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Forord 
 
 
Naturmuseum og botaniske hage, universitetet i Agder, har sammen med Tor Kviljo i 
Terrateknikk as, undersøkt biologisk mangfold i et reguleringsplanområde for 
fritidsbebyggelse ved Tengsbukta i Eigersund kommune. Naturmuseet har vurdert 
biologisk mangfold på land, mens Terrateknikk har stått for undersøkelsene i sjø. 
Kristiansen og Selmer Sivilarkitekter med Arealplanlegger / Landskapsarkitekt MNLA 
Ragnhild Kaggestad Tamburstuen som kontaktperson. 
 
Metodikken i Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser er benyttet. 
 

 
Prosjektleder Asbjørn Lie, har stått for registreringene og vurderingen i felt og har 
skrevet notatet. Førstekonservator Per Arvid Åsen står faglig ansvarlig ved 
Naturmuseum og botanisk hage, Universitet i Agder. Vi takker med dette for et 
hyggelig samarbeid, og for oppdraget.  
 
Kristiansand, 18.juni 2019. 
  
 
 

            

Vennlig hilsen 

 
Raul Ramirez 

Direktør  

 

 

Asbjørn Lie 

Prosjektleder 
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Sammendrag  
Reguleringsplanområdet er et lite småbruk som benyttes som fritidsbolig. Store deler 
av arealene blir skjøttet som eng (holdt åpne). Engområdet stekker seg ned mot 
sjø/våtmark, her står det også ei sjøbod. Engområdene og hagen ved gårdsbruket, er 
omgitt av partier med skog/trær. Det er et forholdsvis stort innslag av plantete 
fremmede bartrær, sitkagran og edelgran. I skogspartiet finnes det gammel 
rydningsrøys og steingjerde, og er preget av å være gjengrodd kulturmark. Det finnes 
og ei rydningsrøys nederst i jordet i kanten av våtmarksområdet (brakkvann med lav 
saltholdighet). 
 
Naturtyper 
Engområdene er rike og variert, og vi har vurdert deler av område som naturtypen 
slåttemark, med verdi viktig/lokalt viktig, jf. DN-håndbok 13. Deler av skogen er rik 
edelløvskog med mye spisslønn og ask (sårbar på rødlista). Dette er ikke registrert i 
Naturbase. 
 
I grensa ved innkjørselen står det et stort gammelt eiketre som tilfredsstiller kravene 
til den utvalgte naturtyper «hule eiker». Vi verdsetter naturtypen som «viktig».   
 
Landskapsøkologiske funksjonsområder, jf. Vegvesenets håndbok 
Blomsterrike enger (slåttemark) er viktige i forhold til ville pollinerende insekter og 
med artsrike veikanter og andre blomsterrike områder som binder disse sammen. 
Dette er ikke undersøkt i nærområdene til reguleringsplanområdet. 
 
Våtmarksområdet ligger utenfor reguleringsplanområdet, men vi har gitt det en kort 
beskrivelse fordi aktiviteten i reguleringsplanområdet kan påvirke området i 
forstyrrelse av fuglelivet mm. Bukta er en del av et større bløtbunnsområde, som 
overlapper med viktig funksjonsområde for vade-måke- og alkefugler, jf. faktaarket til 
naturtypen 
 
 
Konklusjon 
Reguleringsplanområdet er et kulturlandskap, med slåttemark og ei stor gammel eik 
(utvalgt naturtype). Verdien av det biologiske mangfoldet er derfor sterkt knyttet til 
bruken og framtidig av området. I dag blir den gamle enga holdt åpen ved slått, og er 
i ubetydelig grad påvirket av moderne landbruksmetoder. Ei utbygging eller fortetting 
med fritidsboliger vil bygge ned deler av arealet, men bruken av resterende arealer 
har stor betydning for det biologiske mangfoldet. Dersom større deler av området 
skjøttes som blomstereng vil det være et godt avbøtende tiltak.  
 
En systematisk fjerning av fremmede bartrær, og andre fremmede arter med svært 
høy risiko er positivt. Opprettholde engslått på de rikeste områdene av slåtteenga vil 
også være positivt for mangfoldet. Fristilling av den gamle eika er positivt for påvekst 
- organismer på denne. 
 
Utbygging som tar slike hensyn reduserer de negative sidene på det biologiske 
mangfoldet. 
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Vurdering av verdi

Områdenavn Verdi Merknad
Område A slåttemark Middels/stor Området mellom A1 og A2 har

størst verdi, behov for framtidig drift
av engområdet

Område B slåttemark Noe/middels
Område C gammel hage Noe Plen, frukttrær, hageplanter, men

også plantet gran
Område D beitemark Noe Inngjerdet område.
Område E Sitkagran Uten betydning Ønskelig av fremmed treslag

fjernes.
Område F edelløvskog Middels Kulturpåvirket, med gammelt

steingjerde og rydningsrøys.
Tynning og bevaring av eldre
edelløvtrær, spesielt ask ved en
utnyttelse av området.

Område G utvalgt naturtype Stor Fristilling av den gamle eika
ønskelig

Område H skogholt Noe Bekjemping av fremmede treslag
og arter.
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1 Innledning 
Planområdet omfatter et lite småbruk med tilhørende engarealer som strekker seg 
ned mot fjorden. Fjorden er sterk ferskvannspåvirket. Planen er at området skal 
fortettes med hytter. 

 
Kart 1 Planområdet ligger ved tettstedet Tengs like nordvest for Egersund Sentrum, 
markert med rød sirkel i kartet.  
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Kart 2 Områdeavgrensing for reguleringsplanen. 

2.   Materiale og metode 
Området ble undersøkt i felt 26. juni 2019. Metodikken i Statens vegvesens håndbok 
V712 er benyttet. Status for biologisk mangfold i området er sjekket gjennom 
Miljødirektoratets Naturbase og Artsdatabankens artskart. Områdebeskrivelsen og 
registreringene baserer seg på notater knyttet til veipunkter markert med GPS 
(Garmin GPSmaps60CSx) under feltarbeidet, se kart 3 nedenfor. I dette tilfellet er det 
gjort egne biologiske undersøkelser, men vi tar utgangspunkt i offentlige databaser i 
vår vurdering. 
 

3.   Resultater 

3.1 Status 
Artsobservasjoner (Artsdatabanken) 
  
Det er markert to forekomster av en lav, liten praktkrinslav, i tilknytning 
reguleringsplanen. Funnene er forholdsvis unøyaktig angitt. Arten er vurdert som 
«nær truet (NT)».   
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3.1.2 Naturtype 
Det er ikke registrert naturtyper eller arter direkte knyttet til landdelen av 
reguleringsplanen. Kartet nedenfor viser naturtyper knyttet til nærområdene.  
 

 
Kart I Naturbase er det registrert flere naturtyper (beiteskog, hul eik 
svartorstrandskog og marine naturtyper) i nærområdene til reguleringsplanen, med 
landdelen av planen kommer ikke i konflikt med disse registreringen, jf. Naturbase pr. 
21.6 2019.  
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3.2 Egne registreringer 

 
Kart 3 Veipunktene og sporloggen viser området som ble undersøkt 24. juni 2019.  

Områdebeskrivelse 
Det henvises til veipunktene i kart 3, og bokstavnummereringen i kart 4 i 
bildetekstene under. Reguleringsplanen som omfatter småbruket, med tilhørende 
hage, engarealer og små skogsteiger strekker seg ned til Lervika som er et 
brakkvannsområde ved utløpet av Tengselva. Området grenser mot et eldre 
hytteområde i øst.  
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Kart 4 Reguleringsplankartet med bokstavmarkeringer som det henvises til i teksten 
nedenfor. 
 

   
Bilde 1 og 2 (3475-76) Stor gammel eik (dbh ca. 70 cm) i steingjerdet ved porten inn 
til småbruket, eika tilfredsstiller kravet til den utvalgte naturtypen «hule eiker». Det er 
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et lite skogholt med stor gammel furu og hassel, og en del fremmede bartrær, 
edelgran og strekker seg inn mot haven ved småbruket. Område C i kart 4. 
 

   
Bilde 3 og 4 (3477-78) Område C i kart 4 sett fra småbruket med edelgran og 
hageanlegg. Platanlønn (fremmed art med svært høy risiko) finnes også spredt i 
feltet. 
 

   
Bilde 5 og 6 (3479-80) Småbruket med uthusbygningene. Den store busken inntil 
veggen er ei svarthyll (trolig dyrket). Rødsveve i ei artsrik eng ved småbruket (vp 
738). 
 

   
Bilde 7 og 8 (3481-82) Utsikt mot Lervika fra småbruket dominert av gammel eng. 
Men også fremmede treslag som sitkagran (12-13 store trær nede ved fjorden i blide 
7. de største med dbh på 60-70 cm). 
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Bilde 9 og 10 (3483-84) På østsida av hovedhuset ei større område som skjøttes om 
plan, og med tilstøtende hage med frukttrær. Ei stor sitkagran ses til venstre i bildet. 
Bilde 10 viser rydningsstein som er plassert i strandkanten E i kart 4. Typiske 
strandbergarter som kystbergknapp. 
 

   
Bilde 11 og 12 (3485-86) Artsrik engvegetasjon med blant annet kvitmaure. Det store 
engområdet er artsrikt og variert. D i kart 4. 
 

   
Bilde 13 og 14 (3487-88) Område E med blodtopp (bilde 13) og engsmelle (bilde 14), 
men også svartknoppurt, sisselrot, og strandkjempe. Spredt langs stranda står det 
svartor og spisslønn. 
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Bilde 15 og 16 (3489-90) En busk gyvel i strandkanten, og fuktig del av den gamle 
enga med iøynefallende rosa, hanekam. 
 
 
 

   
Bilde 17 og 18 (3491-92) Nærbilde av hanekam i fuktig eng D i kart 4. Bilde 18 viser 
ei eldre hytte som grenser helt inn til reguleringsplanområdet ved E i kart 4. 
 

   
Bilde 19 og 20 (3493-94) Område F er dominert av eldre løvskog, med gammelt 
steingjerde og rydningsrøyser som tyder på at området har vært mer åpent tidligere. 
Hassel, spisslønn og ask. Men også et lite felt med edelgran ut mot det åpne jordet. 
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Bilde 21 og 22 (3495-96). Eldre spisslønn, i den kulturbetingete kantskogen mot øst i 
område F-G i kart 4. Typiske arter i feltsjiktet: kratthumleblom, mjødurt, lundrapp, 
hvitveis. 
 

   
Bilde 23 og 24 (3497-98) Gammel eng ved G i kart 4. Typiske arter i enga er 
krattlodnegras, englodnegras, engsyre, kvassbunke, krypsoleie og litt engsoleie. 
Denne enga vurderes som mindre artsrik og variert enn hovedenga i område D. 
 
 
 

   
Bilde 25 og 26 (3489-3500) Det var generelt lite sopp, men en gul kamfluesopp ble 
registrert i eng nær husene. Det er en vanlig art. 
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Bilde 27 og 28 (3501-02) Revebjelle en typisk vestlandsplanete nær gården. 
Parkeringsplass i kantsonen mot nord i reguleringsplanen. Område A. 
 

   
Bilde 29 og 30 (3503-04) Den gamle veien inn mot småbruket er tatt med i 
reguleringsplanen, B i kart 4. Det vokser mye hassel på begge sider av veien, saml ei 
eldre ask (VU). Men også et større felt med gravmyrt (fremmed art med svær høy 
risiko 
 
Tilgrensende bukt: Lervika i kart 4 har en rikere sumplanteforekomst dominert av 
havsivaks utenfor svartorstrandskogen og en glissen forekomst av pollsivaks som 
overtar utover i bukta. Det ble også registrert mye stokkand i området under 
kartleggingen. Det ble også registrert strandsnipe som varslet i området. Området 
har trolig verdi på trekket for ender og vadefugl.  
 
Sjeldne og truete arter 
Karplanter 
Ask (sårbar), vokser spredt i kantsonene rundt kulturlandskapet. Det står også ask 
lang tilførselsveien inn til området. 
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Fremmede arter 
Det er registrert mange fremmede arter som har status «svært høy risiko» innenfor 
planområdet. Det er en glidende overgang mellom dyrkede arter i hagen og arter 
som sprer seg i området som f.eks. rødhyll. De fremmede bartrærne er tydelig 
plantet. 
 
Gravmyrt Svært høy risiko 
Platanlønn Svært høy risiko 
Rødhyll Svært høy risiko 
Bulkemispel Svært høy risiko 
Sitkagran Svært høy risiko 
Edelgran Ikke vurdert 
Svarthyll Lav risiko 
 
 
Naturtyper 
Det er ikke registrert naturtyper innenfor planområdet i Naturbase, vi har likevel 
vurdert hovedenga ned mot våtmarksområdet (delområdet A). Enga er svært variert 
med fuktige partier med hanekam, mannasøtgras og myrmaure, til tørrere kanter 
med hvitmaure, blodtopp, engsmelle og svartknoppurt (A1 i kart 5). I tillegg partier 
med rødsveve, mye ryllik og prestekrage (A2 i kart 5). 
 
Ifølge DN-håndbok 13 skal «Alle ugjødsla/lite gjødsla slåttemarker som 
er gjengroende eller noe preget av gjødsling, men fortsatt har et nærmest intakt 
artsmangfold» verdsettes som viktig. Store deler av området faller inn under dette 
gjelder spesielt området mellom A1 og A2 i kartet. 
 
Engområdet B: vurderer vi som mindre interessant. Enga har krattlodnegras, 
englodegras, kvassbunke som typiske grasarter. Mye engsyre, krypsoleie og noe 
engkarse, hvitkløver og engsoleie. Vi vurderer området som lokalt viktig (C- område) 
 
Rik edelløvskog: område F med mye hassel, spisslønn og ask – er et typisk 
gjengrongsområde, med gamle steingjerder og rydningsrøyser. Området har også et 
mindre område med plantet edelgran. Vurderer området som lokalt viktig.  
 
 
Utvalgt naturtype 
Hule eiker. Det står ei gammel eik ved porten inn til småbruket, se bilde 1 og 3 
ovenfor, denne tilfredsstiller kravene til den utvalgte naturtypen hule eiker på grunn 
av stammediameter, og at den står i et åpent kulturlandskap. G i kart 5. Det står et 
tilsvarende tre like utenfor, se bilde 30. Vi vurderer eika til verdi B. 
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Kart 5 A: Større område med gammel eng. B: Engområdet C: Tun og hage, inkludert 
plenareal, frukttrær og blomsterbed. D: Mindre beitet område E: Kantsone mot bukta 
med sitkagran. F: Rik edelløvskog med mye spisslønn og ask. G: «Hul eik» H: 
Skogholt med fremmede treslag, glant annet en granhekk i H2. H1 er består av 
løvkratt, med blant annet rødhyll.  
 
Anbefalinger 
Fremmede arter: Vi anbefaler at alle feltene med sitkagran (område E) og edelgran 
(område H, spesielt H2 og et lite (plante)felt i område F fjernes i forkant av en 
utbygging. Den utvalgte naturtypen G i kart 4 (hul eik) fristilles ved at spesielt 
fremmede treslag hogges ut.  
 
Den største delen av engområdet A, dvs mellom A2 og A3 og ned til våtmarka, 
beholdes og skjøttes som eng. 
 
Edelskogsområdet F ryddes for småtrær og edelgran. Større edelløvtrær, spesielt 
ask beholdes og de gamle rydningsrøysene og steingjerdes ryddes fram.  
 
Dette vurderer vi som gode avbøtende tiltak ved en utbygging med fritidsboliger 
innenfor planområdet.  
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Lenker til databaser 
Miljødirektoratets Naturbase:  
http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/ 
Artsdatabanken, artskart, svarteliste- og rødlistebase: 
http://www.artsdatabanken.no/frontpageAlt.aspx?m=2 
 
 

http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
http://www.artsdatabanken.no/frontpageAlt.aspx?m=2
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Vedlegg 1 
 

 
 
 
Registrerte arter 
 
Blåmeis Løvsanger 
Bokfink Låvesvale 
Gjerdesmett Ravn 
Gransanger Strandsnipe 
Grønnsisik Svarttrost 
Hagesanger  
Registrert fuglearter i tilknytning til registreringen 
 
Det ble også registrert noen iøynefallende insekter: gammafly, tistlesommerfugl. 
 
Sopp: gul kamfluesopp 
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Ask Myrhatt 
Bergflette Ormetelg 
Bladfaks Pollsivaks 
Blodtopp Prestekrage 
Blåklokke Raigras 
Bringebær Revebjelle 
Bulkemispel Rogn 
Buskfuru Ryllik 
Byhøymole Rød jonsokblom 
Dunbjørk Rødhyll 
Edelgran Rødsveve 
Engkarse Rødsvingel 
Englodnegras Sauesvingel 
Engsmelle Sitkagran 
Engsoleie Skogburkne 
Engsyre Skogsbjørnebær 
Furu Skvallerkål 
Geittelg Smalkjempe 
Gjøkesyre Smårapp 
Grasstjerneblom Spisslønn 
Havsivaks Stankstorkenebb 
Hengeving Steinnype 
Hundegras Steinnype 
Hundekjeks Stikkelsbær 
Hvitkløver Stjernestarr 
Hvitmaure Stornesle 
Hvitveis Svarthyll 
Høymole Svartor 
Hårsvæver Svartknoppurt 
Korsved Tiriltunge 
Krattlodnegras Tunrapp 
Krattmjølke Tveskjeggveronika 
Kristtorn Vassarve 
Krypsoleie Vintereik 
Kvassbunke Åkersvineblom 
Kystbergknapp Myrhatt 
Lundrapp Ormetelg 
Lyssiv Pollsivaks 
Mannasøtgras Prestekrage 
Morell Raigras 
 
 
 
 
 
 


