere gamle trær og gamle steingjerder.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en stor eik uten spesielle funn og verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Eiken bør ha en fristilt krone og stammeris bør fjernes ved behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde
og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på
eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.

380, Vågsnes Ø - KULTURLANDSKAP, Hagemark (Eikehage) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 11.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Vågsnes ligger sentralt på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtyper og inkluderer hagemark med utforming
eikehage og naturbeitemark med utformingene frisk, næringsrik natureng (G13), frisk/tørr middels baserik eng (G7a) og fuktig fattigeng
(G1). Det er også innslag av kulturlanskapselementer som steingjerder, store gamle trær med utformingene hule og store eiker, og noe
innslag av naturtypen rik edellauvskog med utformingen lågurt eikeskog og gammel fattig edellauvskog med utformingen eikeskog. Det
er gradvis overgang mellom typisk lysåpen eikehage og tettere eikeskog med varierende rikhet. I den rike lågurteikeskogen (D2a) er
feltsjiktet dominert av liljekonvall og sanikel, med innsag av tannrot, stortveblad, svarterteknap, vårerteknap, myske, nattfiol og firblad. I
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den fattigere eikeskogen (D1a) er feltsjiktet dominert av småmarimjelle og blåbær. I overgangen melom lauvskog og eng er det
registrert marianøkleblom. De mest artsrike områdene for karplanter er tørrbakker i forbindelse med naturbeitemarken og enger på
lysninger i skogen. Her finnes blåklokke, fagerklokke, ryllik, smørbukk, gulmaure, rose sp, torskemunn, smalkjempe, skogkløver,
gjeldkarve, prestekrage, legeveronika, berberis, gråurt, markjordbær, lakrismjelt og engtjæreblom. Fuktengene er dominert av
sølvbunke, lyssiv og knappsiv med noe høymole. Her står det blant annet hanekam og rød jonsokblom. Det går mye steingjerder
gjennom lokaliteten, og det står flere store gamle og ofte hule eiker i den lysåpne eikeskogen og hagemarken.
Artsmangfold: Funn av marianøkleblom. Lokaliteten er trolig viktig for insekter og har potensial for en rik soppflora.
Bruk, tilstand og påvirkning: Deler av engene er noe næringspåvirket med en del høymole og dominans av sølvbunke, men ellers er store
deler godt hevdet ved beite. Det ble observert beitende hester på flere av engene, og det meste av engarealet var gjerdet inn. Mye tyder
derimot på at eikeskogen ikke lengre er i hevd, da den flere steder var utelatt fra inngjerding og et ungt tresjikt i ferd med å etabere seg.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er i sin helhet et kulturlandskap på Vågsnes med naturbeitemark og hagemarker av eik, og det er
flere store gamle trær i området. Tradisjonelt husdyrhold er i stor grad erstattet av hestehold som holdet kulturlandskapet i hevd. Det er
for øvrig kort avstand til de rike edellauvskogene rundt Alvekilen med rester av gammelt kulturlandskap. Det er ellers grasproduksjon i
området, som kjennetegnes av kupert og mosaikkpreget landskap.
Vegetasjon: Frisk, næringsrik natureng / Skogstorkenebb-ballblomeng (frisk, næringsrik eng) (Rødlistebetegnelse) (G13)
Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
Engtjæreblom-utf / Tjæreblomeng (Tørr middels rik eng i lavlandet) (Rødlistebetegnelse) (G7a)
Fuktig fattigeng (G1)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av et større areal med naturbeitemark og hagemark- eikeskog i et variert og mosaikkpreget
kulturlandskap. Det er registrert få sjeldne arter, men det er potensial for sopp og insekter. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: De store gamle eikene bør fristilles og eikeskogen kan generelt tynnes noe, spesielt i det unge tresjiktet. Det må
legges til rette for en kontinuitet av gamle eiketrær med et lysåpent preg. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør
viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Engene bør beites årlig, gjerne noe mer intensivt enn i dag, og beitebruken bør
utvides til å inkludere all hagemark og lysåpen eikeskog. Engenen må ikke gjødsles eller kultuveres.

381, Seikilen - SKOG, Rik sumpskog (Svartor-strandskog) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 11.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Seikilen ligger sentralt på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtyper og inkluderer rik sumpskog med
utforming svartor-strandskog og strandsump som trolig har vært hevdet ved beite tidligere. Strandskogen er dominert av eldre svartor
med en del lind, ask og hassel i kantene. Ytterst mot strandsumpen er det mye vier. I feltsjiktet dominerer mjødurt, skogsnelle og
skogsivaks. Den ytre delen består av en velutviklet og høyvokst strandsump som trolig har vært beitet tidligere. Det er beitemark lengre
inne i kilen på innsiden av svartorstrandskogen. Strandsumpen er forholdsvis artsfattig og dominert av havstarr, men med noe innslag av
strandkjenpe, saltsiv, fjæresauelauak, mjødurt, fredløs, sølvmure og storkonvall. Det renner en bekk ned i Seikilen gjennom svartorstrandskogen og ytterliggere en bekk fra Vågsnes i øst, så kilen er trolig sterkt brakkvannspåvirket.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen spesielle arter og artsmangfoldet er ikke undersøkt. Lokaliteten har potensial for en rekke arter
knyttet til brakkvannspoller.
Bruk, tilstand og påvirkning: Strandskogen og -sumpen ble trolig inkludert i beitemarken som nå er i hevd på oversiden, men det er få
tegn til hevd i dag. Det ligger en del søppel på lokaliteten, og det er en liten båtplass med en liten hytte på Østsiden.
Fremmede arter: Ingen
Vegetasjon: Svartor-strandskog (E6)
Havstarr-utf (U8c)
Mjødurt-utf (U9a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en velutviklet svartor-strandskog med noe rik edellauvskog og en strandsump som er
brakkvannspåvirket. Naturtypen er sjelden og får derfor verdien viktig (B).
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Skjøtsel og hensyn: Svartor-strandskogen bør får fri utvikling, men det vil være gunstig om beite initieres på lokaliteten, gjerne som en
utvidet del av det høyereliggende beitet.

382, Seikilen Ø - SØRVENDT BERG OG RASMARK, Kantkratt (Urterik kant) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 11.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Seikilen ligger sentralt på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen kantkratt med utformingen urterik kant. Lokaliteten
består av en tørreng på østsiden av Seikilen med rik vegetasjon av blodstorkenebb, bjørnebær, gjeldkarve, bergmynte, prikkperikum,
rødknapp, engknoppurt, fagerklokke, gulskolm, smalkjempe, ryllik, skogkløver, hundegras og nesleklokke. Det er en del ung bjørk i
området.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen spesielle arter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er noe gjengrodd av bjørk og det ligger en del av en brygge/terasse der. Området har trolig
vært utmarksbeitet tidligere, men er ikke i hevd i dag. Det går en mindre vei til båtplass forbi lokaliteten.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger ved kulturlandskapet på Vågsnes med naturbeitemark og hagemarker av eik, og det er flere
store gamle trær i området. Tradisjonelt husdyrhold er i stor grad erstattet av hestehold som holdet kulturlandskapet i hevd. Det er ellers
grasproduksjon i området, som kjennetegnes av kupert og mosaikkpreget landskap.
Vegetasjon: Urterik kant (F4)
Verdivurdering: Lokaliteten har ingen spesielle funn og er noe gjengrodd. Verdien settes til lokalt vikig (C).
Skjøtsel og hensyn: Tørrbakken bør ryddes for ung bjørk, gjerne ved å la eldre trær stå igjen og fristilles, og gjerne beites.

383, Vågsnes V - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump (Hevdet med beite) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 11.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Vågsnes ligger sentralt på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en større strandeng som er satt som en mosaikk av naturtypene
naturbeitemark med utformingen fuktig fattigeng (G1), strandeng og strandsump med utformingen hevdet ved beite og poller. Det er
også noen berg med vegetasjonsutformingen bakkemynte-hvitbergknapp (F3b). Strandengen er ført til vegetasjonsutformingene
saltsiveng (U5a) og takrør (U8d). Deler av lokaliteten er dominert av takrør, andre deler er dominert av mjødurt og fredløs, mens atter
andre områder har dominans av lyssiv. Det går flere bekker gjennom fuktengen/strandengen, og jordsmonnet er svært tuet og reget av
fuktige søkk og tørre tuer med sølvbunke. Ytterst mot havet er det mer ren strandeng vegetasjon med saltsiv, takrør, strandkryp,
fjæresauelauk og strandkjempe, mens fuktengen har arter som mjødurt, rødsvingel, fredløs, knappsiv, gåsemure, sølvmure og
myrsauelauk. Kun deler av området er undersøkt da det var svært sumpete og vanskelig komme frem.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen spesielle arter, men det er potensial for flere karlanter og ikke minst spesiell fauna knyttet til
brakkvannspoller.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten har trolig vært utmarksbeitet tidligere, men er ikke i hevd i dag. Deler er i ferd med å gro igjen
med takrør, spesielt i øst.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger ved kulturlandskapet på Vågsnes med naturbeitemark og hagemarker av eik, og det er flere
store gamle trær i området. Tradisjonelt husdyrhold er i stor grad erstattet av hestehold som holdet kulturlandskapet i hevd. Det er ellers
grasproduksjon i området, som kjennetegnes av kupert og mosaikkpreget landskap.
Verdivurdering: Lokaliteten er stor og inkluderer mange naturtyper inkludert brakkvannspoller, men noe gjengrodd av takrør. Bør
undersøkes nøyere, og verdien settes foreløpig til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Det bør igangsettes hevd på lokaliteten for å hindre ytterliggere gjengroing, helst både beite og slått. Området med
takrør må slås intensivt for å reverseres, og ytterliggere spredning holdes i sjakk ved jevnlig slått og intensivt beite. På grunn av løs
sump flere steder er lokaliteten trolig best egnet til beite for sau.
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384, Vågsnes NV - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 11.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Vågsnes ligger sentralt på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen gammelt tre og
består av en ask i en hage på Vågsnes. Stammediameteren er ca 70 cm og barkstrukturen er middels grov.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen spesielle arter, og epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Asken står i en hage og ser ut til å være godt hevdet ved at stammeris o.l. er fjernet. Kronen er
frittstående.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger ved kulturlandskapet på Vågsnes med naturbeitemark og hagemarker av eik, og det er flere
store gamle trær i området. Tradisjonelt husdyrhold er i stor grad erstattet av hestehold som holdet kulturlandskapet i hevd. Det er ellers
grasproduksjon i området, som kjennetegnes av kupert og mosaikkpreget landskap.
Verdivurdering: Lokaliteten har ingens spesielle funn og verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Asken bør skjøttes som i dag g stammeris fjernes ved behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og
utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller
nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.

385, Seikilen S - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Fuktig fattigeng) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 13.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Seikilen ligger sentralt på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen naturbeitemark med utformingene fuktig fattigeng
(G1), frisk næringsrik natureng (G13) og frisk/tørr middels baserik eng (G7). Lokaliteten består av enger rundt et fraflyttet småbruk med
stor avriasjon i fuktighet. De høytliggende arealene er tørre og artsrike, med redusert mangfold på fuktengene. De fuktigste partiene
grenser inn mot svartor-strandskog i Seikilen i nord,som er avgrenset som en egen naturtype. I kantene mot skogen er det noe almlindeskog, mest i øst, som er innkludert i inngjerdet sauebeite. Feltsjiktet er helt fraværende og jordsmonnet består av løs skifer og silt.
Det er en del hassel mot engkanten. Fuktengen er noe næringspåvirket, det samme gjelder området nedenfor det gamle uthuset. Her er
det en del brennesle. Ellers består vegetasjonenen på fuktengen av mjødurt, sølvbunke, hanekam, fredløs, lyssiv, hundekjeks og
engsoleie. Det er gradvis overgang til mer natureng med mer engsoleie og hundegras og rødsvingel, mens de tørre skrentene har gulaks,
bakkemynte, filtkongslys, ryllik, tveskjeggveronika, engnellik, gråurt, engtjæreblom, blåklokke og prikkperikum. Det står flere gamle
frukttrær rundt bebyggelsen.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen spesielle arter, men det er potensial for beitemarkssopp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Naturbeitemarken var inngjerdet med sauenetting som virket ny og godt vedlikeholdt. Engene var godt
nedbeitet ved befaring og hevden er således god. Det var noe gjenstående vegetasjon på fuktengen. Det er ingen tegn til gjengroing, og
kun lokale forekomster av nitrofilering.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger ved kulturlandskapet på Vågsnes med naturbeitemark og hagemarker av eik, og det er flere
store gamle trær i området. Tradisjonelt husdyrhold er i stor grad erstattet av hestehold som holdet kulturlandskapet i hevd. Det er ellers
grasproduksjon i området, som kjennetegnes av kupert og mosaikkpreget landskap.
Vegetasjon: Frisk, næringsrik natureng / Skogstorkenebb-ballblomeng (frisk, næringsrik eng) (Rødlistebetegnelse) (G13)
Østlig utf / Østlig utforming (Rødlistebetegnelse) (D4a)
Fuktig fattigeng (G1)
Frisk/tørr middels baserik eng i lavl (G7)
Verdivurdering: Lokaliteten har variert naturbeitemark med rike skogkanter og artsrike tørrenger i et helhetlig landskap. Verdien settes til
viktig (B).
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Skjøtsel og hensyn: Hevden av lokaliteten bør være som i dag, med jevnt og moderat beitetrykk. De gamle fruktttrærne bør bevares.

386, Skudereis S - KULTURLANDSKAP, Slåttemark (Frisk/tørr, middels baserik eng) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 13.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skudereis ligger sentralt på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen slåttemark med utformingen frisk næringsrik natureng
(G13). Engen er noe gjengrodd av einstape og osp, og de nedre delene (ikke tatt med i avgrensningen) består av mer kultvert grasmark,
mens den øvre delen på skrinn mark har et rikt artsmangfold. På grunn av det begrensete arealet kan lokaliteten vurderes som
kantsamfunn. Her finnes tveskjeggveronika, nattfiol, tiriltunge, ryllik, tepperot, blåklokke, prestekrage, fuglevikke, beitesveve,
engknoppurt, grasarve, nyseryllik, smalkjempe, gulaks, rødsvingel og sløke. Det var noe ung kirsebær, bjørk og selje.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen spesielle arter, men det er potensial for beitemarkssopp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Engen er tydelig en del av en større kultivert graseng, men er lavt prioritert ved slått og hevden er svak.
Det er tegn til gjengroing av einstape og unge trær, men foreløpig lite strøsjikt og ingen tegn til nitrofilering. Det ligger et lite hus/hytte i
området.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger ved kulturlandskapet på Vågsnes med naturbeitemark og hagemarker av eik, og det er flere
store gamle trær i området. Tradisjonelt husdyrhold er i stor grad erstattet av hestehold som holdet kulturlandskapet i hevd. Det er ellers
grasproduksjon i området, som kjennetegnes av kupert og mosaikkpreget landskap.
Vegetasjon: Frisk, næringsrik natureng / Skogstorkenebb-ballblomeng (frisk, næringsrik eng) (Rødlistebetegnelse) (G13)
Verdivurdering: Lokaliteten er av begrenset omfang og uten spesielle funn, den får derfor verdien lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Engen bør slås årlig, helst sent i sesongen etter 10.juli for å hindre gjengroing. Slike rester av gamle enger er viktige
habitat for mange planter og insekter sm elers bir brte i hardt kultiverte kulturlandskap. Engen må ikke gjødsles eller kultiveres.

387, Skudereis M - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Hul eik) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 13.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skudereis ligger sentralt på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen hul eik. Lokaliteten
består av en nesten død eik med stammediameter på 35 cm. Hulheten er ca 10 cm og barkstrukturen er middels grov.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen spesielle arter, og epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt. Det er potensial for insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet står langs veien til Taraldsnes, og det er en del ungt kratt og middelaldrene eikeskog rundt.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger ved kulturlandskapet på Vågsnes med naturbeitemark og hagemarker av eik, og det er flere
store gamle trær i området. Tradisjonelt husdyrhold er i stor grad erstattet av hestehold som holdet kulturlandskapet i hevd. Det er ellers
grasproduksjon i området, som kjennetegnes av kupert og mosaikkpreget landskap.
Verdivurdering: Lokaliteteten består av en gammel og hul eik, verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Eiken står langs veien, men ikke i et område som tradisjonelt har vært holdt åpent. Det vil være gunstig for treet og
tilknyttet artsmangfold om det ble tynnet noe rundt treet.

388, Skudereis N - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump (Stort strandengkompleks) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 13.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skudereis ligger sentralt på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen strandeng og strandsump med utformingen stort
strandengkompleks og består av to større områder med standeng og strandsump som er knyttet sammen med overgang til fuktig
fattigeng og svaror-strandskog. Strandengene ligger henholdsvis på vest- og østsiden av Taraldsnes, og lokaliteten er trolig noe
brakkvannspåvirket da det er fuktsig av ferskvann ut i kilene med strandeng. Det er ogs innslag av artsrike strandberg på vestsiden. Det
går en vei over lokaliteten, men strandengene ansees alikevel som så tett forbundet at de avgrenses som en lokalitet. På østsiden er
vegetasjonen dominert av havsivaks ytterst, med overgang til mjødurt og fredløs lengre inne. Ellers opptrer blåtopp, selsnepe,
gjerdevikke, gulstarr, sverdilje, havstarr, fjæresauelauk, strandkjempe, strandkryp og duskmyrull. I mellompartiet er det svartorstrandskog med grov svartor og en de ask-oreskog med utformingen svartor. Her står mye stor ask og en del osp, i feltsjiktet er det
skogsnelle, mjødurt og fredløs. Den vestlige strandengen er betraktelig mer bølgepåvirket og mindre veutviklet som strandsump.
Havsivaks dominerer ytterst, mens det er overgang til mjødurt og fredløs lengre inn, og ellers mye av de samme artene som på østsiden
i tillegg til knappsiv og lyssiv. Berget ovenfor har rikt einer-rosekratt og ellers blodstorkenebb, tepperot, smørbukk og gulaks.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen spesielle arter, men det er potensial for unike arter knyttet til brakkvannspåvirkete poller og
dette bør undersøkes nøyere.
Bruk, tilstand og påvirkning: Strandengene og svartor-strandskogen er delt i to av en mindre bilvei, men det er svært lite trafikk. Det er
noe søppel på strandengene, men ellers er de upåvirket. Har trolig vært beitet tidligere.
Fremmede arter: Ingen
Vegetasjon: Blodstorkenebb-utf / Blodstorkenebb-utforming (Rødlistebetegnelse) (F4a)
Svartor-strandskog (E6)
Einer-rose-utf / Rikt einer-rosekratt (Rødlistebetegnelse) (F5d)
Fuktig fattigeng (G1)
Havsivaks-utf (U8b)
Verdivurdering: Lokaliteten består av et større område med strandeng, strandsump og svartor-strandskog, men har ingen spesielle funn.
Verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten har trolig vært beitet tidligere og det vil være gunstig for både fuktengene og strandsumpene om
beiteaktiviteten gjennopptas.

390, Nedre Tybakken - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 13.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Tybakken ligger nordvest på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingene stor eik, styvet tre
og gammelt tre. Lokaliteten består av tre store eiker, en styvet ask og en gammel vital alm. Alle med stammediameter på 60-80 cm.
Barkstrukturen er middels grov.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen spesielle arter, og epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne står i hager i boligområdet på Nedre Tybakken, og ser ut til å bli stelt jevnlig. Asken har ikke vært
styvet på noen år, men er ikke overgrodd. Stammeris o.l. er fjernet.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et boligområde uten tilknytning til kulturlandskap.
Verdivurdering: Det er ikke registrert noen spesielle funn og verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter.
Stammeris og ev. ungt kratt bør fjernes ved behov, og asken styves snarest og deretter hvert 3-5 år.

391, Tybakken V - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 13.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Tybakken ligger nordvest på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen stor eik. Lokaliteten
består av eik med stammediameter på 60 cm og barkstrukturen er middels grov.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen spesielle arter, og epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet står langs veien til Marisberg vest på Tybakken på skrinn mark. Det er lite trafikk og eiken ser ikke ut
tl å være påvirket negativt.
Fremmede arter: Ingen
Verdivurdering: Det er ikke registrert noen spesielle funn og verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter.
Stammeris og ev. ungt kratt bør fjernes ved behov.

392, Marisberg SV - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) - Verdi A
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 13.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Tybakken ligger nordvest på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingene gammelt tre.
Lokaliteten består av en gammel alm med flere hovedstammer opp fra roten. Stammediameteren på de to største er 70 og 100 cm. Det
er påbegynt hulhet og noe vedmuld. Almen står i en bratt skrent med eikeskog. Bildet er tatt nedenfra og gir ikke et tilstrekkelig inntrykk
av treets alder og grovhet.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen spesielle arter, og epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt. Det er potensial for vedlevende
insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Almen er omgitt av tett kratt av ung eik, og har en meget tynn krone med svakt utviklet lauvsetting. Det er
ellers ingen tegn til sykdom, bare generell svekkelse.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i utkanten av eikeskog på Marisberg, og det er en artsrik eng nedenfor. Treet er ikke et
typisk kulturlandskapselement, da det står inni skogen, men denne kan trolig ha vært mindre tett tidligere under beiterregime.
Verdivurdering: Lokaliteteten er en av de eldste og største trærne registrert i kommunen med potensial for et høyt artsmangfold, og det
er ingen tegn til almesyken. Verdien settes derfor til svært viktig (A).
Skjøtsel og hensyn: Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. På
denne lokaliteten bør det veies for og imot rydding, da en tynning vil gi større påvirkning av vind og øke sannsynligheten for vindfall.
Ungt kratt bør fjernes rundt treet, samtidig som en del av tresjiktet rundt bevares, helst med etablering av flere store trær. Død ved fra
treet må bevares på lokaliteten.

393, Marisberg S - KULTURLANDSKAP, Slåttemark (Frisk/tørr, middels baserik eng) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 13.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Marisberg ligger nordvest på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk med naturtypene slåttemark med utformingen frisk/tørr
middels baserik eng (G7) og småbiotoper med utformingen kantsamfunn. Vegetasjonen er ført til en mosaikk av urterik kant (F4), einerrose kantkratt (F5d) og frisk/tørr middels baserik eng i lavlandet med engtjæreblom (G7a). Lokaliteten består av en nordvendt eng med
dominans av engrapp og rødsvingel, men med flere partier med stort artsmangfold - blant annet ryllik, blåklokke, fuglevikke, rødknapp,
engtjæreblom og fagerklokke. I kantene og langs en knaus med skrinn mark var det velutviklete kantsamfunn med skogkløver, sløke,
rose sp, ung bjørk, osp og prikkperikum.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne arter, men engen er trolig viktig for mange insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Deler av engen var slått ved befaring i 2010, da på grunn av bruk til paintballbane. Det stod flere
installasjoner til denne bruken på øvre del av engen. Resten av engen var ikke slått, og det var noe tegn til gjengroing ved at det var i
ferd med å etableres et strøsjikt og begynnende gjengroing av kantkratt, ung bjørk og osp. Engen kan ha vært noe kultivert tidligere,
men fremstår i dag som næringsfattig og artsrik.
Fremmede arter: Ingen
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Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i nokså isolert fra annet kulturlandskap, da denne delen av Tromøy er stort sett benyttet til
boligområder med noe skog i mellom. Det står en stor gammel alm som er avgrenset som en egen naturtype i skogkanten nederst på
engen.
Vegetasjon: Einer-rose-utf / Rikt einer-rosekratt (Rødlistebetegnelse) (F5d)
Engtjæreblom-utf / Tjæreblomeng (Tørr middels rik eng i lavlandet) (Rødlistebetegnelse) (G7a)
Urterik kant (F4)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en lite påvirket artsrik slåtteeng uten de helt spesielle funnene og med noen tegn til gjengroing.
Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Engen må slås årlig, helst sent i sesongen etter 10. juli. Slått gress må fjernes fra lokaliteten for å hindre
nitrofilering. Da det ikke er registrert arter som er sårbare for beite, kan hevd ved beitedyr være et alternativ. Beitepresset bør i så fal
være moderat og kombineres med noe rydding av unge trær som bidrar til gjengroing.

394, Tybakkilen - SKOG, Rik sumpskog (Svartor-strandskog) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 13.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Tybakken ligger nordves på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk med naturtypene rik sumpskog med utformingen
svartor-strandskog, poller med utformingen brakkvannspoller og strandeng og strandsump med utformingen strandeng-forstrand/panne.
Strandskogen er dominert av ung svartor og feltsjiktet er svært velutviklet og tett, og vegetasjonen er ført til rik sumpskog med svartorstrandskogutforming (E6). Her står fredløs, sverdlilje, kratthumleblm, firblad, korsved, bekkeblom, knortestarr, flaskestarr og
sumpmaure. Strandengen er høyvokst og med mye sverdlilje. Det står også pors, blærestarr og mjødurt.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne arter, men strandengen har trolig flere spesielle arter knyttet til brakkvannspoller.
Bruk, tilstand og påvirkning: Strandengen har svært mange ferskvannstilknyttede panter og få typiske strandenglanter, dette tyder på en
betydelig brakkvannspåvirkning, g kien er nesten avsondret fra havet ved brua på Tybakken. Det renner en liten bekk ned fra Bie i vest.
Strandskogen har vært ryddet tidligere og det ligger rester av stubber og stokker på lokaliteten. Skogen på skrentene rundt er nylig
ryddet. Det ligger noe ilanddrevet søppel på strandengen.
Fremmede arter: Ingen
Vegetasjon: Svartor-strandskog (E6)
Bekkeblom-utf / Soleiehoveng (Rødlistebetegnelse) (G12a)
Brakkvannssump (U8)
Verdivurdering: Lokaliteten har stort potensial for brakkvannsarter, men er sterkt påvirket av hugst. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Svartor-strandskogen må få reetablere seg med et flersjiktet og kontinuitetspreget tresjikt og det vil være gunstig
om det samme oppnås for edellauvskogen i skrentene. Standengens artsmangfold bør undersøkes nærmere med spesielt fokus på
invertebrater.

395, Tybakken S - KULTURLANDSKAP, Artsrik veikant - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 13.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Tybakken ligger nordvest på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen artsrik vegkant med vegetasjonsutformingen frisk/tørr
middels baserik eng med engtjæreblom (G7a) og urterik kant (F4). Lokaliteten består av en bratt skrånende eng nedenfor riksvei 409
ned mot Tybakkilen. Rødsvingel dominerer, og ellers finnes det skogkløver, rødknapp, ryllik, prikkperikum, gulskolm, nesleklokke,
smalkjempe, bakkemynte, mørkkongslys, knollerteknapp, småsyre, reinfann, blodstorkenebb, grasarve, prestekrage og engknoppurt.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne arter, men engen er trolig viktig for mange insekter. Det ble observert mange individer
av seksflekket bloddråpesvermer.

80

Naturtyperegistreringer i Arendal Kommune 2010
Bruk, tilstand og påvirkning: Vegkanten er trolig noe påvirket av trafikk og salting av riksvei 409, men fremstår som artsrik og
næringsfattig. Det er noe vegslam på den øverste delen av vegkanten. Det er få tegn til gjengroing, men noe ung bjørk nær etablert
skogsholt i nord.
Fremmede arter: Hageormehode
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i nokså isolert fra annet kulturlandskap, da denne delen av Tromøy er stort sett benyttet til
boligområder med noe skog i mellom.
Vegetasjon: Engtjæreblom-utf / Tjæreblomeng (Tørr middels rik eng i lavlandet) (Rødlistebetegnelse) (G7a)
Urterik kant (F4)
Verdivurdering: Vegkanter er viktige restsamfunn i landskapet, og lokaliteten har en artsrik tørreng på relativt stort areal. Verdien settes
til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Vegkanten bør slås årlig, helst sent i sesongen etter 10.juli og slåtteavfallet må fjernes fra lokaliteten for å hindre
nitrofilering.

396, Roligheden V - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 13.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Roligheden ligger sentralt på vestsiden av Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt
bestående av båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen stor eik. Lokaliteten
består av en stor eik med to stammer og stammediameteren er 80 cm. Barkstrukturen er middels grov.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen spesielle arter, og epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne står langs vei på Roligheden og stammeris o.l. er fjernet. Den er trolig noe påvirket av trafikk.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et boligområde uten tilknytning til kulturlandskap.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en stor eik uten spesielle funn og verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter.
Stammeris og ev. ungt kratt bør fjernes ved behov og eventuall død ved bør bli liggende på/ved lokaliteten.

397, Marisberg N - SKOG, Gammel fattig edellauvskog (Eikeskog) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 13.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Marisberg ligger nordvest på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk med naturtypene hagemark med utformingen
eikehage, slåttemark med utformingen frisk/tørr middels baserik eng (G7) og frisk fattigeng (G4a) og store gamle trær med
utformingene stor eik og hul eik. Avgrensningen består av noen gamle og noe gjengrodde slåtteenger med omkringliggende hagemark av
eik.. Engene er ført til frisk/tørr middels baserik eng i lavlandet (G7) og frisk fattigeng (G4a) og feltsjiktet domineres av engrapp og
rødsvingel, ellers finnes ryllik, prestekrage, tveskjeggveronika, nyseryllik, fagerklokke, blåklokke, tepperot, følblom og geithaukeskjegg.
De er noe gjengrodd av osp, eik og bringebærkratt. Hagemarken består av blåbær-eikeskog og er tosjiktet med en del gammel eik og et
oppvoksende sjikt av ung eik, og feltsjiktet består av liljekonvall og blåbær. Gamle steingjerder ligger i utkanten av slåttemarken og
strekker seg ellers på kryss og tvers i skogen, og langs kantene av engen står flere gamle og enkelte hule eiketrær.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne arter, men engen er trolig viktig for mange insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Engen var ikke slått, og det var noe tegn til gjengroing ved at det var i ferd med å etableres et strøsjikt og
begynnende gjengroing av kantkratt, ung bjørk og osp. Engen kan ha vært noe kultivert tidligere, men fremstår i dag som næringsfattig
og artsrik. Skogen har ingen tegn til hogst og det er kontinuitet i tresjiktet uten tett vegetasjon av unge trær.
Fremmede arter: Ingen, men noe trolig forvillet bøk i skogen.
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Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i nokså isolert fra annet kulturlandskap, da denne delen av Tromøy er stort sett benyttet til
boligområder med noe skog i mellom. Det er avgrenset flere store gamle trær, edellauvskoger og parklandskap i området.
Vegetasjon: Blåbær-eikeskog (D1a)
Frisk/tørr middels baserik eng i lavl (G7)
Vanlig utf (G4a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en hagemark med en del gammel og hul eik, samt noe gjengrodd slåttemark med artsrike
engpartier. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Hagemarken og slåttemarken bør settes i hevd. Slåttemarken bør slås årlig på sensommeren etter 10.juli, og
hagemarken bør tynnes og beites. Store trær (av eik) bør fristilles.

398, Sofienlund - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Parker) - Verdi A
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 13.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Sofienlund ligger nord på vestsiden av Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående
av båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen parklandskap med utformingen park. Avgrensningen
gjelder kun parktrærne på lokaliteten, som inkluderer mange forskjellige treslag og utforminger. De viktigste er nevnt under. I parken
står en stor hul eik med stammediameter på ca 200 cm og hulheten er helt åpen fra bakkenivå og langt oppover stammen. Hulheten er
ca 150 cm og treet er noe brettet ut. Det er lite vedmuld igjen i treet. Barkstrukturen er grov. Inntil bebyggelsen står flere bøketrær med
stammediameter på 100-120 cm. Den ene er kronen kappet av på. En storgruppe lind med fullt utvikletekronerstår i en sirkel nede ved
stranden, stammediameteren på disse er ca 70 cm. Det står en gammel ask med grov barkstruktur og stammediameter på 80 cm, og
flere styvete lindetrær. Det er flere gamle frukttrær i en frukthage.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen spesielle arter, og epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne står i en stor velstelt hage/park og stammeris o.l. er fjernet. Det store eiketreet blir tydelig brukt til
sitteplass med en stol plassert inni.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger langs Tromøysund og tilgrenser en naturtypemosaikk med skog, slåttemark og hagemark.
Det er noe dyrket mark i området, men ikke tilsvarende et helhetlig kulturlandskap.
Verdivurdering: Lokaliteten har et stort og meget godt hevdet parklandskap av meget gamle og velutviklede trær. Verdien settes til
svært viktig (A).
Skjøtsel og hensyn: Dagens hevd av parken er meget god og bør opprettholdes. Den hule eiken bør om mulig bli skjermet mot
slitasje/bruk slik at vedmuld kan akkumuleres. De styvete trærne (lind og ask) bør styves omtrent hvert femte år eller ved behov, og
stammekvist bør fjernes ved behov på alle trærne. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for
saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en
naturlig nedbrytelsesprosess.

399, Tybakken Ytre - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Parker) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 13.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Sofienberg ligger nord på vestsiden av Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående
av båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypen parklandskap med utformingen parker og
naturtypen store gamle trær med utformingen stor eik. Avgrensningen gjelder kun parktrærne og de store eikene på lokaliteten, som
inkluderer mange forskjellige treslag og utforminger. Rundt bebyggelsen står det flere styvete ask i allee med stammediameter på ca 70
cm. En stor ask står i utkanten av hagen, denne har fullt utviklet krone og en stammediameter på 80 cm. Litt høyere oppe, også i
utkanten av hagen, står det et parti med flere store eiker hvor 3 stk har stammediameter på 70-80 cm og en spesielt grov har
stammediameter på 115 cm.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen spesielle arter, og epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne står i en stor velstelt hage/park og stammeris o.l. er fjernet. Askene var nylig styvet.
Fremmede arter: Ingen

82

Naturtyperegistreringer i Arendal Kommune 2010
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger langs Tromøysund og tilgrenser en naturtypemosaikk med skog, slåttemark og hagemark og
en annen agrensning med parklandskap på Sofienlund. Det er noe dyrket mark i området, men ikke tilsvarende et helhetlig
kulturlandskap.
Verdivurdering: Lokaliteten har flere store eiker og vel hevdete parktrær. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Dagens hevd av parken er meget god og bør opprettholdes. De styvete trærne (ask) bør styves omtrent hvert femte
år eller ved behov, og stammekvist bør fjernes ved behov på alle trærne. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør
viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær
lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.

400, Roligheden S - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 13.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Roligheden ligger sentralt på vestsiden av Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt
bestående av båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen stor eik. Lokaliteten
består av fire middels store eiker med stammediameteren er 60-65 cm. Barkstrukturen er lite til middels grov. To av dem står svært tett.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen spesielle arter, og epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne står langs vei på Roligheden og det er litestammeris og kratt, trolig naturlig uten skjøtsel.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et boligområde uten tilknytning til kulturlandskap.
Verdivurdering: Det er ikke registrert noen spesielle funn på lokaliteten og verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter.
Stammeris og ev. ungt kratt bør fjernes ved behov og eventuall død ved bør bli liggende på/ved lokaliteten.

401, Roligheden Ø - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Skjøttet/styvet) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 13.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Roligheden ligger sentralt på vestsiden av Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt
bestående av båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen skjøttet/styvet tre.
Lokaliteten består av en styvet ask som er delt i to stammer omtrent 1,5 meter over bakken. Asken har stor og velutiklet hulhet med
mye vedmuld.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen spesielle arter, og epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt, men potensialet er stort både for
dette og insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne står langs vei på Roligheden og asken er trolig lite påvirket. Styving bør foregå jevnlig for å hindre
konflikter med lokalbefolkningens sikkerhet langs veien.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et boligområde uten tilknytning til kulturlandskap.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en grov og hul ask med potensial for insekter. Hevden er noe svak. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Asken bør styves omtrent hvert femte år eller ved behov, og stammekvist bør fjernes ved behov. Trær kan stå i flere
hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av
sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.

402, Pusnes Ø - SKOG, Gammel fattig edellauvskog (Eikeskog) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 14.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Pusnes ligger på nordvestsiden av Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtyper og inkluderer store gamle trær med
utformingene gammelt tre og stor eik, rik sumpskog med utformingen svartor-strandskog, strandeng og strandsump med utformingen
strandeng-forstrand/panne, rik edellauvskog med utformingen alm-lindeskog og gammel fattig edellauvskog med utformingen eikeskog.
Avgrensningen består av en østvendt skrent med fattig blåbær-eikeskog (D1a) øverst og overgang til alm-lindeskog med østlig utforming
(D4a) lengre ned mot sjøen. Vegetasjonen er dominert av gras og blåbær i eikeskogen, og tresjiktet er dominert av ung eik,men med
noe død ved og en del eldre trær innimellom. Langs en gammel kjerrevei er det en lysning med 11 store eiker som alle har
stammediameter på ca 60 cm. Ved overgang til alm lindeskogen er det noerikere- her kommer liljekonvall, fingerstarr, kratthumleblom
og skogsvingel. Tresjiktet er dominerende ungt med lite død ved, men det står enkelte eldre trær spredt og de to groveste står oppe
langs kjerreveien ført til naturtypeutformingen gamle trær. Den ene er en lind med stammediameter på 75 cmog grov barkstruktur. En
gammel skade harført til at barken mangler på deler av stammen, og det vil trolig utvikles til hulhet over tid. Det andre er en gammel
lønn med stammediameter på 65 cm og denne er trolig hul (ikke undersøkt nærmere). I vika nedenfor er det avgrenset svartorstrandskog med vegetasjonsutformingene or-askeskog med svartor-ask utforming (D6b) i den tørreste delen, mens den fuktigste delen
av strandskogen er ført til svartor-strandskog (E6). Feltsjiktet er dominert av mjødurt og stornesle, ellers finnes hegg, korsved,
bekkeblom, vendelrot, sølvbunke, skogburkne og skogsivaks. Ytterst mot havet er det et ca 5-8 meter bredt belte med
strandsump/brakkvannspoller ført til vegetasjonsutformingen brakkvannssump med havsivaks (U8b). Her dominerer havsivaks, og i
tillegg til flere av de samme artene som i sumpskogen finnes også store mengder sverdlilje og en del strandkvann.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen spesielle arter, og epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt, men potensialet er stort både for
dette og insekter, spesielt bør faunaen i brakkvannsområdet undersøkes nærmere.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten har tydelig vært mer åpen tidligere, enten som føle av hugst eller beite, og det unge tresjiktet er
stedvis tett. Det går en gammel kjerrevei gjennom øvre del av skogen, og en sti gjennom strandskogen. Det er lite søppel og
strandskogen fremstår som upåvirket, mens den øvre skogen trolig har vært beitet tidligere (nå uten hevd) og/eller nokså nylig
plukkhugget.
Fremmede arter: Ingen
Vegetasjon: Svartor-strandskog (E6)
Svartor-ask-utf / Svartor-ask-utforming (Rødlistebetegnelse) (D6b)
Østlig utf / Østlig utforming (Rødlistebetegnelse) (D4a)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Havsivaks-utf (U8b)
Verdivurdering: Lokaliteten består av flere naturtyper i mosaikk, deriblant en velutviklet svartor-strandskog med
strandeng/brakkvannspoll, og rik og fattig edellauvskog med flere gamle trær. Det er potensial for både sopp og insekter. Verdien settes
til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten har vært hugget tidligere og kun et fåtall eldre trær står igjen. Dersom skjøtsel skal utføres bør dette
bestå i å tynne i det unge tresjiktet slik at man oppnår en bedre aldersfordeling i skogen. Alle eldre trær må bevares og det kan godt
tynnes noe rundt disse dersom vegetasjonen er tett. Strandskogen har ikke behov for skjøtsel. Det vil være gunstig å gjeninføre beitedyr
på lokaliteten.

405, Rægevig - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Skjøttet/styvet) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 14.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Rægevig ligger på sørvestsiden av Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen består av kvartsitt.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingene styvet/skjøttet tre
og består av to ask som står på et småbruk vest for Revesand. Den ene asken har en stammediameter på ca 70 cm, mens den andre er
noe større med ca 80 cm. Det er tegn til hulhet (høyt oppe) på begge.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen spesielle arter, og epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt, men potensialet er stort både for
dette og insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Askene har vært styvet, men er nå noe overgrodde med 10-20 cm tykke skudd og en del stammeris.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Askene står på gårdstunet til marginaliserte gårder i strandsonen på Tromøy vest. Husdyrhold har vært
hovednæring her, men er nå avsluttet. Det er lite bevart dyrket mark og kulturlandskap.
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Verdivurdering: Lokaliteten består av en to styvete ask med noe svak hevd. Verdien settes til viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Askene bør styves snarest og videre omtrent hvert femte år eller ved behov, og stammekvist bør fjernes ved behov.
Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas
ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.

407, Storeng - KULTURLANDSKAP, Hagemark (Eikehage) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 14.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen. Lokaliteteen er tidligere registrert av Tor Erik Brandrud som BN00037506, Slåttøya 1 og BN00037507, Slåttøya 2.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Storeng ligger på sørvestsiden av Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtyper med dominans av hagemark med
utformingen eikehage. Lokaliteten ligger på en halvøy i skjærgården og det finnes i tillegg strandeng og strandsump med utfomingen
strandeng hevdet ved beite og artsrike berg. Deler av skogarelene har ikke lengre preg av hagemark og er ført til rik edellauvskog med
utforming or-askeskog. Eikehagen er dominert av middelaldrene eik, men med innslag av lind, spisslønn og ask. Det er noe furu på de
tørreste kollene og lengst ut mot kysten. Det er mye død ved, spesielt av eik og furu, og flere gjenstående høystubber og gadd av eik.
Feltsjiktet er vekslende mellom lågurtog noe fattigere gras-blåbær, og skogen føres til en blanding av vegetasjonstypene lågurt- (D2a) og
blåbær- (D1a) eikeskog. Skogen er lysåpen og med engpartier. I feltsjiktet opptrer fagerklokke, nesleklokke, kantkonvall, liljekonvall,
lundhengeaks, berberis, sanikel og gulaks. En del smale kløfter har rik or-askeskog ført til vegetasjonsutformingen svartor-ask (D6b) har
rikt feltsjikt med sanikel og busksjiktet er dominert av korsved. Innimellom er det små sumper med sennegras og sneller. Disse kløftene
er smale og med stort sett ungt-middelaldrene tresjikt, og munner ut i strandenger mot sjøen. Strandengene er dominert av saltsivog er
ført til øvre strandeng med saltsivutforming (U5a). Det er ellers mye strandkvann og en del strandkryp, fjæresaulauk, strandstjerne,
gåsemure, strandkjempe, smalkjempe, skogkløver og taremelde. Flere av strandbergene har rik vegetasjon ført til urterik kant med
blodstorkenebb (F4a) og her dominerer blodstorkenebb. Ellers finnes kantkonvall, nesleklokke, hengeaks, bakkemynte, harekløver,
smørbukk og bjørnebær.
Artsmangfold: Det er registrert flere krevende arter i våraspektet av T. Baugen i 2009; tannrot, marianøkleblom, brunrot, vårerteknapp
og nyresoleie. Epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt, men potensialet er stort både for dette, sopp og insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Hele halvøya har trolig vært beitet inntil nylig, da hagemarken er svært lysåpen og med lite oppvoksende
ung skog. Ved befaring var det imidlertid ingen tegn til hevd og lokaliteten var noe oppkjørt med traktor - dype spor i en del fuktige
kløfter. Det var ingen tegn til hogst. Strandengene bærer fortsatt preg av beiteaktivitet, trolig fra andefugler og gjess/svaner, mens de
rike kløftene er mest gjengrodd - disse har trolig vært ferdselsveier/stier for beitedyrene tidligere, men er nå stedvis ufremkomlige.
Fremmede arter: Berberis og noen indvider med platanlønn nær bebyggelsen i utkanten av eikehagen. Det står en liten forekomst av
rykerose på vestsiden av halvøya.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et tidligere kulturlandskap preget av småbruk med husdyrhold, men som nå er svært
marginalisert og nedbygd. Dette er blandt de få resterende kulturlandskapene i området.
Vegetasjon: Blodstorkenebb-utf / Blodstorkenebb-utforming (Rødlistebetegnelse) (F4a)
Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
Svartor-ask-utf / Svartor-ask-utforming (Rødlistebetegnelse) (D6b)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Saltsiv-utf (U5a)
Verdivurdering: Lokaliteten har en velutviklet og gammel hagemark av eik med innslag av rik edellauvskog i mosaikk med strandenger
hevdet med beite og rike strandberg. Det er stort potensial for insekter og sopp. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten må umiddelbart settes i hevd for å hindre gjengroing av hagemark og strendenger. Hevden kan ivaretas
ved moderat beitepress. Hele halvøya bør beites. De gamle (døde) trærne bør bevares på lokaliteten og skogen har foreløpig ikke noe
behovfor tynning, da den er lysåpen med spredt tresjikt, med unntak av de rike kløftene, som eventuelt kan tynnes noe.

408, Storeng V - KULTURLANDSKAP, Artsrik veikant - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 14.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Storeng ligger på sørvestsiden av Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen artsrik vegkant. Lokaliteten har rik vegetasjon ført til
urterik kant med blodstorkenebb (F4a) og tørrbakke med utformingen engtjæreblomeng (G7a). Artsmangfoldet består av kantkonvall,
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nesleklokke, bakkemynte, harekløver, smørbukk, bjørnebær, strandløk, prikkperikum, engtjæreblom, blodstorkenebb, ryllik, torskemunn,
prestekrage, rose sp og gulmaure.
Artsmangfold: T. Baugen har registrert blankstorkenebb i området, men usikkert om det gjelder den avgrensede vegkanten.
Bruk, tilstand og påvirkning: Vegkanten er jevnlig ryddet av grunneier.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et tidligere kulturlandskap preget av småbruk med husdyrhold, men som nå er svært
marginalisert og nedbygd. Storeng er blandt de få resterende kulturlandskapene i området.
Vegetasjon: Blodstorkenebb-utf / Blodstorkenebb-utforming (Rødlistebetegnelse) (F4a)
Engtjæreblom-utf / Tjæreblomeng (Tørr middels rik eng i lavlandet) (Rødlistebetegnelse) (G7a)
Verdivurdering: Lokaliteten har stort artsmangfold av ivegkant og kantkratt. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: For å hindre gjengroing er det fordelaktig med noe slått/rydding år om annet.

409, Storefet - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 14.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Storefet ligger på sentralt på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingene stor eik og gammelt
tre og består av to ask og en eik som står på småbruk vest for Store Gjerstadvann. Den ene asken har en stammediameter på ca 70 cm,
mens den andre er noe mindre med ca 60 cm. Askene står inn mellom bebyggelse (småbruk) på Gjerstad, mens eiken står langs en
mindre vei. Eiken er ca 80 cm i stammediameter og har grov barkstruktur. det er tegn til begynende hulhet et stykke oppe på stammen.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen spesielle arter, og epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt, men potensialet er stort både for
dette og insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Askene er vitale og med fullt utviklede kroner. En del lavere greiner er fjernet på eiken og det er ikke noe
stammeris.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Trærne står i et kulturlandskap på Gjerstad preget av husdyrhold og grasproduksjon. Terrenget er variert og
landbruket er preget av småskala mosaikk med dyrket mark, tørre berg, åkerholmer og flekker med edellauvskog.
Verdivurdering: Lokaliteten består av tre store og gamle trær i kulturlandskapet uten spesielle funn. Verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Stammekvist bør fjernes ved behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for
saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en
naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

410, Sandum S - KYST OG HAVSTRAND, Rikt strandberg (Sørlig) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 14.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Sandum ligger på sørvestsiden av Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen artsrik vegkant. Lokaliteten har rik vegetasjon ført til
vegetasjonstypene urterik kant med blodstorkenebb (F4a), tørrberg med bakkemynte- hvitbergknapp (F3d) og kantkratt med
utformingen eienr-rose (F5d). Artsmangfoldet på bergene består av noe einer- og rosebusker, en del ung ask, og i feltsjiktet opptrer
blodstorkenebb som dominerende art sammen med nesleklokke. Ellers finnes kantkonvall, bakkemynte, harekløver, markjordbær,
smørbukk, bjørnebær, strandløk, firkantperikum, blåklokke, tepperot, gulaks, reinfann, engtjæreblom, engknoppurt, gulskolm, landøyda,
burot, bitter bergknapp, ryllik, torskemunn, prestekrage, gullris og rødknapp. Helt nede i strandsonen er det små flekker med strandeng
ført til saltsiveng (U5a). Her finnes strandkvann, strandløk, fjærekoll, gåsemure, torskemunn, strandkjempe, smalkjempe, strandkryp,
havsivaks, takrør, saltsiv, taremelde, fjæresaulauk og tepperot.
Artsmangfold: Ingen sjeldne arter er registrert, men lokaliteten er trolig viktig for insekter.
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Bruk, tilstand og påvirkning: Områdene nærmest vegen blir ryddet jevnlig, ellers få påvirkningsfaktorer. Det er en del hytter/bebyggelse
på halvøya med en del hageanlegg som muligens kan ha negative konsekvenser for lokaliteten - bruk av bark som forsurer jordsmonnet
og fremmede arter.
Fremmede arter: Rynkerose
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i nærheten av kulturlandskapet på Sandum, Hove og videre opp mot Tromøy Kirke.
Landsakpet er preget av småbruk med husdyrhold, og veksler mellom intensivt dyrket mark og småskala mosaikk med beitemark,
slåtteenger, store trær og småbiotoper.
Verdivurdering: Lokaliteten har varierte svaberg med rik vegetasjon og verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: De friske arelene bør ryddes jevnlig for å hindre gjengroing. Rynkerose må fjernes, var ved befaring av begrenset
omfang.

411, Sandum Ø - KULTURLANDSKAP, Slåttemark (Frisk/tørr, middels baserik eng) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 14.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Sandum ligger på sørvestsiden av Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypene slåttemark med utformingen frisk/tørr
middels baserik eng, artsrik vegkant og småbiotopen steingjerde. Lokaliteten består av en slåtteeng og avgrensningen inkluderer
omkringliggende vegkanter og steingjerder. Feltsjiktet er ført til vegetasjonstypen frisk/tørr middels baserik eng i lavlandet(G7) og er
dominert av gulaks, rødsvingel og gjeldkarve. Artsmangfoldet ellers er trolig noe begrenset av sterk tørke og selve engen er nylig slått,
men følgende arter ble registrert: engknoppurt, blåklokke, gulmaure, engkvein, hestehavre, rødknapp, skogkløver, ryllik, torskemunn og
smalkjempe. Langs veien er det tatt med en vegkant med tilsvarende vegetasjon, og steingjerdene er laget av rullestein (området ligger i
utkanten av raet).
Artsmangfold: Ingen sjeldne arter er registrert, men lokaliteten er trolig viktig for insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Midten av engen var nylig slått og graset fjernet, så hevden er tilsynelatende god. Brede kantsoner var
bevart, uten at det var tegn til gjengroing i disse.
Fremmede arter: Rynkerose
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i nærheten av kulturlandskapet på Sandum, Hove og videre opp mot Tromøy Kirke.
Landsakpet er preget av småbruk med husdyrhold, og veksler mellom intensivt dyrket mark og småskala mosaikk med beitemark,
slåtteenger, store trær og småbiotoper.
Vegetasjon: Frisk/tørr middels baserik eng i lavl (G7)
Verdivurdering: Slåttemarken har god hevd, men mangler det store artsmangfoldet. Verdien settes til viktig (B), men bør vurderes
oppjustert dersom ytterligere registreringer finner flere arter, for eksempel av insekter.
Skjøtsel og hensyn: Slåttemarken er i dag ved god hevd som må opprettholdes ved årlig slått, helst på sensommeren etter 10. juli. På
svært tørre somre er ikke slått nødvendig. Det er viktig at noe kantsone bevares (som i dag). Engen må ikke gjødsles, kultiveres eller
behandles med sprøytemidler da dette vil få negative konsekvenser for artsmangfoldet.

416, Gjerstadvannet - FERSKVANN/VÅTMARK, Kalksjø (Kransalgesjø) - Verdi A
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 14.2010 av Biofokus ved Jenny Marie
Gulbrandsen. Lokaliteten var inkludert i tidligere avgrensning utført av Tor Erik Brandrud (NINA) som BN00023689, Store Gjerstadvann.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gjerstadvannet ligger sentralt på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer, samt en meget lokal forekomst av marmor vest for Alvekilen
som strekker seg mot nordenden av Lille Gjerstadvann.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen kalksjø med utformingen kransalgesjø, men er trolig
ikke optimal. Gjerstadvann har en veldig spesiell limnologi som gjør det vanskelig å plassere innsjøen i en spesifikk naturtype. Store
Gjerstadvann er forbundet med Lille Gjerstadvann med en mellomstor bekk og høydeforskjellen er 0,5 meter. Begge innsjøene var
tidligere forbundet med havet ved utløpet til Store Gjerstadvann og fikk betydelig saltvannspåvirkning ved (spring)-flo, og innsjøene
ligger 0,5-1 m.o.h.. Store Gjerstadvann er nå avskåret fra havet ved en demning som er satt opp for at vannet skal kunnet brukes som
vanningskilde til omkringliggende jordbruksarealer. I den sublittorale sonen er det ansamlinger av svovelholdige forbindelser i saltvann
som med jevne mellomrom blandes med resten av vannmassene som hydrogensylfid og fører til store endringer i limnologien. Hele
vannet blakkes og mye av dyre-samfunnene dør. det finnesed relativt store forekomster av de rødlistede brakkvannsartene stivt
havfruegras (Najas marina; langskuddsplante) og kransalgen Chara canescens og ellers er vegetasjonen langs breddene dominert av
rike takrørbelter med mjødurt, fredløs, kattehale, slakkstarr, sennegras, sjøsivaks, stivt brasmegras, grastjønnaks, elvesnelle, vanlig
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tjønnaks, skogsivaks og sverdlilje, best urviklet i grunne bukter med overgang til slakkstarr-svartorskog (E5b). Ellers er vegetasjonen
ført til en mosaikk av sennegrasutforming (O3e), nøkkerose (P2b), vanlig kransalge (P5c) og rikt takrør (O5b). Det er i nord avgrenset rik
sumpskog i området mellom Store og Lille Gjerstadvann, som for øvrig er en egen naturtypeavgrensning. Her finnes gamle banker med
skjellsand og vegetasjonen i den rike sumpen, som trolig er noe saltpåvirket, er dominert av havsivaks og noe takrør. Ellers består
feltsjiktet av slakkstarr, sverdlilje, elvesnelle, slyngsøtvier og havstarr. Det er flere tuer med dronningstarr ved overgang til sumpskog.
Artsmangfold: Den svært sjeldne dronningstarr har en liten, men vital bestand i overgang mellom sumpskog og innsjøen. Det er
registrert toppstarr i samme området. Det er registrert stivt havfruegras og kranslager i innsjøen, og vassveronika og hjortetrøst
henholdsvis i bekk på nordsiden, og bekkesig på østsiden. Det er gjort noe kartlegging av invertebrater med funn av mange insekter og
snegler, blant dem vårøyenstikker, ferskvannsreke, kystmarflo Gammarus duebeni, billene Gyrinus caspius (brakkvann), Haliplus
apicaulia, H. immaculatus, Enochrus testaceus og øyenstikkerarten Brachytron pratense. Det er svært stort potensial for unike og
spesialiserte arter i innsjøen, og dette bør prioriteres undersøkt. Det er registrert ål, trepigget- og nipigget stingsild, og fiskefaunaen
inkluderer både ferskvannsarter (abbor, ørret og gjedde) og saltvansarter (sild, torsk, makrell og tungeflyndre). Gjerstadvannene er
kjent som et verdifult brakkvannsinnsjø-system, bl.a. med godt dokumenterte funn av ferskvannsreke og andre sjeldne invertebrater
(Kleiven & Dolmen 2000). Damforbygningen er omtalt i flere notater for Fylkesmannen (nærmere referert i Kleiven & Dolmen 2000).
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er ikke registrert noen spesiell bruk av området, untatt som for tur og rekreasjon. Det er lite sannsynlig
at innsjøen benyttes til fiske i noen stor grad, og det er lite skogdriftsaktivitet. Innsjøene er noe påvirket av næringstilsig, men
sannsynligvis er næringsbelastningen godt innenfor tålegrensene for organismesamfunnene i et slikt brakkvannssystem. Innsjøenbrukes
til vanningskilde på tilgrensende landbruksarealer på Gjerstad. Demingen ved utløpet av Store Gjerstadvann antas å ha negative
konsekvenser for brakkvannssamfunnet, da tilførsel av saltvann hindres, men dette er ikke utredet.
Fremmede arter: Vandresnegl (Pytamopyrgus antipodarum)
Del av helhetlig landskap: Store Gjerstadvann ligger i kulturlandskapet på Gjerstad og Sandum. Landsakpet er preget av småbruk med
husdyrhold, og veksler mellom intensivt dyrket mark og småskala mosaikk med beitemark, slåtteenger, store trær og småbiotoper.
Kilder/feltarbeid
Vegetasjon: Vanlig kransalge-utf / Vanlig kransalge-utforming (Rødlistebetegnelse) (P5c)
Rik takrør-utf (O5b)
Nøkkerose-utf (P2b)
Sennegras-utf (O3e)
Slakkstarr-svartor-utf (E5b)
Verdivurdering: Lokaliteten har en unik og variert brakkvannsflora og -fauna med svært mange sjeldne arter og potensial for flere.
Innsjøen er basisk og med mange kalkkrevende karplanter. Verdien settes til svært viktig (A).
Skjøtsel og hensyn: Konsekvensene av demingen må utredes og dersom de bekreftes å være negative bør demingen fjernes slik at en
naturlig saltvannspåvirkning reetableres. Biologisk mangfold, spesielt av invertebrater, bør prioritetes kartlagt.

417, Færvik - SKOG, Rik edellauvskog (Lågurt-eikeskog) - Verdi A
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 14.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen. Lokaliteteen er tidligere registrert av Tor Erik Brandrud som BN00023686, Færvik.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Færvik ligger på sørvestsiden av Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypen rik edellauvskog med utformingene
lågurt-eikeskog, or-askeskog og alm-lindeskog. Det er lågurt-eikeskog, vegetasjonstypen D2a, som dominerer, og det finnes noe almlindeskog (D4a) i skrentene og noe or-askeskog med svartor (D6b) i fuktige søkk. Eikeskogen er middelaldrene med få gamle trær og
noe oppvoksende ung eik, men er relativt lysåpen flere steder med preg av hagemark. Alm-lindeskogen er dominert av lind med noen få
alm innimellom, og i sør og øst står flere store grove linder, blant annet tre styvete hule linder med opptil 80 cm i stammediameter. Det
står noen gamle graner spredt på lokaliteten, og det ligger en del gamle læger av gran. Ellers finnes det en del osp, hagtorn, hassel og
selje spredt. Det er overgang til askeskog i tverrdalen og nederst i skrentene, med innslag av svartor i fuktige områder. Det står flere
grove ask nederst i skrenten mot Færvikkilen. I feltsjiktet er det stor variasjon mellom rike og mer fattige områder, og også med ulik
fuktighet. I eikeskogen finnes mye liljekonvall og ellers skogfiol, blåknapp, fingerstarr, knollerteknapp, legeveronika. Fattige oråder
domineres av blåbær, smyle og sisselrot. I rikere skrenter dominerer lundhengeaks og skogsvingel, med innslag av fingerstarr, myske,
skogsvinertot, tannrot, skogfiol, svarterteknapp, lundrapp, vårerteknapp, storkonvall, ramsløk og firblad. I lysåpne områder er det preg
av tørreng med engtjæreblom, dunkjempe, nesleklokke og blodstorkenebb.
Artsmangfold: Det er registrert flere krevende arter i våraspektet, blant annet gullstjerne, skogkarse, fuglereir, skjellrot og brunrot. Det
er også funnet en rekke sjeldne sopp, blant annet ferskenkremle, opalbevre og lindebeger. Brandrud (2005) lister i tillegg en rekke
registrerte arter av sopp, innsamlet av Tove H. Dahl og Inger-Lise Fonneland;
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Grå trompetkantarell Cantharellus cinereus, Svartnende kantarell Cantharellus melanoxeros, Vridd køllesopp Clavaria amoenoides,
Røykkøllesopp Clavaria fumosa, Lys ospeslørsopp Cortinarius populinus, Blek kantarell Cantharellus pallens, Begerfingersopp Clavicorona
pyxidata, Grå åmeklubbe Cordyceps entomorrhiza, Butt giftslørsopp Cortinarius orellanus, Giftig rødskivesopp Entoloma eulividum,
Opalbevre Exidia thuretiana, Oksetungesopp Fistulina hepatica, Vrangjordtunge Geoglossum atropurpureum, Skjelljordtunge Geoglossum
fallax, Slimjordtunge Geoglossum glutinosum, Brunsvart jordtunge Geoglossum umbratile, Kremlevokssopp Hygrophorus russula,
Gulnende begersopp Peziza succosa, Grå trompetsopp Pseudocraterellus undulatus, Silkesnyltehatt Asterophora parasitica,
Karminslørsopp Cortinarius anthracinus, Thelephora anthocephala og Skjeggfrynsesopp Thelephora penicillata.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eikeskogen er svært lysåpen og med noe oppvoksende ung skog, og har trolig vært utmarksbeite tidligere,
eventuelt kombinert med noe plukkhogst. Det er ingen slik hevd på lokaliteten i dag. En trase er ryddet i vest på grensen til lokaliteten.
De styvete lindene har ingen hevd, men svak tilvekst. Det finnes gamle steingjerder.
Fremmede arter: Langs bekkedrag lengst nord i avgrensningen finnes en stor bestand av gullkongle, en innført og forvillet art. Det finnes
noe berberis i skogkanten. Marsfiol er også observert.
Vegetasjon: Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
Svartor-ask-utf / Svartor-ask-utforming (Rødlistebetegnelse) (D6b)
Østlig utf / Østlig utforming (Rødlistebetegnelse) (D4a)
Verdivurdering: Lokaliteten har en meget rik karplante og soppflora med mange sjeldne arter, og er en av de mest artsrike og
velutviklete edellauvskogene i regionen med mange gamle trær. Verdien settes til svært viktig (A).
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten blir best ivaretatt med noen form for skjøtsel - denne bør ta sikte på å bevare et lysåpent preg med
fristilling av store trær, samtidig som det legges til rette for en kontinuitet i tresjiktet. Det vil være gunstig med noe beite.

418, Stokkelien - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk næringsrik "natureng") - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 25.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Stokkelien ligger ovenfor Granestua nord i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypen naturbeitemark med utformingene
frisk/tørr middels baserik eng (G7), fuktig fattigeng (G1b) og frisk næringsrik natureng (G13) hvor de to sistnevnte er klart
dominerende. Fuktengen ligger nedenfor naturengen på en flate med en gjennomgående grøft/bekk. Naturengen ligger i en tørrere
helning på oversiden og er svært variert med tørre koller, friske sig, kantkratt og steingjerder. Det går en gammel oppbygd kjerrevei
gjennom naturengen og opp til bebyggelsen. Innimellom er feltsjiktet såpass rikt på tørrbakkene at det er ført til middels baserik
engtjæreblomeng (G7a). Her finnes smørbukk, engtjæreblom, prestekrage, blåknapp, rødknapp, nyseryllik, rødsvingel og markjordbær.
Naturengene er dominert av skogstorkenebb, hundegras, skogkløver, kvitkløver, engsoleie og hundekjeks, mens fuktengen er dominert
av lyssiv, knappsiv, sølvbunke og diverse frytler. Her står også enkelte hanekam og rød jonsokblom, og det vokser mjødurt og takrør
langs bekkedraget. Det står spredt med furu, bjørk og osp på lokaliteten, alle unge-middelaldrene.
Artsmangfold: Ingen sjeldne arter er registrert, men lokaliteten er trolig viktig for insekter og har potensial for beitemarkssopp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Naturbeitemarken har vært beitet av hest de siste årene, tidligere vekslende (og kombinert) beite av sau,
hest og storfe. Går man lengre tilbake har trolig arealene som ligger nær bebyggelsen vært slått. Fuktengen er forsøkt drenert noe ved
grøfting for lang tid tilbake, men var svært fuktig ved befaring og ansees derfor som naturlig restituert. Enkelte partier er noe gjengrodd,
spesielt i overgangen mellom natureng og fukteng - her kommer det opp einstape, ung osp og det er etablert noe brennesle og høymole.
Fremmede arter:
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er omgitt av skog, noe som er typisk for småbrukene i området. Det ligger en annen
naturtypeavgrensing av naturbeitemark noe lengre nord, og det finnes en del gamle trær og steingjerder i området.
Vegetasjon: Frisk, næringsrik natureng / Skogstorkenebb-ballblomeng (frisk, næringsrik eng) (Rødlistebetegnelse) (G13)
Engtjæreblom-utf / Tjæreblomeng (Tørr middels rik eng i lavlandet) (Rødlistebetegnelse) (G7a)
Knappsiv-lyssiv-utf (G1b)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en variert naturbeitemark med stort artsmangfold og potensiale for insekter og beitemarkssopp.
Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Hevd bør fortsette som i dag med moderat beitepress, eventuelt suppleres med noe rydding av gjengroingstendenser
dersom beitedyrene ikke reduserer dette. Beitemarken må ikke gjødsles, kultiveres, dreneres eller sprøytes, da dette vil få negative
konsekvenser for artsmangfoldet.
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419, Støyl - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk fattigeng) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 25.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Støyl ligger ovenfor Granestua nord i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypen naturbeitemark med utformingene frisk
fattigeng (G4), fuktig fattigeng (G1b) og frisk næringsrik natureng (G13). Lokaliteten har trolig vært vekselsvis slått, men er ført til
naturbeitemark da det ikke finnes noen spesielle arter knyttet til slåttemark på lokaliteten. Hundegras, engsoleie, ryllik og rødsvingel
dominerer, og det er småskala variasjon mellom de ulike vegetasjonstypene i fuktige søkk og tørrere hauger. De fuktigste artiene er
dminert av duskmyrull og knappsiv, elers er det partier med røsslyng og flekker med tørrere enger med blant annet engknoppurt og
prestekrage. Det er dessuten tatt med en del store gamle trær med utformingene styvet/skjøttet tre, stor eik og gammelt tre. De store
gamle trærne står ved bebygglesen og utgjøres av 3 store eiker, en styvet ask og 3 gamle lønn. Eikene har stammediameter på 60-70
cm og den ene har tegn til begynnende hulhet.
Artsmangfold: Ingen sjeldne arter er registrert, men lokaliteten er trolig viktig for insekter og har potensial for beitemarkssopp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Fuktengen har ikke vært i hevd på flere år, men ble tidligere beitet av sau. Bruk før dette er ukjent, men
har trolig vært vekselsvis slått og beitet. Engen har ingen indikasjon på gjødsing eler annen kultivering og dette er trolig medvirkende til
relativ lav gjengroingshastighet.
Fremmede arter:
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er omgitt av skog, noe som er typisk for småbrukene i området. Det ligger en annen
naturtypeavgrensing av naturbeitemark noe lengre nord, og det finnes en del gamle trær og steingjerder i området.
Vegetasjon: Frisk, næringsrik natureng / Skogstorkenebb-ballblomeng (frisk, næringsrik eng) (Rødlistebetegnelse) (G13)
Knappsiv-lyssiv-utf (G1b)
Frisk fattigeng (G4)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en noe gjengrodd fattig fukteng med svak hevd og noe etablert strøsjikt, men frtsatt med et relativt
stort artsmangfold og flere store gamle trær.
Skjøtsel og hensyn: Engen må umiddelbart settes i hevd for å hindre ytterligere gjengroing. Det beste vil være hevd ved slått, eventuelt
ved beite med moderat beitepress. Ungt kratt og furu bør ryddes bort og de store trærne fristilles. Stammekvist bør fjernes ved behov.
Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas
ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en
kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

420, Bjornes - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Skjøttet/styvet) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 25.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Bjornes ligger ovenfor Granestua nord i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen skjøttet/styvet tre og
består av en gammel ask ved en innkjørsel på Bjornes. Asken er hel og har en stammediameter på 70 cm. Det var ikke mulig å måle
hulheten, men det var etablert vedmuld. Asken er svekket av askesyken og er stort sett dekket av mose.
Artsmangfold: Ingen sjeldne arter er registrert, men lokaliteten kan være viktig for insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Asken er ved svak hevd med mye stammeris og kvist. Kronen er ikke så stor, men har enkelte lange greiner
som strekker seg flere meter meter opp.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er omgitt av skog, noe som er typisk for småbrukene i området. Det ligger en annen
naturtypeavgrensing av naturbeitemark noe lengre sør, og det finnes en del gamle trær og steingjerder i området.
Verdivurdering: Lokaliteten beestår av en gammel, hul ask uten spesielle funn, men med etablert hulhet. Verdien settes til lokalt viktig
(C).
Skjøtsel og hensyn: Stammekvist bør fjernes umiddelbart og videre ved behov. Kronen bør styves ved å fjerne de største greinene over
flere år og videre hvert 3-5 år. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende
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insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.
Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

422, Nordnestjern - KULTURLANDSKAP, Hagemark (Orehage) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 25.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Nordnestjern ligger ovenfor Øvre Longumvann nord i Arendal kommune og berggrunnen er generelt
bestående av båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypen naturbeitemark med utformingen frisk
fattigeng (G4) og naturtypen hagemark med utformingen orehage. Lokaliteten består av ryddet mark med fukteng langs innløpsbekk til
Nordnestjern fra Krakstedvannet og orehage med spredt svartor, sistnevnte best utvklet nederst mot Nordnestjern. I tillegg til svartor
finnes det noe eldre gran og osp, samt en del ung gran, osp, hegg og korsved. Svartoren har en gjennomsnittlig stammediameter på ca
30 cm og står spredt og høyvokst på lokaliteten. Feltsjiktet er stedvs dominert av bringebær og mjødurt, ellers av sølvbunke og
engkvein. Nærmest tjernet dominerer takrør og det finnes en del skogburkne. Lokaliteten har et våraspekt med mye hvitveis, og noe
blåveis høyere oppe. Ellers opptrer hanekam, engsoleie, skogstjerne, maiblom, blåbær, knollerteknapp, engknoppurt, skogfiol, rød
jonsokblom, engsmelle og bekkeblom.
Artsmangfold: Ingen sjeldne arter er registrert.
Bruk, tilstand og påvirkning: Fuktengen og orehagen er beitet av sau årlig, oftest midtsommers. Tidligere, rundt midten av 1900-tallet,
har kveg beitet på lokaliteten. Orehagen er tynnet jevnlig og holdt åpen med plukkhogst. Hevd har vært fraværende i perioder og deler
av fuktengen var nokså gjengrodd av kratt, men ble ryddet for ca 15 år siden. Det er fortsatt noe bringebær og einstape-preg her. Engen
har aldri vært kultivert eller gjødslet, og det er heller ingen indikasjon på nitrofilering.
Fremmede arter:
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er omgitt av skog, noe som er typisk for kulturlandskapet i området. I øst ligger Engelstjern med
en rik kulturlandskapssjø og et større helthetlig kulturlandskap med flere store gamle trær.
Vegetasjon: Frisk fattigeng (G4)
Verdivurdering: Lokaliteten har en hevdet fukteng og orehage med et noe begrenset artsmangfold, trolig pga perioder med fraværende
hevd. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten er i dag godt hevdet, og dette bør opprettholdes. Ungt kratt bør ryddes jevnlig, og det vil være forelaktig
med noe slått og/eller bråte virksomhet for å reduserere omfanget av einstape og bringebærkratt.

423, Ledaal - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Alléer) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 25.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Ledaal ligger innenfor Longum nord i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen parklandskap med utformingen alleer og består av en
gammel lindeallee delvis langs Bjornesveien og delvis langs innkjørsel til Ledaal-gården. Det står et tyvetalls trær langs innkjørselen og 6
i skrenten nedenfor Bjornesveien mot Øvre Longumvann. Stammediameten varierer mellom 50 og 70 cm. Det er ikke observert noen
hulheter og epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt.
Artsmangfold: Ingen sjeldne arter er registrert, men lokaliteten kan være viktig for insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lindene langs Bjornesveien er ved svak/ngen hevd g har store overvokste krner samt en del ungt
kratt/stammeris rundt stammene. Lindene langs innkjørselen er derimot meget godt hevdet med styving med få års mellomrom og
stammeris er fjernet. Lindene i skrenten er noe utilgjengelige på grunn av bratt skrent og smal vei i overkant. Lindene i skrenten vil bli
truet av en eventuell vegutvidelse.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et helhetlig kulturlandskap med mye naturbeitemark rundt. Disse er imidlertid ikke
naturtypeavgrenset da de er artsfattige og noe kultiverte.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en eldre allee av lind med delvis god, delvis svak hevd i et helhetlig kulturlandskap. Verdien settes
til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Den delen av alleen so er ved god hevd, bør fortsatt hevdes som i dag. Den svakt/ikke hevdete delen bør hevdes ved
at kronene styves ved å fjerne de største greinene over flere år og videre hvert 3-5 år. Stammeris og kratt bør fjernes. Trær kan stå i
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flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av
sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en
kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

424, Siring sandtak, Brekka - KULTURLANDSKAP, Erstatningsbiotoper (Sand- og grustak) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 25.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Brekka ligger nord i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis med innslag
av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen erstatningsbiotoper med utformingen sand- og grustak
og består av et sandtak ovenfor E18 i Brekka. Sandtaket er i noe drift, men i utkantene og på uforstyrrede deler er det store
hekkekolonier av sandsvale. Det er ikke tatt foto av lokaliteten og kartavgrensningen anses som et anslag over potensielle og brukte
hekkeområder. Ingen tellinger er utført, men det anslås at det hekker mellom 50 og 200 par sandsvaler i sandtaket. Sandsvale er ikke
kategorisert som truet i Norge, men har hatt stor tilbakegang i Europa og bestandsanslagene i Norge er usikre. Mange hekkelokaliteter
har gått tapt på grunn av nedbygging og sanduttak.
Artsmangfold: Sandsvale
Bruk, tilstand og påvirkning: I henhold til NOF (se kildelisten) så er sandsvalen avhengig av noe aktivitet i sandtakene for at nye
reirplasser skal være tilgjengelig, men det er viktig at aktive hekkeområder ikke forstyrres i hekkeperioden fra mai til september.
Sandsvalen har muligens to kull per sesong.

Verdivurdering: Lokaliteten består av et sandtak med hekkende sandsvale, en spesialisert art med tilbakegang i Europa og muligens i
Norge. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Sandtaket bør drives med minst mulig forstyrrelse av hekkeområder i hekkesesongen fra mai til september.
Sandsvalene ser ikke ut til å bli forstyrret av støy og maskiner så lenge hekkeområdet ikke graves ut. Det vil være lett å se hvilke deler
som innehar hekkende fugler da disse er meget aktive i området på våren. Reirgangen benyttes til hekking kun en sesong, og det vil
være mulig (og gunstig) med uttak i områder med gamle hekkekolonier etter endt hekking, slik blir nye hekkeområder gjort tilgjengelig.
Sandsvalenser ut til å foretrekke den øverste delen av sandtaket med noe fastere og fuktigere sand.

425, Brekka Sandtak, Brekka - KULTURLANDSKAP, Erstatningsbiotoper (Sand- og grustak) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 25.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Brekka ligger nord i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis med innslag
av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen erstatningsbiotoper med utformingen sand- og grustak
og består av et sandtak ovenfor E18 i Brekka. Sandtaket er ikke i drift. I utkantene og på uforstyrrede deler er det enkelte hekkekolonier
av sandsvale. Det er ikke tatt foto av lokaliteten og kartavgrensningen anses som et anslag over potensielle og brukte hekkeområder.
Ingen tellinger er utført, men det anslås at det hekker mellom 10 og 50 par sandsvaler i sandtaket. Sandsvale er ikke kategorisert som
truet i Norge, men har hatt stor tilbakegang i Europa og bestandsanslagene i Norge er usikre. Mange hekkelokaliteter har gått tapt på
grunn av nedbygging og sanduttak.
Artsmangfold: Sandsvale
Bruk, tilstand og påvirkning: I henhold til NOF (se kildelisten) så er sandsvalen avhengig av noe aktivitet i sandtakene for at nye
reirplasser skal være tilgjengelig, men det er viktig at aktive hekkeområder ikke forstyrres i hekkeperioden fra mai til september.
Sandsvalen har muligens to kull per sesong. Dette santaket er ikke lengre i drift, men blir sporadisk brukt til uttak av sand av
lokalbefolkning, samt er mye brukt til trening av hest og hund.
Verdivurdering: Lokaliteten består av et sandtak med hekkende sandsvale, en spesialisert art med tilbakegang i Europa og muligens i
Norge. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Sandtaket er ikke i drift, men er brukt til tur, rekreasjon og trening av hest og hund. Forstyrrelser av hekking m[
minimeres i hekkeperioden fra mai til september. Sandsvalene ser ikke ut til å bli forstyrret av støy og maskiner så lenge hekkeområdet
ikke graves ut. Det vil være lett å se hvilke deler som innehar hekkende fugler da disse er meget aktive i området på våren. Reirgangen
benyttes til hekking kun en sesong, og det vil være mulig (og gunstig) med uttak i områder med gamle hekkekolonier etter endt hekking,
slik blir nye hekkeområder gjort tilgjengelig. Sandsvalenser ut til å foretrekke den øverste delen av sandtaket med noe fastere og
fuktigere sand.

427, Seldal - KULTURLANDSKAP, Hagemark (Eikehage) - Verdi B
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Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 03.09.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Seldal ligger sentralt i Arendal kommune rett sør for Stoa og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypen hagemark med utformingen eikehage, og
naturtypen småbiotoper med utformingene kantsamfunn, steingjerder og åkerholmer. Nord i avgrensningen er det et større areal med
lysåpen hagemark med eik ført til vegetasjonstype lågurt eikeskog (D2a) og blåbæreikeskog (D1a). Det er stort innslag av lind i den rike
delen av eikeskogen og i kantene er det mye hassel. Det ligger en del død ved av gran g furu, men lite av edellauvtrær.
Stammediameteren å eiken går opp til 40 cm med dominans av eik på 30-35 cm. Ellers er det noe lønn og osp. Det går flere ganle
steingjerder gjennom og langs hagemarken ved en gammel kjerrevei. I feltsjiktet dominerer blåbær i fattige områder med overgang til
liljekonvall og blåveis i rikere partier. Her finnes dessuten skogfiol, gjøksyre, hengeaks, skogsalat og markjordbær. I overgangene til
dyrket mark (innmarksbeite) er det kantsamfunn med rosekratt, en del ask, markjordbær og trolig en del tørrbakkearter- disse var
imidlertidig hardt nedbeitet ved befaringstidspunktet. Det samme gjelder åkerholmene, som er domnert av ask i tresjiktet, og med
omtrent fraværende feltsjikt.
Artsmangfold: Ingen sjeldne arter er registrert, men lokaliteten kan være viktig for insekter og har potensial for beitemarkssopp og sopp
tilknyttet rike edellauvskoger.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble befart sent i beitesesongen og det var lite gjen av feltsjiktet i kantsamfunn og åkerholmer.
Hagemarken har ingen tegn til hevd, men har et lysåpent preg uten tegn til fortettning i busksjiktet, noe som indikerer at hevden
opphørte for relativt kort tid siden.
Fremmede arter:
Del av helhetlig landskap: I området er det flere registrerte hagemarker og rike edellauvskoger med hagemarkpreg. Det er dessuten
registrert en slåttemark noe lengre øst og flere store gamle trær/alleer. Landskapet er preget av mosaikk mellom grasproduksjon og
innmarksbeite med stort innslag av åkerholmer og korridorer.
Vegetasjon: Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
Urterik kant (F4)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Verdivurdering: Lokaliteten har en rik lågurt eikeskog med mye lind og hassel, samt en del småbiotoper som kantsamfunn, steingjerder
og åkerholmer. Det er potensial for sopp. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Kantsamfunn og åkerholmer er godt hevdet ved beite av kveg og dette bør opprettholdes. Hagemarken må også
beites for å hindre gjengroing og fortettning, og det bør legges til rette for etablering av gamle trær, fortrinnsvis av eik og lind, i
hagemarken. Hasselkrattet bør bevares.

428, Seldal Ø - KULTURLANDSKAP, Slåttemark (Frisk/tørr, middels baserik eng) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 03.09.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Seldal ligger sentralt i Arendal kommune rett sør for Stoa og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen slåttemark med utformingen frisk/tørr middels baserik
eng (G7), men kan alternativt være en naturbeitemark med samme utforming. Avgrensningen inkluderer en trekantet slåttemark
ovenfor en gammel kjerrevei/sti og arealene nedenfor er oppdyrket innmarksbeite. I overkant ligger det eikeskog med en dal ask i
kantsonen. Hundegras g mjødurt dominerer men opptrer spredt med strt innslag av blant annet ryllik, engkall, engknoppurt,
knollerteknapp, tepperot, prestekrage, smalkjempe og firkantperikum. Det står noe enstape i skogkanten. Lokaliteten ble befart sent i
sesongen og trolig er flere tidlige arter oversett.
Artsmangfold: Ingen sjeldne arter er registrert, men lokaliteten kan være viktig for insekter og har potensial for beitemarkssopp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Engen er regstrert som slåttemark og har en jevn overflate uten tegn til tråkkskader, men har trolig vært
brukt til både slått og naturbeitemark. Hevden er svak og det er påbegynt gjengroing med einstape og prikkperikum, og uten
igangsetting av hevd vil trolig ask og osp etablere seg.
Fremmede arter:
Del av helhetlig landskap: I området er det flere registrerte hagemarker og rike edellauvskoger med hagemarkpreg. Det er dessuten
registrert flere store gamle trær/alleer. Landskapet er preget av mosaikk mellom grasproduksjon og innmarksbeite med stort innslag av
åkerholmer og korridorer.
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Verdivurdering: Lokaliteten har en svakt hevdet slåttemark / naturbeitemark med stort artsmangfold og verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Slåttemarken bør slås årlig, helst sent i sesongen etter 10.juli. For å fjerne det etablerte strøsjiktet vil det være
aktuelt med noe bråtebrann på våren. Lokaliteten er relativt frodig og vil gro raskt igjen dersom ikke tiltak iverksettes. Et altenativ kan
være moderat beite, helst i kombinasjn med slått som fjerner einstape.

429, Klodeborg V - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Alléer) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 03.09.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Klodeborg ligger sentralt i Arendal kommune rett sør for Stoa og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen parklandskap med utformingen alleer og består av 10
styvete asker som alternativt kan føres til styvete/skjøttete trær. De styvete askene utgjør en allee opp til et mindre småbruk og i følge
eier ble trærne plantet for ca 150 år siden. 5 av askene er hule og de er dekket av skjellglyelav. Stammediameteren er ca 50 cm.
Artsmangfold: Ingen sjeldne arter er registrert.
Bruk, tilstand og påvirkning: Alleen er ved god hevd og askene blir styvet jevnlig. Stammeris er fjernet.
Fremmede arter:
Del av helhetlig landskap: I området er det flere registrerte hagemarker og rike edellauvskoger med hagemarkpreg, samt en slåttemark.
Landskapet er preget av mosaikk mellom grasproduksjon og innmarksbeite med stort innslag av åkerholmer og korridorer.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en godt hevdtet allee av styvet ask, hvorav flere er hule. Lokaliteten ligger i et helhetlig
kulturlandskap og verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Alleen er meget godt hevdet og dette bør opprettholdes ved styving hvert 3-5 og ved at stammeris og kratt fjernes.
Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas
ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en
kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

430, Klodeborg - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Skjøttet/styvet) - Verdi A
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 03.09.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Klodeborg ligger sentralt i Arendal kommune rett sør for Stoa og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypene store gamle trær med utformingene
skjøttet/styvet tre og hul eik, og parklandskap med utformingen alleer. Avgrensningen gjelder kun de store trærne i området og det er
noe usikkerhet om alle er omfattet av kartpolygonet, da det finnes flere enkeltstående gamle trær på innamrksbeitene i landskapet. På
Klodeborg er det flere meget grove og gamle alleer med alm, lind og ask, samt flere enkeltstående alm, lind, ask, rogn og eik i
landskapet. Et anslag over antallet angir 15 ask, tre alm, en lind, en eik og 2-3 rogn. Flere av trærne er styvet og hule, den groveste
almen har en stammediameter på 180 x 130 cm med noe vedmuld og mosedekt stamme. De øvrige almene er ca 80 cm i
stammediameter. Av askene så er de fleste omtrent 60 cm i diameter, men to av dem har en stammediameter på oppmot 100 cm og
minst to er hule. En av dem er tostammet og hul, til sammen blir stammediameteren omtrent 170 x 100 cm. Det er lite vedmuld i de
undersøkte askene. Linden har en stammediameter på 60 cm og rognetrærne er kun observert på avstand. Eiken er hul med en
stammediameter på 70 cm, hulheten utgjør ca 20 x 20 cm. Barkstrukturen er grov og det er noe stammeris på stammen,
Artsmangfold: Både ask og alm er i sterk tilbakegang som følge av sykdom, her er trærne vitale og uten tegn til angrep. Lokaliteten er
trolig viktig for insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne er ved stort sett god hevd. De som står langs veien er jevnlig styvet og stammeris fjernet, mens
trærne i landskapet trolig får fjernet kratt og stammeris av beitende husdyr. Det er meget positivt at det finnes store gamle trær i ulike
aldre, slik at en kontinuitet kan opprettholdes. Enkelte av trærne i alleen bær styves snart.
Fremmede arter:
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et tradisjonelt drevet kulturlandskap på Klodeborg med stort innslag av sauehold og noe
hest. Engene rundt er i stor grad lite kultverte og benyttet til innmarksbeite, og det er et variert småskalalandskap med store gamle
trær, åkerholmer, vegkanter og knauser.
Verdivurdering: Lokaliteten består av til dels svært gamle og grove trær, hvorav flere hule. Det er dessuten kontinuitet av gamle trær
med flere middelaldrene trær iblant de virkelig gamle. Trærne er godt hevdet og ligger i et meget helhetlig og tradisjonelt kulturlandskap.
Verdien settes til svært viktig (A).
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Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten består av stort sett godt hevdete trær og dette bør opprettholdes ved styving hvert 3-5 og ved at
stammeris og kratt fjernes. På de virkelig gamle trærne må styvngen utføres varsomt og over flere år. Trær kan stå i flere hundre år
etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør
stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i
kulturlandskapet.

433, Grandalen - KULTURLANDSKAP, Artsrik veikant - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 03.09.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Grandalen ligger sentralt i Arendal kommune rett sør for Stoa og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypene artsrik vegkant, store gamle trær med
utformingen stor eik, og parklandskap med utformingen alleer. Avgrensningen gjelder de store eiketrærne i området, alleen inn til
eiendommen og to koller med artsrik vegkant på hver sin sde av innkjørselen nær bebyggelsen. Vegkantene har tørrengkarakter og er
ført til vegetasjonstype urterik kant med skogkløver (F4b ) og frisk/tørr middels baserik eng i lavlandet med engtjæreblom (G7a). Ingen
arter er spesielt dominerende, og det finnes blant annet firkantperikum, rødsvingel, hundegras, blåknapp, marikåpe sp, fingerstarr,
fuglevikke, gjerdevikke, liljekonvall, tveskjeggveronika, ryllikk, fagerklokke, akeleie, skogkløver, nyseryllik, tepperot, smalkjempe,
knollerteknapp, gulaks, markjordbær, legeveronika, gullris, skjermsveve, rødknapp, prestekrage, engtjæreblom, skogstorkenebb,
slvmure, leddved, mattesveve, enkvein, smørbukk, gjeldkarve, blåklokke og gyvel. Rundt bebyggelsen er det tatt vare på 6 store eiker
med stammediameter på mellom 60 og 70 cm. Barkstrukturen er middels grov. langs innkjørselen står det 10 styvete linder hvorav 4 har
hulheter. Stammediameteren på lindene er 30-40 cm. I tillegg står det en hul styvet ask på tunet.
Artsmangfold: Ask er i sterk tilbakegang som følge av sykdom, her er trærne vitale og uten tegn til angrep. Lokaliteten er trolig viktig for
insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne er ved stort sett god hevd. Lindene som står langs veien er jevnlig styvet og stammeris fjernet,
mens eiketrærne får fjernet kratt og stammeris. Asken er noe overgrodd. Vegkantene er tørre med lav gjengroingshastighet og er preget
av både eng og skogarter. Det er ingen tegn til gjenroing.
Fremmede arter: Gyvel, forvillet på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i nærheten av et tradisjonelt drevet kulturlandskap på Klodeborg med stort innslag av
sauehold og noe hest. Engene rundt er i stor grad lite kultverte og benyttet til innmarksbeite, og det er et variert småskalalandskap med
store gamle trær, åkerholmer, vegkanter og knauser.
Vegetasjon: Skogkløver-utf / Skogkløver-utforming (Rødlistebetegnelse) (F4b)
Engtjæreblom-utf / Tjæreblomeng (Tørr middels rik eng i lavlandet) (Rødlistebetegnelse) (G7a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en meget artsrik vegkant med tørrengpreg og har i tillegg en allee av lind og flere store eiker.
Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Asken har behov for noe skjøtsel, ellers er lokaliteten stort sett godt hevdete og dette bør opprettholdes ved styving
hvert 3-5 og ved at stammeris og kratt fjernes. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter
og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig
nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet. Vegkanten bør slås år om annet for å
hindre gjengroing og gyvel må fjernes.

435, Bie - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 03.09.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Bie ligger sentralt sør i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis med
innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen stor eik.
Avgrensningen gjelder de store eiketrærne i området og her er det registrert 6 store eiketrær. To av eike er tostammet hvor den ene har
2 x 60 cm i stammediameter og den andre er noe mindre med 2 x 50 cm i stammediameter. En av eikene (ved busstoppet) er
trestammet og hver stamme er ca 60 cm i diameter. To eiker i hage har en stammediameter på ca 100 cm og den groveste eiken har en
stammediameter på ca 130 cm. Eikene har ikke antydning til hulheter og de fleste er msedekte. Epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt.
Barkstrukturen er fra middels grov til grov. En del av eikene er kun vurdert på avstand.
Artsmangfold: Ingen sjeldne arter registrert.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eikene i hagene står fristilt og noe skyggefullt, mens de andre står mer lysåpent, men er omsluttet av tett
kratt.

95

Naturtyperegistreringer i Arendal Kommune 2010
Verdivurdering: Lokaliteten har flere store grove eiker og verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Eikene i hagene ser ut til å være godt hevdet med jevnlig fjerning av stammeris. De langs veien er mer viltvksende
og det vil være fordelaktig med fjerning av stammeris og kratt slik at trærne fristilles. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde
og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på
eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

436, Øystad - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk næringsrik "natureng") - Verdi A
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 03.09.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Øystad ligger sørvest i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis med
innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypene naturbeitemark med utformingen frisk
næringsrik natureng (G13), viktige bekkedrag med utformingen ravinebekk og småbiotoper med utformingen skogholt med engpartier.
Lokaliteten består av et større område med raviner dannet av en tilførselsbekk til Nidelva. Denne er lagt i rør lengst sørvest mot veien.
Ravinesidene er slake og skjærer seg opptil 15 meter ned i det omkringliggende terrenget. Hele ravinemrådet er brukt til beite, og flere
steder er det dannet trappeavsatser etter betiedyrenes tråkk. Naturbeitemarken er noe næringsrik og i feltsjiktet dominerer ryllik,
rødsvingel, engsoleie og kvitkløver. Ellers opptrer sølvbunke, engkvein, engsyre, knollerteknapp, blåklokke, rødknapp, prestekrage, rød
jonsokblom, legeveronika, blåkoll, tepperot, gulaks, kratthumleblom, kvitmaure, tveskjeggveronika, smalkjempe, skogkløver, nyseryllik,
marikåpe sp og følblom. Det står flekker med edellauskog flere steder, og her finnes rike hasselkratt med en del grov hassel opptil 15 cm
i diameter. Feltsjiktet er i stor grad fraværende under hasselkrattet. Ellers finnes svartor, rogn og en del grov ask med stammediameter
opptil 60 cm. Det står noen gamle styvete ask øverst i øst. Langs bekken dominerer svartor og ask i tresjiktet, med en del korsved.
Bekken er svakt meanderende og det er flere nærmest stillestående dammer og bekkesig. Vegetasjonen her består av skogsivaks,
mjødurt og fredløs. I de tørrere skrentene finnes noe kantkratt med rose sp.
Artsmangfold: Engen har et høyt artsmangfold, men ingen sjeldne arter er registrert. Det er stort potensial for beitemarkssopp og sopp
knyttet til rike edellauvskoger, spesielt hassel. Dammene har potensial for insekter og amfibier.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er ved god hevd og ble ved befaring beitet av kveg og hest. Beiteintensiteten er moderat og det
er få tegn til tråkkskader. Det er anlagt en slags jordvei gjennom lokaliteten som forringer den meanderende bekken. Engen er
næringsrik, trolig på grunn av noe avrenning fra tilgrensende dyrket mark og næringsrikt jordsmonn. Det ligger noe avfall lengst i vest,
utenfor inngjerdet område.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et landskap med intensivt landbruk basert på grasproduksjon på store flate arealer. Det
finnes få større intakte naturbeitemarker i området, og ravinen utgjør en viktig variasjon i landskapet. Det fnnes flere styvingstrær og
store gamle trær i landskapet.
Vegetasjon: Einer-rose-utf / Rikt einer-rosekratt (Rødlistebetegnelse) (F5d)
Svartor-ask-utf / Svartor-ask-utforming (Rødlistebetegnelse) (D6b)
Frisk, næringsrik natureng / Skogstorkenebb-ballblomeng (frisk, næringsrik eng) (Rødlistebetegnelse) (G13)
Rike hasselkratt, østlig utf (D2d)
Svartor-utf (E1b)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en velutviklet og intakt ravine med meanderende bekk og små dammer. Det finnes dessuten rike
hasselkratt, rik edellauvskog og godt hevdet naturbeitemark. Det er stort potensial for insekter og sopp. Verdien settes til svært viktig
(A).
Skjøtsel og hensyn: Naturbeitemarken i ravinen er ved god hevd og denne bør opprettholdes med moderat beitepress som i dag.
Skogarelene bør utvikles fritt, eventuelt med noe tynning i kantene dersom det oppstår tegn til gjengroing av beitemarken. Jordveien
over bekkedraget bør vurderes fjernet, slik at den meanderende bekken og dammene kan reetablere sitt naturlige løp. Avfall må fjernes.

438, Øvre Borås 2, Myra S - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 07.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myra ligger midt i Arendal kommune og berggrunnen består av båndgneis med innslag av rikere bergarter
som amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen gammelt tre og
består av en gammel ask på småbruket ved Øvre Borås. Asken står inn bak bebyggelsen og har en stammediameter på 80 cm. Det er
noe stammeris og rotskudd.
Artsmangfold: Det er potensial for epifyttiske vekster. Ask er rødlistet (NT).
Bruk, tilstand og påvirkning: Asken er holdt i hevd av eier og tilstanden er god.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Myra har et variert og allsidig kulturlandskap med stor andel husdyrhold og opprettholdelse av beitemark både
på inn- og utmark. Kultiverte arealer brukes til grasproduksjon og ligger i mosaikk med skogsholt, innsjøer, åkerholmer og tørrberg.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en gammel ask uten spesielle funn. Verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Rotskudd og stammeris bør fjernes ved behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige
habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær
lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

458, Barbu Kirke - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Kirkegårder) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 19.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Barbu ligger øst for Arendal sentrum i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypene parklandskap med utformingen
kirkegård, store gamle trær med utformingene stor eik, gammelt tre og styvet tre, og naturtypen småbiotoper med utformingen
stengjerde. Et omtrentlig anslag for hver utforming av store gamle trær er gitt i prosentfeltet. Lokaliteten omfatter kirkegården rundt
Barbu kirke samt flere store trær i villaområdet rundt. Rundt kirken er det alleer av styvet lind og ask, linden er opptil 50 cm i dbh og
asken opptil 70 cm dbh. En av askene er hule. Foran kirken står en stor og gammel vital alm med en stammedameter på 70 cm, og det
er for øvrig mye ung alm i kantene rundt kirkegården. Det står en blodbøk og flere hestekastanjetrær i området. Hele kirkegården er et
nettverk av steingjerder og steinmurer som danner ulike avsatser i terrenget. I hagen i overkant av kirkegården (i vest) står det enda en
stor alm, denne med dbh på 80 cm, og en gammel hul ask. På en knaus står det flere store eiker med stammediameter på rundt 70 cm.
Villaområdet inkluderer dessuten flere almer, eiker, linder og gamle frukttrær. Mellom eiendommene er det hasselkratt.
Artsmangfold: Gamle trær, og spesielt hule, er viktige for mange insekter. Epifyttisk vegetasjon er ikke undersøkt. Alm og ask er rødstet
(NT).
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er ved god hevd og trærne, både i hager og på kirkegården, er uten stammeris og står relativt
fristilte.
Fremmede arter: Ingen
Verdivurdering: Lokaliteten består av en kirkegård og tilgrensende villaområde med svært mange store gamle trær, samt gamle
steingjerder/steinmurer. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Eikene i hagene ser ut til å være godt hevdet med jevnlig fjerning av stammeris, og de styvete trærne er godt
hevdet. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet
må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette
for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

460, Damveien Hisøy - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam (Gårdsdam) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 19. 08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Damveien ligger øst på Hisøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av granittisk
gneis og båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen dam med utformingen gårdsdam. Inndelingen er noe
usikker, da dammen ikke ligger i kulturlandskapet. Lokaliteten består av en dam i boligområdet langs Damveien og har en rik og
velutviklet vannvegetasjon. I kantene vokser flaskestarr, sverdlilje, vivendel, skogburkne, ørevier, klengemaure, vassmole, knappsiv,
myrhatt, følblom, mjødurt og fredløs, og flytebladvegetasjonen består av gul nøkkerose. I vannet er det dessuten vassgro. Dammen
tilgrenser fattig furu- og eikeskog i nord, ellers bebyggelse.
Artsmangfold: Det er potensial for insekter og amfibier.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammens tilstand er god. Den er trolig noe næringsfattig.
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Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger kystnært, men har liten tilknytning til kulturlandskapet.
Vegetasjon: Flaskestarr-utf (O3b)
Nøkkerose-utf (P2b)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en intakt og velutviklet dam med potensial for insekter og amfibier. Verdien settes til viktig (B).
Dammens fauna bør undersøkes nærmere.
Skjøtsel og hensyn: Dammen bør vedlikeholdes med fjerning av eventuelt søppel. Hageavfall o.l. må ikke dumpes i dammen, og det bør
tas hensyn til dammen ved rydding av vegkanter og salting av vei.

461, Gimle V - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Parker) - Verdi A
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 20.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gimle ligger øst på Hisøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av granittisk gneis og
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis..
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen parklandskap med utformingen parker, men inndelingen
er noe usikker. Lokaliteten har innslag av rik edellauvskog, og et gjengrodd parklandskap som minner noe om tradisjonelt beitede parker
i Engand med åpent landskap med store trær. Midt i lokaliteten er det en fukteng med et bekkesig. Det er flere store gamle trær i
området, og de store trærne er ført inn med anslagsvis antall i prosentfeltet under mosaikk. Nord i avgrensningen går en steinsatt vei/sti
innover på øya, langs denne står det seks meget gamle styvete almer. Den groveste er 80 cm dbh, men 40-60 cm er vanligst. Lengre
oppe langs stien står en gammel hul vintereik med stammediameter på 90 cm. Skrenten ovenfor stien har et rikt feltsjikt, men høyere
oppe er det overgang til fattigere vegetasjon, og stien ender etter hvert opp i et felt med ung furu- og eikeskog. Den unge skogen og de
fattige partiene er ikke inkludert i avgrensningen. I fetsjiktet inngår tannrot, skogsvingel, skvallerkål, skogsvinerot, filtkongslys,
bergflette, blåknapp og skogsveve. I busksjiktet finnes rikelig med hassel, trllhegg og rødhyll, mens lind, eik, ask, gran og bjørk etablerer
tresjiktet. Bortsett fra de nevnte game trærne, er tresjiktet overveiende ungt. Nedenfor stien er det et etablert felt med edelgran og det
finnes også platanlønn på lokaliteten. Midt i avgrensningen er det en fukteng dominert av skvallerkål, fredløs og vierkratt. Her går det en
bekk med steinsatt kant, og det er mulig at deler av fuktengen tidligere har vært en dam i parklandskapet. Feltsjiktet elles består av
skogsnelle, elvesnelle, tannrot og skogburken, mens ask, svartor, platanlønn, lønn, edelgran, selje og bjørk finnes i tresjiktet. De innerste
delene av fuktengen var for våte til å undersøkes nøyere. Sør avgrensningen går en gammel vei med allee av gammel styvet lind, og på
den noe gjengrodde engene rundt står det flere gamle alm, samt bøk og (hage) barlind. Også her fnnes det noe platanlønn og edelgran.
Artsmangfold: Det er potensial for insekter knyttet til gamle, hule trær, epifyttiske vekster og sopp. Det er gjort svært mange funn av
sopp i området av Tove H. Dahl, blant annet eikehette, gråsokkelhette, oksetungesopp, opalbevre, stanknarrevokssopp, grønn fåresopp,
svartsølvpigg, blåfothette og hvit småfingersopp. Hun har også registrert almeteppemose på gammel alm. Både alm og ask er rødistet
(NT),
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er uten hevd og i ferd med å gro igjen, spesielt av edelgran og platanlønn. De styvete trærne
har vært uten hevd i lang tid og har trolig blitt stående såpass lenge fordi lokaliteten ligger i en skjermet kløft.
Fremmede arter: Det er svært mye edelgran og platanønn på lokaliteten. Disse utgjør en trussel mot de verdifulle edellauvtrærne, samt
at de fortetter området, og bør fjernes.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger kystnært, men har liten tilknytning til kulturlandskapet.
Vegetasjon: Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
Våt/fuktig, middels næringsrik eng (G12)
Verdivurdering: Lokaliteten består av et gammelt, gjengrodd parklandskap med gamle styvngstrær av alm og lind, samt en gammel hul
eik. Det er innslag av lågurt eikeskog i nord og en fukteng midt i avgrensningen. Det er funnet flere sjelden og truete sopp på lokaliteten.
Verdien settes til svært viktig (A).
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten er ikke hevdet på mange år og er stedvis svært gjengrodd. De gamle styvede trærne bør styves meget
forsiktig over flere år, og ungt kratt bør fjernes slik at alle store g gamle trær fristilles. Innførte treslag (edelgran og platanlønn) må
fjernes, dette gjøres mest effektivt ved rydding i feltsjiktet samt ringbarking av voksne trær. Det bør utarbeides en utdypende
restaureringsplan for lokaliteten og da bør det også tas stilling til om det skal etableres en dam i fuktengen. Dette kan bli et viktig habitat
for insekter og amfbier.
Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas
ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en
kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

462, Gimle Ø - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Parker) - Verdi C

98

Naturtyperegistreringer i Arendal Kommune 2010
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 20.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gimle ligger øst på Hisøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av granittisk gneis og
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis..
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen parklandskap med utformingen parker. Det er flere
innførte parktrær, blant annet en type hengende alm, platanlønn, blodbøk og bøk, sammen med alm og eik. To av almene er styvet.
Trærne er ikke nærmere undersøkt.
Artsmangfold: Det er potensial for insekter og epifyttiske vekster. Tove H. Dahl har registrert ruteskorpe i en gammel eikestubbe på
lokalteten og en rekke andre funn i området. Alm er rødlistet (NT).
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er ved god hevd og trærne er jevnlig styvet. Parken har et meget ryddig preg, og det bør
vurderes å lage et død-ved deponi på lokaliteten.
Fremmede arter: Det er flere innførte treslag på lokaliteten. Disse utgjør ingen trussel, men bør ikke få spre seg. Det finnes noe
rynkerose.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger kystnært, men har liten tilknytning til kulturlandskapet.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en park med flere store trær, men er ikke nærmere undersøkt. Verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter.
Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør
legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

464, Slåbervik N - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Parker) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 20.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Slåbervik ligger øst på Hisøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis med
innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis. .
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen parklandskap med utformingen parker. Lokaliteten
består av et større område med til dels svært gjengrodd eng, flere gamle grunnmurer og store gamle trær. Naturtypeinndelingen er
usikker og engene er lagt inn i mosaikk som naturbeitemark inntil videre. Nrd i avgrensningen står det flere store, gamle trær av ask,
lind, alm, blodbøk og eik i g utenfor et boligområde. Asken er 5 cm i dbh, eiken 60 cm dbh, almen 60 cm dbh. Lengre sør i avgrensningen
er det et åpent landskap med flere gamle murer. Hele dette området er dekket av strot sett svært gjengrodd eng med geitrams,
bringebær, brennelse, mjødurt, einer, rose sp og ungt tresjikt av bjørk og ask (G4a og F5d). I fuktige søkk er det noe lyssiv, skogsivaks,
fredløs og amerikamjølke, og det finnes flekker med mer intakt engvegetasjon - her opptrer fagerklokke, blåklokke, rødknapp, blåknapp
og blodstorkenebb (F4a). Vegetasjonen er bare delvis undersøkt. Rundt det åpne engpartiet er det gamle frukttrær, en grov alm med
stammediameter på 70 cm, og lysåpen alm-lindeskog (D4a) med ask og villkirsebær.
Artsmangfold: Det er potensial for insekter og epifyttiske vekster. Alm og ask er rødlistet (NT).
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne som står i hagene nord i avgrensningen er stort sett ved god hevd. Trærne i englandskapet er
fristilte, men krattet begynner å ta overhånd og bli veldig tett. Engene kan ha vært slåttemarker eller naturbeitemark tidligere, og skogen
bærer preg av noe skjøtsel/beitepåvirkning.
Fremmede arter: Det er flere innførte treslag på lokaliteten, inkludert hestekastanje og platanlønn. Disse utgjør ingen trussel, men bør
ikke få spre seg.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger kystnært i tilknytning til kulturlandskapet. Det er avgrenset en naturbeitemark rett sør for
lokaliteten (Slåbervik S). Kulturlandskapet i dette området er preget av småbruk med beitedyr og grasproduksjon, men flere av
småbrukene er nedlagt.
Vegetasjon: Blodstorkenebb-utf / Blodstorkenebb-utforming (Rødlistebetegnelse) (F4a)
Einer-rose-utf / Rikt einer-rosekratt (Rødlistebetegnelse) (F5d)
Østlig utf / Østlig utforming (Rødlistebetegnelse) (D4a)
Vanlig utf (G4a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av flere store gamle trær i et trolig parklandskap med gjengrodde enger. Inndelingen er noe usikker,
og det er ikke gjort noen spesielle funn. Verdien settes til lokalt viktig (C).
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Skjøtsel og hensyn: Det er svært sannsynlig at man gjennom en restaurering av området vil kunnet etablere artsrike enger i et
parklandskap med store, gamle trær. Lokaliteten er gjengrodd, men har fortsatt rester av gammel engvegetasjon. Trærne bør holdes
fristilt og stammeris fjernes ved behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og
vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig
nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

465, Slåbervik S - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk fattigeng) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 20. 08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Slåbervik ligger øst på Hisøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis med
innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis. .
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen naturbeitemark med utformingen frisk fattigeng (G4a),
men som eventuelt kan føres til slåttemark med samme utforming. Dominerende arter i feltsjktet er ryllik, gjeldkarve og hundegras, med
noe hundekjeks, sølvbunke og gulmaure. I fuktigere partier dominerer fredløs, mjødur og åkertistel. Flere steder, spesielt på tørre partier
mot skogkanten og i forhøyninger i engen er det urterik vegetasjon med mattesveve, tveskjeggveronika, hestehavre, gulflatbelg,
blodstorkenebb, rødknapp, bjørnebær, fuglevikke, grasarve, smalkjempe, fagerklokke, engfiol, skogkløver, smørbukk, engtjæreblom g
knollerteknapp. En liten teig med eik, lind og alm er inkludert i avgrensningen.
Artsmangfold: Det er potensial for insekter og beitemarkssopp på engen. Ingen sjedne arter er registrert.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er rester av sauenetting langs engen, og den har derfor sannsynligvis vært beitet av sau. Engen er
såpass jevn at den tidligere trolig har vært dyrket og/eller slått, men det er i så fall lenge siden, og feltsjiktet har ingen tegn til gjødsling
eller kultivering i nyere tid. Det var ingen tegn til hevd ved befaring, og et stedvis tykt strøsjikt tyder på flere års fravær av hevd. Engen
er dessuten noe gjengrodd av ung bjørk, rose og bjørnebær i kantene.
Fremmede arter: Ingen.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger kystnært i tilknytning til kulturlandskapet. Kulturlandskapet i dette området er preget av
småbruk med beitedyr og grasproduksjon, men flere av småbrukene er nedlagt.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en noe gjengrodd eng med stedvis tykt strøsjikt, men med rester av intakt engvegetasjon i kanter
og tørrbakker. Engen har ingen tegn til gjødsling eller kultivering i nyere tid. På grunn av svak hevd settes verdien til lokalt viktig (C),
men bør trolig oppjusteres dersom hevd iverksettes.
Skjøtsel og hensyn: Engen bør settes i hevd, enten ved beite eller slått. Engen kan med fordel slås noe intensivt de første årene, spesielt
de friskeste delene, og slått gress må fjernes fra lokaliteten for å hindre nitrofilering og ytterligere strøsjikt. Beite bør kombineres med
slått av gjengroingsområdene og spesielt området med dominans av mjødurt. Engen må ikke kultiveres eller tilføres gjødsel.

466, Trommestad Ø - KULTURLANDSKAP, Hagemark (Eikehage) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 20.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Trommestad ligger sentralt på Hisøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis..
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen hagemark med utformingen eikehage og består av
delområder delt av en liten vei. Hagemarken er overveiende fattig eikeskog, men med noe rikere partier, ført til en mosaikk av
vegetasjonstypene blåbæreikeskog og lågurtekeskog (D1a-D2a). Hagemarken er dominert av middelaldrene eik, med noe død ved etter
rydding/tynning. Det er er flere åpne lysninger på lokaliteten, disse er delvis svært godt nedbeitet, men en ubeitet del antyder et fetsjikt
av skog og engarter, blant annet skogmarimjelle, gjøksyre, hundegras, blåbær, knollerteknapp, maiblom, liljekonvall, teiebær og
kratthumleblom.
Artsmangfold: Det er potensial for insekter og beitemarkssopp. Tove H. Dahl har funnet blant annet grønn fåresopp, eikebroddsopp, gul
eikeriske og teglrød svovelsopp i området, men det er usikkert om de er funnet på lokaliteten.
Bruk, tilstand og påvirkning: Delområdet i sør er helt nedbeitet, og delområdet nord er inngjerdet og skal trolig beites senere. Ved
befaring var det ungt kveg på lokaliteten. Hagemarken er ryddet og tynnet.
Fremmede arter: Ingen.
Del av helhetlig landskap: Kulturlandskapet i dette området er preget av småbruk med beitedyr og grasproduksjon, men flere av
småbrukene er nedlagt. Lokaliteten er en av flere avgrensede naturtyper på Trommestad, som har et variert landskap med flere
åkerholmer og mange store gamle trær.
Vegetasjon: Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
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Blåbær-eikeskog (D1a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en middelaldrene hagemark med god hevd. Det er funnet sjeldne sopp i området, muligens på
lokaliteten. Verdien settes viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Hagemarken er ved god hevd og blir godt nedbeitet. Eikene bør stå og eldes, og holdes fristilt. Trær kan stå i flere
hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av
sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en
kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

467, Trommestad S - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Hul eik) - Verdi A
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 20.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Trommestad ligger sentralt på Hisøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis..
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen hul eik. På en knaus
rett sør for veien mellom Trommestad og Slåbervik står den delvis døde eiken. En kraftig grein har fortsatt god bladsetting og det er en
del stammeris. Det er også en del rosekratt på knausen. Eiken har en stammediameter på 90 cm og den er hul med en liten åpning i
overkant, så hulheten var ikke mulig å måle. Den døde veden er stedvis svært morken og det er sannsynligvis vedmuld inni stammen.
Artsmangfold: Hule eiker er svært viktige for mange insekter. Det er svovelkjuke på stammen.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eiken står lysåpent til, men det er en del stammeris og kratt.
Fremmede arter: Ingen.
Del av helhetlig landskap: Kulturlandskapet i dette området er preget av småbruk med beitedyr og grasproduksjon, men flere av
småbrukene er nedlagt. Lokaliteten er en av flere avgrensede naturtyper på Trommestad, som har et variert landskap med flere
åkerholmer og mange store gamle trær.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en svært grov gammel hul eik i kulturlandskapet på Trommestad. Verdien settes til svært viktig
(A).
Skjøtsel og hensyn: Stammeris og kratt rundt eiken bør ryddes ved behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør
viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær
lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

468, Trommestad V - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Skjøttet/styvet) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 20.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Trommestad ligger sentralt på Hisøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis..
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypene store gamle trær med utformingene stor
eik, gammelt tre og skjøttet/styvet tre, naturtypen naturbeitemark med utformingen frisk fattigeng (G4a) og småbiotopen åkerholme. De
store gamle trærne er ført opp med anslagsvis antall i prosentfeltet under mosaikk. Langs gårdsveien står det 12 styvete ask med
stammediameter mellom 40 og 80 cm. Flere av askene er hule, og de fleste av dem har tegn på askesyken. Det er også en ask med full
krone og stammediameter på 110 cm langs kanten av dyrket mark. På en knaus i beitemark står en stor eik med stammediameter på 90
cm og det står flere store, gamle lønnetrær langs vei og jorder. Disse har en stammediameter på 50-70 cm. I arealer med dyrket mark i
sør er det flere åkerholmer med hassel, bringebær, bjørnebær, rødsvingel, følblom, ryllk, knappsiv, engtjæreblom, dauvnesle, tepperot,
lintorskemunn, prikkperikum, engsyre, blåklokke, smørbukk, engrapp, småsyre, grasarve, tunarve, rose sp, hundekjeks, sølvmure, hvit
bergknapp og bitter bergknapp. Det er noe ungt tresjikt av ask, rogn og alm. I nord er det avgrenset en kolle av naturbeitemarken med
artsrikt feltsjikt. Her inngår ryllik, prestekrage og følblom som dominerende arter, og ellers noe blåklokke, blåkoll, kvitkløver, hvit
bergknapp og småsyre. Engen var meget godt nedbeitet ved befaring, og artsmangfldet er trolig mangelfult. Den øvrige delen av
beitemarken er tydelig mer gjødslet og kultvert, og er ikke inkludert i avgrensningen.
Artsmangfold: Det er potensial for beitemarkssopp på naturbeitemarken, og flere av de hule og gamle trærne kan være viktige habitat
for insekter og epifyttisk vegetasjon. Dette er ikke undersøkt nærmere.
Bruk, tilstand og påvirkning: Naturbeitemarken er meget godt hevdet, og de fleste av de styvete trærne i alleen er godt hevdet, men
enkelte har behov for å fjerne stammeris. Flere av askene har askesyken og har mye bladløse smågreiner. De mer frittstående trærne er
uten stammeris og er fristilte.
Fremmede arter: Ingen.
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Del av helhetlig landskap: Kulturlandskapet i dette området er preget av småbruk med beitedyr og grasproduksjon, men flere av
småbrukene er nedlagt. Lokaliteten er en av flere avgrensede naturtyper på Trommestad, som har et variert landskap med hagemark,
flere åkerholmer og mange store gamle trær.
Vegetasjon: Bjørnebær-utf / Bjørnebærkratt (Rødlistebetegnelse) (F5c)
Einer-rose-utf / Rikt einer-rosekratt (Rødlistebetegnelse) (F5d)
Vanlig utf (G4a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en mosaikk av store gamle trær, noe naturbeitemark og åkerholmer i kulturlandskapet på
Trommestad. Verdien settes til viktig (B), men bør oppjusteres dersom videre kartlegging finner sjeldne arter.
Skjøtsel og hensyn: Hevden av alleen bør opprettholdes med styving hvert 3-5 år, og fjerning av stammeris ved behov. Flere av trærne
vil trolig dø i den nærmeste fremtid på grunn av sykdom, men det vil være gunstig om stammen kan bli stående. Trær kan stå i flere
hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av
sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. De øvrige trærne bør holdes fristilte.
Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

469, His kirke - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Kirkegårder) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 20.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: His kirke ligger sentralt på Hisøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis
med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis..
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen parklandskap med utformingen kirkegård. Lokaliliteten
består av kirkegården på His kirke samt styvingstrær og store gamle trær på prestegården rett ved siden av. Langs veiene rundt kirken
er det alleer av rognasal og lind. Disse er relativt unge og og linden er styvet. I ytterkant av kirkegården står det flere store eiker,
stammediameteren varierer mellom 55-70 cm. Rundt kirkegården er det et steingjerde, men dette er lite mosedekt. På prestegården står
det flere store lønn, ask og lind, blant annet en styvet ask og en stor gammel ask med stammediameter på 80 cm.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne arter på lokaliteten, med untak av ask (NT).
Bruk, tilstand og påvirkning: Askene er vitale og uten tegn til sykdom. Trærne er fristilte og de styvete trærne har god hevd.
Fremmede arter: Gravmyrt
Del av helhetlig landskap: Kulturlandskapet i dette området er preget av småbruk med beitedyr og grasproduksjon, men flere av
småbrukene er nedlagt.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en kirkegård og prestegård med overveiende unge og middelaldrene trær, men med enkelte gamle
individer. Det er få verdier knyttet til lokaliteten i dag, men den vil bidra til kontinuitet i mengden gamle trær i landskapet. Verdien settes
til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: De styvete trærne bør styves somi dag,med ca 3-5 års mellomrom. De øvrige trærne bør holdes fristilte og
stammeris fjernesved behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende
insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.
Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

470, Vragviga - KULTURLANDSKAP, Hagemark (Eikehage) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 20.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Vragviga ligger sørøst på Hisøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis
med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis. .
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen hagemark med utformingen eikehage og er ført til
vegetasjonstypene blåbær-eikeskog og lågurt-eikeskog (D1a-D2a). Tresjiktet er dominert av middelaldrene eik med innslag av furu på
tørre koller. I busksjiketet er det en del einer og villrips, samt en del ung osp, eik, bjørk og rogn. Eikene står stort sett spredt, og flere
steder er det engpartier og lysninger. Her er feltsjiktet engpregetmed en blanding av skog og engarter, blant annet rødknapp,
hundegras, blåklokke, fagerklokke, gullris,nyseryllik, bølåbær, blåknapp,,gulflatbelg, knollerteknapp, skogkløver, tepperot, blåkoll og
teiebær. Det finnes også en fukteng med knappsiv og fredløs.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne arter på lokaliteten, men det er potensial for sopp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er ingen hevd av hagemarken og den begynner å bli noe gjengrodd. Det er utført noe plukkhogst.
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Fremmede arter: Ingen.
Del av helhetlig landskap: Kulturlandskapet i dette området er preget av småbruk med beitedyr og grasproduksjon, men flere av
småbrukene er nedlagt.
Vegetasjon: Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en middelaldrene eikehage uten hevd. Verdien settes til lokalt viktig.
Skjøtsel og hensyn: Det vil være gunstig med iverksettelse av hevd ved utmarksbeite med moderat beitepress. Busksjiktet må trolig
ryddes noe. Eikene bør bevares for å utvikle seg til store eiker, og de tetteste kan fristilles noe.

471, Løvold N - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Parker) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 20.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Løvold ligger sør på Hisøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis med
innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis..
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen parklandskap med utformingen park, men består av
flere enkeltelementer på Løvold satt sammen til en lokalitet. På Løvold står det flere store gamle trær og disse er ført opp under mosaikk
med antall i prosentfeltet. Det er flere store eiker i området, og langs veien står en styvet ask. Det står flere store almetrær og asker i
det åpne landskapet sammenmed lønn, bøk og hestekastanje. Det er også registrerten platanlønn.Langs en mindre vei sørover er det en
lang allee med styvet lind, herav flere hule. Stammediameteren på lindene er 40-50 cm. Ved alleen står det en hul eik med
stammediameter på 50 cm. I vegkantene står det flere store eik og lind på rikt jordsmonn.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne arter på lokaliteten, med untak av alm og ask (NT).
Bruk, tilstand og påvirkning: Den styvete asken og den styvete linde-alleen er ved god hevd. Trærne i det åpne landskapet står fristilt og
er uten stammeris. Askene og almene er vitale og uten tegn til sykdom med untak av den gamle asken ved Løvold gård.
Fremmede arter: Ingen.
Del av helhetlig landskap: Kulturlandskapet i dette området er preget av småbruk med beitedyr og grasproduksjon, men flere av
småbrukene er nedlagt. Løvold er en av de få gårdsbrukene som fortsatt er i drift, og utgjør et helhetlig kulturlandskap med mange store
gamle trær og alleer.
Verdivurdering: Lokaliteten består av flere gamle alleer, styvete, hule og gamle trær i kulturlandskapet på Løvold. Det er god kontinuitet i
alderssammensetningen. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Hevden av alleen bør opprettholdes med styving hvert 3-5 år, og fjerning av stammeris ved behov. Den gamle asken
vil trolig dø i den nærmeste fremtid på grunn av sykdom, men det vil være gunstig om stammen kan bli stående. Trær kan stå i flere
hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av
sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. De øvrige trærne bør holdes fristilte.
Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

472, Løvold S - SKOG, Rik edellauvskog (Lågurt-eikeskog) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 20.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Løvold ligger sør på Hisøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis med
innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmergneis..
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen rik edellauvskog med utformingen lågurt eikeskog, og er
ført til en blanding av vegetasjonstypene blåbær-eikeskog og lågurt-eikeskog (D1a-D2a). Lokaliteten består av en kolle med dominans av
eik i tresjiktet. Det er også innslag av bøk, edelgran, lind og ask. Skogen er overveiende middelaldreneog med lite død ved. Det er
stedvis svært åpen struktur og det bør vurderes om lokaliteten alternativt bør registreres som beiteskog eller hagemark. Feltsjiktet er
middelsrikt med dominas av gras, her inngår lundhengeaks, smyle, sisselrot, hårfrytle, fingerstarr, tannrot og skogsalat.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne arter på lokaliteten ved befaring, med det er potensial for sopp. Tove H. Dahl har
registrert oksetungesopp og eikenarreskål i området, trolig i lokaliteten.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det går en eldre kjerrevei gjennom lokaliteten. Skogstrukturen er åpen og dette tyder på noe
beitepåvirkning. det er ingen tegn til hogst og lite død ved.
Fremmede arter: Platanlønn og edelgran.
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Del av helhetlig landskap: Kulturlandskapet i dette området er preget av småbruk med beitedyr og grasproduksjon, men flere av
småbrukene er nedlagt. Løvold er en av de få gårdsbrukene som fortsatt er i drift, og utgjør et helhetlig kulturlandskap med mange store
gamle trær og alleer.
Vegetasjon: Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en kolle med lysåpen middelaldrene og middelsrik eikeskog, som muligens er beitepåvirket. Det er
potensial for sopp. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Det bør utredes om lokaliteten har vært beitet og i så fall vil det være gunstig med igangsetting av hevd ved
moderat beitepress. De største eikene og lindene kan fristilles noe, og edelgran og platanlønn bør tas ut. Skogen kan alternativt ha fri
utvikling.

473, Tangen - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Alléer) - Verdi A
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 20.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Tangen ligger sørvest på Hisøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av granittisk
gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen parklandskap med utformingen alleer og består av den
lange, gamle alleen av lind ut til Tangen gård. Flere store gamle trær i området rundt er tatt med i avgrensningen, som kun gjelder
trærne på lokaliteten. Lindealleen består av store gamle lindetrær med full krone, og stammediameteren er mellom 80-110 cm. Flere av
lindene er hule. Til sammen er det en 40-50 individer. I området rundt står noe grov svartor langs strandkanten, og det står flere
middelaldrene alm, hestekastanje og ask spredt, og enkelte gamle, grove alm på Tangen gård. Disse er ikke nærmere undersøkt.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten med unntak av alm (NT), med det er potensial for epifyttiske
vekster og insekter. Det er registrert almeknippesopp på grov alm (Tove H. Dahl).
Bruk, tilstand og påvirkning: Deler av veien er noe trafikkert til og fra industriområdet like ved, ellers er det ingen registrerte negative
påvirkninger og tilstanden er god. Det er noe stammeris på lindene.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Kulturlandskapet i dette området er preget av småbruk med beitedyr og grasproduksjon, men flere av
småbrukene er nedlagt. Tangen er et tidligere gårdsbruk, men driftener nå lagt ned og arealene omgjort til park og industritomt.
Verdivurdering: Lokaliteten bestårav en langog svært gammel allee med grove og hule fullkronete linder iet tidligere kulturlandskap.
Verdien settes til svært viktig (A).
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten er godt hevdet og dette bør opprettholdes med rydding rundt trærne ved behov. Trær kan stå i flere
hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av
sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en
kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet. Det vil være berikende med etablering av naturlig engvegetasjon på lokaliteten.

474, Asdal - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Skjøttet/styvet) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 20.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Asdal ligger nord for Nidelva sørvest i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
granittisk gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen skjøttet/styvet tre.
Langs gårdsveien på Asdal står det to grove styvete ask, den ene har begynnende hulhet. Stammediameteren er 50 og 70 cm, og
barkstrukturen er middels grov. Askene er vitale og uten tegn til sykdom. Det er også tatt med en allee med ung styvet lind i
avgrensningen.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten med unntak av ask (NT), med det er potensial for epifyttiske
vekster og insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Hevden av trærne er god, askene har snart behov for ny styving. Alt av stammeris er fjernet.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Kulturlandskapet i dette området er preget av småbruk med beitedyr og grasproduksjon, og landbruksarelene
er relativt ensformige og intensivt drevne. Innimellom finnes store gamle trær, steingjerder og viktige bekkedrag.
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Verdivurdering: Loklaiteten består av to grove styvete asker, herav en med noe hulhet, og en allee med ung lind i kulturlandskapet på
Asdal. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Trærne er ved god hevd og denne bør opprettholdes. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør
viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær
lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

475, Engene kirke - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Kirkegårder) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 20.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Engene ligger sør for Nidelva sørvest i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
granittisk gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen parklandskap med utformingen kirkegårder og består av
den relativt nyetablerte kirkegården ved Engene kirke. Lokaliteten er et tidligere kulturlandskap (beite) og det er i stor grad brukt
stedegne arter og tradisjonelle steingjerder i utformingen av kirkegården. grunnen er fattig og omkringliggende skog er dominert av furu
med eikeskog i vest. På kirkegården er det plantet flere titalls linder som er styvet.
Artsmangfold: Lokaliteten har flere funn av sopp registrert av Tove H. Dahl, blant annet rød åmeklubbe.
Bruk, tilstand og påvirkning: Hevden av trærne er god. Alt av stammeris er fjernet.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Kulturlandskapet i dette området er preget av småbruk med beitedyr og grasproduksjon, og landbruksarelene
er relativt ensformige og intensivt drevne. Innimellom finnes store gamle trær, steingjerder og viktige bekkedrag.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en reltaivt nyetablert kirkegård med ung styvet lind og steingjerder, men vil på sikt bidra til store
gamle trær i landskapet. Verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Trærne er ved god hevd og denne bør opprettholdes. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør
viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær
lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet. Potensialet for
sopp kan opprettholdes ved å minimere gjødsling av grøntarealene.

476, Tingstveit - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Alléer) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 20.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Tingstveit ligger sør for Nidelva sørvest i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
granittisk gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypene parklandskap med utformingen alleer og store gamle
trær med utformingen gammelt tre. Langs veien inn til en av Tingstveit-gårdene står en allee av styvet ask. Askene har en
stammediameter på 60-80 cm og er vitale. Inne på gårdstunet står flere store trær som er tatt med i avgrensningen, men ikke nærmere
undersøkt.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten unntatt ask (NT).
Bruk, tilstand og påvirkning: Hevden av trærne er god. Alt av stammeris er fjernet.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Kulturlandskapet i dette området er preget av småbruk med beitedyr og grasproduksjon, og landbruksarelene
er relativt ensformige og intensivt drevne. Innimellom finnes store gamle trær, steingjerder og viktige bekkedrag.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en allee med eldre styvet ask i god hevd i kulturlandskapet på Tingstveit. Verdien er satt til lokalt
viktig (C)
Skjøtsel og hensyn: Trærne er ved god hevd og denne bør opprettholdes. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør
viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær
lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

478, Bjønnum - KULTURLANDSKAP, Hagemark (Eikehage) - Verdi B
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Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 21.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Bjønnum ligger sør for Nidelva sørvest i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
granittisk gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypene hagemark med utformingen eikehage og småbiotopen
åkerholme. Sør i avgrensningen ligger en eikehage som en øy i ellers intensivt drevet landskap. Eikehagen er lysåpen med fristilte
middelaldrene eiker, og feltsjiktet er ført til frisk fattigeng (G4a). Her inngår hundegras, hundekjeks, løvetann, engkvein, fuglevikke, rød
jonsokkoll, tungras, engsyre, høymole, liljekonvall, prestekrage og ryllik. Det er noe ung ask og rosekratt. Nord i avgrensningen er det
noen åkerholmer med til dels grov hassel, de kraftigste stammene er 25 cm i diameter. Feltsjiktet på åkerholmen er tørt og består av
smørbukk, mattesveve, rose sp, blåklokke, ryllik, gulaks og bringebær.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten, men det er potensial for beitemarkssopp i hagemarken.
Bruk, tilstand og påvirkning: Hevden av eikehagen er god, det er tegn til noe plukkhogst for å tynne blant eikene og lokaliteten er godt
nedbeitet. Jorden er nokså næringsrik.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Kulturlandskapet i dette området er preget av småbruk med beitedyr og grasproduksjon, og landbruksarelene
er relativt ensformige og intensivt drevne. Innimellom finnes store gamle trær, steingjerder og åkerholmer.
Vegetasjon: Vanlig utf (G4a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en godt hevdet eikehage og en åkerholme med grov hassel. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Hevden av hagemarken er god og den bør opprettholdes. Hagemarken må ikke tilføres gjødsel. Eikene bør få stå og
utvikle seg til gamle hule eiker.

481, Bjønnum N - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 21.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Bjønnum ligger sør for Nidelva sørvest i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
granittisk gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingene stor eik og gammelt
tre, angitt med antall i prosentfeltet under mosaikk. På lokaliteten står det tre store eiker med stammediameter på 60-70 cm. To av dem
er nokså storvokste med velutviklet krone, mens den tredje står på en fattig knaus og er lavvokst og tett med mye stammeris/kratt. Det
er også tatt med en stor gammel ask med stammediameter på 60 cm. Denne er vital og med middels grov barkstruktur.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten, men unntak av ask (NT).
Bruk, tilstand og påvirkning: Med unntak av eiken på knausen, så er trærne ved god hevd og stammeris er fjernet. Den siste eiken har
tett stammeris rundt stammen.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Kulturlandskapet i dette området er preget av småbruk med beitedyr og grasproduksjon, og landbruksarelene
er relativt ensformige og intensivt drevne. Innimellom finnes store gamle trær, steingjerder og åkerholmer. Det er avgrenset en
hagemark med eik rett sørvest for lokaliteten.
Verdivurdering: Lokaliteten består av tre eiker og en gammel ask i kulturlandskapet på Bjønnum, og verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Eikene og asken bør holdes fristilt, og spesielt den lave, tette eiken bør det ryddes noe rundt. Trær kan stå i flere
hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av
sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en
kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

482, Hestekjær N1 - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Skjøttet/styvet) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 21.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Hestekjær ligger sør for Nidelva sørvest i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
granittisk gneis.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen skjøttet/styvet tre.
Lokaliteten består av en styvet alm på et lite småbruk nordøst for Hestekjær og Bjønnum. Asken er toppstyvet, men har svært mye
stammeris. Stammediameteren er 60 cm.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten, men unntak av ask (NT).
Bruk, tilstand og påvirkning: Asken er svakt hevdet og har store mengder stammeris.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Kulturlandskapet i dette området er preget av småbruk med beitedyr og grasproduksjon, og landbruksarelene
er relativt ensformige og intensivt drevne. Innimellom finnes store gamle trær, steingjerder og åkerholmer. Det er avgrenset en
hagemark med eik rett ovenfor lokaliteten.

Verdivurdering: Lokaliteten består av en gammel styvet ask som er svakt hevdet og har store mengder stammeris. Verdien settes til
lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Den styvete asken bør hevdes ved styving hvert 3-5 år og stammeris bør fjernes. Trær kan stå i flere hundre år etter
at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør
stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i
kulturlandskapet.

483, Hestekjær N2 - KULTURLANDSKAP, Hagemark (Eikehage) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 21.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Hestekjær ligger sør for Nidelva sørvest i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
granittisk gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen hagemark med utformingen eikehage. Det er ført inn en
mosaikk med store gamle trær med utformingen stor eik der antall er ført inn i prosentfeltet. Lokaliteten består av en fattig eikehage i en
sørvendt hei. Nederst er eikehagen åpen eng med enkelte store, gamle eiker. Her står det blant annet en nesten død eik med
stammediameter på 50 cm. Feltsjiktet var nedbeitet, men hundegras, blåklokke, engkvein, rødsvingel, gulaks og blåknapp opptrer og
denne delen er ført til frisk fattigeng (G4a). Høyere oppe er tresjiktet noe tettere og det veksler mellom middelaldrene til gammel eik
med stammediameter på 30-50 cm. I fuktige søkk er det innslag av gran, og på toppen er lokaliteten avgrenset mot overgang til
furuskog. Det står noe ung eik i felter mellom eldre individer med stort sett fraværende busksjikt. Det ligger mye død ved av gran og
furu, noe mindre av eik. Det går noen gamle steingjerder gjennom lokaliteten. Feltsjiktet består av blåbær, sisselrot, liljekonvall,
hårfrytle, smyle, legeveronika, gjøksyre og småmarimjelle og denne delen er ført til blåbær-eikeskog (D1a).
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten, men det er potensial for beitemarkssopp og sopp tilknyttet
eikeskog..
Bruk, tilstand og påvirkning: Den nedre delen av lokaliteten (vest for bebyggelsen) er beitet av sau. Rett ovenfor bebyggelsen ligger et
felt med en gammel fylling med jernskrap m.m. Den øvre delen av eikehagen var ikke inngjerdet eller beitet ved befaring, men har ingen
tegn til gjengroing. Det er utført en del plukkhogst av eik her og der, og stedvis står de unge eikene noe tett.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Kulturlandskapet i dette området er preget av småbruk med beitedyr og grasproduksjon, og landbruksarelene
er relativt ensformige og intensivt drevne. Innimellom finnes store gamle trær, steingjerder og åkerholmer.

Vegetasjon: Blåbær-eikeskog (D1a)
Vanlig utf (G4a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en hagemark med fattig eikeskog og flere store gamle eiker. Deler av lokaliteten er godt hevdet
ved beite, mens den øvrige delen er uten hevd, men ikke gjengrodd. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Beite bør innføres på hele lokaliteten og i partiene med ung eik kan det med fordel tynnes en del. Det er spesielt
viktig å ta vare på de eldre eikene og fristille disse. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for
saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en
naturlig nedbrytelsesprosess.Skrotet bær fjernes.

484, Strømsbuneset Hovedgård - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Parker) - Verdi A

107

Naturtyperegistreringer i Arendal Kommune 2010
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 21.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Strømsbuneset ligger sørvest for Arendal sentrum i Arendal kommune og berggrunnen består av amfibolitt
og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen parklandskap med utformingen parker hvor deler er ført
opp som naturbeitemark med utformingen frisk fattigeng (G4a). Lokaliteten inkluderer et større område rundt Strømsbuneset Hovedgård
med en sauebeitet park og mange store parktrær. Her nevnes en hul eik med stammediameter på 100 cm, en lind med stammediameter
på 90 cm, en hestekastanje med stammediameter på 90 cm, en stor eik med stammediameter på 100 cm, en stor alm, bøk, blodbøk,
gamle frukttrær, lønn, ask og en styvet lind. Store deler av parken er inngjerdet til sauebeite, mens det er plen og grøntanlegg rundt
bebyggelsen. I skrentene rundt neset er det alm-lindeskog (D4a) med ung-middelaldrene alm og lind.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten, men det er potensial for beitemarkssopp og epifyttiske
vekster knyttet til rike lauvtrær.
Bruk, tilstand og påvirkning: Deler av parken er beitet av sau tilsvarende engelske parker. Trærne er ved god tilstand og ved god hevd.
Noen gjenstående stubber vitner om at enkelte (gamle/døde?) trær er fjernet.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger nær sentrum og tidligere kulturlandskap i området er i stor grad nedbygd.

Vegetasjon: Vanlig utf (G4a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en godt hevdet park med svært mange gamle trær av flere ulike treslag, blant annet en stor hul
eik. Det er potensial for epifyttiske vekster og sopp. Verdien settes til svært viktig (A).
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten er godt hevdet og det er spesielt positivt at parken blir beitet av sau. Ved skjøtsel av parken bør det
huskes på at trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom
treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.

485, Strømsbu - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Parker) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 21.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Strømsbu ligger vest for Arendal sentrum i Arendal kommune og berggrunnen består av båndgneis med
innslag av amfibolitt og glimmerskifer
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen parklandskap med utformingen parker. Lokaliteten er
egentlig ikke en park, men et villaområde med svært mange store gamle trær og alleer. For å forenkle inndelingen er alle ført inn under
samme lokalitet og avgrensningen gjelder kun de store og/eller styvete trærne i området. Loakliteten er bare delvis undesøkt, da mange
av trærne befinner seg i private hager som var vanskelig tilgjengelige. I området er det observert flere store eiker (lagt innsom mosaikk
med antall i prosentfeltet), hvor den største har en stammediameter på ca 90 cm. Det er mye alm, herav flere store gamle trær, og det
er ikke observert tegn til almesyken. Langs strømsbuveien står en allee med midddelaldrene styvet lind, og det er også flere store og
gamle lind og ask i området. Ellers finnes også lønn, hestekastanje, bøk, blodbøk og platanlønn.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten, men det er potensial for epifyttiske vekster knyttet til rike
lauvtrær, og Tove H. Dahl har gjort noen funn på eik i området.
Bruk, tilstand og påvirkning: De av trærne det var mulig å vurdere var ved meget god hevd. Alleen av lind er styvet. Svært lite
stammeris ble observert på trærne.
Fremmede arter: Platanlønn og rynkerose (sistnevnte forvillet fra hage).

Verdivurdering: Lokaliteten består av et stort villaområde med svært mange store gamle trær avgrenset som park. Lokaliteten er ikke
grundig undersøkt, ingen spesielle funner gjort. Verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Det er en økendet tendens til å fjærne store gamle trær i boligområder. Med rett skjøtsel og beskjæring vil treets
levetid forlenges og trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter.
Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.

486, Arendal Gravlund - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Kirkegårder) - Verdi B
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Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 21.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Arendal Gravlund ligger i Høgedal nordvest for Arendal sentrum i Arendal kommune og berggrunnen
består av granittisk gneis, båndgneis, amfibolitt og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen parklandskap med utformingen kirkegård. gravlunden
ligger mellom fattige knauser med furuskog, men i de noe frodigere kløftene er det flere store middelaldrene parktrær og lengst sør i
gravlunden er det en kunstig etablert dam med naturlig vegetasjon. I dammen er bred dunkjevle dominerende, ellers finnes noe mjødurt,
liten andemat, elvesnelle, vendelrot og sennegras. Det står flere styvete lind i området, de groveste har en stammediameter på 70 cm og
har grov barkstruktur. Det står ask med stammediameter opptil 70 cm, og flere av askene og lindene har mindre hulheter. Ellers finnes
en del stor eik med stammediameter mellom 60 og 70 cm, og endel fremmede arter som thuja, edelgran, hemlock og platanlønn. Det er
store mengder steingjerder og natursteinmurer. De eldste delene av gravlunden har naturlig nok de eldste trærne, med en del yngre trær
i de nyeste delene. Nordvest for gravlunden er det tatt med en skrent med noe rik edellauvskog og en furukolle. Denne er ikke nærmere
undersøkt, men det er gjort svært mange funn av rødlistede sopp. Området går under betegnelsen Furukollen og Rånaskogen.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter i parken, men det er potensial for epifyttiske vekster knyttet til rike
lauvtrær. I Furukollen/Rånaskogen er det registrert blant annet rosenfotkremle, kokskremle, rødtuppsopp og kobbertunge av Inger-Lise
Fonneland.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ved meget god hevd. Alleen av lind er styvet. Svært lite stammeris ble observert på trærne.
Fremmede arter: Platanlønn og rynkerose er fremmede arter med stor risiko, ellers mange flere med lav risiko.

Verdivurdering: Lokaliteten består av en stor gravlund med mange store gamle trær, en dam med naturlig vegetasjon og god kontinuitet
i alderssammensetningen av trær. Flere av trærne har små hulheter. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter.
Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. De
styvete trærne i gravlunden er ved god hevd og denne bør opprettholdes ved styving hvert 3-5. år og stammeris må fjernesrundt trærne
ved behov. Det bør benyttes stedegne arter eller arter med lav risiko i grøntarealene. Fremmede arter må ikke få spre seg.

487, Høgedal N - FERSKVANN/VÅTMARK, Dam - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten registrert etter innmeldte opplysninger fra Arne
Heggland som har besøkt lokaliteten i felt i april 2011.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Høgedal nordvest for Arendal sentrum i Arendal kommune og berggrunnen består av granittisk gneis,
båndgneis, amfibolitt og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen dam og består av en solrik dam i åpen furu-eikeskog.
Det er noe kantvegetasjon og dammen er relativt dyp.
Artsmangfold: Det er registrert småsalamander og padde på lokaliteten av Arne Heggland.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er utført noe rydding/tynning i skogen. Det går flere mindre stier i området, men tilstanden til dammen
er god.

Verdivurdering: Lokaliteten består av en solrik skogsdam med påvist småsalamander og padde. Det er potensial for flere amfibier og
invertebrater. Verdien settes til viktig (B). Lokaliteten bør undersøkes ytterligere.
Skjøtsel og hensyn: Ved hogst og tynning i skogen er det viktig at hogstavkapp ikke legges ut i dammen. Skogen rundt bør holdes åpen.
Vannforsyning til dammen må ikke forstyrres.

488, Solberg gård - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Skjøttet/styvet) - Verdi A
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 21.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Solberg ligger vest for Arendal sentrum i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
granittisk gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypene store gamle trær med utformingene
skjøttet/styvet tre, hult tre og gammelt tre, samt naturtypen hagemark med utformingen eikehage. Avgrensningen inkluderer alle de
store gamle trærne på Solberg og i sør er det inludert et mindre område med middelsrik hagemark. Hagemarken er dominert av ungmiddelaldrene eik, ask, alm og lind i et nokså tett tresjikt, med enkelte eldre ask og lind spredt. Det er innslag av furu. Feltsjiktet er
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svært lite utviklet og var ved befaring meget tørt, men er dominert av liljekonvall med noe skogburkne, smyle og gjøksyre. Det går en
gammel kjerrevei gjennom hagemarken. Langs veien opp til gårdstunet og i utkantene av tunet på Solberg står det flere svært gamle
styvete ask og alm. . Den ene rekken med styvingstrær er jevnlig styvet, mens de øvrige har lang fravær av hevd. Det står også noen
store, gamle og fullkronete linder, alm, og ask på tunet mellom bygningene og i hagen, i tillegg til en yngre blodbøk. Stammediameteren
på de groveste trærne er ca 80 cm og flere av trærne er hule.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten med unntak av alm og ask (NT), men det er potensial for
epifyttiske vekster knyttet til rike lauvtrær, sopp og insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: En rekke med styvete trær mellom to veier har god hevd og er nylig styvet, mens de øvrige styvingstrærne
er svakt/ikke hevdet og har store tykke greiner i kronen. Stammeris ser ut til å være fjernet på de fleste trærne, spesielt de som står
fristilt på tunet, mens de i utkanten står i delvis kratt. Hagemarken bærer preg av å være gjengroende over lang tid, da de eldre trærne
er omkranset av ung-middelaldrene skog. Hagemarken har tydelig vært mye mer åpen og trolig med engvegetasjon i feltsjiktet tidligere.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger nær sentrum og tidligere kulturlandskap i området er i stor grad nedbygd, men her finnes
det en rik kulturlandskapssjø og flere småbruk i nordvest.

Verdivurdering: Lokaliteten inkluderer svært mange gamle trær, herav flere hule, både styvete og med full krone på Solberg. En
gjengroende hagemark er også inkludert i avgrensningen. Lokaliteten ligger i et kulturlandskap rett utenfor Arendal sentrum. Verdien
settes til svært viktig (A).
Skjøtsel og hensyn: Hagemarken er svært gjengrodd, men vil kunnet restaureres ved å tynne i tresjiket på en forsvarlig måte. Alle gamle
trær må bevares og fristilles, og det bør velges ut enkelte middelaldrene ask, alm, lind og eik som beholdes for å skape kontinuitet i
tresjiktet. Tynningen bør kombineres med beite for å hindre at et tett busksjikt/ungt tresjikt etableres nå lystilgangen øker. Det bør
utarbeides en mer detaljert skjøtselsplan for hagemarken.
De store gamle trærne er med varierende hevd - de fleste er godt hevdet og dette bør opprettholdes, mens de gamle svakt/ikke hevdete
styvingstrærne i utkantene bør styves forsiktig over flere år. Dette vil forlenge levetiden og hindre vindfall. Trær kan stå i flere hundre år
etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør
stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.

489, Aust-Agder Folkemuseum - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Parker) - Verdi A
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 21.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Aust-Agder Folkemuseum ligger sør for Langsævann, nord for Arendal sentrum i Arendal kommune og
berggrunnen er generelt bestående av granittisk gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen parklandskap med utformingen parker. Lokaliteten
består av parkarealene rundt museumsbygningene, et mindre areal med park langs Langsævannet og noe rik edellauvskog med gammel
ask i sørøst. I parken står det flere store helkronete asker med stammediameter mellom 70 og 100 cm. Flere av askene er hule. Det står
også en del lønn, lind, platanlønn, bøk, og en stor alm med stammediameter på 70 cm. Flere av de eldste askene står i overgang til
lågurt eikeskog i sørøst, denne er derfor tatt med som mosaikk. Mesteparten av lokaliteten har plen, men mellom de eldre trebygningene
i sørøst er det partier med engvegeatasjon ført til frisk fattigeng (G4a). Det er avgrenset en rik edellauvskog med alm-lindeskog i sørøst.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten, men det er potensial for epifyttiske vekster knyttet til rike
lauvtrær, insekter og sopp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ved meget god hevd.Trærne er fristilte, med unntak av de gamle askene i lågurt-eikeskogen. Alt
av stammeris var fjernet.
Fremmede arter: Platanlønn.

Vegetasjon: Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
Frisk fattigeng (G4)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en park med flere svært gamle og mange hule trær, mest ask. Lokaliteten er godt hevdet og det er
potensial for insekter og sopp. Verdien settes til svært viktig (A).
Skjøtsel og hensyn: Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter.
Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør

110

Naturtyperegistreringer i Arendal Kommune 2010
benyttes stedegne arter eller arter med lav risiko i grøntarealene. Platanløn bør fjernesog må ikke få spre seg. Det bør legges til rette for
en kontinuitet av gamle trær på lokaliteten.

495, Sageneset Ø - KULTURLANDSKAP, Artsrik veikant - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 22.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Sageneset ligger vest for Stoa i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis
med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen artsrik vegkant og består av en vegkant mellom
Sageneset og Bråstad gruver. I vegkanten står det engknoppurt, lakrismjelt, filtkongslys, ryllik, prestekrage, engsmelle, skogkløver,
gullris, smørbukk, fuglevikke, blodstorkenebb, sølvbunke, følblom, hundegras, hengeaks, hestehov, blåklokke, blåknapp og liljekonvall.
Vegetasjonen er ført til urterik kant (F4).
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten, men artsrike vegkanter er viktige for mange insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ved god hevd og ser ut til å bli jevlig ryddet. Ingen tegn på gjengroing.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et skoglandskap med spredte småbruk, og tilgrenser en dyrket eng.
Vegetasjon: Urterik kant (F4)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en artsrik vegkant i et skoglandskap med noe landbruk. Verdien er satt til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Vegkanten bør slås på sensommeren med noen års mellomrom for å hindre gjengroing.

497, Sageneset NØ - FERSKVANN/VÅTMARK, Naturlig fisketomme innsjøer og tjern (Små myrtjern og myrpytter) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 22.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Sageneset ligger vest for Stoa i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis
med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen naturlig fisketomme innsjøer og tjern med utformingen
små myrtjern og myrpytter. Lokaliteten består av flere mindre pytter tett forbundet med mindre vannsig. Lokaliteten er delt i to av
jernbanen, men forbindelsen er oprettholdt da det går rør under jernbanen. Vegetasjonen er noe rik med kattehale, myrkongle,
kjempepiggknopp, klourt, elvesnelle, bred dunkjevle, fredløs, flaskestarr, mjødurt, pors, sennegras, vassgro og selsnepe. Flaskestarr og
elvesnelle dominerer og vegetasjonen er ført til elvesnelle- og flaskestarrsump (O3ab) med innslag av rikstarrsump med bred dunkjevle
(O5c). I bunnsjiktet er det store putedannende moser der feltsjiktet er mindre dominerende.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten, men det er potensial for insekter og amfibier.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er trolig noe påvirket av oppdelingen toglinjen medfører, men er ellers velutviklet og i god
tilstand.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et skoglandskap med spredte småbruk, men er ingen gårdsdam.
Verdivurdering: Lokaliteten består av flere små og noe rike myrpytter uten spesielle funn. Verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten bør utvikles fritt.

498, Myra - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk fattigeng) - Verdi A
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 22.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Myra ligger vest for Stoa i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis med
innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypene naturbeitemark med utformingen frisk
fattigeng (G4a) og fuktig fattigeng (G1b). Avgrensningen inkluderer også to store gamle trær med utformingene skjøttet/styvet tre og
gammelt tre. Det står en hul styvet alm med 100 cm i stammediameter langs innkjørselen til småbruket, og oppe ved huset står det en
gammel ask med 60 cm i stammediameter. Naturbeitemarken strekker seg fra en liten innsjø i nord, deles i to av innkjørselen og videre
sørover mot myrområdet ved Stoa. Det står noen skogteiger med åpne lysninger på delområdet i sør. Mesteparten av naturbeitet er frisk
fattigeng med gjeldkarve, ryllik og engsoleie som dominerende arter. Lengst i sør og nord, ved overgangene til henholdsvis myr og
innsjø, er det fuktige fattigenger med mjødurt, fredløs, knappsiv, sølvbunke, selsnepe, kattehale og hanekam. I feltsjiktet ellers finnes
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nyseryllik, følblom, tepperot, kvitkløver, blåknapp, blåklokke, fagerklokke, rødknapp, blåkoll og prestekrage. På tørre knauser og i en
skrent i vest er det mer tørrengpreg med markjordbær, smørbukk, rødsvingel, legeveronika, lintorskemunn, prikkperikum og
engtjæreblom. Tresjiktet i skogteigene består av eik, lønn og bjørk, med hassel og korsved i busksjiktet. Nede ved fuktengene er det noe
ørevierkratt, ellers spredte småkratt av rose sp, bringebær, bjørnebær og einer.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten, med unntak av ask og alm (NT). Det er potensial for
insekter og beitemarkssopp. Den hule almen har potensial for vedlevende insekter og epifyttisk flora.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er ved god hevd, var godt og jevnt nedbeitet av kveg ved befaring. Det er ingen tegn til
nitrofilering eller kultivering (marken er svært skrinn og steinete). Skrenten i vest er tydelig nettopp ryddet. Den styvete asken er styvet
for få år siden og stammeris er fjernet på begge trærne.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et skoglandskap med spredte småbruk, og kulturlandskapet er preget av småskala mosaikk
med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på husdyrhold og grasproduksjon.
Verdivurdering: Lokaliteten består av et større areal med svært godt hevdet og artsrik naturbeitemark, hvor det også er avgrenset to
gamle store trær, herav en hul styvet alm. Det er potensial for beitemarksopp. Verdien settes til svært viktig (A).
Skjøtsel og hensyn: Dagens hevd av naturbeitemarken er meget god og bør opprettholdes. Naturbeitemarken må ikke tilføres gjødsel. De
gamle store trærne er også godt hevdet og det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet. Trær kan stå i
flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av
sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.

503, Assev, Indre - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk fattigeng) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 22.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Assev ligger nord i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis
med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypen naturbeitemark med utformingene frisk
fattigeng (G4a) og frisk, næringsrik natureng (G13). Lokaliteten består av en naturbeitemark mellom Assevvannet og veien inn til Assev,
og er omgitt av dyrket eng. Lokaliteten er variert med flere små skogteiger og knauser med kantkratt og urterik kant. Her står det en del
eldre alm, ask, eik, lind, lønn og svartor, med en del hegg og hassel i busksjiktet, mens rose- og einerkratt (F5d) finnes på tørre knauser.
I feltsjiktet finnes smørbukk, mørkkongslys, engtjæreblom, engknoppurt, gjeldkarve, skogkløver, blåklokke, lintorskemunn, ryllik,
nyseryllik, rødsvingel, engkvein, legeveronika, gulaks, småsyre, smalkjempe, grasarve, prikkperikum, prestekrage, rød jonsokblom,
harestarr, blåknapp, blodstorkenebb og hengeaks, og artsmangfoldet er er størst i de urterike kantene og på knausene, ført til urterik
kant (F4). De frodige arealene er dominert av ryllik, engsoleie, hundegras og timotei.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten, med unntak av ask og alm (NT). Det er potensial for
insekter og beitemarkssopp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er ved god hevd, var godt og jevnt nedbeitet av kveg ved befaring. Deler av naturbeitet er
påvirket av oppdyrking, gjødsling og innsådd gress, disse er forsøkt utelatt i avgrensningen. Store deler av naturbeitemarken er på nokså
skrinn jord og her er det ingen tegn til kultivering eller gjødsling.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et skoglandskap med spredte småbruk, og kulturlandskapet er preget av småskala mosaikk
med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på husdyrhold og grasproduksjon.
Vegetasjon: Frisk, næringsrik natureng / Skogstorkenebb-ballblomeng (frisk, næringsrik eng) (Rødlistebetegnelse) (G13)
Einer-rose-utf / Rikt einer-rosekratt (Rødlistebetegnelse) (F5d)
Urterik kant (F4)
Vanlig utf (G4a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en variert naturbeitemark med mye urterike kanter og knauser. Det er også noe rik edellauvskog
med hasselkratt. Verdien er satt til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Dagens hevd av naturbeitemarken er god og bør opprettholdes. Naturbeitemarken må ikke tilføres gjødsel. Det vil
være gunstig med fristilling av eldre edellauvtrær.

506, Rossevannet N - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk fattigeng) - Verdi C
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Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 23.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lille Rossedalen ligger nord for Rossevannet nord i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen er
generelt bestående av båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypen naturbeitemark med utformingene frisk
fattigeng (G4a) og fuktig fattigeng (G1b). Lokaliteten består av en eng dominert av engsoleie, følblom, ryllik og rødsvingel, mens
knappsiv og sølvbunke er dominerende i de fuktige delene. Det største artsmangfoldet finnes på noe tørrere partier, her finnes nyseryllik,
gulaks, gråurt, fuglevikke, timotei, småsyre, lintorksemunn, grasarve, kvitkløver, tepperot, rødknapp og prikkperikum.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten. Det er potensial for insekter og beitemarkssopp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er ved svak hevd, det var ingen tegn til beite ved befaring og feltsjiktet var i ferd med å legge
seg. Det var satt opp sauenetting rundt engen, denne var noe forfallen. Engen har trolig vært en slåttemark tidligere som har vært
beitet i nyere tid, og har nok vært kultivert noe for lengre tid tilbake. Bakken er jevn og uten tegn til tråkk, og det er ingen tydelige
nitrogenpåvirkede flekker. Hele engen er svært lite gjødselpåvirket og med unntak av ulike nivåer av fukt, er artsmangfoldet jevnt fordelt
på arealet.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et skoglandskap med spredte småbruk, og kulturlandskapet er preget av småskala mosaikk
med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på husdyrhold og grasproduksjon.
Vegetasjon: Vanlig utf (G4a)
Knappsiv-lyssiv-utf (G1b)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en noe artsrik eng som har vært svært lite kultivert og gjødslet. Den er noe gjengrodd. Verdien
settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Engen er sannsynligvis en slåttemark som har vært noe beitet. Det er ingen arter som er spesielt sårbare for beite,
og engen kan dermed hevdes med beite og/eller slått. Slått bør utføres på sensommeren etter 10. juli, beitepresset bør være moderat.
Engen må ikke gjødsles eller kultiveres.

507, Reiersøl - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 23.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Reiersøl ligger nordvest i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis med
innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypene store gamle trær med utformingen
gammelt tre og småbiotopen åkerholme. På tunet på gården står det en svært stor ask med stammediameter på ca 100 cm. Den er trolig
rammet av askesyken for flere av de ytre kvistene er uten lauv. Rundt på gården har det stått flere store alm (og ask?), disse er nå felt.
På nordsiden av tunet er det en større åkerholme med rik edellauvskog ført til vegetasjonstypen lågurt eikeskog (D2a). Tresjiktet er
dominert av middelaldrene og grov eik med noe alm og ask. Stammediameteren er mellom 40og 60 cm, med en del ung ask og eik
innimellom. Feltsjiktet er dominert av liljekonvall, men i åpne lysninger er det noe mer engvegetasjon med smyle, engsmelle og
skogstorkenebb. Skogen kan muligens ha vært en hagemark.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten, med unntak av alm og ask (NT). Det er potensial for
insekter og sopp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Asken på tunet er ved god hevd, men vil trolig dø om få år dersom den er rammet av askesyken. Det er felt
flere store ask og alm på gården, noe som er svært uheldig. Åkerholmen bærer preg av å ha vært beitet eller holdt relativt åpen tidligere,
og kan være en gjengroende hagemark.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med relativt store arealer intensivt dyrket mark. Landbruket er stort sett
basert på husdyrhold og grasproduksjon, men innimellom finnes åkerholmer og landskapselementer som store gamle trær og
steingjerder.
Vegetasjon: Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en stor gammel ask og en større åkerholme med hagemarkpreg. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Den store asken på tunet er godt hevdet, men vil muligens dø om få år. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er
døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli
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lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i
kulturlandskapet. Åkerhomen vil begunstiges av noe tynning ved at eldre (edellauv)trær fristilles og må gjerne beites.

510, Tykkeris - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 23.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Tykkeris ligger vest i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis
med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypene store gamle trær med utformingen stor
eik, og parklandskap med utformingene alleer og park. Lokaliteten består av flere store trær på Tykkeris og avgrensingen gjelder kun
trærne. I utkanten av dyrket mark, ved et bolighus, står er stor eik md stammediameter på ca 70 cm. På tunet på gården står det flere
store tuntrær av blant annet lønn, bøk og hestekastanje, og alleen inn til gården har både lønn og eik. Trærne har en stammediameter
på 40-60 cm og det er ikke observert noen tegn til hulhet.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten.
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne er ved god hevd, alt stammeris og kratt er fjernet. Vegkanten i alleen er muligens noe smal- røttene
kan bli skadet ved jordbearbeiding.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med relativt store arealer intensivt dyrket mark. Landbruket er stort sett
basert på husdyrhold og grasproduksjon, men innimellom finnes åkerholmer og landskapselementer som store gamle trær og
steingjerder.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en stor eik, en allee og tuntrær på gård i et kulturlandskap. Verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Trærne er ved god hevd og kratt/stammeris er fjernet. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør
viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær
lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet. Det bør
vurderes å gjøre vegkanten langs alleen noe bredere og gjerne legge til rette for en artsrik vegkant.

511, Øvre Løddesøl gård - KULTURLANDSKAP, Småbiotoper (Åkerholmer) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 23.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Løddesøl ligger i vestre del av Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis med
innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen småbiotoper med utformingen åkerholme, og det er tatt
med en mosaikk av store gamle trær med utformingen hult tre. Lokaliteten består av en større åkerholme ved Øvre Løddesøl gård, og
vegetasjonen veksler mellom noe rik eik og ask langs jordekanten til fattigere og tørrere eik og furu på toppen. Vegetasjonen er dominert
av liljekonvall og blåbær i henholdsvis nedre og øvre deler, ellers finnes det en del smyle, hvitveis, småmarimjelle og litt hengeaks. Flere
av furutrærne og enkelte av eikene er grove, men ungskog av ask og eik er dominerende i tresjiktet. Rett ved uthuset står en midels
grov hul ask, denne har en stammediameter på 70 cm og er nesten død.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten, med unntak av ask (NT).
Bruk, tilstand og påvirkning: Åkerholmen ser ut til å være noe ryddet/tynnet i kantene en tid tilbake, da tresjiktet her er svært ensartet
og ungt.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med relativt store arealer intensivt dyrket mark. Landbruket er stort sett
basert på husdyrhold og grasproduksjon, men innimellom finnes åkerholmer og landskapselementer som store gamle trær og
steingjerder.
Vegetasjon: Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en åkerholme med rik edellauvskog i et intensivt drevet kulturlandskap. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Det anbefales fri utvikling.
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512, Paddetjern - FERSKVANN/VÅTMARK, Naturlig fisketomme innsjøer og tjern (Små myrtjern og myrpytter) - Verdi A
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 23.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Paddetjern ligger øst for Løddesøl, i vestre del av Arendal kommune og berggrunnen er generelt
bestående av båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen naturlig fisketomme innsjøer og tjern med utformingen
små myrtjern og myrpytter. Avgrensningen er primært gjort fordi lokaliteten har en kjent forekomst av damfrosk. Kantene rundt tjernet
består av matter med torvmose, og helt ned mot vannkanten er det et belte med flaskestarr. Det finnes også noe elvesnelle, takrør,
pors, rome og rundsoldogg. Det er flytebladvegetasjon med gul nøkkerose i tjernet.
Artsmangfold: Lokaliteten er viktigste leveområde for damfrosk i Norge, og den er også observert i et par av de nærliggende tjernene.
Iletjenn i nord har noe fisk. Det er potensial for andre amfibier og invertebrater.
Bruk, tilstand og påvirkning: Tjernet ligger åpent til med mye solinnstråling. Tilstanden er god.
Fremmede arter: Ingen
Vegetasjon: Elvesnelle-starr-sump (O3)
Nøkkerose-utf (P2b)
Verdivurdering: Lokaliteten består av et myrtjern med en bestand av damfrosk. Verdien settes til svært viktig (A).
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten er nærmere beskrevet med anbefalt forvaltning i Handlingsplan for damfrosk av Direktoratet for
Naturforvaltning (finnes på http://www.dirnat.no/content/483/Handlingsplan-for-damfrosk)

513, Omholt N - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk fattigeng) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 23.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Omholt ligger nordvest i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen naturbeitemark med utformingen frisk fattigeng (G4a).
Avgrensningen inkluderer engen nord for veien gjennom Omholt, og engen er variert med flere tørrbakker, knauser med trær og noe
friske partier i fordypninger. Det star flere grove hasselbusker med stammediameter opptil 20 cm og ellers en del middelaldrene eik og
furu spredt på beiteengen. Feltsjiktet er dominert av ryllik, gjeldkarve og engkvein, noe hundegras i de friskere partiene, og engknoppurt
og blodstorkenebb i de tørreste partiene. Ellers finnes blåknapp, smørbukk, rødknapp, tepperot, blåklokke, prestekrage,
markjordbær,engtjæreblom, legeveronika og tveskjeggveronika. Det er noe ung ask og bjørk sammen med rose sp i kantkratt.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten. Det er potensial for insekter og beitemarkssopp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er ved god hevd uten strøsjikt, men med noe oppvoksende ung ask og bjørk her og der. Det er
ingen tegn til nitrofilering eller tråkkslitasje. Engen var ikke nedbeitet ved befaring, men er sannsynligvis beitet av hest vår og høst.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk, og landskapet er preget av småskala mosaikk med
åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Det er avgrenset flere hagemarker i området. Landbruket er stort sett
basert på husdyrhold og grasproduksjon.
Vegetasjon: Blodstorkenebb-utf / Blodstorkenebb-utforming (Rødlistebetegnelse) (F4a)
Einer-rose-utf / Rikt einer-rosekratt (Rødlistebetegnelse) (F5d)
Vanlig utf (G4a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en artsrik, lite næringspåvirket og tørr naturbeitemark med eiketrær og grov hassel. Verdien settes
til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Dagens hevd av lokaliteten er god og bør opprettholdes. Det vil trolig være nødvendig å rydde bort oppvoksende
kratt etter hvert, men hassel og de store eikene bør bevares. Eikene bør holdes fristilt og stammeris fjernes. Det bør legges til rette for
en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet. Engen må ikke gjødsles.

514, Lille Omholt Ø - KULTURLANDSKAP, Hagemark (Eikehage) - Verdi B
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Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 23.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Omholt ligger nordvest i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypene hagemark med utformingen eikehage og
naturbeitemark med utformingen fuktig fattigeng (G1b). Avgrensningen inkluderer en hagemark og fukteng øst for bebyggelsen på Lille
Omholt. Hagemarken er dominert av eldre eik med stammediameter på 40-70 cm, men det finnes også en del stor gran og
middelaldrene ask, lønn, lind og bjørk. Det står en hul lønn i hagemarken. Det er svært lite ungt tresjikt og busksjikt, kun noe hassel i
utkantene og ellers noe ung eik og rogn. Det er lite død ved. Feltsjiktet er best utviklet på åpne lysninger og knauser, og består av
engtjæreblom, ryllik, følblom, småsyre, smørbukk, gulaks, smyle, blåklokke, nyseryllik, gråurt,prikkperikum, smalkjempe og prestekrage.
Det er noe kratt av rose sp og bringebær. Fuktengen er dominert av knappsiv og ellers finnes noe sølvbunke, tungras og hanekam.
Engen var helt nedbeitet ved befaring og artsmangfoldet er sannsynligvis noe høyere.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten. Det er potensial for insekter og beitemarkssopp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Hagemarken er ved god hevd, men med noe oppvoksende ung eik og rogn her og der, og er tydelig beitet.
Det er ingen tegn til nitrofilering eller tråkkslitasje. Fuktengen var helt nedbeitet av hest ved befaring, og har ingen tegn til kultivering
eller gjødsling. En annen fukteng foran huset er grøftet.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk, og landskapet er preget av småskala mosaikk med
åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Det er avgrenset flere hagemarker i området. Landbruket er stort sett
basert på husdyrhold og grasproduksjon.
Vegetasjon: Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
Vanlig utf (G4a)
Verdivurdering: De største verdiene er knyttet til hagemarken, mens fuktengen er mindre viktig. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Hagemarken er ved god hevd og denne bør opprettholdes med moderat beitepress og noe rydding av kratt ved
behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet
må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette
for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

515, Lille Omholt - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Parker) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 23.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Omholt ligger nordvest i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen parklandskap med utformingen parker. Parklandskapet
inkluderer flere store gamle trær på tun og i hagen på Lille Omholt. Her står det blant annet flere styvete ask, gamle frukttrær og en
styvet lønn. De groveste styvingstrærne har en stammediameter på 80 cm, mens 40 - 60 cm er vanligst.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten. Det er potensial for insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Styvingstrærne rundt bebyggelsen er ved svak hevd og har ikke vært styvet på flere år. De står noe
eksponert til ved åpen mark, men det at flere står sammen gjør den trolig noe mer beskyttet.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk, og landskapet er preget av småskala mosaikk med
åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Det er avgrenset flere hagemarker i området. Landbruket er stort sett
basert på husdyrhold og grasproduksjon.
Verdivurdering: De største verdiene er knyttet til hagemarken og de gamle styvingsaskene, mens fuktengen er mindre viktig. Verdien
settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: De gamle styvingstrærne bør styves for å unngå vindfall. De bør styves forsiktig over flere år i oppstartsfasen, og så
hvert 3.-5. år videre. Stammeris bør fjernes ved behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for
saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en
naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

516, lille Omholt V - KULTURLANDSKAP, Artsrik veikant - Verdi B
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Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 23.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Omholt ligger nordvest i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen artsrik vegkant og er ført til vegetasjonsutformingen
frisk fattigeng (G4a). Vegkanten var nylig klippet ved befaring, og er en del av plenen til enebolig på Omholt. I feltsjiktet dominerte
prestekrage og mattesveve, ellers fantes blåklokke, ryllik, rødknapp, gråurt, prikkperikum, smørbukk og smalkjempe. Artsmangfoldet er
trolig noe høyere. Bunnsjiktet består av engkransmose.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten. Det er potensial for insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Vegkanten var klippet helt kort. Om dette er gjennomgående praksis gjennom sommeren er usikkert, men
mye tyder på dette, blant annet et tett og kortvokst feltsjikt. Dette hindrer fullført blomstring og frøsetting.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk, og landskapet er preget av småskala mosaikk med
åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Det er avgrenset flere hagemarker i området. Landbruket er stort sett
basert på husdyrhold og grasproduksjon.
Vegetasjon: Vanlig utf (G4a)
Verdivurdering: Lokaliteten beståraven artsrik vegkant med noe dårlig hevd i kulturlandskapet på Omholt. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Denne nedre delen av plen i vegkanten er urterik og bør få stå uten å bli klippet frem til sensommeren, slik at
blomstring og frøsetting fullføres.

518, Sagenes - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 23.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Sagenes ligger nord i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypene store gamle trær med utformingene
gammelttre og stor eik, og naturtypen småbiotoper med utformingen åkerholme. De fleste store gamle trærne står på åkerholmene
mellomde oppdykete engene, og i tillegg stårdet flere gamle frukttrær rundt tunet på Sagenes. Åkerholmene har endel kratt av hassel,
ask, rose sp og einer, og de 4-5 eikene har en stammediameter på rundt 60-70 cm. En høyvokst ask har en stammediameter på 70 cm.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten. Det er potensial for insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Åkerholmene er uten skjøtsel og det er dominans av kratt. Trærne har lite stammeris.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk, og landskapet er preget av småskala mosaikk med
åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Det er avgrenset flere hagemarker i området. Landbruket er stort sett
basert på husdyrhold og grasproduksjon.
Verdivurdering: Lokaliteten består av flere åkerholmer med flere store gamle trær uten spesielle verdier. Verdien settes til lokalt viktig
(C).
Skjøtsel og hensyn: Det vil være gunstig om noe kratt og stammeris fjernes, slik at trærne blir mer fristilt. Trær kan stå i flere hundre år
etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør
stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i
kulturlandskapet.

519, Nedre Sagvannet NV - SKOG, Gammel barskog (Gammel granskog) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 23.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Sagvannet ligger nord i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen ammel barskog med utformingen gammel granskog, og
har innslag av store gamle trær med utformingen hul eik. Lokaliteten består av et felt med gran som dominerende treslag, men med
innslag av eik, rogn, bjørk, lønn og osp, og med hassel i busksjiktet. I fuktige partier er det noe korsved og hegg. Det er god fordeling i
alderssammenssetningen, selv om gammel gran og yngre lauvtrær er mest vanlig. I skogen står det en gammel hul eik med
stammediameter på 40 cm. Hulheten er ikke undersøkt, åpningen var svært liten ca 150 cm oppe på stammen. Denne er lagt inn som
mosaikk. Feltsjiket er rikt med dominans av lågurt (B1a) og stedvis med dominas av småbregner som fugletelg. Her opptrer blåbær,
maiblom, hårfrytle, gjøksyre på de fattigste partiene, mens blåveis, tannrot, hengeaks, fagerklokke, knollerteknapp og klokkevintergrønn
finnes i de rikere partiene. I sør er det overgang til hogstfelt.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten. Det er potensial for sopp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er uten store inngrep og det er ikke tegn til hogst. Det er mye død ved, spesielt av gran.
Fremmede arter: Ingen
Vegetasjon: Sørlig/østlig lavland-utf (B1a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en lågurt granskog med rikt innslag av lauvtrær, blant annet en hul eik. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Det anbefales fri utvikling.

526, Lunnerød gård - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Alléer) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 25.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lunnerød ligger nord for Nidelva ved Asdal midt i Arendal kommune og berggrunnen er generelt
bestående av båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypene parklandskap med utformingen alleer og
naturtypen artsrik vegkant som er ført til vegetasjonsutformingen frisk/tørr middels baserik eng (G7a) og kantkratt med einer-rose
(F5d). Lokaliteten består av en allee med gammel og grov lind, de fleste har en stammediameter på rundt 60-70 cm og flere er hule. Det
står også to eldre ask langs veien og på tunet, sammen med en fullkronet lind og en gammel hul alm. Midt i vegstrekningen med linder
er det et lite opphold i alleen, her er det tatt med en artsrik vegkant på en tørr knaus. Feltsjiktet her består av blåknapp, gjeldkarve,
ryllik, smørbukk, engtjøreblom, gulaks, prikkperikum, gullris, svever, lintorskemunn, liljekonvall og blåklokke. Det er noe kratt av rose
og noe ung rogn og et ungt forvillet epletre.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten. Det er potensial for insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er ryddet rundt trærne i alleen, men den vestligste delen av alleen har behov for styving. Den østligste
delen av alleen er styvet, men her er det en del stammeris på trærne.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk og intensivt dyrket mark, og landskapet er preget
av småskala mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på
husdyrhold og grasproduksjon.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en gammel linde-allee med flere hule trær og inkluderer flere tuntrær og en artsrik vegkant.Verdien
settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: De gamle styvingstrærne bør styves for å unngå vindfall. De bør styves forsiktig hvert 3.-5. år. Stammeris bør
fjernes ved behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter.
Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør
legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

528, Lerestveit - SKOG, Gammel fattig edellauvskog (Eikeskog) - Verdi A
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 25.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen. Lokaliteten er tidligere registrert av Tor Erik Brandrud (NINA) som BN00023655, Lerestveit.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lunnerød ligger nord for Nidelva ved Asdal midt i Arendal kommune og berggrunnen er generelt
bestående av båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen gammel fattig edellauvskog med utformingen eikeskog
med innslag av rik edellauvskog med utformingen rike hasselkratt. Vegetasjonen er ført til en mosaikk av blåbær-eikeskog (D1a), lågurt
eikeskog (D2a), rike hasselkratt (D2d) og småbregne-lavlandsutforming (A5a). Mesteparten av lokaliteten består av enten fattig eikfuruskog eller noe fuktigere gran-eikeskog, men i skrentene ned mot gården på Lerestveit er det flere felt med rike hasselkratt og lågurt
eikeskog. Tresjiktet er overveiende middelaldrene, med enkelte eldre eiker innimellom. Feltsjiktet er dominert av einstape, røsslyng,
blåbær, liljekonvall og smyle med noe småmarimjelle, men i rikere partier finnes hengeaks, skogfiol, blåknapp, smalkjempe,
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bakkemynte, engknoppurt og blåklokke. Det har vært gruvevirksomhet i Lerestveit-heia tidligere og flere steder i heia er det grotter og
dammer etter gruvedriften. Det er lite død ved i skogen.
Artsmangfold: Det er registrert svært mange sopp i skogene på Lerestvedt av Tove H. Dahl, blant annet Cantharellus amethysteus (NT),
giftig rødskivesopp (NT), Inocybe corydalina (VU), falsk brunskrubb (NT), blek korallsopp, marsipankremle, rutekremle (NT), gulbrun
storpigg (NT), skjellrørsopp (EN), bittermusserong (EN), sleip kastanjemusserong (VU). I følge Per Fløystad (eier av Lerestveit) så er det
funnet salamander i dammene, men disse opplysningene er ikke bekreftet i nyere tid.
Bruk, tilstand og påvirkning: Store deler av skogen er plukkhogget, og det er en del stier, steinbrudd og små skogsbilveier gjennom
skogen.
Fremmede arter: Ingen
Vegetasjon: Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Rike hasselkratt, østlig utf (D2d)
Småbregne-lavland-utf (A5a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en middelaldrene plukkhogget fattig eikeskog med innslag av noe rikere lågurt eikeskog og rikt
hasselkratt. Det er funnet svært mange truete og sjeldne sopp på lokaliteten. Verdien settes til svært viktig (A).
Skjøtsel og hensyn: Skogen bør ha fri utvikling og det er spesielt ønskelig med mer død ved i lokaliteten.

529, Gjennestad, Indre - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk næringsrik "natureng") - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 26.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gjennestad ligger nord for Rykene vest i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypene naturbeitemark med utformingen frisk
næringsrik natureng (G13) og hagemark med utformingen eikehage. Naturbeitemarken ligger i en ravinedal og i de øvre delene er det
flere flater med hagemark av eik. Eik er dominerende treslag, men det finnes en del furu og noe ask,gran, bjørk og rogn. Tresjiktet er
overveiende middelaldrene, men det finnes enkelte eldre trær. Det er lite død ved. I ravineskrentene står det noe hasselkratt, samt en
del ask og svartor. Det er en del kantkratt av einer og rose, og i de fuktigste partiene består feltsjiktet av knappsiv, sølvbunke,
skogburkne, strutseving, ryllik og engsoleie. I tørrere deler består feltsjiktet av engsoleie, ryllik, nyseryllik, blåklokke, blåknapp,
hundegras, smyle og engkvein.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten. Det er potensial for insekter og beitemarkssopp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Hagemarken og naturbeitemarken er ved god hevd og blir beitet av kveg. Naturbeitemarken er næringsrik
og frodig. Det er lite tråkkslitasje, kun enkelte stier i ravinen. Nederst er kantene ved bekken noe opptråkket.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk og intensivt dyrket mark, og landskapet er preget
av småskala mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på
husdyrhold og grasproduksjon.
Vegetasjon: Svartor-ask-utf / Svartor-ask-utforming (Rødlistebetegnelse) (D6b)
Frisk, næringsrik natureng / Skogstorkenebb-ballblomeng (frisk, næringsrik eng) (Rødlistebetegnelse) (G13)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Mjødurt-utf (G12c)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en middelaldrene eikehage og en naturbeitemark i ravine. Artsmangfoldet er begrenset. Verdien
settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Dagens hevd av lokaliteten er god og bør opprettholdes med moderat beitepress. Naturbeitemarken er næringsrik og
bør ikke tilføres mer gjødsel.

530, Gjennestad, Ytre - KULTURLANDSKAP, Hagemark (Askehage) - Verdi B
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Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 26.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Gjennestad ligger nord for Rykene vest i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen hagemark med utformingen askehage. Lokaliteten
består av en liten ravine med askehage i skrenten mot veien og en liten bekk i bunnen. Tresjiktet i hagemarken består av ask og svartor,
med ask som dominerende treslag. Det er nokså god aldersfordeling i tresjiktet, med to svært gamle og grove asker, flest middelaldrene
ask og svartor, og en del unge trær. Jordsmonnet er noe løst og skifret, og feltsjiktet er svakt utviklet. Kratthumleblom er dominerende
og ellers finnes noe åkertistel, legeveronika og hundekjeks. Det er noe ungt hasselkratt på lokaliteten.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten. Det er potensial for insekter og sopp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Hagemarken blir beitet av kveg, men feltsjiktet er svært dårlig utviklet, trolig som følge av en kombinasjon
av noe hardt beitepress og ett tett tresjikt.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk og intensivt dyrket mark, og landskapet er preget
av småskala mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på
husdyrhold og grasproduksjon.
Vegetasjon: Svartor-ask-utf / Svartor-ask-utforming (Rødlistebetegnelse) (D6b)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en noe rik askehage i ravine med hassel og svartor. Det er et par gamle asker øverst mot veien, og
hevden er dårlig med tett tresjikt og noe hardt beitepress. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Hagemarken bør skjøttes ved å tynne i tresjiktet, spesielt bør de grove askene fristilles, samtidig som det legges til
rette for en kontinuitet i trejiktet. Det bør også bevares en del trær langs bekken for å hindre avrenning. Mer lysinnstråling vil gi et bedre
utviklet feltsjikt som tåler tråkk og beite bedre. Beiteaktiviteten bør opprettholdes, men reduseres noe.

531, Nersten - KULTURLANDSKAP, Hagemark (Askehage) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 26.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Nersten ligger nord for Rykene vest i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypen hagemark med utformingen askehage og
store gamle trær med utformingen styvet/skjøttet tre. Lokaliteten består av en ravine med askehage hvor det rennner en liten bekk i
bunnen, og oppe langst østsiden av ravinen ved gårdsveien står seks gamle, grove styvete ask. Styvingsaskene har en stammediameter
mellom 80 og 100 cm med grov barkstruktur. Flere av dem har tegn til hulheter, med dette var høyt oppe og er ikke undersøkt nærmere.
Tresjiktet i hagemarken består av ask og svartor (D6b), med ask som dominerende treslag. Jordsmonnet er noe løst og skifret, og
feltsjiktet er nedbeitet. Det er etablert terasser på deler av ravinen. Det er noe ungt hasselkratt på lokaliteten.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokalitete nmed unntak av ask (NT), men er potensial for epifyttiske
vekster, insekter og sopp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Hagemarken blir beitet av kveg, men feltsjiktet er svært dårlig utviklet, trolig som følge av noe hardt
beitepress. Styvingsakene har ikke lang tid uten hevd og har store greiner i kronen.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk og intensivt dyrket mark, og landskapet er preget
av småskala mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på
husdyrhold og grasproduksjon.
Vegetasjon: Svartor-ask-utf / Svartor-ask-utforming (Rødlistebetegnelse) (D6b)
Verdivurdering: Lokaliteten bestårav en beitet ravine med svartor-askeskog og en allee med flere gamle og hule styvingsasker. Ravinen
er beitet noe hardt og styvingsaskene har ingen hevd. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Askene bør styves, da de store kronene gjør dem utsatt for vindfall. Styvingen bør starte forsiktig over flere år og
videre hvert 3-5 år. Stammeris fjernes ved behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for
saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en
naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

532, Øystad kirke - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Kirkegårder) - Verdi B
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Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 26.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Øystad Kirke ligger vest i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis med
innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen parklandskap med utformingene kirkegård og alleer.
Lokalitetn består av kirkegården rundt Øystad Kirke samt alleen langs veien inn til kirken. Alleen er av styvet ask og har en
stammediameter på 40-70 cm. På kirkegården står det blant annet flere bøk med stammediameter opptil 70 cm, to gamle styvete asker
med stammediameter på 50-60 cm, disse er enten svært svekket av alder eller rammet av askesyken. Begge er hule. Det står også flere
fullkronete trær rundt kirkegården, den groveste er en ask med dbh på 80 cm.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten med unntak av ask (NT). Det er potensial for epifyttiske
vekster, insekter og sopp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Parklandskapet er ved noe svak hevd, da spesielt alleen som har ikke vært styvet på lang tid. Ellers er
tilstanden god.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk og intensivt dyrket mark, og landskapet er preget
av småskala mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på
husdyrhold og grasproduksjon. Det er avgrenset et naturbeitemark i ravinene nord for kirken og rik edellauvskog i øst.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en kirkegård med en del svært gammel og hul ask, samt en del yngre trær, i et helhetlig
kulturlandskap. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Askene bør styves, da de store kronene gjør dem utsatt for vindfall. Styvingen bør starte forsiktig og strekke seg
over flere år og videre hvert 3-5 år. Stammeris fjernes ved behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige
habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær
lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

533, Øyestad Gård S - KULTURLANDSKAP, Hagemark (Eikehage) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 26.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Øystad ligger vest i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis med innslag
av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen hagemark med utformingen eikeage. Lokaliteten består
av en større hagemark med eik som dominerende treslag, men det er innslag av noe ask og svartor i de fuktigste delene, samt furu på
tørrere partier. Feltsjiktet er overveiende fattig og vegetasjonen er ført til en mosaikk av blåbær-eikeskog (D1a), svartor-askeskog (D6b)
og frisk fattigeng (G4a). Tresjiktet er overveiende grov middelaldrene eik, men det står enkelte eldre eiker innimellom, og det er svært
lite ungt tresjikt. Det er flere lysninger i skogen og i feltsjiktet finnes legeveronika, gul gåseblom, kystgrisøre, bakkeveronika, lundrapp,
skogsalat, gjøksyre, tveskjeggveronika, blåbær, nattfiol, rødknapp, smyle og blåknapp. Feltsjiktet var kort nedbeitet.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten med unntak av ask (NT). Det er potensial for insekter og
beitemarkssopp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Hagemarken blir beitet av hest og hevden er meget god med moderat beitepress. Det er ingen tegn til
tråkk, nitrofilering eller slitasje. Enkelte steder er skogen noe tett.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk og intensivt dyrket mark, og landskapet er preget
av småskala mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på
husdyrhold og grasproduksjon.
Vegetasjon: Svartor-ask-utf / Svartor-ask-utforming (Rødlistebetegnelse) (D6b)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Vanlig utf (G4a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en godt hevdet hagemark med eik. Det er stort potensial for beitemarkssopp. Verdien settes til
viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Dagens hevd er meget god og bør opprettholdes. Det kan eventuelt tynnes litt i de tetteste delene av eikeskogen ved
å fristille enkelte trær. Død ved bør bli liggende på lokaliteten.
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534, Øyestad Gård - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Parker) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 26.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Øystad ligger vest i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis med innslag
av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen parklandskap med utformingen parker og har innslag av
naturtypen dam med utformingen gårdsdam. I dammen er vegetasjonen godt utviklet og det er lite åpent vann igjen. Her dominerer
sverdlilje, ellers finnes liten andemat, vassgro, hvit nøkkerose og kjempesøtgras. Ved dammen står det et piletre, og i parkområdet rundt
bebyggelsen er det en bøk med stammediameter på 70 cm, to fullkronete ask med stammediameter på 70 cm, fem yngre styvete linder
med stammediameter opptil 50 cm, en styvet ask med stammediameter på 75 cm, lønn og hestekastanje. Det er også flere busker med
svært grov hassel, stammediameteren er på 25 cm.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten med unntak av ask (NT). Det er potensial for epifyttiskee
vekster, insekter og sopp. Fauna i dammen er ikke undersøkt, men har potensial for amfibier og invertebrater.
Bruk, tilstand og påvirkning: Parken er ved god hevd, styvingstrærne er styvet og stammeris fjernet. Det er god kontinuitet i
alderssammensetningen. Askene er vitale.
Fremmede arter: Det er registrert parkslirekne langs veien.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk og intensivt dyrket mark, og landskapet er preget
av småskala mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på
husdyrhold og grasproduksjon.
Vegetasjon: Nøkkerose-utf (P2b)
Dunkjevle-utf (O5c)
Verdivurdering: Lokaliteten består av et parklandskap med dam. Her finnes flere grove ask og hasselbusker, og dammen er velutviklet
med stedegne arter. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Dagens hevd er god og denne bør opprettholdes. Styvingstrærne bør styves hvert 3-5 år. Stammeris fjernes ved
behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet
må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette
for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

535, Bjorbekk Kirke - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Kirkegårder) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 26.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Bjorbekk ligger ved Asdal vest i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis
med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen parklandskap med utformingen kirkegård og består av
trærne og de gamle steingjerdene ved Bjorbekk kirke. Rundt kirken står det flere fullkronete ask og eik, styvet grov lind, samt flere
yngre styvete lindetrær. Det er få gamle grove trær,og ung-middelaldrene er dominerende. De groveste lindene har en stammediameter
på 70 cm.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten med unntak av ask (NT). Det er potensial for insekter og
sopp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er godt hevdet og tilstandener god. Det er positivt med kontinuitet i tresjiktet. Askene er vitale.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk og intensivt dyrket mark, og landskapet er preget
av småskala mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på
husdyrhold og grasproduksjon.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en kirkegård med middelaldrene og unge trær, men som på sikt vil bidra til store game trær i
kulturlandskapet. Verdien settes til lokalt viktg (C).
Skjøtsel og hensyn: Dagens hevd er god og denne bør opprettholdes. Styvingstrærne bør styves hvert 3-5 år og stammeris fjernes ved
behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet
må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette
for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.
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536, Engelstjern Gård - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Skjøttet/styvet) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 26.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Engelstjern ligger nord i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingene styvet/skjøttet tre
og gammelt tre og består av trærne rundt bebyggelsen på Engelstjern. Her står syv eldre asker med stammediameter på 40-80 cm. Det
er ikke observert hulheter og trærne er delvis dekket av bergflette. Tre av askene er gamle styvingstrær uten hevd.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten med unntak av ask (NT). Det er potensial for insekter og
epifyttiske vekster.
Bruk, tilstand og påvirkning: Askene står ved uthus utenfor hagen og har svært lite/ikke blitt skjøttet på lengre tid. Det er en del kratt
rundt stammene, og styvingsaskene er uten hevd. Et par av askene har noe mangelfull lauvsetting, dette kan skyldes alder eller
askesyken. Det er mye ung alm i området, vital.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk og intensivt dyrket mark, og landskapet er preget
av småskala mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på
husdyrhold og grasproduksjon.
Verdivurdering: Lokaliteten består av flere gamle og styvete asker med svak/ingen hevd i et helhetlig kulturlandskap. Verdien settes til
viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Askene bør styves, da de store kronene gjør dem utsatt for vindfall. Styvingen bør startes forsiktig over flere år og
videre hvert 3-5 år. Stammeris fjernes ved behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for
saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en
naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

537, Engelstjerna - FERSKVANN/VÅTMARK, Rik kulturlandskapssjø (Næringsrik utforming) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 26.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Engelstjern ligger nord i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen rik kulturlandskapssjø med næringsrik utforming.
Lokaliteten består av Engestjerna ved Engelstjern gård. Kantsonen rundt tjernet er stort sett velutviklet med flere meter vierkratt, blant
annet mye ørevier. Detstår også flere svartor langs bredden, både individuelt og i små treklynger. Vannkantvegetasjonen er dominert av
takrør, men det finnes også mye flaskestarr, elvesnelle, vanlig fredløs, kattehale og mjødurt. Vegetasjonen er ført til rik takrør-utforming
(O5b) og i vannmassene vokser vanlig tjønnaks og hvit nøkkerose ført til nøkkeroseutforming (P2b).
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten.
Bruk, tilstand og påvirkning: Tjernet ligger lavt i terrenget omgitt av landbruksarealer, og det er trolig en del tilsig av næring fra disse.
Det er ingen tegn til algevekst eller sterk nitrofilering. En del kratt har blitt ryddet i kantsonen, dette ligger igjen i kantsonen, men ikke ut
i tjernet.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk og intensivt dyrket mark, og landskapet er preget
av småskala mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på
husdyrhold og grasproduksjon.

Vegetasjon: Rik takrør-utf (O5b)
Nøkkerose-utf (P2b)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en rik kulturlandskapssjø med velutviklete kantsoner i kulturlandskapet. Verdien settes til viktig
(B).
Skjøtsel og hensyn: Kantsonene er velutviklete og det er viktig at disse bevares, og de smaleste kantsonene må gjerne utvides noe.
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540, Holtebekk - KULTURLANDSKAP, Hagemark (Eikehage) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 26.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Holtebekk ligger nord i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypene hagemark med utformingen eikehage og
naturbeitemark med utformingen frisk fattigeng. Lokaliteten består av en beitemark med flere større enger inn i mellom teiger med
hagemarkpreget eikeskog. Eikehagen er dominert av middelaldrene eik, og det er lite død ved og få gamle trær. Eikehagen er ført til
blåbær-eikeskog (D1a) og det finnes innsla av grove, velutviklete hasselkratt (D2d). I feltsjiktet dominerer smyle, småmarimjelle og
blåbær i eikehagen, mens engene har engkvein, følblom, blåknapp, engsoleie, blåkoll, markjordbær, knollerteknapp, faerklokke,
blåklokke, skogstorkenebb, prikkperikum, ryllik, engknoppurt, smørbukk, legeveronika, tepperot, hundegras og liljekonvall. Det er noe
rosekratt, og litt sølvbunke i fuktige sig. Lokaliteten har trolig et rikt våraskpekt.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten. Det er potensial for beitemarkssopp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Hagemarken har noe tett tresjikt og feltsjiktet under trærne er fattig og begrenset, mens engene er mer
artsrike. Lokaliteten blir beitet av kveg og er ved god hevd. Det er ingen tråkkskader eller tegn til nitrofilering. Jordsmonnet er generelt
fuktig mellom de tørre kollene.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk og intensivt dyrket mark, og landskapet er preget
av småskala mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på
husdyrhold og grasproduksjon.

Vegetasjon: Frisk fattigeng (G4)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Rike hasselkratt, østlig utf (D2d)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en eikehage og en naturbeitemark i mosaikk, i god hevd. Tresjiktet er noe tett. Det er potensial for
beitemarkssopp. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Tresjiktet i eikehagen kan med fordel tynnes en del og spesielt eldre, grove trær bør bevares og fristilles. Engen må
ikke gjødsles. Hevden av lokaliteten er god med moderat beitepress, dette bør opprettholdes. Hasselkrattet bør bevares.

542, Skjulestad 1 - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 26.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skjulestad ligger nord i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utfomingen gammelt tre og
består av en stor fullkronet ask med to stammer. Hver stamme er ca 50 cm i diameter. Asken er vital.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten med unntak av ask (NT).
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet står i vegkanten uten noen form for skjøtsel. Tilsanden er god og det er lite stammeris, men litt kratt.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk og intensivt dyrket mark, og landskapet er preget
av småskala mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på
husdyrhold og grasproduksjon.

Verdivurdering: Lokaliteten består av en noe grov og fullkronet ask i et helhetlig kulturlandskap uten spesielle funn. Verdien settes til
lokalt viktig (C).
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Skjøtsel og hensyn: Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter.
Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør
legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

543, Skjulestad SØ - KULTURLANDSKAP, Hagemark (Eikehage) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 26.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen. Lokaliteten er tidligere registrert som naturtype av Tor Erik Brandrud (NINA) som BN00023671, Skjulestad N.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skjulestad ligger nord i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen hagemark med utformingen eikehage og består av en
hagemark med flere lysninger, samt at noe eng i utkantene er inkludert i avgrensningen. Tresjiktet er dominert av midddelaldrene eik,
men det finnes enkelte eldre, grovere eiker innimellom. Det finnes felter med dominans av ung eik. I trejiktet inngår også en del
fruktttrær som kirsebær og forvillet eple, samt furu, gran, rogn, selje og bjørk. Det er rikelig med hasselkratt (D2b), spesielt i den sørlige
skrenten ned mot E18, og noe einer-rosekratt i tørrere partier (F5d). Ekeskogen er ført til en blanding av blåbær-eikeskog og lågurteikeskog (D1a-D2a). I feltsjiktet finnes sølvbunke i fuktige partier, på en fuktig eng midt ieikehagen ligger det også flere stokker av død
eik. Ellers finnes legeveronika, nyseryllik, ryllik, einstape, lintorskemunn, engtjæreblom, smyle, blåbær, liljekonvall, maiblom, hundegras,
engsoleie, skogstorkenebb, blåklokke og engknoppurt.
Artsmangfold: Det er funnet flere sjeldne og spesielle sopp i området, blant annet butt giftslørsopp, kremlevokssopp (NT), eikebroddsopp
og gul eikeriske. Det er potensial for flere sopp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Hagemarken er beitet av kveg og er ved god hevd. Det er ingen tegn til nitrofilering og tråkkslitasje.
Tresjiktet er noe tett, spesielt i flekkene med ung eik.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk og intensivt dyrket mark, og landskapet er preget
av småskala mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på
husdyrhold og grasproduksjon.

Vegetasjon: Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
Einer-rose-utf / Rikt einer-rosekratt (Rødlistebetegnelse) (F5d)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Vanlig utf (G4a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en godt hevdet eikehage med stort potensial for sopp. Det er en del død ved av eik og flere
lysninger med engvegetasjon. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Tresjiktet i eikehagen kan med fordel tynnes en del og spesielt eldre, grove trær bør bevares og fristilles. Engen må
ikke gjødsles. Hevden av lokaliteten er god med moderat beitepress, dette bør opprettholdes. Hasselkrattet bør bevares.

545, Brekkenes S - KULTURLANDSKAP, Hagemark (Eikehage) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 26.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Brekkenes ligger sørøst for Skjulestad, nord i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen er generelt
bestående av båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen hagemark med utformingen eikehage og består av en
hagemark med eik i overkant av kultivert beiteeng på Brekkenes. Tresjiktet består av middelaldrene eik med stammediameter opptil 60
cm og ellers noe lønn, bjørk og osp. Tresjiktet er noe tett. Det er svært lite kratt og ungt tresjikt, kun noe ung gran og lønn. I øst er
tresjiktet noe mer lysåpentog her står to hule eiker med stammediameter på 40 og 60 cm. Hulhetene er små og lite utviklet. Disse er lagt
inn som mosaikk med antall i prosentfeltet. Eikehagen er ført til blåbær-eikeskog (D1a).Feltsjiktet er lite utviklet, men det finnes en eng
på en lysning midt i øvre del av hagemarken, denne er ført til frisk fattigeng (D4a). Feltsjiktet var meget godt nedbeitet ved befaring,
men engkvein, ryllik, engoleie, sølvbunke, blåklokke, smyle, småmarimjelle og blåbær ble registrert.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten, men det er potesial for insekter knyttet til hule eiker og
beittemarkssopp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Hagemarken er beitet av sau og er ved god hevd, men noe hardt beitet. Det er ingen tegn til nitrofilering,
men nedre del av hagemarken har en del tråkkslitasje. Tresjiktet er noe tett.
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Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk og intensivt dyrket mark, og landskapet er preget
av småskala mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på
husdyrhold og grasproduksjon.

Vegetasjon: Østlig utf / Østlig utforming (Rødlistebetegnelse) (D4a)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en eikehage med noe hardt beitepress og et begrenset artsmangfold. Det er to eiker med noe
hulhet på lokaliteten. Verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Tresjiktet i eikehagen kan med fordel tynnes en del og spesielt eldre, grove trær bør bevares og fristilles. Engen må
ikke gjødsles. Hevden av lokaliteten er god med noe hardt beitepress, dette bør opprettholdes men reduseres noe.

546, Brekkenes - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 26.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Brekkenes ligger sørøst for Skjulestad, nord i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen er generelt
bestående av båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen stor eik. Lokaliteten
består av en stor fullkronet og frittstående eik i utkanten av tunet på Brekkenes gård. Stammediameteren er ca 100 cm, og eiken er
lavvokst med noe tette greiner rundt stammen.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eiken har noe tett forgreening nederst, men lite kratt og stammeris. Tilstanden er god.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk og intensivt dyrket mark, og landskapet er preget
av småskala mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på
husdyrhold og grasproduksjon.

Verdivurdering: Lokaliteten består av en stor og grov eik i kulturlandskapet på Brekkenes. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Eiken kan med fordel få fjernet noen av de laveste greinene, og stammeris bør fjernes ved behov. Trær kan stå i
flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av
sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en
kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

547, Auste Moland Kirke - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Kirkegårder) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 26.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Austre Moland Kirke ligger ved Brekka, nord i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen er generelt
bestående av båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen parklandskap med utformingen kirkegårder og
inkluderer en mosaikk med naturtypen store gamle trær med utformingene stor eik og hul eik. Lokaliteten består av trærne på
kirkegården rundt Austre Moland kirke og samlingshuset ved siden av. Her er det flere eldre styvete linder rundt kirkebygningen og ung
styvet lind på nyetablert del. Langs veien står det flere store, fullkronete alm, syv av dem har en stammediameter på 70-80 cm. Det er
minst ti noe grove eiker med stammediameter på rundt 60 cm, og ved samlingshuset er det tre store, grove og hule eiker.
Stammediameteren er rundt 80 cm og hulheten er ikke undersøkt. Meget grov barkstruktur.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten,med unntak av alm (NT). Det er potensial for epifyttiske
vekster og insekter knyttet til hule eiker.
Bruk, tilstand og påvirkning: De store trærne er fristilte og uten stammeris, de styvete lindene er styvet jevnlig. Tilstanden er god.
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Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk og intensivt dyrket mark, og landskapet er preget
av småskala mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på
husdyrhold og grasproduksjon.

Verdivurdering: Lokaliteten består av kirkegården ved Austre Moland kirke. Her finnes flere store og vitale alm, hule eiker og styvet lind i
et helthetlig kuturlandskap. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten er ved god hevd og denne bør opprettholdes. Det vil være gunstig med etablering av et dødved-deponi
på området. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom
treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til
rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

548, Austre Moland Kirke S - KULTURLANDSKAP, Hagemark (Eikehage) - Verdi A
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 26.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Austre Moland Kirke ligger ved Brekka, nord i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen er generelt
bestående av båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen hagemark med utformingen eikehage og inkluderer en
mosaikk med naturtypen store gamle trær med utformingen hul eik. Lokaliteten består av en kolle med eikehage sør for kirken ned mot
Molandsvann. Tresjiktet er dominert av middelaldrene eik som står relativt lysåpent på fattig mark, men med flere svært gamle og hule
eiker spredt på kollen. Stammediameteren på disse er mellom 80 og 100 cm, og to av dem har velutviklet hulhet og grov barkstruktur.
Indre hulhet lot seg ikke måle, men det var etablert vedmuld. Vegetasjonen er ført til blæbør-eikeskog (D1a) og består av småmarimjlle,
blåbær, blåknapp og smyle. Det er lite ungt tresjikt og kratt, og lite død ved.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten. Det er potensial for epifyttiske vekster og insekter knyttet til
hule eiker.
Bruk, tilstand og påvirkning: De store trærne er fristilte og uten stammeris. Tilstanden er god, men lokaliteten er uten hevd og det er
trolig den skrinne marken som har begrenset gjengroingen.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk og intensivt dyrket mark, og landskapet er preget
av småskala mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på
husdyrhold og grasproduksjon.

Vegetasjon: Blåbær-eikeskog (D1a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en fattig eikehage med flere svært grove og hule eiker. Verdien settes til svært viktig (A).
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten er uten hevd, men er lite gjengrodd og lysåpen. Det vil være gunstig med iverksetting av hevd ved beite,
alternativt at lokaliteten ryddes dersom gjengroing begynner å gjøre seg gjeldende. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og
utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller
nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

549, Bjørnebu - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Gammelt tre) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 26.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Bjørnebu ligger nordøst for Arendal sentrum i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen gammelt tre og
består av en stor og gammel ask ved bebyggelsen på Bjørnebu. Asken har full krone og stammediameteren er ca 90 cm. Treet er ikke
nærmere undersøkt.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten med unntak av ask (NT). Det er potensial for epifyttiske
vekster.
Bruk, tilstand og påvirkning: Asken er nokså fristilt og uten stammeris. Den er vital.
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Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk og intensivt dyrket mark, og landskapet er preget
av småskala mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på
husdyrhold og grasproduksjon.

Verdivurdering: Lokaliteten består av en stor og gammel ask som ikke er nærmere undersøkt. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Det vil være gunstig med noe rydding rundt asken. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør
viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær
lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

552, Ytrebø - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 28.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Yterbø ligger øst for Kilsund øst i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis
med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen stor eik. Eiken har
full krone og stammediameteren er ca 70 cm. Treet er ikke nærmere undersøkt.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten. Det er potensial for epifyttiske vekster.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eiken fristilt og uten stammeris. Den er vital.
Fremmede arter: Ingen

Verdivurdering: Lokaliteten består av en stor eik uten spesielle funn. Verdiens settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Eiken bør holdes fristilt og stammeris fjernes ved behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør
viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær
lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

553, Yterbø N - SKOG, Rik sumpskog (Varmekjær kildelauvskog) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 28.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Yterbø ligger øst for Kilsund øst i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis
med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen rik sumpskog med utformingen varmekjær kildeløvskog,
men inndelingen er noe usikker, da lokaliteten har lite skog og minner noe om en meget gjengrodd stor dam. I kantene står det
svartor/askeskog (D6b) og det er felter med mye ørevier, korsved, trollhegg og ung svartor. Feltsjiktet er dominert av sverdlilje,
sennegras og takrør, og ellers finnes vanlig fredløs, mjødurt, vassgro og skogsivaks. Lokaliteten er mangelfult undersøkt på grunn av
utilgjengelighet, det var svært fuktig. Det er andemat i vannet mellom sverdliljene. På tørrere partier fantes noe blokkebær og rose sp.
Feltsjiktet er fort til vegetasjonstypene rik sump med rik takrørutforming (O5b) og viersump med trollhegg-ørevier (E2c).
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten. Det er potensial for amfibier og invertebrater.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten hadde høy vannstand selv i en meget tørr sesong. Det var en del kvist (hageavfall) nærmest
veien.
Fremmede arter: Ingen

Vegetasjon: Svartor-ask-utf / Svartor-ask-utforming (Rødlistebetegnelse) (D6b)
Rik takrør-utf (O5b)
Trollhegg-ørevier-utf (E2c)
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Verdivurdering: Lokaliteten har en noe uviss inndeling, men består av en rik starrsump knyttet til svartor-askeskog. Verdien settes til
lokalt viktig (C)
Skjøtsel og hensyn: Hageavfall må ikke dumpes på lokaliteten, dette medfører forsuring og risiko for fremmede arter. Fri utvikling
anbefales.

554, Staubø - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 28.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Staubø ligger øst i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis med innslag av
amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen stor eik. Eiken har
full krone og stammediameteren er ca 70 cm. Treet er ikke nærmere undersøkt.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten. Det er potensial for epifyttiske vekster.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eiken fristilt og uten stammeris. Den er vital.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i utkant av boligbebyggelse ved overgang til et kulturlandskap langs kysten med spredte
småbruk og dyrket mark. Landskapet er preget av småskala mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og
steingjerder. Landbruket er stort sett basert på husdyrhold og grasproduksjon.

Verdivurdering: Lokaliteten består av en stor eik uten spesielle funn. Verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Eiken bør holdes fristilt og stammeris fjernes ved behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør
viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær
lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

555, Vatnebu S - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk fattigeng) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 28.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Vatnebu ligger vest for Kilsund øst i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypene hagemark med utformingen eikehage og
naturbeitemark med utformingen frisk fattigeng (G4a). Eikehagen er ført til blåbær-eikeskog og lågurt-eikeskog (D1a-D2a). Tresjiktet
består av middelaldrene eik med innslag av rike hasselkratt (D2d) og ellers noe ask og svartor. Den øvre delen nær veien har flere eldre
grove eiker med stammediameter opptil 70 cm, ellers er det middelaldrene eik som dominerer. Feltsjiktet er svært godt nedbeitet og
består av blåbær, smyle, rødsvingel, gulflatbelg, engkvein, blåknapp, gullris, smørbukk, småmarimjelle og hundegras.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten. Det er potensial for beitemarkssopp
Bruk, tilstand og påvirkning: Hagemarken er lysåpen og i god hevd, godt nedbeitet. Engene rundt er fulldyrket.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap langs kysten med spredte småbruk og dyrket mark. Landskapet er preget
av småskala mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på
husdyrhold og grasproduksjon.
Vegetasjon: Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
Vanlig utf (G4a)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Rike hasselkratt, østlig utf (D2d)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en middelaldrene eikehage og naturbeitemark i god hevd, og med en del grov eik. Verdien settes til
lokalt viktig (B).
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Skjøtsel og hensyn: Dagens hevd er god og bør opprettholdes. Det bær legges til rette for etablering av gamle trær og død ved på
lokaliteten.

556, Holmesund - KYST OG HAVSTRAND, Rikt strandberg (Sørlig) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 28.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Holmesund ligger vest for Kilsund vest i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen rikt strandberg med sørlig utforming. Vegetasjonen er
ført til urterik kant med blodstorkenebb (F4a), kantkratt med bjørnebær (F5c) og rikt strandberg (X1b). Blodstorkenebb er dominerende i
feltsjiktet, ellers finnes røsslyng, lintorskemunn, smørbukk, følblom, gullris, ryllik, mattesveve, skjermsveve, gjeldkarve, prikkperikum,
hestehov, bakkemynte, kantkonvall og ormetunge. Det er velutviklet kratt/busksjikt av ung rogn, ask, kirsebær, einer, rose og
bjørnebær.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten.
Bruk, tilstand og påvirkning: Strandberget ligger nær hytte/boligbebyggelse, men er uten tegn til slitasje og forsøpling. Tilstanden er god.
Fremmede arter: Ingen

Vegetasjon: Blodstorkenebb-utf / Blodstorkenebb-utforming (Rødlistebetegnelse) (F4a)
Bjørnebær-utf / Bjørnebærkratt (Rødlistebetegnelse) (F5c)
Rik utf / Rikt strandberg (Rødlistebetegnelse) (X1b)
Verdivurdering: Lokaliteten består av et rikt strandberg med velutviklet kratt og et nokså høyt artsmangfold. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Det anbefales fri utvikling.

558, Vatnebu N - KULTURLANDSKAP, Naturbeitemark ((D04) Frisk fattigeng) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 28.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Vatnebu ligger vest for Kilsund øst i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av naturtypene hagemark med utformingen eikehage og
naturbeitemark med utformingen frisk fattigeng (G4a). Eikehagen er ført til blåbær-eikeskog (D1a). Tresjiktet består av middelaldrene
eik og furu. Det er ikke funnet noen gamle trær eller død ved på lokaliteten. Feltsjiktet er svært godt nedbeitet og består av blåbær,
smyle, rødsvingel, gulflatbelg, engkvein, blåknapp, gullris, smørbukk, småmarimjelle og hundegras.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten. Det er potensial for beitemarkssopp
Bruk, tilstand og påvirkning: Hagemarken er lysåpen og i god hevd, godt nedbeitet. Engene rundt er fulldyrket.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap langs kysten med spredte småbruk og dyrket mark. Landskapet er preget
av småskala mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på
husdyrhold og grasproduksjon.
Vegetasjon: Vanlig utf (G4a)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en middelaldrene eikehage i god hevd uten spesielle funn. Verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Dagens hevd er god og bør opprettholdes. Det bør legges til rette for etablering av gamle trær og død ved på
lokaliteten.

561, Tveite S - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Skjøttet/styvet) - Verdi B
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Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 28.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Tveite ligger øst i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis
med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utfomingen skjøttet/styvet tre og
består av åtte styvete ask, den ene er muligens død (døende). Det er observert hulhet i en av askene, men lokaliteten er ikke grundig
undersøkt, så dette kan omfatte flere. Stammediameteren er mellom 50 og 70 cm.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten. Det er potensial for epifyttiske vekster og insekter knyttet til
gammel ask.
Bruk, tilstand og påvirkning: Styvingsaskene er ved god hevd og er jevnlig styvet. Stammeris er fjernet og området rundt trærne er
ryddet.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk og dyrket mark. Landskapet er preget av småskala
mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på husdyrhold og
grasproduksjon.
Verdivurdering: Lokaliteten består av flere gamle og hule styvingsasker med god hevd i kulturlandskapet på Tveite. Verdien settes til
viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Dagens hevd er meget god ob bør opprettholdes ved at askene bør styves og stammeris fjernes ved behov. Trær kan
stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av
sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en
kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

563, Ulsryggen - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Alléer) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 28.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Ulsryggen ligger sørvest for Garta vest i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen parklandskap med utformingen alleer og består av flere
fullkronete ask langs veien inn til bebyggelsen, samt en styvet ask på engen like ved. Askene er middelaldrene og har en
stammediameter på 50-60 cm.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten. Det er potensial for epifyttiske vekster og insekter knyttet til
gammel ask.
Bruk, tilstand og påvirkning: Styvingsasken er ved god hevd og er jevnlig styvet. Stammeris er fjernet og området rundt trærne er
ryddet.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk og dyrket mark. Landskapet er preget av småskala
mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på husdyrhold og
grasproduksjon.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en allee av middelaldrene ask i kulturlandskapet på Ulsryggen. Verdien er satt til lokalt viktig (C)
Skjøtsel og hensyn: Dagens hevd er meget god og bør opprettholdes med jevnlig styving av asken og rydding rundt trærne. Trær kan stå
i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av
sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en
kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

566, Hamnevollen - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 28.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Hamnevollen ligger sør for Garta vest i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen hul eik og består av
en eik langs veien inn til Hamnevollen. Eiken er hul, men hulheten var ikke mulig å undersøke. Barkstrukturen er middels grov og
stammediameteren er 70 cm. Eiken har svak lauvsetting.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten. Det er potensial for epifyttiske vekster og insekter knyttet til
hul eik.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eiken står i vegkanten, og kratt rundt er ryddet. Det er noe stammeris.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk og dyrket mark. Landskapet er preget av småskala
mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på husdyrhold og
grasproduksjon.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en hul eik i kulturlandskapet på Hamnesvollen. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Eiken bør holdes fristilt og stammeris fjernes ved behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør
viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær
lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

567, Skjulestad 4 - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 26.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skjulestad ligger nord i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utfomingen stor eik og består av
en tostammet eik på en knaus i beiteeng på Skjulestad. Stammediameteren på de to stammene er 70 og 60 cm, og eiken er lavvokst
med velutviklet bred krone.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eika står fristilt og lysåpent i landskapet. Det er lite kratt og stammeris, og engen rundt blir beitet av kveg.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk og intensivt dyrket mark, og landskapet er preget
av småskala mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på
husdyrhold og grasproduksjon. Det er avgrenset en eikehage med flere sjeldne soppfunn ved eika.

Verdivurdering: Lokaliteten består av en stor eik i kulturlandskapet på Skjulestad. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Eiken bør holdes fristilt og stammeris fjernes ved behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør
viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær
lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

568, Arnevik SV - KYST OG HAVSTRAND, Strandeng og strandsump (Strandeng-forstrand/panne) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 28.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Arnevik ligger sørvest på Flostaøya vest i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen strandeng og strandsump med utformingen strandengforstrand/panne med innslag ev noe rikt strandberg med sørlig utfoming på en tørr knaus. Strandengen ligger på en skjellsandbanke og
feltsjikettet er dominert av havsivaks og blåtopp ytterst, ført til øvre salteng (U5) og brakkvannssump med havsivaks (U8b). Innerst er
det overgang til fukteng med mjødurt og fredløs (G12c). I feltsjiket på strandengen inngår også strandstjerne, strandkjempe, saltsiv,
strandkryp, gåsemure, fjæresaulauk, og takrør. På strandberget finnes noe rosekratt (F5d), og ellers fjærekoll, blodstorkenebb,
smørbukk, kantkonvall, harekløver og fagerklokke.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten.
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Bruk, tilstand og påvirkning: Strandengen er velutviklet og det er ikke observert noen negative påvirkningsfaktorer. Det går en vei i
bakkant mellom svartortrær.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk og dyrket mark. Landskapet er preget av småskala
mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på husdyrhold og
grasproduksjon.
Vegetasjon: Rik utf / Rikt strandberg (Rødlistebetegnelse) (X1b)
Einer-rose-utf / Rikt einer-rosekratt (Rødlistebetegnelse) (F5d)
Mjødurt-utf (G12c)
Havsivaks-utf (U8b)
Øvre salteng (U5)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en middels stor strandeng med velutviklet og til dels høyvokst feltsjikt på skejllsandbanke. Det er
også tatt med et rikt strandberg. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Lokaliteten kan ha fri utvikling, men vil begunstiges av noe beite/slått.

569, Rørdalsvik - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Hult tre) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 28.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Rørdalsvik ligger sør på Flostaøya vest i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen hult tre. En alternativ
utforming er skjøttet/styvet tre. Lokaliteten består av en hul ask med stammediameter på 70 cm. Hulheten er høyt oppe og ikke
nærmere undersøkt, men er trolig lite utviklet. Asken har vært styvet tidligere.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten med unntak av ask (NT).
Bruk, tilstand og påvirkning: Asken står på tunet på Rørdalsvik og alt av stammeris er fjernet, men asken har ikke vært styvet på flere år
og har tre-fire lange greiner i kronen. Asken er vital.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap langs kysten med spredte småbruk og dyrket mark. Landskapet er preget
av småskala mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på
husdyrhold og grasproduksjon.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en hul styvet ask med svak hevd i kulturlandskapet. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Askens store krone gjør den utsatt for vindfall og den bør styves. Dette bør skje over flere år i oppstartsfasen og
videre hvert 3-5 år. Den bør holdes fristilt og stammeris fjernes ved behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør
viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær
lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

570, Skjulestad 3 - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Skjøttet/styvet) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 26.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skjulestad ligger nord i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utfomingen skjøttet/styvet tre og
består av tre styvingsasker langs veien inn til Vollene. Askene har en stammediameter på 70-80 cm og noe grov barkstruktur. De er
dekket av mose.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten med unntak av ask (NT).
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Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne står fristilt og lysåpent i landskapet, om noe tett. Askene har ikke vært styvet på flere år og har
utviklet høye kroner. Det er noe kratt rundt stammene. Askene er vitale.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk og intensivt dyrket mark, og landskapet er preget
av småskala mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på
husdyrhold og grasproduksjon.

Verdivurdering: Lokaliteten består av tre grove styvingsasker med avak hevd i kulturlandsekapet på Skjulestad. Verdien settes til viktig
(B).
Skjøtsel og hensyn: Askenes store krone gjør dem utsatt for vindfall og de bør styves. Dette bør skje over flere år i oppstartsfasen og
videre hvert 3-5 år. De bør holdes fristilt og stammeris fjernes ved behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør
viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær
lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

571, Flosta Kirke - KULTURLANDSKAP, Parklandskap (Kirkegårder) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 28.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Flosta kirke ligger midt på Flostaøya vest i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen parklandskap med utformingen kirkegård og inkluderer
krirkegåden rundt Flosta kirke samt en del gamle og styvete trær på eiendommene rundt. På lokaliteten står det svært mange (2030)middelaldrene styvete linder med stammediameter på 20-40 cm, samt en del (15-20) eldre styvete linder med stammediameter på
40-50 cm. Det står 8-10 styvete ask med stammediameter rundt 50 cm, og to grovere styvingsasker har en stammediameter på 80 cm.
Det står også flere fullkronete alm og eiker på området.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten med unntak av ask og alm (NT). Det er potensial for
epifyttiske vekster og insekter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er ved god hevd. Alle styvingstrær er styvet og stammeris fjernet. Ask og alm er vitale. Det er
god kontinuitet i tresjiktet, spesielt for lind.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap langs kysten med spredte småbruk og dyrket mark. Landskapet er preget
av småskala mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på
husdyrhold og grasproduksjon.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en kirkegård og nærliggende områder med flere grove styvete linder og asker, samt store og gamle
eiker og alm. Det er god kontinuitet i tresjiktet og hevden er god. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Hevden av lokaliteten er god og bør opprettholdes med jevnlig styving av styvingstrærne. Alle de store trærne bør
holdes fristilt og stammeris fjernes ved behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter
og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig
nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet. Det bør etableres et dødved-deponi på
lokaliteten.

572, Skjulestad 2 - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 26.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skjulestad ligger nord i midtre del av Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, glimmerskifer og hornblende.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utfomingen stor eik og består av
to store eiker på tunet på en av gårdene på Skjulestad. Eikene har en stammediameter på 65 og 60 cm.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten.
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne står fristilt og lysåpent, om noe tett. Tilstanden er god og det er ikke noe stammeris.
Fremmede arter: Ingen
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Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kulturlandskap med spredte småbruk og intensivt dyrket mark, og landskapet er preget
av småskala mosaikk med åkerholmer, artsrike vegkanter, store gamle trær og steingjerder. Landbruket er stort sett basert på
husdyrhold og grasproduksjon.

Verdivurdering: Lokaliteten består av to store eiker i kulturlandskap uten spesielle funn. Verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Eikene bør holdes fristilt og stammeris fjernes ved behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør
viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær
lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess. Det bør legges til rette for en kontinuitet av gamle trær i kulturlandskapet.

573, Merkevik V - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Stor eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 09.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Merkevik ligger nordøst på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen består hovedsakelig av granitt og
gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen stor eik. Lokaliteten
består av en stor trestammet eik, der hver enkelt stamme har en stammediameter mellom 50-65 cm. Den er ikke undersøkt nærmere.
Artsmangfold: Ingen sjeldne arter er registrert.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eiken står lysåpent.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et kystlandskap som tidligere var preget av småskala jordbruk og husdyrhold. Store deler
av kysten var utmarksbeitet, men svært få områder er i hevd i dag.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en stor eik uten spesielle funn og verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter.
Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.
Stammeris og oppvoksende kratt rundt trærne bør fjernes ved behov, og trærne bør fristiles noe mer.

574, Skarekilen N - SKOG, Rik sumpskog (Rik sumpskog) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 09.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Skarekilen ligger sørøst på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen består hovedsakelig av granitt og
gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen rik sumpskog med utformingen rik sumpskog og er ført
til samme vegetasjonstype (E4). Avgrensningen gjelder en smal stripe med sumpskog, dominert av svartor med stammediameter opptil
50 cm. I feltsjiktet dominerer skgburkne, skogsnelle og fredløs, og ellers finnes noe gauksyre og sautelg. Lokaliteten var meget tørr ved
befaring, på grunn av en svært tørr sommer, og feltsjktet er trolig noe rikere ved normal fuktighet. Svartoren stod på sokler og melom
trærne var det høljer.
Artsmangfold: Ingen sjeldne arter er registrert.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten var temporært svært uttørket, og tilgrenser et granplantefelt.
Fremmede arter: Ingen
Vegetasjon: Rik sumpskog (E4)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en svært liten rik sumpskog uten spesielle funn og verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling. Må ikke dreneres, grøftes eller plantes igjen.

576, Hefte V - SKOG, Rik edellauvskog (Lågurt-eikeskog) - Verdi A
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Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 08.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen. Deler av lokaliteten var inkludert i tidligere avgrensninger utført av Tor Erik Brandrud (NINA) som BN00023596,
Kvernhuskjerr-Nordal.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Hefte ligger sentralt på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av båndgneis
med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer, samt en meget lokal forekomst av marmor rundt Alvekilen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder en mosaikk av flere naturtyper av skog. Den dominerende
naturtypen er rik edellauvskog med utformingen lågurt eikeskog, men det er innslag av alm-lindeskog, gammel barskog med
utformingen gammel granskog og gammel fattig edellauvskog med utformingen eikeskog. Lokaliteten dekker et middels stort areal nord
for riksvei 409 mot Vågsnes og er skilt ut fra nærliggende lokaliteter med rik edellauvskog på grunn av riksveien. Avgrensningen
inkluderer flere skrenter med rik lågurt alm-lindeskog (D4a) og lågurt eikeskog (D2a). Eikeskogen er flersjiktet, men det middelaldrene
sjiktet dominerer og det er begrenset med død ved av eik. Innimellom, spesielt til høyereliggende områder er det overgang til noe
fattigere blåbæreikeskog (D1a) med en del gammel eik og furu. Det er noe hasselkratt (hassel-hagemark?) i skrentene med almlindeskog, og her er det lind som dominerer med noen spredte individer av (ung) alm. Ellers i tresjiktet finnes ask, lønn, selje, vier,
trollhegg, svartor og rogn, og det ligger en del død ved av gran. Det er innslag av lågurt granskog (B1a) i fuktige søkk. I de rike partiene
i edellauvskogen opptrer trollbær, myske, sanikel, skogfaks, fingerstarr, hengeaks, tannrot, kantkonvall, vintergrønn sp, firblad,
vårerteknapp, sumphaukeskjegg, lundhengeaks, nattfiol og liljekonvall. I bunnsjiktet fantes flere kalkkrevende arter som kalkraggmose,
krusfellmose, storkransmose og palmemose.
Artsmangfold: Det er registrert svært mye sopp på lokaliteten og i følge Tove Hafnor Dahl er det flere funn som ennå ikke er bestemt og
lagt ut. Et utvalg er tatt med i artslisten, her nevnes lundvokssopp, rosakjøttriske, hvit småfingerspp, dvergstanksopp, fiolett
greinkøllesopp, kobbertunge, grønntunge, lundvokssopp og narrepiggsopp. Det er et rikt våraspekt på lokaliteten og det er funnet
skjellrot og fuglereir i hasselkrattet. Lokaliteten har potensial for flere sjeldne sopp, moser, lav og karplanter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det går flere små kjerreveier og stier gjennom lokaliteten. Flere steder er skogen noe ensjiktet eller sterkt
tosjiktig med eldre trær og ung undervegetasjon som følge av plukkhogst og gjengoing etter opphør av hevd med beitedyr, dette gjelder
spesielt deler av hassel- og eikeskogen og alm-lindeskogen nærmest veiene og tidligere naturbeitemark. Bortsett fra en del død osp er
det lite død ved på lokaliteten.
Fremmede arter: Ingen
Del av helhetlig landskap: Det er svært få gjenstående rike edellauvskoger og sumpskoger i Arendal kommune med et viss størrelse, og
marmoren i berggrunnen er unik for regionen.

Vegetasjon: Lavurt-eikeskog / Lavurt- eikeskog (Rødlistebetegnelse) (D2a)
Østlig utf / Østlig utforming (Rødlistebetegnelse) (D4a)
Sørlig/østlig lavland-utf (B1a)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Verdivurdering: Lokaliteten har svært mange viktige artsfunn av sjeldne sopp, og større arealer med rik edellauvskog er svært sjeldent i
regionen. Skogen er i stor grad flersjiktet ogmed kontinuitetspreg. Det er potensial for flere funn og verdien settes til svært viktig (A)
Skjøtsel og hensyn: Skogen bør ha fri utvikling, eventuelt kan det tynnes noe i den mer hagemarkpregete delen med hassel og lind. Da
bør eldre edellauvtrær fristilles og hasselkratt bevares. Det må legges til rette for kontinuitet i tresjiktet og all død ved må bevares.

577, Vågsnes S - KULTURLANDSKAP, Store gamle trær (Hul eik) - Verdi C
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 11.07.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Vågsnes ligger sentralt på Tromøy i Arendal kommune og berggrunnen er generelt bestående av
båndgneis med innslag av amfibolitt, hornblendegneis og glimmerskifer.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen store gamle trær med utformingen hul eik, og består av
en hul eik langs veien sørvest på Vågsnes. Eiken har grov barkstruktur og har en stammediameter på 40 cm. Hulheten er liten og er ikke
undersøkt.
Artsmangfold: Det er ikke registrert noen spesielle arter og artsmangfoldet er ikke undersøkt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eiken står i et veikryss med mye ungt eikekratt rundt. Det er ikke tegn til hevd.
Fremmede arter: Ingen
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Del av helhetlig landskap: Det er bolig- og hyttebebyggelse i området, men eiken står i nærheten til ekstensivt drevet kulturlandskap på
Vågsnes med naturbeitemark og hagemark-beiteskog av eldre eik. Området har flere gamle trær og gamle steingjerder.
Verdivurdering: Lokaliteten består av en hul eik uten spesielle funn og verdien settes til lokalt viktig (C).
Skjøtsel og hensyn: Eiken bør ha en fristilt krone og stammeris bør fjernes ved behov. Trær kan stå i flere hundre år etter at de er døde
og utgjør viktige habitat for saprofytter og vedlevende insekter. Dersom treet må tas ned av sikkerhetshensyn, bør stammen bli lagt på
eller nær lokaliteten for en naturlig nedbrytelsesprosess.

578, Langsæ-Barbudalen - SKOG, Rik edellauvskog (Alm-lindeskog) - Verdi B
Innledning: I forbindelse med naturtypekartlegging i Arendal kommune ble lokaliteten befart den 21.08.2010 av Biofokus ved Jenny
Marie Gulbrandsen.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Langsæ-Barbudalen ligger rett nordøst for Arendal sentrum i Arendal kommune og berggrunnen er
generelt bestående av granittisk gneis.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen rik edellauvskog med utformingen alm-lindeskog og
består av den østvendte skrenten ned fra Fylkeshuset i Aust-Agder ned mot Barbuelva som renner gjennom Barbudalen. Øverst er det en
del eik og skogen her er ført til blåbær-eikeskog (D1a), mens den nedre delen og i rikere sprekker er det alm-lindeskog (D4a). Nederst er
det innsla av en del ask. Skrenten er svært bratt i sør og noe slakere i nord, der den møter parklandskapet ved Aust-Agder
Folkemuseum. Det er mye alm på lokaliteten, men denne er overveiende ung. Linden har god aldersfordeling med mye ung og en del
eldre individer, men middelaldrene trær dominerer. I overgangen til eikeskog står det flere noe grove eiker, og det ligger død ved av
osp, svartor, lind og eik i skrenten. Feltsjiktet er stedvis rikt med en forekomst av ramsløk oppe ved fylkeshuset, ellers vekslende med
noe skogfiol og myske, og flere partier med svært lite utviklet feltsjikt. Der er skogen rasmarkpreget med ustabil grunn. Nord i
avgrensingen der lokaliteten strekker seghelt ned mot Barbuelva er det tett kratt av ung ask og en del svartor. Her er det flere steder
mosedekte bergvegger og trær, her finnes blant annet skogburkne, svartburkne, matteflette og kalkraggmose.
Artsmangfold: Det er registrert noen sjeldne/truete arter på lokaliteten og ellers svært mye sopp knyttet til død ved i rik edellauvskog,
blant annet eikebarksopp, eikenarreskål, Ceriporia excelsa (NT), eikemusling, lindebeger (NT), eikebroddsopp, svovelkjuke, skarlagen
vårbeger, kullskorpe, ruteskorpe (NT). I tillegg er både ask og alm nær truet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ligger i et meget utbygd område nær sentrum.
Fremmede arter: .

Vegetasjon: Svartor-ask-utf / Svartor-ask-utforming (Rødlistebetegnelse) (D6b)
Østlig utf / Østlig utforming (Rødlistebetegnelse) (D4a)
Blåbær-eikeskog (D1a)
Verdivurdering: Lokaliteten består av en rik alm-lindeskogmed innslag av fattigere eikeskog og svartor-askeskog. Det er stedvis rikt
feltsjikt og skrenter med rasmark. Verdien settes til viktig (B).
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling.
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