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INNSPILL TIL PLANPROGRAM OG VARSEL TIL OPPSTART AV 
PLANARBEID MED NY E18 STREKNING DØRDAL - GRIMSTAD 
 
 
Den 11. desember 2018 (Sak 91/18) vedtok kommunestyret i Vegårshei kommune følgende 
innspill til planprogram og varsel om oppstart for E18, strekning Dørdal – Grimstad:  
 
 
1. Påkobling E18 – fylkesveier og kryssløsninger 

 
Vegårshei kommune er opptatt av følgende påkoblingsløsninger til den nye E18-traseen:  
 
o Molandsområde (Akland): FV 416 Vegårshei (Myra) - Moland.  
Tilknytting av FV 416 til den nye E18 er avhengig av endelig plassering av E18 og 
lokalisering av krysspunktet i Molandsområdet (Akland). Vegårshei kommune prioriterer en 
god kryssløsning her med felles adkomst til / fra Risør. Det er et krav at det blir en direkte 
påkoblingen fra FV 416 inn på E18 (uten omvei).  
 
Det forventes økt bruk av denne strekningen så fort ny E18 med en god kryssløsning i 
Molandsområde er på plass. Kvaliteten på FV 416 mellom Myra og Akland er på mange 
steder dårlig og veien er smal og svingete. Det er et stort behov for at potensielle 
forbedringsmuligheter, eventuell omlegging og oppgradering av (deler av) FV 416 ses i 
sammenheng med dette prosjektet / kryssløsningen ved Moland.  
 
o Sundebru (Brokelandsheia): FV 417 Vegårshei (Myra) – Sundebru.  
Vegårshei kommune understreker viktigheten av en god kryssløsning på 
Sundebru/Brokelandsheia i Gjerstad med gode av- og påkjøringsmuligheter fra FV417 
(Myra-Sundebru).  
 
 
2. Skogbruk- og viltinteresser 
 
Skogbruksnæringen skal bidra til «det grønne skiftet» og det er rikspolitiske målsettinger om 
at skogressursene skal bygges opp og avvirkningen økes. Da er det viktig at en verner om 
skogbrukets produksjonsarealer. Det oppnås best ved i størst mulig grad å følge 
eksisterende trasé. Videre er det viktig at en unngår oppsplitting av store eiendommer/teiger 
som har gode og rasjonelle driftsforhold. I Vegårshei berører korridoren hovedsakelig to 



 

 

 

 

 
store og vel arronderte skogeiendommer. Vegårshei kommune mener det må velges en 
trasé som unngår oppsplitting av disse eiendommene. 
 
Grenseområdene mellom Tvedestrand og Vegårshei er blitt et kjerneområde for hjort. 
Hjorten er relativt nyetablert i disse kommunene, men bestanden er i vekst og hjorten kan 
som følge av klimaendringene på sikt overta elgens posisjon som vårt viktigste hjortevilt. 
Vegårshei kommune ser det derfor som viktig å minimere inngrepet i dette kjerneområdet 
ved å velge trasé nært til dagens E18.  
 
I kommunedelplanen må passasjer for hjortevilt vises som hensynssoner, med 
bestemmelser/retningslinjer om dimensjonering iht. nyere forskning/undersøkelser (jfr. 
Statens vegvesens rapport nr. 316; Elgprosjekt i Akershus – delrapport 2). 
 
Vegårshei kommune mener at næringsinteressene som skog- og utmarksverdiene 
representerer må vektlegges betydelig i trasévalget og ikke måtte vike for andre mer eller 
mindre tilfeldig registreringer i ulike databaser. 
 
 
3. Vernede vassdrag 

I kommunedelplanen § 2.3.6 (side 15) nevnes vernede vassdrag i planområdet. 
Skjerkavassdraget er en del av Vegårsvassdraget. Men det mangles Nærstadvassdraget i 
denne listen, som også er vernet. Det bør rettes opp i planprogram og bør tas med i grunnlag 
for siling og i videre vurdering av konsekvensene.  
 

 
4. Kulturminner, friluftsliv, naturmangfold og bebyggelse 

I planområdet ligger det et (ikke-registrert) kulturminne: Vierli Krigsbauta / flystyrten ved Vierli 
1945. Området rundt Vierli har generelt stor friluftsinteresse, delvis påvirket av dette 
kulturminnet. Ellers finnes det mange registrerte og ikke registrerte kulturminner i området 
tilknyttet tømmerfløting og flere gamle bo- og husmannsplasser.   
 
I forbindelse med verdsetting av friluftsområder, har Tvedestrand kommune registrert et 
område (område 12 Sandvannet, figur 13, side 47 i ‘Utredninger som grunnlag for siling’) 
som ‘viktig friluftsområde’. Vegårshei kommune mener at dette området på Tvedestrandsside 
har samme friluftsverdi som tilgrensende areal rett over kommunegrensen ved Vierli og Aas.  
 
Det bes om at det i størst mulig grad tas hensyn til kulturminner, friluftsinteresser, 
naturmangfold og eksisterende bebyggelse (gård / hus / hytter) i planområdet på Vegårshei.   
 
 
Mange av disse punktene er også lagt inn gjennom medvirkningsportalen på et høyere 
detaljnivå (gamle boplasser, kulturminner, naturmangfold, viltinteresser osv.). Det er både 
grunneierne og Vegårshei kommune som har kommet med innspill. I forhold til disse 
innspillene har det vært en god dialog og samarbeid mellom kommunen og (de største) 
grunneierne i planområdet.     
 
 
 
Med vennlig hilsen,  
 
Vegårshei kommune  
 


