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Sammendrag  Trollvegg Arkitektstudio AS utarbeider på vegne av Repstad Eiendom AS forslag til 

detaljregulering for Braneset i Kristiansand kommune. Formålet med planen er å legge 
til rette for utvikling av nye boenheter. Områdene som omfattes av planavgrensningen 
er for det meste skogarealer og består av fattig furuskog og hogstfelt. Planområdet 
omfatter også noe bebyggelse, en balløkke, et fritidsområde ved sjøen med 
opparbeidet sandstrand og plen, og et ubebygd område med tursti ned til sjøen.  
 
Planområdet inngår i et større sammenhengende skogsområde sør og øst for 
planavgrensningen, og dette skogområdet har verdi for viltlevende pattedyr og fugler. 
Sjøen i/ved planområdet inngår i utbredelsesområdet til en rekke saltvannsfisk.  
 
I Trosvika er det en tidligere registrert naturtype ålegrasseng (verdi C, «lokalt viktig») 
som delvis ligger innenfor planområdet. I nærheten av planområdet er det registrert 
flere viktige naturtyper ved utløpet av Søgne- og Songdalselva. I forbindelse med 
befaring av området ble det i tillegg funnet en strandeng med moderat kvalitet ved 
Trosvika. Strandeng er oppført som sårbar i Norsk rødliste for naturtyper. 
 
Det er ikke tidligere registrert rødlistede arter innenfor planområdet, men det er gjort 
flere funn av rødlistede fugle-, sopp- og billearter i skog- og sjøarealene i nærheten 
av planområdet. I forbindelse med befaring ble det funnet en barlind (VU, «sårbar» 
på rødlisten) innenfor planområdet.  
 
Det ble funnet flere fremmede, skadelige plantearter i forbindelse med befaringen. 
Alle registreringene er funnet langs Branesveien og parkeringsplassen. Gyvel og 
parkslirekne (SE, «svært høy risiko» på Fremmedartslista) var de fremmede artene 
som hadde størst utbredelse.  
 
Planen er vurdert opp mot naturmangfoldloven §§ 8-12 og vannforskriften §4. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok for å kunne vurdere tiltakets 
konsekvenser for områdets naturmangfold (jf. nml §8). Usikkerheten knyttet til 
vurderingene er forholdsvis liten, og føre-var-prinsippet kommer derfor ikke til 
anvendelse (jf. nml §9). For å verne om viktige naturtyper må det ikke gjøres 
inngrep i strandenga eller ålegrassenga ved Trosvika, og vi anbefaler at det legges 
en hensynssone på dette arealet. En eventuell kyststi bør anlegges noen meter 
utenfor strandengas avgrensning. Aktivitet i planområdet må ikke medføre spredning 
av fremmede plantearter. Vi anbefaler også å gjennomføre bekjemping av de 
registrerte forekomstene. 
 
Det må legges til rette for en god overvannshåndtering i områdene som skal bygges 
ut, både for å forhindre forurenset avrenning i anleggsfasen, og for å ivareta 
fordrøyning og infiltrasjon etter at utbyggingen er ferdig. Forutsatt at de avbøtende 
tiltakene gjennomføres vurderes ikke planen å øke den samlede belastningen på 
økosystemene i eller nær planområdet (jf. §10). De foreslåtte tiltakene vurderes ikke 
som urimelige ut fra tiltakets og skadens karakter, og tiltakshaver skal bekoste 
gjennomføringen (jf. §11). Det forutsettes at de mest miljøforsvarlige driftsmetoder 
og teknikker legges til grunn (jf. § 12). Gode driftsmetoder for å redusere risikoen 
for spredning av fremmede skadelige arter skal ivaretas gjennom 
spredningshindrende og bekjempende tiltak. Naturelementer av verdi bør søkes 
bevart og skjermes for uheldig påvirkning i størst mulig grad. Så lenge de anbefalte 
tiltakene gjennomføres, er sannsynligheten liten for at tiltaket kan medføre alvorlig 
eller irreversibel skade på naturmangfoldet.  
 
Det forventes at planen ikke vil forringe den økologiske eller kjemiske tilstanden i 
Høllefjorden, eller være til hinder for at vannforekomsten kan oppnå miljømålet (jf. 
vannforskriften §4). Dette forutsetter at tiltaket ikke medfører økt forurensning til 
Høllefjorden, eller at det gjennomføres mudringstiltak eller utfyllinger i sjøen. 
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1. INNLEDNING 

 
Trollvegg Arkitektstudio AS utarbeider på vegne av Repstad Eiendom AS forslag til 
detaljregulering for gnr.420/bnr. 6, Braneset – Kristiansand kommune. Formålet med planen er 
å legge til rette for utvikling av nye boenheter. Området inngår i kommunedelplan for Søgne 
2018-2030 (vedtatt 28.02.2019). 
 
Denne rapporten omhandler resultatene fra kartlegging av naturmangfold, herunder fremmede 
arter og vannmiljø i planområdet. Rapporten gir også forslag til tiltak for å ivareta hensyn til 
naturmangfold og vannmiljø, samt en vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 

  

Figur 1. Planavgrensning for reguleringsplanen. 
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2. METODE 

2.1 Avgrensning av undersøkelsesområdet 
Undersøkelsesområdet omfatter i hovedsak arealer som vil eller kan bli direkte berørt av tiltaket 
gjennom arealbeslag eller annen fysisk påvirkning. Området er på ca. 68 dekar og omfatter 
adkomst via Branesveien, skogsområder og hogstfelt ved Indre Røynåsen, samt eksisterende 
bebyggelse og rekreasjonsområder ned mot sjøen (Figur 1). Planområdet strekker seg også 
delvis ut i sjøen ved Trosevika. Planområdet omfatter med dette helt eller delvis eiendommene 
med gnr./bnr. 420/6, 522, 10, 8, 62, 110, 230, 442, 459, 554, 571, 576, 591, 599, 603, 604.  
 
Influensområdet er det totale arealet som kan forventes å bli påvirket av tiltaket på kort og lang 
sikt, både direkte og indirekte. Dette omfatter for eksempel større funksjonsområder for arter og 
viktige vilttrekk og økologiske landskapssammenhenger. Her vurderes influensområdet å tilsvare 
planavgrensningen.  

2.2 Datainnsamling og -grunnlag 
Datagrunnlaget består av offentlig tilgjengelig informasjon fra databaser og kartinnsyn supplert 
med informasjon fra kartlegging av undersøkelsesområdet. Offentlig informasjon er hentet fra 
de nettbaserte databasene Naturbase, Artskart, Vannmiljø, Vann-nett, Kilden, Norge i bilder, og 
Norges geologiske undersøkelser, hvor registreringer relatert til naturmangfold er undersøkt og 
vurdert. Området er undersøkt for sjeldne og truede naturtyper og arter iht. norske rødlister, 
samt fremmede skadelige arter på Fremmedartslista. Området ble befart 8. september 2021. 
Befaringen ble gjennomført etter en lang periode med høye temperaturer og lite nedbør, og det 
var svært tørt i terrenget. Dette medfører at enkelte planter kan ha vært visne eller vanskelige 
å observere. Observerte naturelementer ble registrert med appene NiN-app og Arter.  

2.3 Beskrivelse av naturmangfoldet  
I naturmangfoldloven er naturmangfold definert som biologisk mangfold, landskapsmessig 
mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers 
påvirkning (§ 3). Biologisk mangfold er videre definert som mangfoldet av økosystemer, arter og 
genetiske variasjoner innenfor artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse 
komponentene. Fagrapporten er basert på en vurdering av følgende elementer (listen er ikke 
uttømmende).  

Vannforekomster 
 Vannforekomster i influensområdet som er av betydning for biologisk mangfold. 
 Miljøtilstanden – økologisk og kjemisk tilstand, og eventuell differanse til nasjonale 

miljømål 

Landskapsøkologiske sammenhenger og økologiske funksjonsområder for vilt og fisk 
 Områdets funksjon for naturlig viltlevende landpattedyr, fugler, krypdyr, amfibier og fisk 

iht. DN håndbok 11 om viltkartlegging (2000b) 
 Områder som oppfyller en økologisk funksjon for en art, slik som gyteområde, hiområde, 

oppvekstområde, vandrings- og trekkruter, beiteområde, spill- eller parringsområde, 
yngleområde, overvintringsområde og leveområde (Naturmangfoldloven § 3 (r)). 

Naturtyper 
 Utvalgte naturtyper iht. Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven 
 Viktige naturtyper etter Miljødirektoratets instruks for utvalgskartlegging etter Natur i 

Norge (NiN) systemet, veileder M-1930 (2021) 
 Rødlistede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2018 
 Viktige livsmiljøer i skog iht. håndbok for Miljøregistrering i Skog (MiS) (2001) 
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Arter av nasjonal forvaltningsinteresse 
 Rødlistede arter i kategoriene NT, VU, EN og CR (nær truede og truede), jf. Norsk rødliste 

for arter (2015) 
 Ansvarsarter; arter med forekomst i Norge som utgjør over 25 % av europeisk bestand 
 Fredede og prioriterte arter; arter fredet etter naturvernloven fra 1970 eller gjennom 

internasjonale konvensjoner, og arter utnevnt og sikret etter naturmangfoldloven fra 
2009 samt egne forskrifter 

 Andre spesielt hensynskrevende arter; arter Miljødirektoratet mener bør gis spesiell 
oppmerksomhet, som ikke fanges opp av øvrige kriterier 

 
Fremmede skadelige arter 
Fremmede arter er arter som ikke forekommer naturlig i Norge. Med dette menes arter som kom 
til Norge etter år 1800, og har vært sammenhengende reproduserende uten menneskelig hjelp i 
mer enn 10 år. De fremmede artene er risikovurdert på Artsdatabankens Fremmedartslista 
(2018) der risikokategorien er bestemt av artens økologiske effekt og potensiale for spredning 
og etablering. Inkludert i rapporten er arter med høy (HI) og svært høy risiko (SE) for stedegent 
naturmangfold (Artsdatabanken, 2018b). Kravene til aktsomhet i forbindelse med virksomheter 
og tiltak som kan medføre spredning av fremmedarter er lovfestet i Forskrift om fremmede 
organismer (2015).  

2.4 Forbehold 
Resultatene i utredningen er gjeldende med følgende begrensninger og forbehold. Området som 
er kartlagt og vurdert samsvarer med plangrensene gjengitt i Figur 1. Rapportens vurderinger er 
kun gjeldende for dette området. Ved eventuelle endringer eller utvidelser av plan- og 
influensområdet må ny vurdering gjennomføres av fagressurs. Videre tas det forbehold om at 
det kan finnes uoppdagede naturelementer av verdi, som verken er fanget opp i offentlige 
databaser eller ved den prosjektspesifikke befaringen. Dette kan for eksempel skyldes 
tidspunktet for kartleggingen siden forskjellige arter og artsgrupper har forskjellige vekstmønster 
gjennom sesongen. For eksempel er noen arter mest fremtredende om våren, mens andre ikke 
er synlige før til høsten. I tillegg vil artenes størrelse og adferd påvirke sannsynligheten for å bli 
observert i løpet av befaringens begrensede tidsrom. Ved befaring ble det lagt størst vekt på å 
lete etter plantearter.  
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3. RESULTATER OG VERDIVURDERING 

3.1 Generelt om området 

3.1.1 Historikk 
Ut fra historiske flyfoto [1] var planområdet og nærliggende områder ikke bebygd på 50-tallet, 
og sjøen utenfor besto av et gruntområde. I 1976 var det kommet noe bebyggelse i 
nærområdet til planavgrensningen. I 2000 var Branesveien bygget, og det var kommet opp noe 
bebyggelse innenfor planområdet. Det var også gjennomført mudringstiltak i gruntområdene i 
sjøen. Utover 2000-tallet ble det økt bebyggelse innenfor planområdet, og det ble også anlagt 
sandstrand og en brygge, som medførte økt mudring i bukta. De siste 10-12 årene har det ikke 
skjedd store endringer i arealbruken, bortsett fra at det ble gjennomført hogst i 2017 på 
arealet som er planlagt til boligfelt.  

3.1.2 Overordnet preg 
Planområdet grenser mot et hytteområde langs sjøen. Sør og øst inngår planområdet i et større 
ubebygd skogsområde. Områdene som omfattes av planavgrensningen er for det meste 
skogarealer og består av fattig furuskog og hogstfelt. Innimellom er det små fuktdrag i 
terrenget, men de har ikke nok torvutvikling til å kunne kalles myr. Planområdet omfatter også 
noe bebyggelse, en balløkke, et fritidsområde ved sjøen med opparbeidet sandstrand og plen, 
og et ubebygd område med tursti ned til sjøen.  
 

 

Figur 2. Flyfoto fra planområdet.  

 
Naturgeografisk ligger området i boreonemoral bioklimatisk sone og klart oseanisk seksjon [2]. 
Lokalklimaet har milde vintre og varme somre, og har et meget godt mikroklima for 
plantevekst og varmekjære arter.  
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Berggrunnen består av granittisk gneis og øyegneis, som gir lavt kalkinnhold [3]. Løsmassene 
består hovedsakelig av tynt jordekke over berggrunn [4]. Det er derfor ikke forventet å finne 
spesielt kalkkrevende arter i området.  

3.2 Vannforekomster 
Planområdet ligger ned mot, og omfatter en liten del av vannforekomst Høllefjorden 
(vannforekomst nr. 0131010200-C). Vannforekomsten er i Vann-nett oppgitt som en liten, 
beskyttet kyst/fjord [5]. Økologisk tilstand i vannforekomsten er oppgitt som moderat, og det 
er risiko for at den ikke oppnår miljømålet om god økologisk tilstand. Diffus avrenning fra 
fulldyrket mark og fra havneaktivitet vurderes som de største påvirkningene (middels grad av 
påvirkning). Kjemisk tilstand er ikke kjent. Det er ingen registreringer av vannprøver i 
vannmiljø innenfor/i nærheten av området som omfattes av planen.  
 

 

Figur 3. Vannforekomst Høllefjorden [5]. Planområdet ligger innenfor den røde sirkelen.  

   
Det renner i tillegg to mindre bekker innenfor planområdet. Bekkene er for små til å inngå i en 
vannforekomst, men ble vurdert i forbindelse med befaringen. Begge bekkene er små, har  
et begrenset nedbørsfelt, og er uten årssikker vannføring. Ved befaringstidspunktet var det 
ikke vann i bekkene innenfor planområdet.  
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Figur 4. Det er to mindre bekker innenfor planavgrensningen. Bekkene ligger innenfor de blå sirklene.  

Den nordlige bekken som renner ut ved Trosevika går i slakt terreng, og det er ingen 
oppvandringshinder for fisk. Bekken har en gjennomsnittsbredde på ca. 30 cm, og substratet 
består hovedsakelig av finmaterialer og stein, men også små områder med grus. Det er kjent 
fra andre steder i Agder at selv svært små bekker kan fungere som gytebekker for sjøørret. 
Siden bekken har få gyteområder, og i tillegg er utsatt for tørke, er det sannsynligvis ikke en 
bekk med betydelig produksjon.  
 
Den sørlige bekken er i stor grad lukket mellom sjøen og planområdet, men ligger åpen over et 
kort strekk vest for planområdet. Innenfor planområdet er bekken lukket under balløkka, men 
ligger ellers åpen. Ved inngangen til røret er det et gitter (Figur 5). Lysåpningen i røret er stor 
nok til at fisk kan passere, men gitteret var dekket av kvist og løv, og vil derfor likevel være et 
vandringshinder for fisk uten jevnlig vedlikehold. Ovenfor balløkka har bekken et nokså kort 
strekk med lite produksjonsareal for fisk. Selv om bekkene ikke vurderes til å ha stor 
produksjonsverdi for fisk vil de kunne være viktige leveområder for andre vannlevende arter, 
f.eks. insekter.  
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Figur 5. Bildet til venstre viser bekkeløpet nord i planområdet, som var tørket ut på befaringstidspunktet. 
Bildet til høyre viser gitter ved innløpet til røret som fører bekken under balløkka sør i planområdet (Rambøll, 
2021). 

 

3.3 Landskapsøkologiske sammenhenger og funksjonsområder for vilt og fisk 
Skogen i planområdet inngår i et større sammenhengende skogsområde på ca. 1 km2 som 
omfatter det meste av landarealet sør og øst for planavgrensningen. Dette skogsområdet har 
verdi for viltlevende pattedyr og fugler. Ved befaring ble det observert et rådyr innenfor 
planområdet.  
 

 

Figur 6. Planområdet ligger i grensen av et større ubebygd skogsområde.  
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Sjøen ved planområdet inngår i utbredelsesområdet til en rekke saltvannsfisk [6]: bergnebb, 
blålange (EN), blåstål/rødnebb, breiflabb, brisling (NT), brosme, brugde (EN), gressgylt, 
grønngylt/berggylt, gråhai, hestmakrell, hvitting, hågjel, kolmule, kysttorsk sør for 62N, laks, 
lange, lyr, lysing, makrell, nordsjøhyse, nordsjøsild, nordsjøtorsk, sei, pigghå (EN), rognkjeks, 
rødspette, svarthå, tobis, uer (EN), øyepål, og ål (VU). Sjøarealet inngår også i gyteområdene 
for makrell og rognkjeks. Det er ikke kartlagt hvor viktig sjøen ved planområdet er for disse 
fiskeartene. Slike gruntområder kan imidlertid være viktige leveområder for mange arter. 
Sjøørret er f.eks. kjent for å beite på grunt vann i sjøen om våren [7].  

3.4 Naturtyper 
I Naturbase er det registrert en naturtype som delvis omfattes av planområdet. Naturtypen er 
en ålegrasseng, og har fått verdi C «lokalt viktig» [8]. Ålegrassenga er registrert i 2008, og 
beskrives som en tett ålegrasseng med kraftige planter. Ålegrassenger er viktige som 
leveområde for en rekke arter, og som oppvekstområde for fisk. I tillegg er naturtypene 
brakkvannsdelta (verdi A, «svært viktig»), ålegrassamfunn (verdi C, «lokalt viktig») og sand- 
og grusstrand (verdi B, «viktig) registrert ved utløpet av Søgne- og Songdalselva. Disse 
naturtypene ligger ca. 150 m fra grensa til planområdet.  
 

 

Figur 7. Naturtypen ålegrasseng, ligger delvis innenfor planavgrensningen. Det er også registrert viktige 
naturtyper ved utløpet av Søgne- og Songdalselva [8].  

 
Ved befaring ble det funnet en strandeng som oppfyller kravene til naturtype i henhold til 
Miljødirektoratets kartleggingsinstruks etter NiN 2. Strandenga er i god tilstand, men er liten og 
har få arter. Samlet sett vurderes strandenga til å ha moderat kvalitet. Strandeng er en 
naturtype som er oppført som sårbar i Norsk rødliste for naturtyper [9]. Strandenger har 
generelt viktig funksjon som leveområder for fugl. I tillegg bidrar de med å rense vann fra 
bakenforliggende områder, redusere effekten av stormflo, og til å stabilisere og hindre erosjon 
av strandlinja.  
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Figur 8. Strandeng som ble registrert i forbindelse med befaring av planområdet, markert i rosa.  

 

 

Figur 9. Bilde av den registrerte strandenga (Rambøll, 2021).  
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3.5 Arter av nasjonal forvaltningsinteresse 
Det er ikke tidligere registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse innenfor planområdet 
[10]. I skogsområdene sør og øst for planområdet er det funnet flere rødlistede fugle- sopp- og 
billearter. Utenfor utløpet av Søgneelva er det også registrert mange rødlistede fuglearter.  
 
Ved befaring ble det funnet en barlind langs Branesveien. Barlind er oppført som sårbar (VU) 
på Norsk rødliste for arter [11].  
 

 

Figur 10. Barlind registrert under befaring (grønn prikk). Den røde linja viser planavgrensningen (Rambøll, 
2021).   

 

 

Figur 11. Barlind langs Branesveien (Rambøll, 2021).  
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3.6 Fremmede skadelige arter 
Det er ikke tidligere registrert fremmede skadelige arter innenfor planområdet [10]. I løpet av 
befaringen ble det funnet flere fremmede skadelige arter (se Tabell 1, Figur 12 og Figur 13). 
Samtlige av de registrerte artene er arter med svært høy økologisk risiko (SE). 
 
Alle registreringene er funnet langs Branesveien og parkeringsplassen. Av artene som er 
registrert var det spesielt mye parkslirekne og gyvel, som var utbredt langs det meste av veien 
fra parkeringsplassen og ned til friområdet med sandstrand (Figur 14). 
 

Tabell 1. Beskrivelse av registrerte fremmede karplanter i risikokategoriene potensielt høy (PH), høy (HI) og svært høy 
(SE) i og nær planområdet. 

Art Risikovurdering Beskrivelse 
Parkslirekne SE Stort invasjonspotensiale og høy økologisk effekt. 

Flerårig urt, potensiell frøformering. Særdeles effektiv 
klonal vekst med jordstengler. Viktigste spredning skjer 
med fragmenter av plantedeler og jordstengler. 

Gyvel SE Stort invasjonspotensiale og høy økologisk effekt. Busk 
med frøformering. Effektiv frøspredning med vind og 
ved forflytting av jordmasser. 

Sprikmispel SE Stort invasjonspotensiale og middels høy økologisk 
effekt. Formerer seg aseksuelt, og et enkelt individ kan 
gi opphav til en ny populasjon. Frøene spres videre 
med fugl. 

Krypmispel SE Stort invasjonspotensiale og middels økologisk effekt. 
Formerer seg aseksuelt, og et enkelt individ kan gi 
opphav til en ny populasjon. Frøene spres videre med 
fugl.  

Bulkmispel SE Stort invasjonspotensiale og høy økologisk effekt. 
Formerer seg aseksuelt, og et enkelt individ kan gi 
opphav til en ny populasjon. Frøene spres videre med 
fugl.  

Rødhyll SE Stort invasjonspotensial og middels stor økologisk 
effekt. Frøene spres med fugl.   

Skogskjegg SE Stort invasjonspotensiale og middels høy økologisk 
effekt. Sprer seg med passiv spredning av frø med vind 
og dyr over korte til middels distanser. 

Rynkerose SE Stort invasjonspotensiale og høy økologisk effekt. Busk 
med frøformering og saftige frø (nyper). Omfattende 
klonal vekst med rotskudd, kan spres med små biter av 
jordstengler. 

Hagelupin SE Stort invasjonspotensiale og høy økologisk effekt. 
Plante med stor frøproduksjon, og frø som er 
spiredyktige over lang tid. Spredning med flytting av 
jordmasser, kjøretøy, osv. 
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Figur 12. Forekomst av fremmede arter i nordlig del av planområdet (Rambøll, 2021).  

 

 

Figur 13. Forekomst av fremmede arter i sørlig del av planområdet (Rambøll, 2021).  

 



Rambøll - Detaljregulering Braneset, Søgne 

 
18/24 

  

Figur 14. Bildet til venstre viser gyvel (SE), mens bildet til høyre viser parkslirekne (SE) (Rambøll, 2021). 
Disse artene forekom hele veien fra parkeringsplassen ved bommen ved Branesveien og ned til friområdet 
med sandstrand.  
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4. BESKRIVELSE AV PLANLAGT TILTAK 

Det planlegges å bygge ca. 25-40 boliger med tomtestørrelse på 400-800 m2 [12]. Det er 
hovedsakelig planlagt eneboliger med hage og garasje. Forslag til en mulig utforming av 
boligområdet er vist i Figur 15. Boligene skal bygges innenfor avgrensningen som vist i Figur 
16. Bebyggelse og utearealer skal utformes med blågrønne løsninger som bidrar til fordrøying 
av overflatevann [13].  
 

 

Figur 15. Illustrasjon av mulig utbygging [12]. 

 

 

Figur 16. Området innenfor den blå linja er satt av til bolig.  
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I tillegg til selve boligbyggingen innebærer reguleringsplanen en oppgradering av adkomstveien 
fra Krossnesveien med tanke på standard og linjeføring [13]. Krysset Stifjellet/Branesveien må 
utformes på en bedre måte, og veien til Stifjellet må treffe vinkelrett på hovedveien. Det kan 
også bli aktuelt å legge til rette med gang- og sykkelsti langs veien.  
 
Balløkka skal oppgraderes slik at den har funksjon som kvartalslekeplass. Adkomst ned til 
eksisterende strand skal sikres. Det er i tillegg vurdert å anlegge sandstrand i bukta ved 
Trosevika. Kommunen ønsker ikke inngrep i denne sonen, men anbefaler at det anlegges en 
kyststi gjennom området [13].  
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5. TILTAKETS VIRKNINGER OG FORSLAG TIL AVBØTENDE 
TILTAK 

5.1 Naturtyper, sårbare arter og naturelementer av verdi 
Det ble ikke funnet viktige naturtyper eller sårbare arter innenfor arealene som er avsatt til 
utbygging av boliger. Utbyggingen vil gjøre et innhugg i et større sammenhengende 
skogsområde. Siden det er et begrenset areal som berøres, og det ligger i utkanten av 
skogsområdet, vurderes det likevel som at skogsområdets funksjon for vilt, fugle- eller 
planteliv ikke reduseres nevneverdig av utbyggingen.  
 
I Trosvika vil ethvert inngrep i strandlinja ødelegge den registrerte strandenga. Det bør derfor 
ikke gjennomføres slike skadelige inngrep i dette området. Det bør heller ikke gjøres tiltak som 
kan påvirke den registrerte ålegrassenga negativt. En eventuell kyststi bør anlegges noen 
meter utenfor avgrensningen til strandenga. Ved etablering av kyststien må det heller ikke 
gjøres inngrep som hindrer eventuell oppgang av fisk i bekken som renner ut i dette området.  
 
I anleggsperioden kan overflateavrenning fra byggeområdene føre med seg forurensning fra 
oppgravde masser og søl fra anleggsmaskiner. Overflatevann fra anleggsområdet må håndteres 
på en slik måte at det ikke medfører forurensning til den lille bekken eller sjøområdene utenfor.   
 
Ved oppgradering av adkomstveien må det tas hensyn til den registrerte barlinden, slik at treet 
og treets røtter ikke tar skade.  
 

5.2 Tiltak for å hindre spredning av fremmede skadelige arter 
Det er observert flere forekomster av fremmede skadelige arter i og ved planområdet. Noen av 
artene forekommer kun spredt, mens andre forekommer i større mengder på konsentrerte 
områder. Artene er konsentrert til området langs Branesveien fra Krossnesveien og ned til 
friområdet med sandstrand.  
 
Ved oppgradering av adkomstveien, samt eventuell tilrettelegging langs veien ned til 
friområdet, er det fare for at flytting av vegetasjon samt masser som inneholder biologisk 
materiale kan føre til uønsket spredning av arter. Dette kan medføre skade på naturlige 
økosystemer, både innen og i nærheten av tiltaksområdet. Hogst, graving og åpning av mark 
kan videre medføre etablering av uønskede arter på grunn av økt lystilgang og omveltning av 
frølageret i jorda. Anleggstrafikken kan i tillegg medføre spredning ved flytting av 
anleggsmaskiner og ved massetransport.  
 
Fremmede arter skal behandles etter forskrift om fremmede organismer [14]. Dette innebærer 
at tiltakshaver er ansvarlig for å unngå videre spredning av fremmede arter.  
 
Det anbefales at det i tillegg til spredningshindrende tiltak, settes et mål om å bekjempe alle 
forekomster av fremmede skadelige arter i planområdet. Hvilke spesifikke tiltak som bør 
iverksettes er avhengig av art. Ved bekjempelse av forekomster er det i noen tilfeller 
tilstrekkelig å grave opp forekomsten med rota, mens det for andre også må fjernes en viss 
mengde masser som sannsynligvis er infisert av frø og plantedeler. Anleggsmaskiner og utstyr 
som har vært i bruk på områder med fremmede skadelige arter må spyles og rengjøres grundig 
på stedet før de flyttes til andre områder.   
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6. VURDERING ETTER NATURMANGFOLDLOVEN OG 
VANNFORSKRIFTEN 

6.1 Naturmangfoldloven §§ 8-12 
 
Kunnskapsgrunnlaget (§ 8) 

«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. (…).» 

Vurderingen er basert på vitenskapelig kunnskap innhentet etter gjeldende metodikk, både fra 
offentlig tilgjengelige databaser, utredninger og prosjektspesifikk befaring. Kunnskapsgrunnlaget 
som tilstrekkelig for å kunne vurdere tiltakets konsekvenser for områdets naturmangfold. 
 
Føre-var-prinsippet (§ 9) 

«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.» 

Kunnskapsgrunnlaget er ansett som tilstrekkelig for å kunne vurdere tiltakets konsekvenser for 
områdets naturmangfold. Usikkerheten tilknyttet vurderingene er forholdsvis liten og føre-var-
prinsippet kommer derfor ikke til anvendelse. 
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10) 

«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller 
vil bli utsatt for».  

Utbyggingen må sees i sammenheng med andre planlagte tiltak i nærområdet. I tillegg til denne 
utbyggingen er det også planlagt utbygging av boligfelt ved Stifjellet, nord for Braneset. Begge 
prosjektene vil medføre at biter av et større sammenhengende skogsområde forsvinner. 
Imidlertid ligger begge disse prosjektene langs yttergrensen av skogen, og vil ikke medføre 
oppdeling av skogsområdet. Resten av skogsarealet er avsatt til jord- og skogbruk, friområder 
og LNFR-områder. For å verne om viktige naturtyper må det ikke gjøres inngrep i strandenga 
eller ålegrassenga ved Trosvika, og vi anbefaler at det legges en hensynssone på dette arealet. 
En eventuell kyststi bør anlegges noen meter innenfor strandengas avgrensning. Aktivitet i 
planområdet må ikke medføre spredning av fremmede arter. Vi anbefaler også å gjennomføre 
bekjemping av de registrerte forekomstene. Det må legges til rette for en god 
overvannshåndtering i områdene som skal bygges ut, både for å forhindre forurenset avrenning 
i anleggsfasen, og for å ivareta fordrøyning og infiltrasjon etter at utbyggingen er ferdig. Forutsatt 
at de avbøtende tiltakene gjennomføres vurderes ikke planen å øke den samlede belastningen 
på økosystemene i eller nær planområdet.  
 
Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11) 

«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.» 

Det er foreslått avbøtende tiltak som er nødvendige for å begrense de mulige skadene på 
naturmangfoldet (kapittel 5). Disse anses ikke som urimelige ut fra tiltakets og skadens karakter, 
og tiltakshaver skal bekoste gjennomføringen. 
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Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12) 

«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.» 

Det forutsettes at de mest miljøforsvarlige driftsmetoder og teknikker legges til grunn. Gode 
driftsmetoder for å redusere risikoen for spredning av fremmede skadelige arter skal ivaretas 
gjennom spredningshindrende og bekjempende tiltak. Naturelementer av verdi bør søkes bevart 
og skjermes for uheldig påvirkning i størst mulig grad. Så lenge de anbefalte tiltakene 
gjennomføres, er sannsynligheten liten for at tiltaket kan medføre alvorlig eller irreversibel skade 
på naturmangfoldet. 

6.2 Vannforskriften 
Vannforskriften § 4 setter krav om at «Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot 
forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god 
økologisk og god kjemisk tilstand (…)». I dette kravet ligger det at ny aktivitet ikke skal føre til 
at tilstanden i berørte vannforekomster blir redusert, eller bidra til at miljømålet for 
vannforekomsten ikke nås. All aktivitet i nedbørsfeltet som kan føre til forurensning eller annen 
påvirkning i vannforekomsten må derfor vurderes i henhold til vannforskriften.  
 
Det forventes at planen ikke vil forringe den økologiske eller kjemiske tilstanden i Høllefjorden, 
eller være til hinder for at vannforekomsten kan oppnå miljømålet. Dette forutsetter at tiltaket 
ikke medfører økt forurensning til Høllefjorden, eller at det gjennomføres mudringstiltak eller 
utfyllinger i sjøen. Ved oppfyllelse av nevnte forutsetninger vurderes planen å være i tråd med 
§ 4.  
 
De to bekkene innenfor planområdet er for små til å regnes som vannforekomster etter 
vannforskriftens definisjoner, og omfattes derfor ikke av vannforskriftens krav til å oppnå god 
økologisk tilstand. Det anbefales likevel at det ikke gjøres bekkelukkinger eller andre inngrep i 
bekkene.   



Rambøll - Detaljregulering Braneset, Søgne 

 
24/24 

7. REFERANSER 

 

[1]  «Finn kart,» [Internett]. Available: https://kart.finn.no/. 

[2]  Miljødirektoratet, «NiN-Web,» [Internett]. Available: 
https://geocortex02.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/index.html?viewer=NiNWeb_2020.
NiN-Web#. 

[3]  Norges Geologiske Undersøkelse, «Berggrunn - Nasjonal berggrunnsdatabase,» 
[Internett]. Available: http://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/. 

[4]  Norges Geologiske Undersøkelse, «Løsmasser - Nasjonal løsmassedatabase,» [Internett]. 
Available: http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/. 

[5]  NVE, «Vann-nett portal,» [Internett]. Available: https://vann-nett.no/portal. 

[6]  Havforskningsinstituttet, «Gytekart,» [Internett]. Available: 
http://www.imr.no/geodata/geodataHI.html. 

[7]  M.-A. Svenning og B. Jonsson, «Kystøkologi: Økosystemprosesser og menneskelig 
aktivitet. NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005,» NINA Temahefte 31, 2005. 

[8]  Miljødirektoratet, «Naturbase,» [Internett]. Available: 
https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase. 

[9]  Artsdatabanken, «Norsk rødliste for naturtyper 2018,» [Internett]. Available: 
https://www.artsdatabanken.no/rodlistefornaturtyper. 

[10
]  

Artsdatabanken, «Artskart,» [Internett]. Available: https://artskart.artsdatabanken.no/. 
[Funnet 04 2021]. 

[11
]  

Artsdatabanken, «Norsk rødliste for arter,» 2015. 

[12
]  

Trollvegg arkitektur, «Planinitiativ gnr. 420./bnr. 6. Braneset - Kristiansand kommune,» 
2021. 

[13
]  

Kristiansand kommune, «Referat fra oppstartsmøte - Detaljregulering - Braneset,» 2021. 

[14
]  

«Forskrift om fremmede organismer (FOR-2015-06-19-716)». 

[15
]  

Miljødirektoratet, «Vannmiljø,» [Internett]. Available: 
https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/. [Funnet 04 2021]. 

[16
]  

NVE, «NEVINA,» [Internett]. Available: http://nevina.nve.no/. [Funnet 04 2021]. 

 
 
 


