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Forord 
Naturmuseum og botaniske hage, Universitetet i Agder er bedt av Kristiansand 
kommune om å gjøre en registrering av et område sør/vest for Støleheia 
avfallsanlegg i grenseområdet mellom Kristiansand og Vennesla kommuner.  
Kommunene skal gjennomføre en områderegulering på Støleheia i forbindelse med 
mulighet for å etablere kraftkrevende/energiforedlende virksomhet.  
Kartleggingen skal ivareta hele planområdet med nødvendig nedslagsområde utenfor 
plangrensen.  
 
Karleggingen skal være i henhold til følgende metodikk og leveransekrav: 

o Kartlegging av naturmangfoldet i henhold til metodikk i DN håndbok 13.  
o Det skal leveres digital kartfesting på sosi-format ut ifra 

miljødirektoratets produktkatalog. 
o Digital kartlegging og dokumentasjon av naturtyper, jf. spesifikasjon 

over. 
o Digital kartlegging og dokumentasjon av svart- og rødlistearter  
o spesifikasjon over. 
o SOSI-data skal være georeferert. 

 
 
Prosjektleder Asbjørn Lie har stått for praktiske registreringer, gjort vurderingene og 
skrevet rapporten. Eirik Sand i Asplan Viak har hatt ansvaret for digitalisering av 
naturtypene.  
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Sammendrag  
Kartleggingen av biologisk mangfold er gjennomført i henhold til spesifikasjonene i 
forordet. Området er dokumentert med bilder, se kap. 3.2, og artsregistreringer er 
dokumentert via Artsdatabankens Artsobservasjoner. Disse en gjengitt i vedlegg 3, 
men finnes også direkte i Artsdatabankens Artskart. Naturtypene er digitalisert og 
levert via Asplan Viak ved Eirik Sand. 

To området er registrert med bakgrunn i større forekomster av rødlistearten barlind. 

Forekomsten av fremmede arter er bare knyttet til vei og andre steder med sterk 
påvirkning fra menneskelig aktivitet, i hovedsak veier.  

Det er registrert 3 områder med rik edelløvskog, hvorav det to viktigste ligger i 
tilknytning til planområdet helt sør, og blir bare delvis berørt av en tilførselsvei til 
området. Skogområdene lenger nord er mindre rike. Det er registrert et lite område 
med gammel barskog, granskog. Grana finnes naturlig i området, men det meste er 
granplantefelt.  

Et område knyttet mot vei er registrert som andre viktige områder, blant annet på 
grunn av en forekomst av blåveis, som viser at området er rikt og skiller seg fra 
omkringliggende arealer. 

Det strekker seg to småvassdrag gjennom området, som begge munner ut i Otra, 
nedre del av disse er kjent av lokalbefolkningen som lakseførende, men 
lakseførende strekning av bekken som renner ut i sørøst blir berørt i denne 
reguleringsplanen og er kartlagt som naturtype. Aktiviteter i tilknytning til 
bekkevassdragene vil kunne påvirke lakseførende strekning lenger sør i vassdraget. 

Områder med intakt lavlandsmyr er vurdert ut fra størrelse og grad av urørthet. 
Myrene er ikke detaljkartlagt i felt, men gjennom kartleggingen har vi fått et godt 
innblikk i artsammensetningen. Blåtopp, pors, rome og klokkelyng oftest er 
dominerende, men med ulik fordeling, i fattigere myrer kommer også røsslyng inn i 
våtere partier torvmyrull og duskmyrull. Her har vi også gjort supplerende vurderinger 
basert på gode flybilder. 

Området er stedvis påvirket av moderne skogbruk med granplantefelt, og 
høyspenttraseer som krysser området.  

 

  



1 Innledning 
Undersøkelsesområdet ligger helt nord i Kristiansand kommune og omfatter deler av 
Vennesla kommune. Området ligger SV for Vennesla sentrum og grenser mot Mosby 
i sør og er avgrenset av rv 9 mot vest. 

 
Kart 1 Undersøkelsesområdet er markert grovt i kartet med en rød sirkel. 

 



 
Kart 2 Kartene viser gjeldende reguleringsplan for området.  

 

2.   Materiale og metode 
Området er undersøkt i felt 5. november, 19. november, 23.november og 26. 
november 2020, og 2021. Status for området er sjekket gjennom Artsdatabankens 
Artskart og Miljødirektoratets Naturbase. Beskrivelsen av og registreringene er 
knyttet til koordinater angitt ved hjelp av GPS (Garmin GPS 60CSx). 

  



3.   Resultater 
3.1 Status 
 
3.1.1 Artsobservasjoner (Artsdatabankens Artskart) 
Det forelå få konkrete artsregistreringer fra reguleringsplanområdet før denne 
undersøkelsen ble startet opp. 
 
 
3.1.2 Naturtyper  

Kart 3 Naturtyper, verneområde og arter av forvaltningsinteresse (grå prikker, brune 
kryss), en naturtype er registrert perifert i planområdet, Skodane, som er en rik 
edelløvskog av lokal verdi.  



3.2 Egne registreringer 

 
Kart 4 Veipunktene som viser registreringene i undersøkelsesområdet 5. og 
19.november 2020. 

  



Områdebeskrivelse 
Bilder fra 5. november 2020 

 
Kart 5 Den sørligste delen av reguleringsplanområdet. Under registreringen 
fulgte jeg Ravnåsveien nordover. Trafikken er regulert som en bomvei, og 
skråningen ved C er svært bratt. 

 

   
Bilde 1 og 2 Område A, B i kart 8 ved bommen bekken i området er steinsatt, 
og er kjent for å være lakseførende. Platanlønn (fremmed art med gule blader) 
og svartor, mulig også gråor vokser langs den steinsatte bekken. Ellers er det 



ingen spesielle verdier knyttet til området, som brukes om veltplass for 
tømmer.  

 

   
Bilde 3 og 4 Velteplass for ved og tømmer ved inngangen til området. Modne 
frø av ask (rødlistet som sårbar (VU)) langs den steinsatte bekken. Områder B 
i kart 8. 

   
Bilde 5 og 6 Bekken oppstrøms Ravnåsveien, vp 863. Bilde 6 viser en 
eikedominert edelløvskog (I i kart 8) som delvis faller innenfor 
reguleringsplanen. Den ligger like nord for det dyrkede jordet vp 864 (H i kart 
8) Vi vurderer dette som eng og beite med lav verdi siden det er sterkt påvirket 
av moderne jordbruk med bruk av kunstgjødsel. 

 

   
Bilde 7 og 8 det er utstrakt planting av gran i området som sees i kanten av 
eng/beiteområdet (H i kart 8) og videre opp langs Ravnåsveien. 
Granområdene skilles legg ut fra edelløvskogen som ligger langs vestsida av 
vekken oppover til den krysser veien ved F i kart 8. I beitemarka vokser det 



mye lyssiv, bjørnebær, tepperot og matsyre som indikerer beite og mye 
gjødsling. 

   
Bilde 9 og 10 Kantarell i veikanten ved granplantefeltet. Oppstrøms 
granplantefeler finnes en rikere løvskog, med blant annet alm og ask, og det 
ble observert felter med skogsvingel. Området bør undersøkes nærmere i 
vekstsesongen. Innslag av hassel og bjørk. Knollerteknapp. Litt svartor langs 
bekken.  

   
Bilde 11 og 12 Det vokser også mye stor osper videre oppover, med blant 
annet ospeildkjuke (bilde 12).  

   
Bilde 13 og 14 (2148-49). Den rikeste løvskogen finnes på venstre side 
oppover grusveien. Blant annet alm (små busk i bilde 14. vp 872 registrert i 
Artsdatabankens artsobservasjoner).  Områdene på høyre side av veien 
vurderes å ha liten verdi som naturtype. 

 



     
Bilde 15-17 (2150-52) Bekken nedstrøms brokryssingen (F i kart 8), krossved 
med bær i bilde 17.  

 

   
Bilde 18 og 19 (2153-54) Bekken nedstrøms og oppstrøms broa ved F i kart 8. 
Ovenfor broa kommer vi inn i et område med fattigere naturtyper. Men også 
fine områder med større osp på venstre side opp mot der terrenget flater ut. 



 
Kart 6 Området langs Ravnåsveien nord til Kjeksebekk. 

 

   
Bilde 20 og 21 (2155-56) Bildet opp langs Ravnåsveien der den flater ut, på 
vestsida (venstre side) står det fine forekomster av osp og hassel, bilde 21. 

 



   
Bilde 22 og 23 (2157-58) Ospeholt, bilde 22 Myr dominert av graset blåtopp, 
mye bjørnekam og smørtelg (bregner) og trollhegg. I bakkant sees litt 
småvokst eik bilde 23. 

   
Bilde 24 og 25 (2159-60) Flere bilder av osp, hassel langs vestsida av veien.  

   
Bilde 26 og 27 (2161-63) Forekomst av hagelupin, svært høy risiko, vp 869. 
Myr med blant annet duskmyrull (rødfarget). 

   
Bilde 28 og 29 (2164-65). Skrinnere skog med bjørk, furuoppslag, 
eikedominert med furudominerte topper. 



   
Bilde 30 og 31 (2166-67) Bjønningsmyr C-D langs veien, og ei hytte på 
nordvestsida. Myra en noe påvirket av tekniske inngrep. Litt svartor langs 
bekken. I dette området ble det registrert ei barlind (sårbar på rødslista, vp 
889).  

   
Bilde 32 og 33 (2168-70) Bulkemispel (veipunkt 891) og andre fremmede 
finnes nesten alltid i tilknytning til vei. Det er svært sjelden å finne disse artene 
inne i mer urørt da gjerne i tilknytning til traktorveien og på hogstfelt. Småkollet 
landskap med eikekratt og furu, osp sees også i bilde 70. 



 
Kart 7 Støleheia langs Ravnåsbekken mellom Kjeksebekk og 
Lolandsdalstjønna (sterkt påvirket). 

   
Bilde 34 og 35 (2171-72) Litt rikere skog med mye smørtelg i grøftene langs 
veien. Oppslag av gran i løvskog, fingerstarr og skogsvingel er arter som 
indikerer en rikere vegetasjon. Blåkoll i veien er en typisk menneskespredt art. 
Område B-C i kart 10. 

 



   
Bilde 36 og 37 (2173-74) Vannmåler og prøvetakingsstasjon i grøfta/utbekken 
fra Lolandsdalstjønn. B-C i kart 10. 

   
Bilde 38 og 39 (2176-77) Rødrandkjuke på høystubbe av gran, grenseområde 
mot avfallsdeponiet ved Lolandsdalstjønna. C i kart 10. 

   
Bilde 40 og 41 (2178-79) Lolandsdalstjønna er omgjort til rensedammer fra 
avfallsdeponiet i bakgrunnen og er sterkt påvirket som våtmarkslokalitet. Det 
ble observert stokkender i dammene. Det ble registrert en variert naturskog i 
en liten dal vestsida av dammene bak gjerdet, D i kart 10. 

 



     
Bilde 42, 43 og 44 (2180-84) Naturskog i bilde 42 (D i kart 10) og en flora 
påvirket av økt næringstilgang (brei dunkjevle i bilde 43), stivdylle i bilde 44, en 
ugrasplante i veikant. E i kart 10. 

 

   
Bilde 45 og 46 (2185-86) Utsikt fra massedeponiet sørover mot 
Lolandsdalstjønna (bilde 45). Øst for utkikkspunktet finnes en noe rikere 
blandingsskog av eik og furu (furua dominerer på toppen av heiene, med økt 
andel løvtrær mot dalbunnen). Bilde 46 E i kart 10.  

   
Bilde 47 og 48 (2187-88) Detaljer i den noe rikere skogen på vestsida av 
dammene, ei skorte med sisselrot og bjønnkam (bilde 48). E i kart 10. 



   
Bilde 49 og 50 (2189-91) Vegetasjonen i «dalen» mellom B og C sett fra nord 
(bilde 49). Blåtoppdominert myr med mye oppslag av furu og gran ved 
Kjeksebekk sett fra nord i bilde 50.  

   
Bilde 51 og 52 (2192-93) Det går mange høyspentledninger gjennom området, 
med linjerydding (vp 918) C i kart 9. Bjønnkam er en karakterart i området, vp 
921.  

 
Kart 8. Bilder fra 19. november 2020 Området mellom Stemmen og Eptevann 
og over Bruleheia og østover til grensa mot Vennesla kommune.  



 
Kart 9 Bokstavmarkeringer knyttet til kartleggingsturen 19. november 2020.  

   
Bilde 1 og 2 (2234-35) Området nord for Eptevann med blåbærskog med osp 
og eik ved veien mot avfallsanlegget. A i kart 9. 

   
Bilde 3 og 4 (2236 og 2240) Lita blåtoppdominert myr med blant annet 
trollhegg og overgang mot en fattig naturskog dominert av furu og røsslyng. A-
B i kart 9. 



   
Bilde 5 og 6 (2241 -42) Fuktigere partier i skrinn hei mot Eptevannet, typiske 
arter er rome, pors, klokkelyng og bjørneskjegg, litt hvitmyrak. Dette er arter 
knyttet til næringsfattig hei og myr. Område B – C i kart 9. 

   
Bilde 7 og 8 (2243-44) Skrinn furuskog mot Eptevann. C-D i kart 9. 

   
Bilde 9 og 10 (2245-46) Eptevann er et gammel regulert vann, fotografert fra C 
i kart 9. 

   
Bilde 11 og 12 (2247-48). Bukt i Eptevann med litt trådstarr, rome 
(vinterstandere). D i kart 9. 



   
Bilde 13 og 14 (2249-50) Fattig skog med blåtopp og blåbær ved utløpet av 
Eptevann med litt gran, trollhegg, bjørk og pors. Det ble registrert litt 
mannasøtgras i utløpsbekken. Område E i kart 9. 

   
Bilde 15 og 16 (2251-52) Rødrandkjuke og knuskkjuke på høystubbe av bjørk. 
Område E i kart 9. 

   
Bilde 17 og 18 (2253-54) Utsikt mot Dale et lite småbruk nede ved rv 9. Et 
større granplantefelt ved F i kart 12. Gammel damluke ved utløpet av 
Eptevann ved E i kart 9.  



   
Bilde 19 og 20 (2255-56) Damluka og kanalen ut fra Eptevann E i kart 9. 

   
Bilde 21 og 22 (2257-58) Demning ved Eptevann og utsikt mot øst. E i kart 9. 

   
Bilde 23 og 24 (2259-60) Eldre naturskog av furu dominert av røsslyng videre 
fra E til G i kart 9. 



   
Bilde 25 og 26 (2261-62) På kanten ned mot Dale større andel av eik E-G og 
mindre felt med eik ved G i kart 9. 

   
Bilde 27 og 28 (2263-64) Eldre naturskog dominert av furu, einstape, mye 
tyttebær og røsslyng. E-G i kart 9. 

   
Bilde 29 og 30 (2265-66) Større felt med storbjørnemose, eldre naturskog 
dominert av furu. E-G i kart 9. 

 



   
Bilde 31 og 32 (2267-68) Eldre naturskog av furu med høystubbe av furu (bilde 
31) mindre felt med stor osp område G i kart 9. 

   
Bilde 33 og 34 (2269-70) Stri kråkefot, og større andel blåbær eikeskog ved G 
i kart 9. 



     
Bilde 35, 36 og 37 (2272-74) Gruppe med eik (vp 975) stor gammel furu (vp 
976, dbh ca. 60 cm) som skiller seg ut fra skogen omkring og stor furugadd. Hi 
kart 9. 

   
Bilde 37 og 38 (2275-76) Skrinn furuskog på toppen av Bruliheia med berg i 
dagen og dominert av røsslyng. H i kart 9. 

   
Bilde 39 og 40 (2277-78) I nordskråningen av Bruliheia en lauvsuksesjon med 
osp, bjørk og spredt eik. Hårfrytle og finnskjegg (gammelt kulturspor) i bilde 
39. Fuktig kjerr med mye blåtopp langs bekkedraget nord for Bruliheia. 



Forholdsvis fattig naturtype langs bekkedraget som veksler mellom områder 
med blåtopp og lyng. H-I -J i kart 12. 

   
Bilde 41 og 42 (2279-80) Knuskkjuke på bjørkegadd langs bekken. 
Bekkedraget nord for Bruliheia.  

   
Bilde 43 og 44 (2281-82) Små myrer med bjørkefelt, stedvis gammel furu og 
en del død ved langs myrdraget. 

   
Bilde 45 og 46 (2283-84) Lite område med blåbær-eikeskog (I i kart 9) under 
brattheng med ei blåtoppmyr med rome, klokkelyng, litt pors. Større felt med 
stri kråkefot, røsslyng, furu, bjørk med knuskkjuke.  

 



   
Bilde 47 og 48 (2285-86) Blåtoppmyr med mye pors, litt rome og klokkelyng, 
delvis skogkledd mellom I og J i kart 9. 

   
Bilde 49 og 50 (2287-88) Delvis skogkledd blåtoppdominert myr med mye fur 
og småvokst bjørk. Større felt med einstape. Området mellom I og J i kart 9.  

   
Bilde 51 og 52 (2289-90) Område med skrinn furuhei og myrer og småvann 
inn mot pukkverket. Området K i kart 9. 

   
Bilde 53 og 54 (2293-96) Pukkverket på Støleheia. Myr med litt svartor, 
blåtoppdominert med litt pors langs Støleheiveien nær A i kart 9. 



 

 
Kart 10 Kartet viser veipunktene fra registreringene 23. og 26. november 2020. 

 
Kart 11 Turen 23. november 2020. 



23. november 2020 

   
Bilde 1 og 2 (2300-01) Fossen fra Eftevann ved Dale B i kart 11, Storebekken 
like oppstrøms Dale, A i kart 11.  

   
Bilde 3 og 4 (2302-2303) På Sørøstsida av Storebekken finnes en småvokst 
blåbæreikeskog A-B i kart 11 bilde 3. Kystjamne mose er en vanlig art, her i et 
granplantefelt ved A i kart 11. 

   
Bilde 5 og 6 (2305-08) Bjønnkam er en karakterart i det meste av 
blandingsskogen og løvskogen i undersøkelsesområdet. En svovelsopp i 
område A i kart 11, bilde 6. 



   
Bilde 7 og 8 (2310-12) Knuskkjuke på bjørk i kanten av Storebekken like 
ovenfor Dale, A i kart 11.  

 

   
Bilde 9 og 10 (2313-15) Storebekken er ørretførende og munner ut som 
Høyebekken på Mosby. Den nederste biten av vassdraget er lakseførende, og 
det er derfor viktig å beholde hele bekkevassdraget mest mulig urørt.  

     
Bilde 11 og 13 (2316-18) Fossen fra Eptevann, og stor gammel svartor ved 
Storebekken ved Dale, C i kart 11. Lita barlind som vokser som epifytt på ei 
gammel eik med diameter 60 cm i brysthøyde ved Dale. Dette treet vurderer vi 
som den utvalgte naturtypen «hule eiker». 



     
Bilde 14, 15 og 16 (2319-21) Stor gammel eik ved småbruket på Dale. Det er 
et av de største eiketrærne i undersøkelsesområdet, og er vurdert som den 
utvalgte naturtypen «hule eiker». Bilde 16 viser krattskog av eik mot fossen fra 
Eptevann.  

   
Bilde 17 og 18 (2323-24) Fossen fra Eptevann og traktorveien videre opp mot 
Aslakshulene D-E i kart 11. Løvskogen i området, med mye bjørk ask og eik er 
småvokst. Området er preget av småvokst løvskog med litt granplantefelt. 



     
Bilde 19 og 20 (2325-26) Ung bjørkeskog og mindre granplantefelt C-D i kart 
11. 

     
Bilde 21, 22 og 23 (2329-31) Felt med litt storvokst osp, og et eldre eiketre 
(dbh ca. 40 cm, bilde 21). Ospefeltet er en fin spettebiotop. 

 

 



   
Bilde 24 og 25 (2332-33) Oppefeltet og stor forekomst av sti kråkefot (vp 016-
017) 

   
Bilde 26 og 27 (2334-35) Finnskjegg i traktorveien et typisk kulturspor (vp 
017). Område med småskala skogbruk og ei lita bu, vp 018.  

 



     
Bilde 28, 29 og 30 (2336-38) Aslakshulene - småvokst blåbærdominert 
løvskog med eik og bjørk og to barlind. D-E i kart 11. 

 

   
Bilde 31 og 32 (2339-40). Barlind og vivendel ved Aslakshulene D – E i kart 
11.  

 



   
Bilde 33 og 34 (2341-42) Eikedominert skog med mye osp Aslakshulene D-E i 
kart 11. 

   
Bilde 35 og 36 (2343-44) Fuktdrag med litt svartor og trollhegg vp 023 i 
Aslakshulene D-E i kart 11. 

     
Bilde 37, 38 og 39 (2345-47)Større felt med stri kråkefot og ei stor gran dbh ca 
50 cm. Bakken avslører også forekomst av spisslønn (vp 023-025) 
Aslakshulene D-E i kart 11. 

 



     
Bilde 40, 41 og 42 (2348-50) Forekomst av få planter med skogsvingel og 
barlind antyder at området blir rikere oppover i dalsøkket. Vp 28-029, E i kart 
11. 

   
Bilde 43 og 44 (2351-52) Blåtoppdominerte myrer med stort innslag av pors, 
vp 030-031 ved F i kart 11. 

   
Bilde 45 og 46 (2353-54) Bjørkeskog i myrlendt mark inn mot Katt-tjønna. F i 
kart 11. 

  



   
Bilde 47 og 48 (2355-56) På nordsida av Kattjernmyra skog dominert at yngre 
skog med furu og bjørk. F i kart 11. 

   
Bilde 49 og 50 (2357-58) Kanten av tjernet og knivkjuke i bjørk, vp 032 F i kart 
11. 

     
Bilde 51 og 52 (2359-61) Lite felt med sauetelg og lusegras på blokk i fattig 
naturskog. Vp 033, F i kart 11. 



   
Bilde 53 og 54 (2362-63) Fuktdraget veksler med fattig furuskog med en del 
eldre trær. F-G i kart 11. Vp 033-034. 

   
Bilde 55 og 56 (2364-65) Skogen i området er trolig nokså gammel og 
seintvokst på lav bonitet. Vi vurderer denne skogtypen ikke som egen 
naturtype, siden den dominerer stor deler av området. Koller med furuskog 
veksler mellom fattige myrtyper. Myrtypene vurderes på bakgrunn i størrelse til 
naturtype. Vp 064-065. F-G i kart 11. 

   
Bilde 57 og 58 (2366-67)Større urørte myer vurderes som naturtyper 
hovedsakelig ut fra areal, og har betydning for klima ved lagring av karbon. G i 
kart 11. 



   
Bilde 59 og 60 (2368-69) Interiør i gammel fattig furuskog. G i kart 11. 

   
Bilde 61 og 62 (2370-71) Kjuke (Phellinus ferreus) og svovelsopp knyttet til 
gammel eikestubbe. Vp 040, Bronehei ved H i kart 11. 

   
Bilde 63 og 64 (2375-78) Gammel fattig furuskog og furumatriske vp 041 H i 
kart 11. 

 



   
Bilde 65 og 66 (2379-80) Stor gammel furu, og ekskrementer etter mår, vp 
042. H i kart 11. 

   
Bilde 67 og 68 (2382-83) I et litt rikere søkk gammel furu (dbh ca. 50 cm) på 
noe bedre bonitet, vp 043, H i kart 11. 

   
Bilde 69 og 70 (2384-85) Røsslyng-furuskog, plukkhogd, og med Pyrola 
media. Vp 046. H-I i kart 11. 

 



     
Bilde 71, 72 og 73 (2386-89) I dette området finnes det mange felt med osp i 
ulik størrelse, spor etter traktor ved og plukkhogst. Vp 047-050. J-I i kart 11. 

   
Bilde 74 og 75 (2390-91)Stor osp i et område med rike skog og stor innslag av 
løvtrær Vp 049-50. J-I i kart 11. 

 

   
Bilde 76 og 77 (2392-93) Område med spredt barlind vp 052-53, J-I i kart 11. 



   
Bilde 78 og 79 (2394-95) Barlind og rikere løvskog registrert som naturtype 
med skogsvingel, alm og blåveis vp 053-054 I-J i kart 11. 

   
Bilde 80 og 81 (2396-97) Område kartlagt som naturtype kik edelløvskog. Vp 
58-59 i område nær I i kart 11. 

   
Bilde 82 og 83 (2398-99)Liggende død ved og skogsvingel i naturtype 
registrert som rik edelløvskog 059-060,i område nær I i kart 11. 



   
Bilde 84 og 85 (2400-01) Blåveis og blågrå østerssopp i naturtype, vp 062-
063. 

   
Bilde 86 og 87 (2403-04) Skrinn furuskog med bærlyng, mye røsslyng og 
forsenkninger med pors og blåtopp på Bjørnåsen J i kart 11, vp 065-066. 

     
Bilde 88, 89 og 90 (2405-07) Rikere dalsøkk med barlind ved K i kart 11, vp 
068-072. 

 



   
Bilde 91 og 92 (2408-09) Mye barlind i dalgang med mye hogst, men 
barlindtrærne er spart. Vp 73 og 74. K-O i kart 11. 

 

     
Bilde 93, 94 og 95 (2410-12) Barlind i område K-O i kart 11 vp. 074-075. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. november 2020 

 
Kart 12 Turen 26. november 2020 

   
Bilde 1 og 2 (2503-04) Inngangen fra rv 43 til traktorveien gjennom Trågedalen 
til Rebbåstjønna. Gamle plantefelt med gran, svartor langs Storebekken, og 
starten på traktorveien inn Trågedalen. Litt hassel i kanten av traktorveien. A i 
kart 12. 

 

 



   
Bilde 3 og 4 (2505-06) Trågedalen er preget av aktivt skogbruk med 
granplantefelt, vp 164 – 165.  

   
Bilde 5 og 6 (2507-08) Kystjamnemose er vanlig i granplantefeltene som står 
tett langs deler av traktorveien. Vp 165 B i kart 12.  

   
Bilde 7 og 8 (2509-10) Litt rikere eikeskog på nordsida av Trågedalen opp mot 
Rebbåstjønna, vp 168. Bilde 8 viser porsdominert område NV ved 
Rebbåstjønna. Vp 168. 



   
Bilde 9 og 10 (2511-12) Flaskestarrbelte i vestenden av Rebbåstjønna (bilde 
10). Gammel stubbe av furu som viser at området er hogd ut tidligere. Vp 169 
D i kart 12. 

     
Bilde 11 og 12 (2513-15) Gammel traktorvei mellom D og E i kart 12. Lusegras 
vp 169.  

 

 



   
Bilde 13 og 14 (2516-17) Barlind vp 170, og eldre naturskog av furu på lav 
bonitet. Vp 171.  

     
Bilde 15, 16 og 17 (2518-20) Sisselrot i liten bergvegg, gammel gjenstående 
gran (vp173) og osp (vp 175) Område E-I i kart 12. 

 

   
Bilde 18 og 19 (2521-22) Eldre naturskog og lite myrparti (vp 175), litt eldre 
naturskog av furu (vp 176). 



   
Bilde 20 og 21 (2523-24) Lysåpent parti med mye einer (vp 176), stor flyttblokk 
i skrinn furuskog (vp 177) 

 

   
Bilde 22 og 23 (2525-26) Stor (dbh 50 cm) gammel furu med flat krone (vp 
176) og parti med lusegras (vp 179). F i kart 12. 

   
Bilde 24 og 25 (2527-28) Gammel stor furugadd med maurtue ved basis vp 
180. F i kart 12. 



   
Bilde 26 og 27 (2529-30) Heksekost i furu vp 180. Bjørkegadd med knuskkjuke 
vp 181. 

   
Bilde 28 og 29 (2531-32) Myr dominert av blåtopp og pors, med skrinnere 
furuskog langs kanten og partier med småvokst løvskog. G i kart 12. 

   
Bilde 30 og 31 (2533-34) Kantsonen i myra (G i kart 15) og eldre naturskog 
dominert videre mot H i kart 12.  



   
Bilde 32 og 33 (2535-36) Myr dominert av blåtopp, hvitmyrak, duskull og litt 
røsslyng mot kanten av myra. H i kart 12. 

   
Bilder 34 og 35 (2537-38) Randsone mot løvskogsdominert område vp 186, 
gadd av gran vp 187. 

   
Bilde 36 og 37 (2539-40) Fuktdrag med bjønnkam (bilde 37) vp 188. I i kart 12. 

 



   
Bilde 38 og 39 (2541-42) Fuktig blandingsskog i dalsøkk I i kart 12. Økt innslag 
av lauvskog, osp eik dominert vp 189. 

     
Bilde 40, 41 og 42 (2543-45) Eikeskog vp 189, kjuke på bjørkekvist vp 190.  

   
Bilde 43 og 44 (2546-47) Myr i dalgang med bekk med kysttjønnaks, vp 191. J 
i kart 12. 



   
Bilde 45 og 46 (2548-49) Myr inn mot registrert naturtype vp 178. Utkant av 
naturtype ved høyspentkryssing vp 193.J i kart 12.  

   
Bilde 47 og 48 (2550-51) Blåveis i naturtypen rik edelløvskog vp 184.  fattig 
furuskog vp 195 med mye røsslyng nakent berg, blokkebær, krekling, spredt 
tyttebær, blåbær, klokkelyng og blåtopp. 

   
Bilde 49 og 50 (2552-53) Brunstgrop etter elg vp 196. Svært fuktig myr i skog 
vp 197. Nord for Grøkleivåsen. 

 

 



   
Bilde 51 og 52 (2554-55) Lite felt med blåbæreikeskog vp 197 nord for 
Grøkleivåsen. Fuktig naturskog.  

   
Bilde 53 og 54 (2556-57) Fuktdrag med liten bekk, eldre gran I i kart 12 ( del 
av naturtype). Vp 198. 

   
Bilde 55 og 56 (2558-59) Område med enkel skogbuksaktivitet I i kart 12, vp 
199. 

   
Bilde 57 og 58 (2560-61) Låg av gran i område med enkelt skogbruk, 
blandings skog med gran, eik, furu og bjørk. I i kart 12. 



   
Bilde 59 og 60 (2562-63) Eikemusling på gammel stubbe av eik vp 200 I i kart 
12. 

   
Bilde 61 og 62 (2564-65) Spor etter skogsfugl, Grøkleivåsen I i kart 12, vp 202. 
Skrinn røsslyngdominert furuskog på Bjønnåsen  (under høyspent) J i kart 12 
(bilde 62). 

   
Bilde 63 og 64  (2566-67) Skrinn furuskog på Bjønnåsen, lite ospefelt K i kart 
12. vp 203 og 204. 

 

 



   
Bilde 65 og 66 (2568-69) Litt rikere dalgang i sørkant av Bjønnåsen med 
barlind,  og enkelte store grantrær med dbh større enn 60 cm. L i kart 12.  

     
Bilde 67, 68 og 69 (2570-72) Eikegadd med Phellinus ferreus og eldre 
ospesuksesjon. Store gamle ospetrær med dbh 60 cm., og mindre felt med 
skogsvingel Vp 210 og 211. L i kart 12.  

   
Bilde 70 og 71 (2573-74) Lite felt med skogsvingel (200kvm) vp 212.. Mindre 
felt med svartor og bjørk i fattig sumpskog, vp214. 



     
Bilde 72, 73 og 74 (2575-77) Barlind (vp 215) og noe eldre furu (vp 216 dbh 
ca. 40 cm) inkludert en gadd (vp. 217, stående død ved). L-M i kart 12. 

   
Bilde 75 og 76 (2578-79) Gruppe med barlind i eldre naturskog vp. 218. L-M i 
kart 12. 

   
Bilde 77 og 78 (2580-81) Fattig sumpskog, vp 219. N i kart 12. 



   
Bilde 79 og 80 (2582-83) Kolle med blåbær furuskog og dalsøkk med blåbær 
eikeskog vp 221 og 222. N i kart 12. 

   
Bilde 81 og 82 (2584-85) Blåbærskog med eik og furu, og lita eikegadd med 
Phellinus ferreus vp 223 og 224. 

   
Bilde 83 og 84 (2586-87) Bjørnekam er ei typisk bregne i dette skogområdet, 
vp 225 N-Q i kart 12. 



   
Bilde 85 (2588) Noe større eik i et svært kupert område ned not Storeåna, vp 
227, Q i kart 12. 

 

Supplerende kartlegging 20. mai 2021 

 
Kart 13. Veipunkter supplerende kartlegging 20. mai 2020. 

 



   
Bilde 1 og 2 (3302-3303) Småvokst blåbæreikeskog vp 244, skrinn mei med 
furudominert skog og fattige myrer vp 246. 

   
Bilde 3 og 4 (3304-3305) Fattig myr og skrinn furuskog vp 246. 

   
Bilde 5 og 6 (3306 og 3307) Barlind, 1 tre (vp253) ved Kjeksebekk i rikere 
daldrag med eldre granskog vp 256. 

 



   
Bilde 7 og 8 (3308 og 3309) Gammel gran dbh ca. 75 cm Kjeksebekk (vp 256). 
Langs Ravnåsveien som går gjennom området finnes flere større forekomster 
av hagelupin (vp 263). 

 

   
Bilde 9 og 10 (3310-11) Blomstrende hegg ved Gammel lågurt eikeskog, 
registrert som viktig naturtype helt sør i området 

 

   
Bilde 11 og 12 (3312-13) Enkelt tre av alm i lågurt eikeskogen (vp 275). 



   
Bilde 13 og 14 (3314-15) Gammelt lauvingstre av lind (vp 276) og lind i kanten 
av bekk 

 
Bilde 15 (3316) Blomstrende jonsokkoll i felt med hagelupiner vp 277 langs 
Ravnåsveien.  

  



4. Resultater 
 

4.1 Arter 

 
Kart 14 Oversikt over artsregistreringer i Artsdatabanken i tilknytning til 
reguleringsplanen for Støleheia. Utvalg pr. 28. juni 2021. 

 
  



Amfibier og Krypdyr 

Det er registrert småsalamander og buttsnutefrosk blant amfibiene, firfisle er det 
eneste krypdyret som er registrert. 

Det er registrert 42 fuglearter, blant annet svartrødstjert (sårbar) og fiskemåke (nær 
truet) som er vurdert på rødlista. Svartrødstjerten er normalt knyttet til industribygg og 
andre urbane konstruksjoner. Fiskemåke er mer tilfeldig i området og knyttet mot 
ferskvann. 

Karplanter 

Det er registrert 134 karplanter i reguleringsplanområdet, se tabell 

Rødlistearter 
Det ble registrert 3 rødlistearter (karplanter) i undersøkelsene i tidsrommet 5. – 
26 november 2020. Det ble gjort mange funn av barlind (sårbar) fra småbruket 
på Dale vest i området. Langs veien som går inn i området fra sør ble det 
registrert en del trær av ask og alm som er vurdert som sårbare på den norske 
rødlista. 

 
Kart 15 Rødlistearter i tilknytning til reguleringsplanen for Støleheia er 
dominert av barlind og litt av edelløvtrærne ask og alm, alle er registrert som 
sårbare (VU) på rødlista. 



 
Kart 16 Egne registreringer av barlind i perioden 5. – 26. november 2020 

 
Kart 17 Egne registreringer av ask og alm registrert 5. november 2020 

 



Fremmede arter 

 
Kart 18 Svartelistearter i nærområdene til reguleringsplanområdet viser tydelig 
at disse artene er nær knyttet til menneskelig aktivitet, spesielt langs veier og 
som her knyttet mot avfallsanlegget på Støleheia jf. Artsdatabankens Artskart. 

 

  



4.2 Naturtyper 
Det er bare registrert en naturtype i området fra tidligere kartlegginger 

 
Kart 19. Naturtypen rik edelløvskog, Skodane, verdisatt som lokalt viktig. Se vedlegg 
1 

 
Kart 20. Registrerte naturtyper innenfor planområdet. Oversiktskart levert av Eirik 
Sand i Asplan Viak. De fleste områdene er myr som er vurdert ut fra størrelse og 
urørthet (registrert som viktig). Vi har markert to områder med stor tetthet av 



rødlistearten barlind. Når det gjelder skog er de to viktigste områdene med rik 
edelløvskog registrert helt sør i området. Inne i området er det registrert to mindre 
skogområder, rik edelløvskog og gammel barskog. 

 

Myr (intakt lavlandsmyr i innlandet) 

De aktuelle naturtypene verdivurderes ut fra størrelsen og grad av urørthet. Myrer 
større enn 5 daa registreres som viktig, større enn 50 daa registreres som svært 
viktig. Disse områdene er digitalisert og SOI kodet. 

 
Kart 21 Kartet viser størrelsen på en del av de største myrområdene. 7-8 av myrene 
har et areal over 5 daa og skal utfra urørthet registreres som viktig som naturtype. 

 

  



Skog  
Rik edelløvskog 

 
Kart 22 Registreringer av arter er med på å plukke ut områder med edelløvskog, her 
et av de rikeste områdene i Grøkleivdalen som er registrert som rik edelløvskog. Et 
av de rikeste områdene med blåveis, skogsvingel og barlind.  

 



 
Kart 23 Områder med rik edelløvskog som ble kartlagt, disse områdene er digitalisert 
og gitt sosi-koder.  

 

Barskog 

Store deler av furuskogen kan karakteriseres som eldre naturskog. Mye av dette 
finnes på svært skrinn mark, trærne kan være svært gamle. Observasjoner fra 
Bruliheia av store gamle enkelte tre i en eldre skog av furu med innslag av eik tyder 
på at skogen har vært plukkhogd tidligere, så vi vurderer ikke den eldre furuskogen 
som urskog/ gammelskog. 

Reguleringsplanområdet har mange større granplantefelt, men gran finnes naturlig i 
området og vi har registrert et område med naturtypen gammel barskog, granskog 
i Grøkleivdalen.  

Våtmark 

Viktige bekkedrag. Det strekker seg to småvassdrag som drenerer ut i Otra. Begge 
disse er lakseførende, og nedre delen av bekkevassdraget ved Dalane omfattes av 
reguleringsplanen (området er lagt inn som naturtype). Knyttet til bekkestrengen er 
det små områder som kan vurderes som bekkekløft. Storebekken som kommer fra 
Stemmen og munner ut i Høyebekken og videre til Otra. Laks og sjøørret har ikke 
mulighet til å gå opp i områdene som omfattes av reguleringsplanen, men 
forvaltningsmessig er det viktig å ta vare på denne bekkestrengen (Storebekken) av 
hensyn til nedenforliggende lakseførende strekning i Høyebekken.  



 

 
 
 
Litteratur  
   

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


Vedlegg 1 
 
Vedlegg 1 Naturmangfoldslovens §§8-12 
 
§ 8.(kunnskapsgrunnlaget) 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig 
bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal 
stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som 
kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 
 
§ 9.(føre-var-prinsippet) 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 
skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette 
eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 
 
§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 
økosystemet er eller vil bli utsatt for. 
 
§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og 
skadens karakter. 
 
§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i 
slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av 
tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de 
beste samfunnsmessige resultater. 

  



Vedlegg 
 
Skudene 

 

 
 



Vedlegg 3 Artsregistreringer 
 
5. november 2020 

  
 
Dalane, Kristiansand, Ag 

• nøtteskrikeGarrulus glandarius 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 11:30-12:00 
• gjerdesmettTroglodytes troglodytes 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 11:30-12:00 
• dompapPyrrhula pyrrhula 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 11:30-12:00 
• ravnCorvus corax 2 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 15:30 

Rebåsheia, Kristiansand, Ag 

• gjerdesmettTroglodytes troglodytes 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 
• svartspettDryocopus martius 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 12:15 
• fuglekongeRegulus regulus 2 ind. Næringssøkende 12:15 
• spettmeisSitta europaea 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 12:15 
• spettmeisSitta europaea 2 Adult Næringssøkende 15:05 
• nøtteskrikeGarrulus glandarius 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 15:15 
• trekryperCerthia familiaris 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 15:15 

Øygardsåsen, Vennesla, Ag 

• nøtteskrikeGarrulus glandarius 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 13:15 
• grønnspettPicus viridis 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 14:00 
• svarttrostTurdus merula 1 Adult Hann Næringssøkende 14:00 

Lolandsdalstjønna, Vennesla, Ag 

• stokkandAnas platyrhynchos 1 Adult Hann Næringssøkende(skadet?) 
• stokkandAnas platyrhynchos 7 Adult Overflygende 14:15 



• svarttrostTurdus merula 1 Adult Næringssøkende 14:15 

Støleheia, Vennesla, Ag 

• ravnCorvus corax 2 Adult Overflygende 14:30 

Bjønningsmyr, Vennesla, Ag 

• fossekallCinclus cinclus 1 Adult Næringssøkende 15:00 

Rebåsheia N, Vennesla, Ag 

• blåtoppMolinia caerulea - Gulnende løv/blad(dominerende) 
• finnskjeggNardus stricta 2 Tuer Gulnende løv/blad 15:05(traktorvei) 

Dalane, Kristiansand, Ag 

• burotArtemisia vulgaris - Vinterstander 
• skogsalatMycelis muralis - 
• føllblomScorzoneroides autumnalis - Gulnende løv/blad 
• gullrisSolidago virgaurea - Frukt-/frøspredning 
• ugrasløvetennerTaraxacum officinale agg. - 
• syreRumex acetosa - 
• røsslyngCalluna vulgaris - Vinterstander 
• svartorAlnus glutinosa - Vinterstander 
• prikkperikumHypericum perforatum - I frukt 
• seljeSalix caprea - Bladfelling, visner 
• krypsoleieRanunculus repens - Fullt utviklede blad 
• mjødurtFilipendula ulmaria - Gulnende løv/blad 
• spisslønnAcer platanoides - Bladfelling, visner 
• platanlønnAcer pseudoplatanus - Gulnende løv/blad 
• engkveinAgrostis capillaris - I frukt 
• smyleAvenella flexuosa - 
• hundegrasDactylis glomerata - I frukt 
• sølvbunkeDeschampsia cespitosa cespitosa - 
• furuPinus sylvestris - 

Dalane, Kristiansand, Ag 

• askFraxinus excelsior - Frukt-/frøspredning 

Dalane, Kristiansand, Ag 

• skogsvingelDrymochloa sylvatica 3 Tuer I frukt 

Dalane N, Kristiansand, Ag 

• syreRumex acetosa -(i beitemark) 
• blåknappSuccisa pratensis - Frukt-/frøspredning(mye i veigrøft) 
• blåbærVaccinium myrtillus - 
• tepperotPotentilla erecta - Gulnende løv/blad(i beitemark) 
• lyssivJuncus effusus - I frukt(i beitemark) 
• bjørnekamBlechnum spicant 1 Fullt utviklede blad 



Dalane, Kristiansand, Ag 

• kantarellCantharellus cibarius 4 fruktlegemer 

Dalane, Kristiansand, Ag 

• tyttebærVaccinium vitis-idaea - 
• knollerteknappLathyrus linifolius - Fullt utviklede blad 
• askFraxinus excelsior - 
• gjøkesyreOxalis acetosella - 
• markjordbærFragaria vesca - Gulnende løv/blad 
• almUlmus glabra 1 Trær Gulnende løv/blad 
• broddtelgDryopteris carthusiana 1 m2 Fullt utviklede blad 
• geittelgDryopteris dilatata 1 Tuer Fullt utviklede blad 
• sisselrotPolypodium vulgare 4 m2 Fullt utviklede blad 

Dalane, Kristiansand, Ag 

• ospeildkjukePhellinus tremulae 3 fruktlegemer 

Dalane, Kristiansand, Ag 

• rødhyllSambucus racemosa 1 Busker Bladfelling, visner 
• korsvedViburnum opulus 2 Busker I frukt 
• hasselCorylus avellana - Bladfelling, visner 
• hårfrytleLuzula pilosa - Fullt utviklede blad 

Dalane, Kristiansand, Ag 

• svartorAlnus glutinosa - 
• almUlmus glabra 2 Trær Bladfelling, visner 

Ravnåsveien, Kristiansand, Ag 

• svartorAlnus glutinosa - 
• tunrappPoa annua - I frukt 

Ravnåsveien, Vennesla, Ag 

• fredløsLysimachia vulgaris 4 Planter I frukt 
• hasselCorylus avellana - 
• smalkjempePlantago lanceolata - 
• tveskjeggveronikaVeronica chamaedrys - 
• legeveronikaVeronica officinalis - 
• lyssivJuncus effusus - 

Ravnåsveien, Vennesla, Ag 

• trollheggFrangula alnus - Bladfelling, visner 
• blåtoppMolinia caerulea - Gulnende løv/blad 
• bjørnekamBlechnum spicant -(mye) 
• smørtelgOreopteris limbosperma 2 Tuer Gulnende løv/blad 



Ravnåsveien, Vennesla, Ag 

• gjøkesyreOxalis acetosella - 
• skogsvingelDrymochloa sylvatica 1 Planter Gulnende løv/blad 
• stri kråkefotLycopodium annotinum - 
• hjortelusflueLipoptena cervi 1 Voksen Næringssøkende 

Ravnåsveien, Vennesla, Ag 

• markjordbærFragaria vesca -(veikant) 
• lusegrasHuperzia selago 1 Planter Fullt utviklede blad 

Ravnåsveien, Vennesla, Ag 

• ugrasløvetennerTaraxacum officinale agg. - 
• hagelupinLupinus polyphyllus 2 Planter Fullt utviklede blad(veikant) 
• revebjelleDigitalis purpurea - Fullt utviklede blad 
• krypsoleieRanunculus repens - 

Ravnåsveien, Vennesla, Ag 

• hagelupinLupinus polyphyllus 2 Planter 
• tveskjeggveronikaVeronica chamaedrys - Fullt utviklede blad 

Ravnåsveien, Vennesla, Ag 

• blåtoppMolinia caerulea - Gulnende løv/blad 
• strandrørPhalaris arundinacea 2 m2 Gulnende løv/blad 

Ravnåsveien, Vennesla, Ag 

• einstapePteridium aquilinum - Bladfelling, visner 

Ravnåsveien, Vennesla, Ag 

• røsslyngCalluna vulgaris - 
• romeNarthecium ossifragum 5 m2 Vinterstander(veikant) 
• blåtoppMolinia caerulea - 

Ravnåsveien, Vennesla, Ag 

• stri kråkefotLycopodium annotinum - Fullt utviklede blad 

Kjeksebekk, Vennesla, Ag 

• svartorAlnus glutinosa -(langs bekken) 
• vintereikQuercus petraea -(kratt) 
• porsMyrica gale - Vinterstander 
• blåtoppMolinia caerulea - Gulnende løv/blad 
• bjørnekamBlechnum spicant -(langs bekken) 

Kjeksebekk, Vennesla, Ag 



• markjordbærFragaria vesca - Gulnende løv/blad(veikant) 
• skogsvingelDrymochloa sylvatica 1 Tuer Gulnende løv/blad 
• barlindTaxus baccata 1 Trær Fullt utviklede blad(i felt med gran) 
• knuskkjukeFomes fomentarius 2 fruktlegemer 

Kjeksebekk, Vennesla, Ag 

• bulkemispelCotoneaster bullatus 1 Planter Gulnende løv/blad 

Lolandsdalen Hvermannsheia Ø, Vennesla, Ag 

• blåknappSuccisa pratensis - Frukt-/frøspredning(i veikant) 
• svartorAlnus glutinosa - 
• vintereikQuercus petraea - 
• blåkollPrunella vulgaris - Vinterstander(i veien) 
• markjordbærFragaria vesca - 
• skogsvingelDrymochloa sylvatica 20 Tuer Frukt-/frøspredning(langs veien) 
• granPicea abies - 
• stri kråkefotLycopodium annotinum - 
• ormetelgDryopteris filix-mas - 
• smørtelgOreopteris limbosperma - Gulnende løv/blad(vanlig i veikant i hele dalen) 

Lolandsdalen Hvermannsheia Ø, Vennesla, Ag 

• fingerstarrCarex digitata 5 Tuer Fullt utviklede blad 

Lolansdalstjønna S, Vennesla, Ag 

• blåbærVaccinium myrtillus - 
• tyttebærVaccinium vitis-idaea - 
• rødrandkjukeFomitopsis pinicola 2 fruktlegemer(høystubbe og låg av gran) 

Lolandsdalstjønna N, Vennesla, Ag 

• brei dunkjevleTypha latifolia 5 Planter I frukt 

Lolandsdalstjønna N, Vennesla, Ag 

• skogburkneAthyrium filix-femina - Bladfelling, visner 
• bjørnekamBlechnum spicant 1 Tuer Fullt utviklede blad 
• sisselrotPolypodium vulgare - Fullt utviklede blad 

Lolandsdalstjønna N, Vennesla, Ag 

• stivdylleSonchus asper 1 Planter Blomstring 

Lolandsdalstjønna S, Vennesla, Ag 

• bulkemispelCotoneaster bullatus 1 Busker Gulnende løv/blad 

Rebåsheia N, Kristiansand, Ag 

• bjørnekamBlechnum spicant 10 m2 Fullt utviklede blad(vanlig i området) 



Rebbasheia N, Kristiansand, Ag 

• trollheggFrangula alnus - Vinterstander 
• romeNarthecium ossifragum - Vinterstander 
• stjernestarrCarex echinata - I frukt 
• kornstarrCarex panicea - Frukt-/frøspredning 

• lyssivJuncus effusus - Fullt utviklede blad(i traktorspor)   
• stri kråkefotLycopodium annotinum - Fullt utviklede blad 

Ravnåsveien, Kristiansand, Ag 

• skvallerkålAegopodium podagraria 18 m2 Fullt utviklede blad 

 
19. november 2020 

   
Eptevann NV, Vennesla, Ag 

• røsslyngCalluna vulgaris - 
• klokkelyngErica tetralix - 
• blåbærVaccinium myrtillus - Vinterstander 
• tyttebærVaccinium vitis-idaea - 
• hengebjørkBetula pendula - 
• porsMyrica gale - 
• ospPopulus tremula - 
• trollheggFrangula alnus - 
• romeNarthecium ossifragum - Vinterstander 
• bråtestarrCarex pilulifera - 
• blåtoppMolinia caerulea - 
• einerJuniperus communis - 
• furuPinus sylvestris - 
• einstapePteridium aquilinum - 
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• kjøttmeisParus major 1 ind. Næringssøkende 11:15 
• fuglekongeRegulus regulus 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 13:30 

Eptevannet NV, Kristiansand, Ag 

• trådstarrCarex lasiocarpa - 11:15 

Bruliheia, Kristiansand, Ag 

• toppmeisLophophanes cristatus 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 12:25 
• spettmeisSitta europaea 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 12:25 
• trekryperCerthia familiaris 1 Adult Næringssøkende 12:25 

Bruliheis S, Kristiansand, Ag 

• bjørnekamBlechnum spicant 1 Planter 
• stri kråkefotLycopodium annotinum - Fullt utviklede blad 12:25 

Bruliheia N, Kristiansand, Ag 

• ravnCorvus corax 2 Adult Overflygende 13:45 

Støleheia, Vennesla, Ag 

• rødvingetrostTurdus iliacus 1 Adult Næringssøkende 13:45 

Eptevannet NV, Vennesla, Ag 

• finnskjeggNardus stricta 3 m2 Gulnende løv/blad 

Eptevannet NV, Vennesla, Ag 

• kornstarrCarex panicea 10 m2 Frukt-/frøspredning 

Eptevannet NV, Vennesla, Ag 

• hvitmyrakRhynchospora alba - 

Eptevannet NV, Kristiansand, Ag 

• grønnstarrCarex demissa - 
• krypsivJuncus bulbosus bulbosus - 

Eptevannet NV, Kristiansand, Ag 

• mannasøtgrasGlyceria fluitans 1 m2 Frukt-/frøspredning 
• knuskkjukeFomes fomentarius 2 fruktlegemer 

Eptevann SV, Kristiansand, Ag 

• ravnCorvus corax 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 
• blåmeisCyanistes caeruleus 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 



• gjerdesmettTroglodytes troglodytes 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 

Vatnedalstjønn, Vennesla, Ag 

• beverCastor fiber - Reirbyggende/brukt bo/hus(bevehytte med nytt mudder og kvist på hytta) 

Vatnedalstjønn, Vennesla, Ag 

• beverCastor fiber - Ferske spor(beverdeming over utbekk)   

Vatnedalsvann, Vennesla, Ag 

• ugressbalderbråTripleurospermum inodorum 15 Planter Blomstring(veikant) 

Vatnedalsvann, Vennesla, Ag 

• lusegrasHuperzia selago 1 Planter Fullt utviklede blad 

23. november 2020  

   
 

Dale, Kristiansand, Ag 

• ospPopulus tremula - 
• smyleAvenella flexuosa - 
• sølvbunkeDeschampsia cespitosa cespitosa - 
• tunrappPoa annua - 
• einstapePteridium aquilinum - Vinterstander 
• kjøttmeisParus major 2 Adult Ved fôring 11:00 
• gjerdesmettTroglodytes troglodytes 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 11:00 
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• spettmeisSitta europaea 2 Adult Ved fôring 11:00 
• dompapPyrrhula pyrrhula 1 Adult Ved fôring 11:00(1+) 

Dale, Kristiansand, Ag 

• blåbærVaccinium myrtillus - Vinterstander 
• vintereikQuercus petraea - Vinterstander 
• granPicea abies -(granplantefelt) 
• kystjamnemosePlagiothecium undulatum - Uten kapsel 11:00 

Bruliheia S, Kristiansand, Ag 

• røsslyngCalluna vulgaris - 
• klokkelyngErica tetralix - 
• romeNarthecium ossifragum - Vinterstander 
• blåtoppMolinia caerulea - 
• elgAlces alces - Ferske spor 
• spettmeisSitta europaea 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 12:50 

Bruliheia S, Kristiansand, Ag 

• porsMyrica gale - Vinterstander 12:50 

Bronehei, Kristiansand, Ag 

• dvergspettDryobates minor 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 13:35 

Sjøheia S, Kristiansand, Ag 

• fuglekongeRegulus regulus 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 15:45 
• gjerdesmettTroglodytes troglodytes 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 15:45 
• spettmeisSitta europaea 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 15:45 

Sjøheia SV, Kristiansand, Ag 

• barlindTaxus baccata 1 Trær Fullt utviklede blad 15:45(6 m høyt dbh ca 10 cm) 

Dale, Kristiansand, Ag 

• barlindTaxus baccata 1 Trær Fullt utviklede blad 

Dale, Kristiansand, Ag 

• gjøkesyreOxalis acetosella - Fullt utviklede blad 
• hårfrytleLuzula pilosa - Fullt utviklede blad 
• bjørnekamBlechnum spicant - Fullt utviklede blad 
• knuskkjukeFomes fomentarius - 

Dale, Kristiansand, Ag 

• vintereikQuercus petraea 1 Trær Vinterstander(dbh ca 60 cm) 
• barlindTaxus baccata 1 Trær Fullt utviklede blad(epifytt på eik) 



Dale, Kristiansand, Ag 

• vivendelLonicera periclymenum -(grønne blad) 
• tepperotPotentilla erecta - 
• stri kråkefotLycopodium annotinum - 
• skogburkneAthyrium filix-femina - Bladfelling, visner 
• einstapePteridium aquilinum - Vinterstander 

Dale, Kristiansand, Ag 

• romeNarthecium ossifragum - Vinterstander 
• lyssivJuncus effusus - 
• heisivJuncus squarrosus - Vinterstander(tråkk) 
• blåtoppMolinia caerulea - 

Bruliheia S, Kristiansand, Ag 

• vivendelLonicera periclymenum - Fullt utviklede blad 
• bråtestarrCarex pilulifera -(i sti/tråkk) 
• barlindTaxus baccata 1 Trær Fullt utviklede blad(dbh 22cm) 

Bruliheia S, Kristiansand, Ag 

• trollheggFrangula alnus - 
• rognSorbus aucuparia - 
• knegrasDanthonia decumbens - I frukt 
• einerJuniperus communis - 
• ormetelgDryopteris filix-mas - 

Bruliheia S, Kristiansand, Ag 

• skogsvingelDrymochloa sylvatica 6 Tuer I frukt 

Kattejønn V, Kristiansand, Ag 

• knivkjukePiptoporus betulinus 1 fruktlegemer 

Kattejønn V, Kristiansand, Ag 

• lusegrasHuperzia selago 5 Tuer Fullt utviklede blad 

Bronehei, Kristiansand, Ag 

• blokkebærVaccinium uliginosum - Vinterstander 
• kornstarrCarex panicea 2 m2 Frukt-/frøspredning 

Bronehei, Kristiansand, Ag 

• kystrustkjukePhellinus ferreus - fruktlegemer(eikegadd i gammel furuskog) 

Bronehei, Kristiansand, Ag 

• finnskjeggNardus stricta 5 m2 Frukt-/frøspredning 



Bronehei, Kristiansand, Ag 

• furumatriskeLactarius deliciosus 2 fruktlegemer 

Bronehei, Kristiansand, Ag 

• barlindTaxus baccata 1 Trær(dbh 15-20 cm) 

Bronehei, Kristiansand, Ag 

• barlindTaxus baccata 1 Trær Fullt utviklede blad(et 4 stammet) 

Bronehei, Kristiansand, Ag 

• skogsvingelDrymochloa sylvatica - Frukt-/frøspredning 

Bronehei, Kristiansand, Ag 

• skogsvingelDrymochloa sylvatica 2 Tuer Frukt-/frøspredning 

Bronehei, Kristiansand, Ag 

• skogsvingelDrymochloa sylvatica - Frukt-/frøspredning(stor forekomst) 

Bronehei, Kristiansand, Ag 

• blåveisHepatica nobilis - Fullt utviklede blad 
• fingerstarrCarex digitata 1 Tuer Fullt utviklede blad 
• geittelgDryopteris dilatata 5 Tuer Fullt utviklede blad 

Bjønnåden S, Kristiansand, Ag 

• sølvbunkeDeschampsia cespitosa cespitosa - 
• mannasøtgrasGlyceria fluitans 4 m2 Frukt-/frøspredning 

Bjønnåsen S, Kristiansand, Ag 

• barlindTaxus baccata 1 Trær Fullt utviklede blad(ca 5 m høyt, dbh 5-10 cm) 

Bjønnåsen S, Kristiansand, Ag 

• barlindTaxus baccata 1 Trær Fullt utviklede blad(5 stammet) 

Bjønnåsen S, Kristiansand, Ag 

• barlindTaxus baccata 1 Trær Fullt utviklede blad(tostammet tre) 

Bjønnåsen S, Kristiansand, Ag 

• barlindTaxus baccata 2 Trær Fullt utviklede blad(to små trær) 

Bjønnåsen SV, Kristiansand, Ag 



• barlindTaxus baccata 1 Trær(gruppe med 6 stammer) 

Bjønnåsen S, Kristiansand, Ag 

• barlindTaxus baccata 1 Trær Fullt utviklede blad(trestammet) 

Bjønnåsen S, Kristiansand, Ag 

• barlindTaxus baccata 1 Trær Fullt utviklede blad(tostammet) 

Bjønnåsen S, Kristiansand, Ag 

• gulgrønn lærhattSarcomyxa serotina 5 fruktlegemer(høystubb av hengebjørk) 

Bjønnåsen S, Kristiansand, Ag 

• barlindTaxus baccata 1 Trær Fullt utviklede blad(6-7 m høyt dbhca 15 cm) 

Bjønnåsen S, Kristiansand, Ag 

• barlindTaxus baccata 1 Trær Fullt utviklede blad(2 stammet 6-8 m høyt dbh 15-20 cm) 

Bjønnåsen S, Kristiansand, Ag 

• barlindTaxus baccata 1 Trær Fullt utviklede blad(ca 5 m høyt, dbh 15 cm) 

Bjønnåsen S, Kristiansand, Ag 

• barlindTaxus baccata 4 Trær Fullt utviklede blad(ca 8 m høyt, dbh ca 15 cm) 

Bjønnåsen SV, Kristiansand, Ag 

• barlindTaxus baccata 1 Trær Fullt utviklede blad(3 m høyt dbh ca 10 cm buskaktig) 

Bjønnåsen S, Kristiansand, Ag 

• hasselCorylus avellana 1 Busker Vinterstander 
• barlindTaxus baccata 2 Trær Fullt utviklede blad(dbh det største opp mot 50 cm) 

Bjortjønn N, Kristiansand, Ag 

• barlindTaxus baccata -(5 m høyt dbh 10-15 cm) 
• stri kråkefotLycopodium annotinum - 
• bjørnekamBlechnum spicant - 
• knuskkjukeFomes fomentarius 3 fruktlegemer(bjørkegadd) 

Bjortjønn N, Kristiansand, Ag 

• eikemuslingDaedalea quercina 8 fruktlegemer(på gammel eikestubbe) 

Sjøheia SV, Kristiansand, Ag 



• barlindTaxus baccata 1 Trær Fullt utviklede blad(8 m høyt dbh 15 cm) 

Sjøheia SV, Kristiansand, Ag 

• barlindTaxus baccata 2 Trær Fullt utviklede blad(t0 større trær dbh ca 40 cm) 
• bjørnekamBlechnum spicant - 

Sjøheia SV, Kristiansand, Ag 

• kysttjernaksPotamogeton polygonifolius 20 m2 Fullt utviklede blad 

Sjøheia SV, Kristiansand, Ag 

• barlindTaxus baccata 1 Trær Fullt utviklede blad(ca 10 høyt, dbh 10 cm) 

Sjøheia SV, Kristiansand, Ag 

• blek piggsoppHydnum repandum 2 fruktlegemer 

Dale SØ, Kristiansand, Ag 

• elgAlces alces - Ferske spor   

Bronehei, Kristiansand, Ag 

• furuPinus sylvestris - Fullt utviklede blad(eldre tre) 
• mårMartes martes - Fersk møkk 

26.11 2020 
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Kartdalsåsen N, Kristiansand, Ag 

• gjerdesmettTroglodytes troglodytes 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 11:00 
• rugdeScolopax rusticola 1 Adult Næringssøkende 16:05(ved åna) 

Trågedalen, Kristiansand, Ag 

• gullrisSolidago virgaurea - Frukt-/frøspredning 11:05-11:15 
• vivendelLonicera periclymenum - Bladfelling, visner 11:05-11:15 
• blåbærVaccinium myrtillus - Bladfelling, visner 11:05-11:15 
• tyttebærVaccinium vitis-idaea - Knoppskyting 11:05-11:15 
• svartorAlnus glutinosa - Bladfelling, visner 11:05-11:15 
• hengebjørkBetula pendula - Bladfelling, visner 11:05-11:15 
• hasselCorylus avellana - Bladfelling, visner 11:05-11:15 
• vintereikQuercus petraea - Bladfelling, visner 11:05-11:15 
• ospPopulus tremula - Vinterstander 11:05-11:15 
• mjødurtFilipendula ulmaria - Bladfelling, visner 11:05-11:15 
• rognSorbus aucuparia - Vinterstander 11:05-11:15 
• hårfrytleLuzula pilosa - Bladfelling, visner 11:05-11:15 
• smyleAvenella flexuosa - Gulnende løv/blad 11:05-11:15 
• blåtoppMolinia caerulea - Bladfelling, visner 11:05-11:15 
• strandrørPhalaris arundinacea - Vinterstander 11:05-11:15 
• granPicea abies - Fullt utviklede blad 11:05-11:15(plantefelt) 
• stri kråkefotLycopodium annotinum - Fullt utviklede blad 11:05-11:15 
• skogburkneAthyrium filix-femina - Bladfelling, visner 11:05-11:15 
• bjørnekamBlechnum spicant - Fullt utviklede blad 11:05-11:15 
• einstapePteridium aquilinum - Bladfelling, visner 11:05-11:15 
• geittelgDryopteris dilatata - Fullt utviklede blad 11:05-11:15 
• kystjamnemosePlagiothecium undulatum - Uten kapsel 11:05-11:15 
• blåmeisCyanistes caeruleus 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 11:05-11:15 
• kjøttmeisParus major 1 Adult Næringssøkende 11:05-11:15 

Trågevann, Kristiansand, Ag 

• finnskjeggNardus stricta 20 Tuer Bladfelling, visner(i traktorvei) 
• nøtteskrikeGarrulus glandarius 1 Adult Næringssøkende 12:35 
• kjøttmeisParus major 2 Adult Næringssøkende 12:35(i traktorvei) 

Rebbåsheia, Kristiansand, Ag 

• vintereikQuercus petraea - Bladfelling, visner 
• einerJuniperus communis - 
• furuPinus sylvestris -(furugadd) 
• knivkjukePiptoporus betulinus 6 fruktlegemer(på bjørkegadd) 
• ravnCorvus corax 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 13:30 

Bjønnåsen NV, Kristiansand, Ag 

• svartorAlnus glutinosa -(oregadd) 
• bjørkBetula pubescens - 
• ospPopulus tremula -(ospesuksesjon) 
• sølvbunkeDeschampsia cespitosa cespitosa - 
• stri kråkefotLycopodium annotinum -(mye) 



• bjørnekamBlechnum spicant - 
• rugdeScolopax rusticola 1 ind. Næringssøkende 14:00(skremt ut) 

Rebbåsheia N, Kristiansand, Ag 

• eikemuslingDaedalea quercina 10 fruktlegemer 
• rugdeScolopax rusticola 1 ind. Næringssøkende 14:45(skremt opp) 

Bjønnåsen NV, Kristiansand, Ag 

• furuPinus sylvestris -(skrinn furuskog) 
• røsslyngCalluna vulgaris - Vinterstander 14:45 

Bjønnåsen dal, Kristiansand, Ag 

• ospPopulus tremula 20 Trær Vinterstander(dbh 40-65 cm) 
• gjøkesyreOxalis acetosella - 
• skogsvingelDrymochloa sylvatica 200 m2 Vinterstander 
• blåmeisCyanistes caeruleus 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 15:05 
• spettmeisSitta europaea 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 15:05 

Pallane, Kristiansand, Ag 

• hengebjørkBetula pendula 1 Trær Vinterstander 16:05(stort tre 45 cm i brysthøyde) 

Øvre Trågedalen, Kristiansand, Ag 

• blåbærVaccinium myrtillus - Bladfelling, visner 
• vintereikQuercus petraea - Bladfelling, visner 
• ospPopulus tremula - Bladfelling, visner 
• rognSorbus aucuparia - Bladfelling, visner 
• grønnstarrCarex demissa - Fullt utviklede blad 
• bråtestarrCarex pilulifera -(i traktorvei) 
• sølvbunkeDeschampsia cespitosa cespitosa - Bladfelling, visner 

Trågevann V, Kristiansand, Ag 

• tyttebærVaccinium vitis-idaea - Fullt utviklede blad 
• bjørkBetula pubescens - 
• porsMyrica gale - Vinterstander 
• trollheggFrangula alnus - Vinterstander 
• romeNarthecium ossifragum - Vinterstander 
• flaskestarrCarex rostrata - Vinterstander 
• blåtoppMolinia caerulea - Bladfelling, visner 
• granPicea abies - Fullt utviklede blad 
• furuPinus sylvestris - Fullt utviklede blad 
• einstapePteridium aquilinum - Bladfelling, visner 
• beverCastor fiber - Gnagespor(svært gammelt bevergnagd bjørk) 

Trågevannet NV, Kristiansand, Ag 

• hårfrytleLuzula pilosa - 
• barlindTaxus baccata 1 Trær Fullt utviklede blad(ca 6 m høyt, dbh ca 10 cm) 
• lusegrasHuperzia selago - Fullt utviklede blad(med lus) 



• etasjemoseHylocomium splendens - 
• kystjamnemosePlagiothecium undulatum - 
• kystbjørnemosePolytrichum formosum - 

Trågevannet NV, Kristiansand, Ag 

• røsslyngCalluna vulgaris - Vinterstander 
• tyttebærVaccinium vitis-idaea - 
• einerJuniperus communis - 
• furuPinus sylvestris 1 Trær Fullt utviklede blad(dbh ca. 60cm, det største treet i et felt med eldre furu) 

Trågevannet NV, Kristiansand, Ag 

• skogburkneAthyrium filix-femina - Vinterstander 
• einstapePteridium aquilinum - 
• geittelgDryopteris dilatata - 
• sisselrotPolypodium vulgare - Vinterstander 
• etasjemoseHylocomium splendens - 
• kystkransmoseRhytidiadelphus loreus - 

Trågevannet NV, Kristiansand, Ag 

• ospPopulus tremula - 
• blåtoppMolinia caerulea - 
• granPicea abies -(gammelt tre) 
• gjerdesmettTroglodytes troglodytes 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 

Trågevannet NV, Kristiansand, Ag 

• lyssivJuncus effusus - 
• finnskjeggNardus stricta 5 Tuer Hvilestadium(i gml traktorvei) 

Trågevannet NV, Kristiansand, Ag 

• ospPopulus tremula -(gammelt tre) 
• tepperotPotentilla erecta 1 Planter Gulnende løv/blad 
• nøtteskrikeGarrulus glandarius 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 

Rebbåsheia, Kristiansand, Ag 

• furuPinus sylvestris 1 Trær(flat krone dbh ca 50 cm) 
• lusegrasHuperzia selago 5 Tuer(med lus) 

Rebbåsheia, Kristiansand, Ag 

• furuPinus sylvestris -(furugadd) 

Myr Rebbåsheia, Kristiansand, Ag 

• porsMyrica gale - Vinterstander 
• romeNarthecium ossifragum - Vinterstander(spredt) 
• blåtoppMolinia caerulea - Vinterstander 
• einerJuniperus communis - 



• furuPinus sylvestris - 

Rebbåsheia, Kristiansand, Ag 

• røsslyngCalluna vulgaris - 
• kreklingEmpetrum nigrum - 
• furuPinus sylvestris - 

Myr Grøkleivåsen, Kristiansand, Ag 

• røsslyngCalluna vulgaris - Vinterstander(litt i kant) 
• romeNarthecium ossifragum - Vinterstander 
• duskullEriophorum angustifolium - 
• hvitmyrakRhynchospora alba - Vinterstander 
• blåtoppMolinia caerulea - Vinterstander 

Grøkleivåsen, Kristiansand, Ag 

• røsslyngCalluna vulgaris - 
• vintereikQuercus petraea - 
• furuPinus sylvestris -(de størst dbh 45 cm) 

Gråkleivåsen N, Kristiansand, Ag 

• blåbærVaccinium myrtillus - Vinterstander 
• vintereikQuercus petraea - Vinterstander 
• ospPopulus tremula - Vinterstander 
• bjørnekamBlechnum spicant 1 Tuer Vinterstander 
• einstapePteridium aquilinum - Vinterstander 

Bjønnåsen NØ, Kristiansand, Ag 

• svartorAlnus glutinosa - 
• trollheggFrangula alnus - 
• kysttjernaksPotamogeton polygonifolius - Fullt utviklede blad(o bekk gjennom blåtoppmyr) 
• romeNarthecium ossifragum - Vinterstander(litt) 
• blåtoppMolinia caerulea - Vinterstander 
• lusegrasHuperzia selago 1 Planter(m/lus) 
• stri kråkefotLycopodium annotinum 20 m2(med sporehus) 

Bjønnåsen NV, Kristiansand, Ag 

• blåveisHepatica nobilis 10 m2 Vinterstander 

Bjønnåsen NV, Kristiansand, Ag 

• røsslyngCalluna vulgaris - Vinterstander(mye) 
• kreklingEmpetrum nigrum - 
• klokkelyngErica tetralix - Vinterstander(spredt) 
• blåbærVaccinium myrtillus - Vinterstander(spredt) 
• blokkebærVaccinium uliginosum - Bladfelling, visner 
• tyttebærVaccinium vitis-idaea -(spredt) 
• blåtoppMolinia caerulea - Vinterstander(spredt) 
• furuPinus sylvestris -(fattig furuskog med mye røsslyng) 



Bjønnåsen NV, Kristiansand, Ag 

• elgAlces alces - Eldre spor(brunstgrop) 

Bjønnåsen NV, Kristiansand, Ag 

• blåbærVaccinium myrtillus - 
• vintereikQuercus petraea - Vinterstander 
• ospPopulus tremula - Vinterstander(ospesuksesjon) 
• blåtoppMolinia caerulea - Vinterstander(fuktdrag i skog) 

Rebbåsheia N, Kristiansand, Ag 

• hasselCorylus avellana -(litt) 
• vintereikQuercus petraea - 
• ospPopulus tremula - 
• blåtoppMolinia caerulea - Vinterstander 
• granPicea abies -(langs bekken) 
• stri kråkefotLycopodium annotinum - 
• bjørnekamBlechnum spicant - Vinterstander(stor forekomst) 

Rebbåsheia N, Kristiansand, Ag 

• storfuglTetrao urogallus - Fersk møkk(trolig fra røy) 

Bjønnåsen, Kristiansand, Ag 

• ospPopulus tremula 3 Trær Vinterstander(dbh ca 45 cm) 

Bjønnåsen dal, Kristiansand, Ag 

• ospPopulus tremula - Vinterstander(rikere dal med ospesuksejon) 

Bjønnåsen dal, Kristiansand, Ag 

• barlindTaxus baccata 1 Tuer Vinterstander(dbh 15-20 cm, 12 m høyt) 

Bjønnåsen dal, Kristiansand, Ag 

• barlindTaxus baccata 2 Trær Vinterstander(flerstammet) 
• barlindTaxus baccata 1 Trær Vinterstander(dbh 10 cm 6 m høyt) 

Bjønnåsen dal, Kristiansand, Ag 

• granPicea abies -(sort tre dbh>60 cm) 

Bjønnåsen dal, Kristiansand, Ag 

• kystrustkjukePhellinus ferreus 5 fruktlegemer(på eikegadd) 

Bjønnåsen dal, Kristiansand, Ag 



• svartorAlnus glutinosa - Vinterstander(sump med bjørk og svartor) 
• bjørkBetula pubescens - Vinterstander 

Bjønnåsen dal, Kristiansand, Ag 

• barlindTaxus baccata 1 Trær Vinterstander(dbh 5cm, 5 m høyt) 

Bjønnåsen dal, Kristiansand, Ag 

• furuPinus sylvestris 3 Trær Vinterstander(dbh ca 50 cm) 

Bjønnåsen dal, Kristiansand, Ag 

• blåbærVaccinium myrtillus - Vinterstander 
• furuPinus sylvestris 1 Trær(gadd) 
• svartspettDryocopus martius - Eldre spor 

Bjønnåsen dal, Kristiansand, Ag 

• vintereikQuercus petraea - 
• rognSorbus aucuparia - 
• barlindTaxus baccata 1 Trær Vinterstander(flerstammet, tykkeste stamme ca 30 cm) 
• stri kråkefotLycopodium annotinum - 
• bjørnekamBlechnum spicant - 

Bjønnåsen V, Kristiansand, Ag 

• porsMyrica gale - Vinterstander 
• mannasøtgrasGlyceria fluitans 4 m2 Frukt-/frøspredning 
• furuPinus sylvestris 1 Trær(dbh>60 cm) 

Bjønnåsen SV, Kristiansand, Ag 

• kystrustkjukePhellinus ferreus 5 fruktlegemer(høystubbe av eik dbh 5 cm, 2 m høy) 

Bjønnåsen SV, Kristiansand, Ag 

• bjørnekamBlechnum spicant 6 m2 Vinterstander 

Pallane, Kristiansand, Ag 

• skogsvingelDrymochloa sylvatica 60 m2 Vinterstander 

Pallane, Kristiansand, Ag 

• hasselCorylus avellana 4 Busker Vinterstander 
• spisslønnAcer platanoides - Bladfelling, visner 
• ormetelgDryopteris filix-mas - Fullt utviklede blad 

Pallane, Kristiansand, Ag 

• furuPinus sylvestris -(stort tre dbh ca 65 cm) 



Pallane, Kristiansand, Ag 

• granPicea abies -(store trær dbh opptil 65 cm) 

Pallane, Kristiansand, Ag 

• blåmoseLeucobryum glaucum 7 Tuer(5-10 tuer) 

Pallane, Kristiansand, Ag 

• vivendelLonicera periclymenum -(lite) 
• blek piggsoppHydnum repandum 5 fruktlegemer 

Pallane, Kristiansand, Ag 

• granPicea abies -(store trær opptil 65 cm i brysthøyde) 

Pallane, Kristiansand, Ag 

• granPicea abies -(gamle store trær) 
• bjørnekamBlechnum spicant 60 m2 Vinterstander 

Pallane, Kristiansand, Ag 
 

• granPicea abies -(store trær opptil 65 cm i brysthøyde) 

Støleheia 20. mai 2021 

   
Mørkvann, Høye, Vennesla, Ag 

• svartbakLarus marinus 15 Adult Rastende 11:30(i tilknytning til avfallsanlegget, 15++) 
• gråmåkeLarus argentatus 30 Adult Rastende 11:30(i tilknytning til avfallsanlegget, og mange sittende på 

bygningene.) 
• sildemåkeLarus fuscus 15 Adult Rastende 11:30(i tilknytning til avfallsanlegget. 15++) 

Mørkvann Ø, Vennesla, Ag 

• kjøttmeisParus major 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 11:30 
• løvsangerPhylloscopus trochilus 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 11:30 
• bokfinkFringilla coelebs 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 11:30 



Støleheia Avfallsdeponi, Vennesla, Ag 

• ringdueColumba palumbus 3 Adult Næringssøkende 12:00(i grøft) 
• nøtteskrikeGarrulus glandarius 1 Adult Næringssøkende 12:00 
• ravnCorvus corax 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 12:00 
• løvsangerPhylloscopus trochilus 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 12:00 
• munkSylvia atricapilla 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 12:00 

Lolandsdalen Hvermannsheia Ø, Vennesla, Ag 

• fuglekongeRegulus regulus 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 12:05 
• trepiplerkeAnthus trivialis 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 12:05 

Lolandsdalen Hvermannsheia Ø, Vennesla, Ag 

• fingerstarrCarex digitata 30 m2 Blomstring 12:05(kant av grusvei) 

Lolandstjønna S, Vennesla, Ag 

• blåmeisCyanistes caeruleus 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 12:10 
• bøksangerPhylloscopus sibilatrix 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 12:10 
• løvsangerPhylloscopus trochilus 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 12:10 
• munkSylvia atricapilla 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 12:10 
• måltrostTurdus philomelos 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 12:10 
• svarthvit fluesnapperFicedula hypoleuca 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 12:10 
• bokfinkFringilla coelebs 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 12:10 

Bruliheia Vest, Vennesla, Ag 

• ravnCorvus corax 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 
• løvsangerPhylloscopus trochilus 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 12:30 
• tornsangerCurruca communis 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 12:30 
• svarthvit fluesnapperFicedula hypoleuca 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende 

hekkebiotop 12:30(blåbærskog med gran og osp) 
• trepiplerkeAnthus trivialis 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 12:30 

Bjønnåsen NV, Kristiansand, Ag 

• grønnstjertvingeCallophrys rubi 2 Voksen Frittflygende 12:40 
• kjøttmeisParus major 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 12:40 

Bronehei, Kristiansand, Ag 

• grønnstjertvingeCallophrys rubi 1 Voksen Hvilende 12:45 
• grønnspettPicus viridis 1 ind. Engstelig adferd, indikasjon på hekking 12:45(spettehull i osp observert) 
• løvsangerPhylloscopus trochilus 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 12:45 
• gjerdesmettTroglodytes troglodytes 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende 

hekkebiotop 12:45(sprekkdalen) 
• svarthvit fluesnapperFicedula hypoleuca 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 12:45 

Bronehei, Kristiansand, Ag 

• kornstarrCarex panicea 4 m2 Blomstring 12:45(i skrinn røslynghei) 



Bronehei, Kristiansand, Ag 

• almUlmus glabra 1 Trær Fullt utviklede blad 12:45(i spekkdal) 

Kjeksebekk, Vennesla, Ag 

• måltrostTurdus philomelos 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 
• svarthvit fluesnapperFicedula hypoleuca 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 
• bokfinkFringilla coelebs 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 
• svartspettDryocopus martius 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 13:05(i hekketida, svartspetta har unger på en kjent 

hekkeplass disse dager) 
• bøksangerPhylloscopus sibilatrix 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 13:05 
• elgAlces alces - Ferske spor 13:05 

Kjeksebekk, Kristiansand, Ag 

• svartorAlnus glutinosa 1 Trær Knoppskyting 13:05(dbh ca 40 cm) 

Kjeksebekk, Kristiansand, Ag 

• ekornSciurus vulgaris - Bytte-/matrester(ekorn behandlet grankongle, granplantefelt) 
• svartmeisPeriparus ater 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 13:25 
• kjøttmeisParus major 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 13:25 
• svarttrostTurdus merula 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 13:25 
• rødstrupeErithacus rubecula 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 13:25 

Kjeksekjerr, Kristiansand, Ag 

• løvsangerPhylloscopus trochilus 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 
• bokfinkFringilla coelebs 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 13:30 

Bjønningsmyr, Vennesla, Ag 

• skogfiolViola riviniana - Blomstring 13:40(spredt langs grusveien.) 
• grønnstjertvingeCallophrys rubi 1 Voksen Hvilende 13:40 
• bergringvingeLasiommata petropolitana 1 Voksen Hvilende 13:40 
• munkSylvia atricapilla 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 13:40 
• grønnsisikSpinus spinus 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 13:40 

Lolandsdalen, Vennesla, Ag 

• prestekrageLeucanthemum vulgare 4 Tuer Fullt utviklede blad 
• heggPrunus padus 1 Trær Blomstring 
• fugletelgGymnocarpium dryopteris 10 dm2 Fullt utviklede blad 
• hengevingPhegopteris connectilis 1 m2 Fullt utviklede blad 
• maiblomMaianthemum bifolium 1 m2 Fullt utviklede blad 13:40 
• bøksangerPhylloscopus sibilatrix 1 ind. Lokkelyd, øvrige lyder 14:00 
• svarthvit fluesnapperFicedula hypoleuca 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 14:00 

Dalane, Kristiansand, Ag 

• heggPrunus padus 5 Trær Blomstring(langs bekken) 
• svarttrostTurdus merula 1 Adult Hann Næringssøkende 14:10 



Dalane, Kristiansand, Ag 

• askFraxinus excelsior - Knoppskyting(småtrær) 
• skogfiolViola riviniana - Blomstring 
• hvitveisAnemone nemorosa - Blomstring 
• teiebærRubus saxatilis - Fullt utviklede blad 
• spisslønnAcer platanoides - Knoppskyting 
• liljekonvallConvallaria majalis - Blomsterknopper 
• maiblomMaianthemum bifolium - Fullt utviklede blad 
• vintereikQuercus petraea 1 Trær Knoppskyting 14:10(lårurteikeskog, med mange store eiker) 

Dalane, Kristiansand, Ag 

• ringdueColumba palumbus 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 14:25 
• løvsangerPhylloscopus trochilus 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 14:25 
• rødstrupeErithacus rubecula 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 14:25 
• bokfinkFringilla coelebs 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 14:25 

Dalane, Kristiansand, Ag 

• kjøttmeisParus major 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 14:40 
• svarttrostTurdus merula 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 14:40 
• rødstrupeErithacus rubecula 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 14:40 
• fuglekongeRegulus regulus 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 15:00(i gammelt 

granplantefelt) 

Dalane, Vennesla, Ag 

• ormetelgDryopteris filix-mas - Knoppskyting 
• hengevingPhegopteris connectilis - Fullt utviklede blad 
• almUlmus glabra 1 Trær Fullt utviklede blad 14:40 

Dalane N, Kristiansand, Ag 

• aurorasommerfuglAnthocharis cardamines 1 Voksen Hann Frittflygende 15:05 

Gammeløya, Lindebøkilen, Flekkerøy, Kristiansand, Ag 
Trond Johanson 

• silandMergus serrator 1 Adult Hann Næringssøkende 18:00-19:00 
• tjeldHaematopus ostralegus 1 Adult Engstelig adferd, indikasjon på hekking 18:00-19:00 
• fiskemåkeLarus canus 1 Adult I par Næringssøkende 18:00-19:00 
• tornsangerCurruca communis 1 ind. Sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop 18:00-19:00 

Gammeløya, Kristiansand, Ag 
Trond Johanson 

• nyresoleierRanunculus auricomus agg. 50 m2 Blomstring 18:00-19:00 

Lolandsdalen Hvermannsheia Ø, Vennesla, Ag 

• gjøkesyreOxalis acetosella - Blomstring 
• blåveisHepatica nobilis 30 Tuer Fullt utviklede blad(veikant mot heia) 
• fingerstarrCarex digitata 10 m2 Blomstring 



Lolandsdalen Hvermannsheia Ø, Vennesla, Ag 

• tannrotCardamine bulbifera 2 m2 Fullt utviklede blad(kant av bekk/grøft) 

Lolandsdalen Hvermannsheia Ø, Vennesla, Ag 

• mjødurtFilipendula ulmaria 2 m2 Fullt utviklede blad 

Bjønnåsen NØ, Kristiansand, Ag 

• barlindTaxus baccata 1 Trær Fullt utviklede blad(ca 6 m høyt) 

Kjeksebekk, Kristiansand, Ag 

• skogsvingelDrymochloa sylvatica 50 m2 Knoppskyting 

Kjeksebekk, Kristiansand, Ag 

• granPicea abies 1 Trær Fullt utviklede blad(dbh ca 75 cm) 

Kjeksebekk, Kristiansand, Ag 

• tannrotCardamine bulbifera 20 m2 Fullt utviklede blad 
• svartorAlnus glutinosa - Knoppskyting 
• ospPopulus tremula 1 Trær Knoppskyting(dbh ca 50 cm den største ospa) 
• hvitveisAnemone nemorosa - Blomstring 
• heggPrunus padus - Blomsterknopper 

Ravnåsveien, Vennesla, Ag 

• blåknappSuccisa pratensis 10 m2 Fullt utviklede blad 
• tveskjeggveronikaVeronica chamaedrys 5 dm2 Fullt utviklede blad 
• hvitveisAnemone nemorosa - Blomstring(spredt) 

Dalane, Vennesla, Ag 

• fingerstarrCarex digitata 2 m2 Blomstring 

Dalane, Kristiansand, Ag 

• lindTilia cordata 1 Trær Knoppskyting(gammelt lauvingstre) 

Dalane, Kristiansand, Ag 

• knollerteknappLathyrus linifolius 10 m2 Blomstring 

• hagelupinLupinus polyphyllus 10 m2 Fullt utviklede blad(stort felt i veikant)   
• jonsokkollAjuga pyramidalis 10 m2 Blomstring(blant hagelupiner) 
• glattmarikåpeAlchemilla glabra - Blomstring(veikant) 

Dalane, Kristiansand, Ag 

• engkarseCardamine pratensis 2 m2 Blomstring(veikant) 

https://www.artsobservasjoner.no/FieldDiaryByDate/2021-05-20


 

Liste over karplanter registrert i reguleringsplanområdet 

 

Alm føllblom lind smyle 
Ask geittelg lusegras smørtelg 
barlind gjøkesyre lyssiv spisslønn 
bergasal glattmarikåpe maiblom stivdylle 
beskambrosia gran mannasøtgras stjernestarr 
bjørk grønnstarr mjødurt stormure 
bjørnekam gullris myrmaure strandrør 
blokkebær hagelupin ormetelg stri kråkefot 
blåbær hassel osp strutseving 
blåknapp hegg paddesiv svartor 
blåkoll heisiv parkslirekne svartor 
blåtopp hengeaks platanlønn syre 
blåveis hengebjørk pors sølvbunke 
brei dunkjevle hengeving prestekrage tannrot 
broddtelg hjortetrøst prikkperikum teiebær 
brunmyrak hundegras rankpiggknopp tepperot 
bråtestarr hundekvein revebjelle trollhegg 
bulkemispel hvitmyrak rogn trådstarr 
burot hvitpestrot rome tunrapp 
bustnype hvitveis rusttjernaks tveskjeggveronika 
damsivaks hårfrytle rynkerose tyttebær 
duskull jonsokkoll rødhyll ugrasløvetenner 
einer klistersvineblom røsslyng ugrasmure 
einstape klokkelyng selje veikarse 
engkarse knegras sennegras villeple 
engkvein knollerteknapp sisselrot vintereik 
evjesoleie kornstarr skogburkne vinterkarse 
fingerstarr korsved skogfiol vivendel 
finnskjegg krekling skogsalat åkermynte 
fjæresivaks krypsiv skogstjerne åkersnelle 
flaskestarr krypsoleie skogsvingel  
fredløs kysttjernaks skvallerkål  
fugletelg legeveronika slirestarr  
furu liljekonvall smalkjempe  
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