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FORORD 
 
 
På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning fikk Rådgivende Biologer AS ansvar for å 
gjennomføre kartlegging av den prioriterte naturtypen bekkekløfter i Rogaland fylke. Dette ble gjort i 
samarbeid med Norsk institutt for skog og landskap (Fana, Ås og Steinkjer) og AMBIO 
Miljørådgivning AS (Stavanger). Prosjektleder har vært Per G. Ihlen ved Rådgivende biologer AS. 
Denne rapporten viser resultatene av denne undersøkelsen i Forsand kommune.     
 
Takk til Kurt Urdal (Rådgivende biologer AS) og John Inge Johnsen (Fylkesmannen i Rogaland) for 
assistanse i felt og for båttransport i henholdsvis Lysefjorden. John Inge Johnsen takkes også for å ha 
stilt egne artsregistreringer til vår disposisjon. David Rycroft, Gordon Rothero og David Long, som 
alle er forskere fra England og Skottland, takkes for å ha stilt deres registreringer av moser fra Forsand 
til vår disposisjon. 
 
Rådgivende Biologer AS takker Direktoratet for naturforvaltning, ved Bård Øyvind Solberg, for 
oppdraget. 
 

Bergen, 15. oktober 2009 
 
 

 

INNHOLD 
 
Forord ......................................................................................................................................... 4 
Innhold ....................................................................................................................................... 4 
Sammendrag............................................................................................................................... 5 
Innledning................................................................................................................................... 6 
Datagrunnlag og metode ............................................................................................................ 7 
Lokalitet 08409 Skurvedalen ................................................................................................... 10 
Lokalitene 08410 A-H: Mulen-Jektagjuvet.............................................................................. 19 
Lokalitet 08411 Dalaåna .......................................................................................................... 31 
Lokalitet 08412 Andersbrekka i Lysedalen ............................................................................. 40 
Lokalitet 08413 Lysedalen ....................................................................................................... 47 
Lokalitet 08414 Kløstre............................................................................................................ 53 
Referanser................................................................................................................................. 59 
 

 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1230 5

SAMMENDRAG 
 
Ihlen, P. G., Appelgren, L. & Blom, H. H. 2009. 

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: Forsand kommune. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1230, ISBN 978-82-7658-689-3, 60 sider. 

 
På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning har Rådgivende Biologer AS, i samarbeid med Norsk 
institutt for skog og landskap og Ambio miljørådgivning AS, gjennomført naturfaglige registreringer 
av naturtypen bekkekløft (F0901) for seks lokaliteter i Forsand kommune. Feltarbeidet ble utført 
høsten 2008 og våren 2009.  
 
Bekkekløftene er Skurvedalen, Dalaåna, Andresbrekka, Lysedalen, Kløstre og Mulen-Jektagjuvet i 
Lysefjorden. Sistnevnte inneholder åtte bekkekløfter. De fleste lokalitetene ligger i mellomboreal 
vegetasjonssone og i klart til sterk oseanisk seksjon. Vegetasjonen består for det meste av blåbærskog 
og røsslyng blokkebærskog, samt noen med fragmenter av lavurt-, storbregne- og høystaudeskoger. 
Av interessante kryptogamforekomster kan nevnes kløftegrimemose (Herbertus aduncus, NT), 
horngrimemose (Herbertus dicranus, EN), kystfloke (Heterocladium wulfsbergii, EN), 
Platyhypnidium lusitanicum (CR), pigghinnemose (Plagiochila spinulosa, VU) samt alm (NT) fra 
Mulen-Jektajuvet. I tillegg ble hodeskoddelav (Menegazzia terebrata, NT) og horngrimemose 
(Herbertus aduncus, EN) registrert i Andersbrekka og vasshalemose (Isothecium holtii, EN) i 
Lysedalen.    
 
Detaljer om tidligere undersøkelser, naturgrunnlag, avgrensning, arrondering, skogstruktur og 
påvirkning og detaljerte verdivurderinger er gjort for alle lokalitetene. Kart med avgrenset 
naturtype/forvaltningsområde, samt fotodokumentasjon av alle lokalitetene, er også gjengitt.  
 
Skogstypene for hver lokalitet er også diskutert i forhold til listen over prioriterte mangler ved 
skogvernet i Norge. Lokalitetene i Lysefjorden (Mulen-Jektajuvet, Andersbrekka og Lysedalen) 
inneholder i meget stor grad kystbjørkeskog i middels stor grad. De undersøkte lokalitetene i oppfyller 
i middels til stor grad det internasjonale ansvaret Norge har for bekkekløfter.  
 
Lokalitetene i Lysefjorden verdisettes samlet sett som nasjonalt verdifulle lokaliteter (tilsvarer A i 
naturtypesammenheng), med unntak av 8410H som verdisettes som regionalt verdifull (tilsvarer B i 
naturtypesammenheng) – verdien 5 (3 for 8410G). De resterende lokalitetene i kommunen er verdisatt 
lavere (1-3 poeng).  
 

 
 
Figur. Kart over bekkekløftene i Forsand. 
 
 

Per G. Ihlen: Rådgivende Biologer AS, Bredsgården, Bryggen, 5003 Bergen. 
Leif Appelgren: AMBIO miljørådgivning AS, Godesetdalen 10, 4034 Stavanger. 
Hans H. Blom: Norsk institutt for skog og landskap. Fanaflaten 4, 5244 Fana. 
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INNLEDNING 
 
Som følge av Stortingets behandling av St.meld. nr. 25 (2002-2003, ”Regjeringens miljøvernpolitikk 
og rikets miljøtilstand”), er det besluttet å øke skogvernet i Noreg. På bakgrunn av dette vil det være 
behov for naturfaglige registreringer av skogområder og dette arbeidet har nå Direktoratet for 
naturforvaltning (DN) satt i gang ved å prioritere bekkekløfter.  
 
Bekkekløfter er vanligvis tydelige og markerte og er karakterisert ved at en bekk eller elv har formet 
en tydelig kløft langs sprekker eller forkastninger i landskapet. Det er også karakteristisk at det er stor 
topografisk variasjon innen bekkekløften med både vertikale gjel, overhengende berg, blokkmark, 
bratte skrenter og rasmark. I tillegg viser en bekkekløft stor variasjon i eksposisjon og den strekker seg 
vanligvis over store høydespenn. Et annet særtrekk ved bekkekløftene er at de er skyggefulle og ofte 
har høy luftfuktighet. Denne variasjonen gir vanligvis også utslag i et høyt biologisk mangfold og i 
tillegg finnes forekomster med spesialiserte epifyttiske og epilittiske arter som klarer seg med lite 
sollys (se også Berg 1983, Bratli & Gaarder 1998, Ødegaard mfl. 2009). 
 
De største truslene mot bekkekløfter er inngrep som endrer fuktighets- og lysforholdene (DN-håndbok 
13, 2007), som for eksempel rassikring, veibygging, flatehogst og redusert vannføring i forbindelse 
med vassdragsreguleringer.  
 
I dette prosjektet er lokalitetene som skal undersøkes valgt ut i samarbeid mellom Direktoratet for 
naturforvaltning og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland. I mange tilfeller er utvalget 
basert på topografien lest ut fra kart og det er derfor stor variasjon i hvordan bekkekløftene er 
utformet. Noen kan ikke engang klassifiseres som bekkekløfter, men heller som ”rasmark” og ”viktig 
bekkedrag” (Ihlen mfl. 2009).  
 
Tidligere fantes det ingen god definisjon på bekkekløfter (DN-håndbok 13, 2007, Gaarder mfl. 2008), 
men i Naturtyper i Norge (NiN) er bekkekløft nå skilt ut som en hovedtype på landskapsdel-nivå 
(Erikstad mfl. 2009) og fått betegnelsen ”skogsbekkekløft” (C11) med følgende definisjon:  
 
”En skogsbekkekløft er en V-dal eller et gjel med bratte sider, en bekk eller en elv i bunnen og med 
fastmarksskogsmark (eventuelt også flomskogsmark) i bunnen og langs kantene”.  
 
Dette er en god definisjon, men det må også presiseres at formen på dalen og bekkeprofilet bestemmes 
av nedskjæringen av dalen i fast fjell (Erikstad mfl. 2009). Definisjonen passer med de fleste 
bekkekløftene undersøkt for Rogaland, men med enkelte unntak.  
 
Målene med prosjektet er:   
 

• Å øke kunnskapen om det biologiske mangfoldet i bekkekløfter i utvalgte fylker.  
• Å bruke kunnskapen som grunnlag for å utrede hvilke bekkekløfter som har så store verdier 

at de kan vurderes for vern etter naturmangfoldloven.   
• At resultatene fra de naturfaglige registreringene sier noe om hvordan enkeltområdet dekker 

de identifiserte manglene ved skogvernet. 
• Å bruke kunnskapen for å bedre grunnlaget for forvaltning av det biologiske mangfoldet og 

for vassdrag i bekkekløfter generelt. 
• Å bruke kunnskapen for å bedre grunnlaget for behandling av søknader om utbygging av små 

vannkraftverk og for vurdering av avbøtende tiltak ved gitt konsesjon spesielt.  
 
Totalt er disse registreringene i gang i 14 fylker. Av disse har Rådgivende Biologer AS undersøkt 
Hordaland og Rogaland og her behandles resultatene frå Forsand kommune.   
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DATAGRUNNLAG OG METODE 
 
Generelt 
I brev fra Direktoratet for naturforvaltning datert 7. juni 2007 er det redegjort for en egen mal for 
metodikk og rapportering for naturfaglige registreringer i skog.  Denne redegjøres for her. I tillegg 
utdypes enkelte av punktene. For hver av lokalitetene er det gjengitt en tabell for referansedata, et 
sammendrag, en tabell med de mest interessante artsforekomstene, en tabell for verdivurdering samt et 
kart med avgrenset naturtype og/eller forvaltningsområde. Lokalitetene er også fotodokumentert.  
 
Feltarbeid 
Det er gitt en kort beskrivelse av feltarbeidet og tidspunkt og værforhold den aktuelle dagen. I tillegg 
er det oppgitt hvem som har utført registreringen og hvilken institusjon/firma vedkommende tilhører. 
Hvilke deler av bekkekløften som er befart er gitt i kapittelet nedenfor. 
 
Utvelgelse av undersøkelsesområde og tidligere undersøkelser 
Lokalitetene er valgt ut av Fylkesmannen i Rogaland i samarbeid med DN. Rådgivende Biologer AS 
har, i samarbeid med Norsk institutt for skog og landskap og Ambio miljørådgivning AS,  kartfestet et 
forvaltningsområde som inkluderer en avgrenset naturtype. Her brukes termene ”forvaltningsområde” 
og ”naturtype”, som tilsvarer ”kjerneområde” i undersøkelsene til for eksempel Hofton & Framstad 
(2006). I de fleste tilfellene i bekkekløftprosjektet i Rogaland fyller en naturtype opp hele 
forvaltningsområdet. Dersom det er flere naturtyper innenfor et forvaltningsområde, avgrenses og 
beskrives disse separat. Ingen av områdene er med i de supplerende undersøkelsene til Jordal (2007) 
og Jordal & Johnsen (2008, 2009). 
 
I dette kapittelet oppgis også hvilke deler av bekkekløften som er befart og om lokaliteten ble lite godt, 
middels eller meget godt dekket. Videre henvises det til andre undersøkelser og tidligere vurderinger 
(dersom disse finnes) av det samme området. Aktuell litteratur om områdene er nevnt søkt etter i 
BIBSYS (http://ask.bibsys.no/ask/action/stdsearch). Data fra kommunens naturtypekartlegging er søkt 
opp i Naturbasen. Flere av kommunene i Rogaland har utført miljøregistrering i skog (Baumann mfl. 
2001, Mis-instruks for 2002, datert 08.05.2002). Informasjon av eventuelle Mis bruttodata er gitt av 
Vestskog ved Jan Ivar Rødland. Om områdene er vernet eller vurdert for vern er undersøkt i 
Naturbasen. 
 
Beliggenhet, naturgrunnlag, avgrensning og arrondering 
Beliggenheten, inkludert høydespennet og eksposisjonen, innen hver lokalitet, samt topografien i 
landskapet rundt er beskrevet. Topografisk variasjon er av stor betydning for bekkekløftens verdi og 
egenskaper som bergvegger, gjel, dybde, blokkmark, etc. er derfor beskrevet. Informasjon om geologi 
og løsmasser er hentet fra kartinnsynet til Arealisdata på nett (http://www.ngu.no/kart/arealisNGU/) og 
informasjon om klimaet er hovedsakelig hentet fra nettsiden www.seNorge.no. Inndelingen av 
vegetasjonssoner og -seksjoner følger Moen (1998). Avgrensningen av naturtyper og 
forvatningsområder er hovedsakelig gjort i felt. De delene av forvaltningsområdet som ikke var mulig 
å komme til, er avgrenset topografisk fra kart. Til hjelp ved avgrensninger er også ortofoto benyttet. 
Arronderingen i forvaltningsområdet er kort diskutert.  
 
Vegetasjon, skogstruktur og påvirkning 
Her redegjøres for hovedtrekkene i vegetasjon og i treslagsfordelingen. Artssammensetningen er 
redegjort for i kapittelet om artsmangfold. Vegetasjonstypeinndelingen følger Fremstad (1997). Truete 
vegetasjonstyper i skog følger Aarrestad mfl. (2001).   
 
Videre beskrives alder på skogen (grovt angitt), forekomst av gamle trær, mengde og kontinuitet av 
død ved, sjiktning, hogstpåvirkning, bonitet, plantefelter samt tekniske inngrep. Gruppering av 
utviklingsfaser (optimalfase, aldersfase etc.) er tidligere beskrevet av Huse (1965) for furuskoger og 
terminologien er delvis benyttet her. 
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Artsmangfold 
Her er gitt en generell beskrivelse av artssammensetningen. Det er lagt spesiell vekt på biogeografisk 
interessante artsforekomster og rødlistearter (Kålås mfl. 2006) av moser og lav (karplanter og sopp på 
bark og ved er også omtalt). Disse er også gjengitt i egen samletabell. Belegg (med koordinatfesting) 
til De naturhistoriske samlinger, Bergen Museum, Universitetet i Bergen, er gjort for en del av disse 
forekomstene. For denne type forekomster som det ikke er gjort belegg av, er lokaliteten 
koordinatfestet og lest inn i regneark for oversendelse til Artsdatabanken og GBIF Norge.  
 
”Signalart” er av DN forklart som ”arter som brukes for å identifisere områder med høy naturverdi. 
Signalverdien baserer seg på artenes avhengighet av bestemte miljøbetingelser”. Etter samråd med 
oppdragsgiver, benytter vi ikke denne termen, men diskuterer heller om enkelte arter indikerer 
spesielle miljøforhold. Et eksempel er hinnebregne som er utbredt i områder i den sterkt oseaniske 
seksjonen og som er en god indikator for arter som krever høy luftfuktighet (Fægri 1960, Gjærevoll 
1992, Odland 2008).  
 
For makrolav er kunnskapen om utbredelse og forekomst relativt godt kjent i Norge, mens det for 
skorpelav, spesielt de epilittiske, er kunnskapen om utbredelse og forekomst i Norge begrenset.  
Faktisk er flere store slekter som for eksempel Aspicilia, Lecidea, Porpidia og Rhizocarpon så dårlig 
kjent at de ikke engang er vurdert for rødlista (Einar Timdal pers. medd.). For å øke kunnskapen om 
skorpelav, er disse også samlet inn og bestemt så langt det har latt seg gjennomføre innenfor 
prosjektets rammer. Vegetasjonsvariasjon er gitt i kapittelet om vegetasjon.   
 
Verdivurdering 
Her diskuteres bl.a. representativitet og sjeldenhet for naturtyper, vegetasjonstyper og arter, samt 
potensialet for funn av flere sjeldne arter. Her er også med en diskusjon av forekomster av skogstyper i 
forhold til prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003). Det hele 
oppsummeres med en verdivurdering og samlet poengverdi (tabell 1) med følgende parametre:  
 
Urørthet 
* En del påvirket av nyere tids inngrep, eksempelvis hogstflater/plantefelt/ungskog og/eller 

tekniske inngrep som kraftlinje, vei, bygninger, masseuttak etc. 
** Moderat påvirkning fra nyere tids inngrep. 
*** Liten eller ingen negativ påvirkning fra nyere tids inngrep, dvs. dominans av gammelskog 

(h.kl. IV, V og overaldrig skog), samt få eller ingen tekniske inngrep. 
 
Størrelse 
i.   Nord- og mellomboreal barskog og bjørkeskog: 
* funksjonelt skogdekt areal under 2 km2. 
** funksjonelt skogdekt areal mellom 2 km2 og 10 km2. 
*** funksjonelt skogdekt areal over 10 km2. 
ii.  Fattig sørboreal og boreonemoral bar- og blandingsskog: 
* funksjonelt skogdekt areal under 1 km2. 
** funksjonelt skogdekt areal mellom 1 km2 og 5 km2. 
*** funksjonelt skogdekt areal over 5 km2. 
iii. Edelløvskoger, rike lavlandsskoger, boreal regnskog, bekkekløfter, kalkskog etc.: 
* funksjonelt skogdekt areal under 0,2 km2. 
** funksjonelt skogdekt areal mellom 0,2 km2 og 0,7 km2. 
*** funksjonelt skogdekt areal over 0,7 km2. 
 
Topografisk variasjon 
* liten topografisk variasjon, ganske ensartete terrengforhold (landskapstyper, eksposisjon, 

høydespenn etc.). 
** en del topografisk variasjon. 
*** stor topografisk variasjon. 
 
Vegetasjonsvariasjon  
* Vegetasjon relativt homogen, dominans av én eller noen få vegetasjonstyper, liten spredning i 

spennet av vegetasjonsøkologiske gradienter (tørr-fuktig, fattig-rik). 
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** Vegetasjon ganske variert, en god del ulike vegetasjonstyper inngår, brukbar spredning i  
spennet av vegetasjonsøkologiske gradienter. 

*** Heterogen vegetasjonssammensetning, mange ulike vegetasjonstyper er godt representert (med 
god arealdekning), stort spenn i vegetasjonsøkologiske gradienter. 

 
Arrondering 
* mindre god (dårlig arrondering, oppskåret område på grunn av inngrep) 
** middels god arrondering 
*** god arrondering (gjerne inkludert hele nedbørsfelt, lisider, ev. lange høydegradienter etc.) 
 
Artsmangfold (påvist eller sannsynlig) 
* Artsmangfoldet er relativt lite variert, med få sjeldne og/eller kravfulle arter. Enkelte signal- 

og/eller rødlistearter forekommer.  
** Relativt rikt og variert artsmangfold. Sjeldne og/eller kravfulle arter forekommer, også 

rødlistearter – gjerne relativt rike forekomster og helst i flere økologiske grupper.  
*** Rikt og variert artsmangfold, eller særlig viktige/rike forekomster av arter i kategori EN 

og/eller CR. Mange sjeldne og/eller kravfulle arter helst innen mange økologiske grupper 
og/eller rødlistearter i høye kategorier. 

 
Rike vegetasjonstyper 
* Sparsomt innslag av rike vegetasjonstyper  
** En del innslag av rike vegetasjonstyper  
*** Stort innslag av rike vegetasjonstyper  
 
Død ved – mengde 
* lite død ved 
** en del død ved i partier 
*** mye død ved i større partier  
 
Død ved – kontinuitet 
* lav kontinuitet 
** større partier med middels kontinuitet 
*** Store partier med høy kontinuitet 
 
Treslagsfordeling 
* gran, furu og/eller bjørk dominerer, og det er ubetydelig innslag av andre treslag.  
** gran, furu og/eller bjørk dominerer, men det er også betydelig innslag av flere andre treslag. 
*** mange treslag er godt representert. 
 
Gamle trær – kriterium både for gamle løvtrær, edelløvtrær og bartrær  
* få gamle trær  
** en del gamle trær 
*** mange gamle trær  
 

”stjernesetting”: - = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet fraværende/uten betydning, * = kriteriet i liten 
grad tilfredsstilt/er dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad tilfredsstilt/er dårlig 
utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av stor verdi. 
 
Tabell 1. Kriterier for samlet poengverdi, med verdi i naturtypesammenheng, for hver lokalitet. 
Poeng Naturverdi Verdi naturtypesammenheng 

0 Ikke relevante naturverdier - 
1 Lokalt verdifullt C  
2 Mellom lokalt og regionalt, vekt på regionalt verdifullt B/C 
3 Regionalt verdifullt B 
4 Mellom nasjonalt og regionalt, vekt på nasjonalt verdifullt A/B  
5 Nasjonalt verdifullt A 
6 Nasjonalt verdifullt i særklasse A 
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LOKALITET 08409 SKURVEDALEN     2 POENG 
Referansedata 08409  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Kommune Forsand 
Vegetasjonssone Mellomboreal (lok. 2), sørboreal (lok. 1) 
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) - sterkt oseanisk seksjon, humid under-

seksjon (O3h). 
Vegetasjonstype Røsslyng-blokkebærfuruskog og blåbærskog 
UTMWGS Sentralpunkt (forvaltningsområde): 32 V 345334 - 6546393  
Høyde over havet 0 – 430 moh. 
Areal 25 daa + 14 daa 
Inventert  Leif Appelgren, 24. mai 2009 

 
Sammendrag 
 
Skurvedalen er på nordsiden av Lysefjorden, NV for Songesand, i Forsand. Elva i bekkekløften er 
Brattliåna som renner fra Sundmorkvannet (475 moh.) mellom Steinfjellet og Songesandheia. 
Forvaltningsområdet strekker seg fra høydekote 0 til 430, der to bekkekløfter er avgrenset.  
 
Berggrunnen består av gneis og granitt. Løsmasser er hovedsakelig morene av varierende størrelse. 
Den nedre bekkekløften er skåret ut i fast berg og savner stort sett løsmasser. Klimaet er preget av mye 
nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig, med et gjennomsnitt på 
rundt 15 °C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og februar, som er kaldeste måned, har 
snittemperaturer på minus 3 til 0 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 6-8 °C. 
Årsnedbøren ligger rundt 3000 mm. Det er i snitt 25-50 dager snødybde >5 cm hver vinter.  
 
Skurvedalen har stor variasjon i topografi og lokalklima men liten variasjon i berggrunn og 
vegetasjonssammensetning. To bekkekløfter er avgrenset innenfor forvaltningsområdet. Den øvre 
bekkekløften ligger mellom høydekotene 370 til 430 og den nedre mellom 0 og 110. Den øvre kløften 
er ikke særlig dyp og kløftens sider varierer fra snaue bergvegger til skogdekkete skråninger. 
Vegetasjonen er fattig med lite artsmangfold. Skogen består av furu og bjørk og feltsjiktet domineres 
av røsslyng. Skogen er småvokst og bærer ingen preg av naturskog. Den nedre kløften er avgrenset av 
meget høye, bratte og stort sett treløse bergvegger. Det var ikke mulig å ta seg ned i kløften og det er 
derfor umulig å si mye om vegetasjonen. Imidlertid savnes skog og kun enkelte spredte trær klarer å 
vokse nedi kløften. På trass av de fåtallige data som var mulig å samle fra kløften er det god grunn å 
anta att den har stor verdi for fuktighets-, og skyggekrevende kryptogamer.    
 
Skurvedalen har et middels rikt biomangfold, men det ble ikke registrert rødlistede arter. Potensialet 
for funn av sjeldne og rødlistede kryptogamer i den dype, nedre kløften må vurderes som relativt stort. 
En del kryptogamer med oseanisk utbredelse ble observert. I den øvre kløften ble funnet bl.a. heimose 
(Anastrepta orcadensis), rugledraugmose (Anastrophyllum assimile), kystskjeggmose (Barbilophozia 
atlantica) og raspljåmose (Dicranodontium asperulum). I den lille del av den nedre kløften som kunne 
befares ble funnet en del fuktighetskrevende og mer eller mindre oseaniske moser: purpurmose 
(Pleurozia purpurea), pelssåtemose, (Campylopus atrovirens), fleinljåmose (Dicranodontium 
denudatum), rødmuslingmose (Mylia taylorii) og kysttvebladmose (Scapania gracilis).  
 
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), finnes 
ingen slike skogstyper. I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar for bekkekløfter. 
Skurvedalen oppfyller i middels grad dette ansvaret. 
 
Samlet sett vurderes Skurvedalen som mellom lokalt og regionalt verdifull, med vekt på 
regionalt verdifull (A/B i naturtypesammenheng) – verdi 2. 
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Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Leif Appelgren 23. mai 2009. Det var klart vær og bra lysforhold. 
Tidspunktet var bra for de aktuelle organismegruppene som skulle undersøkes (moser, lav, poresopp 
og karplanter).  
 
Utvelgelse av undersøkelsesområde 
 
Det utvalgte området inngår i ”Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008”. 
Oppdragsgiver er Direktoratet for naturforvaltning (DN). Hensikten med prosjektet er å undersøke 
prioriterte og biologisk viktige naturtyper i Norge. Lokaliteten er utvalgt av Fylkesmannen i Rogaland 
i samarbeid med DN. Rådgivende Biologer AS har kartfestet et forvaltningsområde (Skurvedalen) 
som inkluderer avgrensede naturtyper. Hele forvaltningsområdet ble befart med unntak av den dype, 
utilgengelige kløften nærmest fjorden. Samlet sett ble lokaliteten meget godt dekket. 
 
Tidligere undersøkelser 
 
Det er ikke kjent andre biologiske undersøkelser fra denne lokaliteten. Det finnes hos Artsdatabanken 
ingen spesifiserte registreringer av interessante arter. Ved Skurvedalen er det ikke verneområder eller 
foreslåtte verneområder.   
 
Beliggenhet 
 
Skurvedalen ligger på nordsiden av den sentrale del av Lysefjorden, NV for Songesand, i Forsand 
kommune. Elva i bekkekløften er Brattliåna som renner fra Sundmorkvannet (475 moh.) mellom 
Steinfjellet og Songesandheia. Brattliåna renner mot sørvest og ut i Lysefjorden ved Brattlia. 
Bekkekløften er avgrenset mellom høydekotene 0 og 430. 
 
Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon  
Bekkekløfta nærmest fjorden, fra kote 0 til ca. 100, er veldig dyp og det var ikke mulig å finne en vei 
ned i den. Bergveggene er stort sett loddrette og høyden estimeres til mer enn 20 m. Mellom kote 370 
og 430 finnes en markert men ikke særlig dyp bekkekløft. Bergveggene er stedvis loddrette og opp til 
4-5 m høye. Stedvis er kløftens sider mer svakt hellende og skogdekkete. Her finnes og ett mindre 
loddrett fall i bekken hvor bergveggene er svakt preget av fossesprøyt. For øvrig er Brattliåna enkelte 
steder forholdsvis dypt nedskåret i terrenget men sidene heller temmelig slakt slik at ingen kløft er 
dannet. Elva renner omvekslende rolig og forholdsvis bratt. Innimellom er det små fossefall som aldri 
danner egne fossesprøytsoner. Videre renner elva i bekkekløften omtrent i nordøst-sørvestlig retning. I 
de rolige partiene utvides elva noe og ved kote 350 danner den en større utvidelse som er blitt til 
Skurvedaltjørna.  
 
Geologi og løsmasser 
Skurvedalen ligger i et område med gneis og granitt. Dette er harde bergarter som ikke forvitrer lett og 
dermed er grunnlaget for krevende planter dårlig. Løsmassedekket består for det meste av et stedvis 
tykt, morenedekke. Ett kortere parti har løsmasser dannet av skredmateriale. Nærmest fjorden, og på 
små avsnitt langt opp, finnes ingen løsmasser. Elva omgis av bart fjell. Den nedre del av elva (op til 
høydekote ca. 110) er meget dypt nedskåret i fjellet og renner gjennom en imponerende kløft som 
forefaller å være helt utilgjengelig.  
 
Klima 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt 
kjølig, med et gjennomsnitt på rundt 15 °C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og 
februar, som er kaldeste måned, har snittemperaturer på minus 3 til 0 °C. Middeltemperaturen i løpet 
av et år ligger mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger rundt 3000 mm. Det er i snitt 25-50 dager snødybde 
>5 cm hver vinter.  
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Vegetasjonssoner og – seksjoner 
Den øvre bekkekløften ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone. Den nedre kløften tilhører 
sørboreal vegetasjonssone. Hele området ligger på grensen mellom klart oseanisk seksjon (O2) og 
sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h). 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsforslaget i Skurvedalen er delt inn i to avgrensede bekkekløfter (figur 2 og 3). Den øvre er 
avgrenset mellom høydekote 370 og 430. Den andre utgjøres av elvestrekningen nærmest fjorden og 
strekker seg fra fjorden opp til ca. kote 110. Samlet sett har forvaltningsområdet en god arrondering og 
det er ikke oppdelt av hverken granplantefelter, hogstfelter eller bilveier. Sti finnes langs hele 
strekningen og i tilknytning til denne finnes tre funksjonelle gangbroer over elva ved høydekotene 70, 
165 og 245. Ved forvaltningsområdets øvre grense, høydekote 430, finnes en halvt forfallen gangbro. 
Ved kote 165, omtrent ved gangbroa, krysses elva av en høyspentlinje. 
 
Vegetasjon 
 
Skurvedalen har stor variasjon i topografi men liten variasjon i berggrunn og 
vegetasjonssammensetning. I den øvre bekkekløften (kote 370 - 430) omgis den høyere liggende 
halvdel av trefattig, grensende til lavalpin, miljø. På sørsiden av elva finnes her snaue, flate berg som 
stuper loddrett ned i vannet. Nordsiden har mer vegetasjon og et glissent tresjikt av bjørk. 
Karplantevegetasjonen er lite variert og domineres av lyng. I nedre halvdel av kløften vedtar på 
sørsiden en triviell skog som domineres av bjørk og furu.  
 
Den nedre kløften (kote 0 - 110) er meget dyp og ingen vei ned ble funnet. Det er derfor vanskelig å si 
noe om vegetasjonen. Kløftens topografi og den begrensete tilgangen på lys leder til at ingen rikelig 
vegetasjon av karplanter finnes. Enkelte treer finnes på hyller i de ellers bratte og snaue bergveggene. 
Ingen edle løvtre kunde ses men bjørk, furu, rogn og selje finnes. Grunnet kløftens utilgengelighet er 
det sannsynlig at ingen hogst er blitt gjort nede i kløften og at den lille skog som finnes er upåvirket.  
 
I hele forvaltningsområdet dominerer furuskog med varierende innslag av løvtre (bjørk og rogn). 
Vegetasjonen domineres av en blanding av røsslyng-blokkebærfuruskog og blåbærskog. Se også figur 
1. Ingen truete vegetasjonstyper finnes i Skurvedalen (Fremstad & Moen 2001). 
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
I de avgrensede bekkekløftene er det ikke mye skog. I den øvre kløften (kote 370 - 430) finnes det 
bare skog i omtrent halvparten av området. Skogen er ensartet, lite sjiktet og med lite død ved. I den 
nedre kløften (kote 0 - 110) er det noe mer tresatt, med unnta av de øvre kantene der kløften går over i 
planere mark. Her finnes enkelte eldre treer men i stort sett er skogen lite sjiktet uten forekomst av 
naturskoglignende partier.  
 
Skogen i hele forvaltningsområdet har en relativt homogen aldersstruktur og er lite sjiktet, selv om 
enkelte gamle treer finnes. Det finnes enkelte stående og døde trær, men veldig lite liggende. Totalt 
sett er forekomsten av død ved lav. Ingen naturskog finnes, bortsett fra mulige fragmenter i de 
utilgjengelige deler av den dype kløften i nedre del av elva, nærmest fjorden.  
 
Artsmangfold 
 
De mest interessante artsfunn fra lokaliteten er gjengitt i tabell 2. Den markerte bekkekløften har 
middels variasjon i substrater og habitater. Berggrunnen er fattig men sørvest-nordøst eksposisjon gir 
likevel grunnlag for et middels rikt biologisk mangfold. Av moser i skogbunnen finnes det en meget 
rikelig forekomst av purpurmose (Pleurozia purpurea) høyt opp i en skråning et sted hvor elven er 
dypt nedskåret i løsmasser uten å danne en reell bekkekløft. 
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Epifyttfloraen er relativ fattig. Bortsett fra den dype kløften nærmest fjorden finnes ingen steder med 
en rik epifyttflora. Forholdene for epifytter i den dype bekkekløften kan være gode, grunnet kløftens 
dramatiske topografi, men dette er en skjønnsmessig bedømning siden det ikke var mulig å ta seg ned 
her.  
 
Av fuktighetskrevende kryptogamer på stein langs og delvis nedsenket i elva, ble det hovedsaklig 
registrert vanlige arter for slike miljøer. Enkelte mer kravfulle arter ble imidlertid notert. Ved en 
mindre foss i øvre bekkekløft dannes litt fossesprøyt med arter som rugledraugmose (Anastrophyllum 
assimile) og kystskjeggmose (Barbilophozia atlantica). Litt nedstrøms disse ble det funnet (Anastrepta 
orcadensis) og raspljåmose (Dicranodontium asperulum) som også er kravfulle arter når det gjelder 
luftfuktighet. 
 
I den dype kløften mellom kote 0 og 110 var det kun mulig å ta seg et lite stykke ned på en plass der 
en steinblokk hadde rast ned og satt seg fast mellom bergveggene. Her var det bygget en trapp opp og 
ned slik at en kan ta seg over elva. På dette lille området vokste flere mer eller mindre 
fuktighetskrevende moser: purpurmose (Pleurozia purpurea), pelssåtemose (Campylopus atrovirens), 
fleinljåmose (Dicranodontium denudatum), rødmuslingmose (Mylia taylori) og kysttvebladmose 
(Scapania gracilis).  
 
Karplantefloraen er langs hele strekningen lite variert, og består av arter som er typiske for røsslyng- 
og blåbærskogene. Her dominerer furu og bjørk i tresjiktet, med innslag av rogn og litt selje. I 
feltsjiktet dominerer helt vanlige arter som røsslyng, blåbær, blokkebær, smyle, tepperot og 
skogstjerne. På fuktigere partier finnes blåtopp og pors.  
 
Tabell 2. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Skurvedalen. 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 
Levermose Anastrophyllum assimile Rugledraugmose - 
Levermose Anastrepta orcadensis Heimose - 
Levermose Barbilophozia atlantica Kystskjeggmose - 
Levermose Pleurozia purpurea Purpurmose - 
Bladmose Dicranodontium asperulum Raspljåmose - 

 
 
Naturtyper (kjerneområder) 
 
Innen forvaltningsområdet ble det avgrenset to bekkekløfter, som beskrives nedenfor. Nummereringen 
av naturtypene er gjengitt i kartet. 
 
 
Naturtype 1, Skurvedalen, nedre Bekkekløft og bergvegg – bekkekløft
Naturtypeverdi: B moh. 0-100
Sentralpunkt: UTMWGS 32 V 343354 - 6544866 Areal: 25 daa

 
Naturtypelokaliteten ble registrert av Leif Appelgren (AMBIO Miljørådgivning AS) den 23. mai 2009 
i forbindelse med ”Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 (oppdragsgiver: 
Direktoratet for naturforvaltning). 
 
Området gjelder nedre del av Skurvedalen, nord for Lysefjorden og er veldig dypt og det var ikke 
mulig å finne en vei ned i den. Bergveggene er stort sett loddrette og høyden estimeres til mer enn 20 
m. Berggrunnen består av gneis og granitt. Løsmasser er hovedsakelig morene av varierende størrelse. 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt 
kjølig og vintertemperaturen er relativt høy. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 6-8 °C. 
Årsnedbøren ligger rundt 3000 mm. Samlet sett har forvaltningsområdet en god arrondering og det er 
ikke oppdelt av hverken granplantefelter, hogstfelter eller bilveier. 
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Bekkekløften er meget dyp og ingen vei ned ble funnet. Det er derfor vanskelig å si noe om 
vegetasjonen, men det ser ut til at furuskog med varierende innslag av løvtre (bjørk og rogn) 
dominerer. Mest sannsynlig er det en blanding av røsslyng-blokkebærfuruskog og blåbærskog. Videre 
finnes det enkelte eldre treer men stort sett er skogen lite sjiktet og uten forekomst av 
naturskoglignende partier. Skogen i hele forvaltningsområdet har en relativt homogen aldersstruktur. 
Det finnes enkelte stående og døde trær, men veldig lite liggende. Totalt sett er forekomsten av død 
ved lav.  
 
I bekkekløften var det kun mulig å ta seg et lite stykke ned på en plass der en steinblokk hadde rast 
ned og satt seg fast mellom bergveggene. På dette lille området vokste flere mer eller mindre 
fuktighetskrevende moser: purpurmose (Pleurozia purpurea), pelssåtemose (Campylopus atrovirens), 
fleinljåmose (Dicranodontium denudatum), rødmuslingmose (Mylia taylori) og kysttvebladmose 
(Scapania gracilis). Karplantefloraen er langs hele strekningen lite variert, og består av arter som er 
typiske for røsslyng- og blåbærskogene. 
 
Samlet sett er lokaliteten liten i areal og har liten variasjon i vegetasjonstyper og flora. Det ble heller 
ikke påvist rødlistearter. På denne bakgrunn vurderes lokaliteten som regional viktig (B-verdi). 
 
 
Naturtype 1, Skurvedalen, øvre Bekkekløft og bergvegg – bekkekløft
Naturtypeverdi: B moh. 370-430
Sentralpunkt: UTMWGS 32 V 346531 - 6547255 Areal: 14 daa

 
Naturtypelokaliteten ble registrert av Leif Appelgren (AMBIO Miljørådgivning AS) den 23. mai 2009 
i forbindelse med ”Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 (oppdragsgiver: 
Direktoratet for naturforvaltning). 
 
Området gjelder øvre del av Skurvedalen, nord for Lysefjorden. Lokaliteten er ikke veldig dyp og det 
er godt mulig å ta seg ned her. Bergveggene er stort sett loddrette og høyden estimeres til 4-5 m. 
Berggrunnen består av gneis og granitt. Løsmasser er hovedsakelig morene av varierende størrelse. 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt 
kjølig og vintertemperaturen er relativt høy. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 6-8 °C. 
Årsnedbøren ligger rundt 3000 mm. Samlet sett har forvaltningsområdet en god arrondering og det er 
ikke oppdelt av hverken granplantefelter, hogstfelter eller bilveier. 
 
I bekkekløften omgis den høyere liggende halvdel av trefattig vegetasjon. På sørsiden av elva finnes 
her snaue, flate berg som stuper loddrett ned i vannet. Nordsiden har mer vegetasjon og et glissent 
tresjikt av bjørk. Det meste av vegetasjonen er blåbærskog (A4 i fremstad 1997). Videre finnes det 
bare skog i omtrent halvparten av området. Skogen er ensartet, lite sjiktet og med lite død ved. Skogen 
i hele forvaltningsområdet har en relativt homogen aldersstruktur. Det finnes enkelte stående og døde 
trær, men veldig lite liggende.  
 
Av moser i skogbunnen finnes det en meget rikelig forekomst av purpurmose (Pleurozia purpurea). 
Epifyttfloraen er relativ fattig. Av fuktighetskrevende kryptogamer på stein langs og delvis nedsenket i 
elva, ble det hovedsaklig registrert vanlige arter for slike miljøer. Enkelte mer kravfulle arter ble 
imidlertid notert. Ved en mindre foss i øvre bekkekløft dannes litt fossesprøyt med arter som 
rugledraugmose (Anastrophyllum assimile) og kystskjeggmose (Barbilophozia atlantica). Litt 
nedstrøms disse ble det funnet (Anastrepta orcadensis) og raspljåmose (Dicranodontium asperulum) 
som også er kravfulle arter når det gjelder luftfuktighet. 
 
Samlet sett er lokaliteten liten i areal og har liten variasjon i vegetasjonstyper og flora. Det ble heller 
ikke påvist rødlistearter. På denne bakgrunn vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi). 
 
Verdivurdering 
 
Den øvre bekkekløften i Skurvedalen har liten variasjon i topografi og berggrunn. Sørvestlig-
nordøstlig eksposisjon sammen med forekomst av foss gir varierende varme- og luftfuktighetsforhold, 
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selv om kløften ikke er særlig dyp. Variasjonen i lokalklima må derfor betegnes som middels. At elva 
ikke har redusert vannføring på grunn av kraftutbygginger er også positivt for helheten i kløften. 
Berggrunnen er fattig og det finnes ingen rikere vegetasjonstyper i kløften. Artsmangfoldet er 
begrenset men enkelte fuktighetskrevende moser ble funnet på bergvegger, for eksempel 
rugledraugmose (Anastrophyllum assimile).  
 
Den nedre, dype bekkekløften var umulig å undersøke nærmere. Den er meget dyp og trang, med 
bratte sider. Bunnen av kløften er skyggefull og har med sikkerhet et fuktig og kjølig lokalklima. 
Kløften her har sannsynligvis noen fuktighetskrevende arter og muligheten for å finne rødlistede arter i 
kløften bedømmes som forholdsvis god. 
 
Bekkekløftene i Skurvedalen ligger innenfor mellom- og sørboreal vegetasjonssone. I forhold til listen 
over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten 
ikke slike skogstyper for Vestlandet. I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar for 
bekkekløfter. Skurvedalen vil bare i middels grad oppfylle dette ansvaret.  
 
Skurvedalen har liten variasjon i berggrunn og vegetasjonstyper samt stor variasjon i lokalklima. 
Artsmangfoldet er lite. Noen interessante moser ble funnet, men ingen rødlistede arter. Vurderingen av 
artsmangfoldet er usikkert da det ikke var mulig å undersøke den dype bekkekløften nede ved fjorden. 
Den nedre kløftens dramatiske topografi gjør at den har stor potensial og det kan ikke utelukkes at det 
her kan finnes rødlistede eller sjeldne arter. 
 
Konklusjon  
 
Samlet sett vurderes Skurvedalen til å verdisettes som mellom lokalt og regionalt verdifull, med vekt 
på regionalt verdifull (A/B i naturtypesammenheng) – verdi 2 (tabell 3). 
 
Tabell 3. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Skurvedalen - 08409. UR = 
urørthet/påvirkning, ST = størrelse, TV = topografisk variasjon, VV = Vegetasjonsvariasjon, AR = 
arrondering, AM = artsmangfold, RV = rike vegetasjonstyper, DVm = død ved, mengde, DVk = død 
ved kontinuitet, TF = treslagsfordeling, GM = gamle trær (bar-, løv- og edelløvtrær samlet). 
Stjernesetting: - = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = 
kriteriet i liten grad tilfresstiles/er dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad 
tilfresstiles/er dårlig utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av 
stor verdi. 
Naturtype UR ST TV VV AR AM RV DVm DVk TF GM Poeng 
Skurvedalen, øvre ** * ** * ** * * * * * * 1 (*) 
Skurvedalen, nedre *** * *** * ** * * * * * * 3 ** 
Samlet **  * *** * ** * * * * * * 2 ** 
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Figur 1. Skurvedalen (08409). A: Øvre del av den øvre bekkekløften. B: Et stykke ned i den øvre 
bekkekløften. C: Nedre del av den nedre bekkekløften. D: Den nedre bekkekløften lenger oppstrøms. 
Foto: Leif Appelgren. 
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Figur 2. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Skurvedalen (08409) nedre. 
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Figur 3. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Skurvedalen (08409) øvre 
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LOKALITENE 08410 A-H: MULEN-JEKTAGJUVET 5 POENG 
Referansedata 08410  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Kommune Forsand 
Vegetasjonssone Mellomboreal  
Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h)) 
Vegetasjonstype Blåbær- (A4) og røsslyng-blokkebærfuruskoger (A3). Småbregne- (A5), 

lavurt- (B1), storbregne- (C1) og høystaudeskoger (C2) som fragmenter. 
UTMWGS Flere, se under hver naturtype 
Høyde over havet Flere, se under hver naturtype 
Areal A=5 B=11 C=5 D=35 E=17 F=23 G=106 & H=70 daa 
Inventert  Hans H. Blom og Kurt Urdal, 9. september 2008 

 
Sammendrag 
 
Forvaltningsområdet Mulen – Jektajuvet (8410) består av 8 nordvendte bekkekløfter som alle ligger på 
sørsiden av Lysefjorden i Forsand kommune, mellom Mulavig ved Mulen i vest og Kallalia i øst. Alle 
bekkekløftene er jevnt over dype og med store vertikale gjel mellom 5 til 40 m høye, oftest på begge 
sider av dalbunnen. Dalbunnen domineres av store og delvis ustabile steiner i et bratt terreng og det 
må presiseres at det er et meget risikabelt område å bevege seg i. Bekkekløftene er avgrenset fra 
havnivå og opp til varierende høyder. Alle bekkekløftene har mer eller mindre tydelige bekker som 
alle renner forholdsvis bratt og som oftest renner under steinene i bakgrunnen ved normal vannføring.  
Det ble observert enkelte småfosser, men ingen er avgrenset som egne fossesprøytsoner. Berggrunnen 
i hele området består av gneis og granitt, og løsmassedekket består kun av skredmateriale med en del 
bart fjell innimellom. 
 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt 
kjølig og vintertemperaturen er relativt høy. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 6-8 °C. 
Årsnedbøren ligger rundt 3000 mm. Det er i snitt 25-50 dager snødybde >5 cm hver vinter. 
Forvaltningsområdet Mullen Jektajuvet skiller seg fra de andre lokalitetene i prosjektet ved at de ligger 
på rekke på sørsiden av Lysefjorden. Siden det bare var mulig å bevege seg i de nedre delene av 
bekkekløftene, er avgrensningen hovedsakelig gjort topografisk fra kart. Listet fra vest mot øst er 
bekkekløftene delt og delvis navnsatt slik: 8410A (Mulen), 8410B (Mulavig), 8410C, 8410D, 8410E 
(Giskasetet), 8410F (Kjærlighetsgjuvet), 8410G (Jektajuvet) og 8410H (Kvernaneset). Bekkekløftene 
er alle velavgrenset fordi den har en tydelig nordlig eksposisjon og fordi det er en jevn og til tider 
meget bratt avstand mellom dalbunn og topp. Det er ingen tydelige inngrep i forvaltningsområdet eller 
i bekkekløftene. Arronderingen er derfor meget god og alle bekkekløftene er økologisk velfungerende.  
 
Bekkekløftene har en middels variert vegetasjonssammensetning. Vegetasjonstypene varierer en del 
og består meste av røsslyng-blokkebærfuruskog (A3) og blåbærskoger (A4), samt en del fragmenter av 
småbregneskog (A5), lavurtskog (B1), storbregneskog (C1) og høystaudeskoger (C2) i mosaikk i de 
fleste bekkekløftene. Alle har tresjikt av enten furu eller ulike boreale løvtrær. Inne i mellom finnes 
det også en del edelløvskogsarter. Ellers er trevegetasjonen omtrent fraværende i dalbunnen på alle 
lokalitetene. Ikke noe av vegetasjonen kan regnes som truete vegetasjonstyper (Fremstad & Moen 
2001). Som nevnt ovenfor, er det ikke noe sammenhengende skogsdekke nede i selve bekkekløftene. I 
sidene og i nedre deler av bekkekløftene er skogsdekket noe mer sammenhengende. Hogstinngrep 
finnes naturligvis ikke. Skogene i bekkekløftene er for det meste uproduktive (på impediment) og bare 
noen har høy bonitet. Samlet sett er det lite død ved i bekkekløftene.  
 
Sett i forhold til det begrensede arealet som ble undersøkt, er det et rikt biologisk mangfold av moser i 
forvaltningsområdet. Dette kan forklares med nordvendt eksposisjon og nærhet til varmen fra havet. 
Med unntak av 8410H, inneholder alle lokalitetene rødlistede arter: alm (NT), pigghinnemose 
(Plagiochila spinulosa, VU), kløftegrimemose (Herbertus aduncus, NT), horngrimemose (Herbertus 
dicranus, EN), kystfloke (Heterocladium wulfsbergii, EN) og Platyhypnidium lusitanicum (CR). I 
tillegg ble det gjort flere biogeografisk interessante funn (se nedenfor). Epifyttfloraen er derimot fattig. 
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Karplantefloraen er generelt lite variert og består hovedsakeig av arter typisk for de nevnte 
vegetasjonstypene. I tillegg var det enkelte forekomster av mer varmekjære arter som for eksempel 
eik, alm (NT), hassel, lind, storfrytle, skogsvingel og trollbær. Hinnebregne opptrer rikelig i 
bekkekløftene.  
 
Samlet sett vurderes Mulen Jektajuvet som nasjonal verdifull (A i naturtype-sammenheng) – 
verdi 5. 
 
 
Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Hans H. Blom og Kurt Urdal den 9. september 2008. I tillegg var David 
Rycroft, Gordon Rothero og David Long, som alle er forskere fra England og Skottland, med for å 
samle inn moser til evolusjonsbiologisk forskning. Resultatene av de registreringene har vi fått tilgang 
til. Det var oppholdsvær med tynt skydekke og bra lysforhold. Tidspunktet var bra for de aktuelle 
organismegruppene som skulle undersøkes (moser, lav, poresopp og karplanter).  
 
Utvelgelse av undersøkelsesområde 
 
Det utvalgte området inngår i ”Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008”. 
Oppdragsgiver er Direktoratet for naturforvaltning (DN). Hensikten med prosjektet er å undersøke 
prioriterte og biologisk viktige naturtyper i Norge. Lokalitetene er utvalgt av Fylkesmannen i 
Rogaland i samarbeid med DN. Rådgivende Biologer AS har kartfestet et forvaltningsområde (Mulen-
Jektagjuvet) som inkluderer flere avgrensede bekkekløfter. Lokalitet 8410 skiller seg fra de andre 
lokalitetene i prosjektet fordi forvaltningsområdet her inneholder flere bekkekløfter langs Lysefjorden. 
Alle lokalitetene er meget bratte, består av ustabil vippestein og er vanskelig tilgjengelige. Derfor ble 
bare nedre deler undersøkt. Vi tok oss inn hit med båt. Det må også presiseres at det er uforsvarlig og 
sterkt frarådes å ta seg fram videre oppover i bekkekløftene her. Lokalitetene ble middels godt dekket. 
 
Tidligere undersøkelser 
 
Forsand kommune har foretatt naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbasen (Direktoratet for 
naturforvaltning 2009), men resultatene er ikke sammenfattet i egen rapport. Ingen av bekkekløftene 
på sørsiden av Lysefjorden er avgrenset i Naturbasen. Områdene her består både av skog med høy 
bonitet og av fjell i dagen og uproduktiv mark. Dette, samt beliggenheten, gjør at områdene ikke er 
interessante for Mis-registreringer. John Inge Johnsen, ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i 
Rogaland, registrerte følgende arter i Giskeviki: alm, blåknapp, junkerbregne, hinnebregne, knerot, 
kystraggtelg, myskegras, nikkevintergrønn, rabbesiv, skjørlok, skogsvingel og vestlandsraggtelg, samt 
kryptogamene kløftegrimemose rund porelav, vanlig blåfiltlav og småfiltlav. Alle er registrert i 
Artsdatabankens Artskart. Lokalitetene 8410G og 8410H ligger innenfor Frafjordheiane 
landskapsvernområde og de resterende ligger rett vest for dette området. Det er ingen foreslåtte 
verneområder i nærheten.   
 
Beliggenhet 
 
Forvaltningsområdet Mulen – Jektajuvet (8410) består av 8 bekkekløfter som alle ligger på sørsiden av 
Lysefjorden i Forsand kommune, mellom Mulavig ved Mulen i vest og Kallalia i øst.  
 
Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon  
Alle bekkekløftene er nordvendte og tydelig markerte i landskapet, spesielt fra motsatt side av 
Lysefjorden. Landskapet ellers består av meget bratte fjellsider som stuper med en meget bratt helning 
rett ned i Lysefjorden. Alle bekkekløftene, med unntak av 8410A, er jevnt over dype og med store 
vertikale gjel mellom 5 til 40 m høye, oftest på begge sider av dalbunnen. Dalbunnen domineres av 
store og delvis ustabile steiner i et bratt terreng og det må presiseres at det er et meget risikabelt 
område å bevege seg i. Bekkekløftene er avgrenset fra havnivå og opp til varierende høyder. Alle 
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bekkekløftene har mer eller mindre tydelige bekker som alle renner forholdsvis bratt og som oftest 
renner under steinene i bakgrunnen ved normal vannføring.  Det ble observert enkelte småfosser, men 
ingen er avgrenset som egne fossesprøytsoner.  
 
Geologi og løsmasser 
Berggrunnen i hele området består av gneis og granitt, og løsmassedekket består kun av 
skredmateriale med en del bart fjell innimellom. 
 
Klima 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt 
kjølig, med et gjennomsnitt på rundt 15 °C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og 
februar, som er kaldeste måned, har snittemperaturer på minus 3 til 0 °C. Middeltemperaturen i løpet 
av et år ligger mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger rundt 3000 mm. Det er i snitt 25-50 dager snødybde 
>5 cm hver vinter.  
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Området tilhører mellomboreal vegetasjonssone. Hele området er også innenfor den sterkt oseaniske 
seksjon, humid underseksjon (O3h; se også Moen 1998). 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsområdet Mulen - Jektajuvet skiller seg fra de andre lokalitetene i prosjektet ved at de 
ligger på rekke på sørsiden av Lysefjorden (figurene 4, 5 og 6). Siden det bare var mulig å bevege seg 
i de nedre delene av bekkekløftene, er avgrensningen hovedsakelig gjort topografisk fra kart. 
Opprinnelig var det også med to ekstra lokaliteter i forvaltningsområdet som det ikke var mulig å 
komme til. Listet fra vest mot øst er bekkekløftene delt og delvis navnsatt slik: 8410A (Mulen), 8410B 
(Mulavig), 8410C, 8410D, 8410E (Giskasetet), 8410F (Kjærlighetsgjuvet), 8410G (Jektajuvet) og 
8410H (Kvernaneset). Bekkekløftene er alle velavgrenset fordi den har en tydelig nordlig eksposisjon 
og fordi det er en jevn og til tider meget bratt avstand mellom dalbunn og topp. Det er ingen tydelige 
inngrep i forvaltningsområdet eller i bekkekløftene. Arronderingen er derfor meget god og alle 
bekkekløftene er økologisk velfungerende.  
 
Vegetasjon 
 
Bekkekløftene har stor variasjon i topografi, men bare og en middels variert 
vegetasjonssammensetning. Vegetasjonstypene varierer en del og består for det meste av røsslyng-
blokkebærfuruskog (A3) og blåbærskoger med bjørk (A4). I tillegg er det en del små fragmenter av 
småbregneskog (A5), lavurtskog (B1), storbregneskog (C1) og høystaudeskoger (C2) i mosaikk i de 
fleste bekkekløftene. Alle har tresjikt av enten furu eller ulike boreale løvtrær. Inne i mellom finnes 
det også en del edelløvskogsarter, men ingen sammenhengende edelløvskoger. Ellers er 
trevegetasjonen omtrent fraværende i dalbunnen på alle lokalitetene. Ikke noe av vegetasjonen kan 
regnes som truete vegetasjonstyper (Fremstad & Moen 2001). Se også figur 7. For artsmangfold, se 
eget kapittel nedenfor. 
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
Som nevnt ovenfor, er det ikke noe sammenhengende skogsdekke nede i selve bekkekløftene. I sidene 
og i nedre deler av bekkekløftene er skogsdekket noe mer sammenhengende. Skogene er relativ unge 
fordi det er veldig ustabile områder med mye utrasninger. Eldre eller nyere hogstinngrep finnes 
naturligvis ikke. Skogene i bekkekløftene er for det meste uproduktive (på impediment) og bare noen 
har høy bonitet. Samlet sett er det lite død ved i bekkekløftene og det som finnes er begrenset til bjørk 
i form av kvister og liggende død ved som er falt ned fra omkringliggende skoger. Stående død ved er 
det lite av. Den begrensende liggende døde veden som ble observert består mest av tidlige 
nedbrytningsstadier og kontinuiteten i død ved er derfor ikke god. Det er ingen tekniske inngrep i 
forvaltningsområdet.  
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Artsmangfold 
 
De mest interessante artsfunn fra lokaliteten er gjengitt i tabell 4. Sett i forhold til det begrensede 
arealet som ble undersøkt, er det et rikt biologisk mangfold av moser i forvaltningsområdet. Dette kan 
forklares med nordvendt eksposisjon og nærhet til varmen fra havet. Med unntak av 8410H, 
inneholder alle lokalitetene rødlistede arter. De fleste av disse vokser på berg. Følgende rødlistearter 
ble registrert: alm (NT), pigghinnemose (Plagiochila spinulosa, VU), kløftegrimemose (Herbertus 
aduncus, NT), horngrimemose (Herbertus dicranus, EN), kystfloke (Heterocladium wulfsbergii, EN) 
og Platyhypnidium lusitanicum (CR).  
 
Tabell 4. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Mulen – Jektajuvet (8410). 
Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 

Lav Degelia plumbea Vanlig blåfiltlav - 
Lav Fuscopannaria leucophaea Småfiltlav - 
Lav Sticta fuliginosa Rund porelav - 

Karplante Hymenophyllum wilsonii Hinnebregne - 
Karplante Ulmus glabra Alm NT 

Mose Andreaea rothii Nervesotmose - 
Mose Anastrepta orcadensis Heimose  
Mose Anastrophyllum assimile Rugledraugmose - 
Mose Anastrophyllum saxicola Steindraugmose - 
Mose Anomobryum julaceum Stråmose - 
Mose Andreaea obovata Felesotmose - 
Mose Bazzania trilobata Storstylte - 
Mose Bazzania tricrenata Småstylte - 
Mose Breutelia chrysocoma Gullhårmose - 
Mose Conocephalum salebrosum Bergkrokodillemose - 
Mose Dicranodontium uncinatum Bergljåmose - 
Mose Douinia ovata Vengemose - 
Mose Eurhynchium striatum Kystmoldmose - 
Mose Harpalejeuna ovata Klovemose - 
Mose Herbertus aduncus Kløftgrimemose NT 
Mose Herbertus dicranus Horngrimemose EN 
Mose Heterocladium wulfsbergii Kystfloke EN 
Mose Hygrohypnum ochraceum Klobekkemose - 
Mose Hylocomiastrum umbratum Skyggehusmose - 
Mose Lejeunea cavifolia Glansperlemose - 
Mose Lejeunea patens Kystperlemose - 
Mose Lepidozia pearsonii Grannkrekemose - 
Mose Loeskobryum brevirostre Kystmose - 
Mose Lophozia longidens Hornflik - 
Mose Lophozia sudetica Rødflik - 
Mose Neckera crispa Krusfellmose - 
Mose Neckera pumila Vrangfellmose - 
Mose Paraleucobryum longifolium Sigdnervemose - 
Mose Platyhypnidium lusitanicum Kystheimose CR 
Mose Pleurozia purpurea Purpurmose - 
Mose Riccardia palmata Fingersaftmose - 
Mose Plagiochila punctata Småhinnemose - 
Mose Plagiochila spinulosa Pigghinnemose VU 
Mose Rhabdoweisia crispata kysturnemose  - 
Mose Scapania gracilis Kysttvebladmose - 
Mose Scapania ornithopodioides Prakttvebladmose - 
Mose Sphenolobopsis pearsonii Taglmose - 
Mose Ulota bruchii Oregullhette - 
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I tillegg ble det gjort flere biogeografisk interessante funn (se nedenfor). Epifyttfloraen er derimot 
fattig. Karplantefloraen er generelt lite variert og består hovedsakeig av arter typisk for de nevnte 
vanlige vegetasjonstypene beskrevet i kapittelet ovenfor. I tillegg var det enkelte forekomster av mer 
varmekjære arter som for eksempel eik, alm (NT), hassel, lind, storfrytle, skogsvingel og trollbær. 
Treslag som selje, furu, osp og rogn finnes også inne i mellom. Av bregner kan nevnes junkerbregne 
og skogburkne. Det er også rikelig med hinnebregne på berg og steinblokker.  
 
Naturtyper (kjerneområder) 
 
Innen forvaltningsområdet ble det avgrenset 9 naturtyper (kjerneområder), som alle er ”Bekkekløft og 
bergvegg”, som beskrives nedenfor. Nummereringen og bokstavkodene av naturtypene er gjengitt på 
kartet.  
 
 
Naturtype 8410A: Mulen Bekkekløft og bergvegg – bekkekløft
Naturtypeverdi: A moh. 0-80
Sentralpunkt: UTMWGS 32V 344822 - 6542849 Areal: 5 daa

 
Avgrensningen gjelder området fra havnivå og opp til høydekote 80 m. Området har middels variasjon 
i topografi og består av en relativ åpen kløft med en del steinblokker i dalbunnen.   
 
Bekkekløften er skogkledd og spor etter hogstinngrep finnes ikke. Sammenhengende naturskog eller 
elementer av dette mangler i hele bekkekløften. Død ved er begrenset til noe liggende og stående død 
ved. Kontinuiteten i død ved er derfor liten. Det er ingen tekniske inngrep i bekkekløften og 
arronderingen er god. Vegetasjonssammensetningen er lite variert og består for det meste av 
blåbærskog med bjørk og med innslag av rogn og den noe mer varmekjære arten storfrytle på 
overgrodd ur. Gullhårmose (Breutelia chrysocoma) vokser rikelig på bakken i nedre del av 
bekkekløften. På østvendte bergvegger ble det gjort flere interessante mosefunn, med arter som 
kysttvebladmose (Scapania gracilis), småstylte (Bazzania tricrenata) og en stor forekomst av den 
rødlistede levermosen pigghinnemose (Plagiochila spinulosa), en art som regnes som sårbar (VU) i 
Norge (Kålås mfl. 2009). Lokaliteten inneholder også en forekomst av horngrimemose (Herbertus 
dicranus), en art som regnes som sterkt truet (EN) i Norge. På stein ble oregullhette (Ulota bruchii) 
funnet. Lokaliteten vurderes som nasjonalt viktig (A-verdi). 
 
 
Naturtype 8410B: Mulavig Bekkekløft og bergvegg – bekkekløft
Naturtypeverdi: A moh. 0-130
Sentralpunkt: UTMWGS 32V 345196 - 6542824 Areal: 11 daa

 
Avgrensningen gjelder området fra havnivå og opp til høydekote 130 m. Området har middels stor 
variasjon i topografi og består av en dyp og trang kløft med en del steinblokker i dalbunnen samt 
mange store vertikale gjel.   
 
Bekkekløften er skogkledd og spor etter hogstinngrep finnes ikke. Sammenhengende naturskog eller 
elementer av dette mangler i hele bekkekløften. Død ved er begrenset til noe liggende og stående død 
ved. Kontinuiteten i død ved er derfor liten. Det er ingen tekniske inngrep i bekkekløften og 
arronderingen er god. Vegetasjonssammensetningen er middels variert og består av røsslyng-
blokkebærfuruskog i øvre deler av dalsidene og for det meste av blåbærskog med bjørk og delvis selje 
nede i bekkekløftens øvre del. I nedre deler av bekkekløften finnes også enkelte edelløvtrær som 
hassel og alm (NT). I feltsjiktet kan nevnes forekomster av mer varmekjære arter som for eksempel 
trollbær og skogsvingel. Gullhårmose (Breutelia chrysocoma) og hinnebregne vokser rikelig på 
bakken i nedre del av bekkekløften.  
 
Det mest interessante funnet fra Mulavig var en forekomst av mosen Platyhypnidium lusitanicum, en 
art som regnes som kritisk truet (CR) i Norge (Kålås mfl. 2006), og som ble observert omtrent 25 m 
opp fra stranden. Av særlig interesse er nedre deler av en bergveggsrekke på vestsiden av 
bekkekløften. Her er bergarten litt næringsrik og det finnes mikrolevermosesamfunn med følgende 
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arter: småhinnemose (Plagiochila punctata), taglmose (Sphenolobopsis pearsonii), Harpalejeuna 
ovata og kystperlemose (Lejeunea patens). Av andre arter fra lokaliteten kan nevnes kysttvebladmose 
(Scapania gracilis), Conocephalum salebrosum og vrengfellmose (Neckera pumila). På blokker ble 
edelløvskogsarten kystmose (Loeskobryum brevirostre) observert. Lokaliteten vurderes som nasjonalt 
viktig (A-verdi). 
 
 
Naturtype 8410C Bekkekløft og bergvegg – bekkekløft
Naturtypeverdi: A moh. 0-150
Sentralpunkt: UTMWGS 32V 345886 - 6543026 Areal: 5 daa

 
Avgrensningen gjelder området fra havnivå og opp til høydekote 150 m. Området har liten variasjon i 
topografi og består av en relativ åpen kløft, men med mange bratte gjel og en del steinblokker i 
dalbunnen.   
 
Bekkekløften er skogkledd i øvre del, men er ellers treløs. Spor etter hogstinngrep finnes ikke og mye 
av skogen er derfor relativ gammel. Død ved er begrenset til noe liggende og stående død ved. 
Kontinuiteten i død ved er derfor liten. Det er ingen tekniske inngrep i bekkekløften og arronderingen 
er god. Vegetasjonssammensetningen er lite variert og består for det meste av blåbærskog med bjørk 
og med innslag av rogn. Gullhårmose (Breutelia chrysocoma) og hinnebregne vokser rikelig på 
bakken i nedre del av bekkekløften. På bergvegger i nedre del ble det gjort flere funn (5 tuer) av 
horngrimemose (Herbertus dicranus), en art som regnes som sterkt truet (EN) i Norge. Lokaliteten 
vurderes som nasjonalt viktig (A-verdi). 
 
 
Naturtype 8410D Bekkekløft og bergvegg – bekkekløft
Naturtypeverdi: A moh. 0-380
Sentralpunkt: UTMWGS 32V 345998 - 6542668 Areal: 35 daa

 
Avgrensningen gjelder området fra havnivå og opp til høydekote 380 m. Området har middels stor 
variasjon i topografi og er dyp og trang, med vertikale gjel, i nedre del og mer åpen i øvre del. I 
bunnen av dalbunnen er det en del steinblokker.   
 
Bekkekløften er skogkledd og spor etter hogstinngrep finnes ikke. Spor etter hogstinngrep finnes ikke 
og mye av skogen er derfor relativ gammel. Det er lite død ved og kontinuiteten i død ved er derfor 
liten. Det er ingen tekniske inngrep i bekkekløften og arronderingen er god. Vegetasjons-
sammensetningen er middels variert og består for det meste av blåbærskog med bjørk og delvis selje 
og rogn i øvre del og rikere og noe mer varmekjær vegetasjon med arter som hassel, lind, osp, 
skogsvingel og junkerbregne i nedre del. Kystmoldmose (Eurhynchium striatum) og hinnebregne 
vokser rikelig på bakken i nedre del av bekkekløften. Omtrent 10 meter opp fra havnivå, og ved elva, 
vokser det gode bestand av kystfloke (Heterocladium wulfsbergii) og Platyhypnidium lusitanicum, 
moser som i følgje Kålås mfl. (2006) regnes som henholdsvis sterkt truet (EN) og kritisk truet (CR). I 
tillegg vokser klobekkemose (Hygrohypnum ochraceum) her. På avsatser i bergvegger på vestsiden av 
bekkekløfta vokser det ca 30-40 store tuer med horngrimemose (Herbertus dicranus), som regnes som 
sterkt truet (EN), sammen med purpurmose (Pleurozia purpurea). På tørrere loddrette bergvegger er 
det rikelig med vengemose (Douinia ovata), småhinnemose (Plagiochila punctata), steindraugmose 
(Anastrophyllum saxicola) og rugledraugmose (Anastrophyllum assimile). Elles ble det notert 
krusfellmose (Neckera crispa), heimose (Anastrepta orcadensis), grannkrekmose (Lepidozia 
pearsonii) og sigdnervemose (Paraleucobryum longifolium). Lokaliteten vurderes som nasjonalt viktig 
(A-verdi). 
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Naturtype 8410E: Giskasetet Bekkekløft og bergvegg – bekkekløft
Naturtypeverdi: A moh. 0-420
Sentralpunkt: UTMWGS 32V 346215 - 6542902 Areal: 17 daa

 
Avgrensningen gjelder området fra havnivå og opp til høydekote 420 m. Området har middels stor 
variasjon i topografi og er dyp, trang og med rikelig med vertikale gjel. I bunnen av dalbunnen er det 
en del steinblokker og helt nederst er det et lite fossefall.   
 
Bekkekløften er skogkledd, uten hogstinngrep og ser ut til å være relativ gammel. Det er lite død ved 
og kontinuiteten i død ved er derfor liten. Det er ingen tekniske inngrep i bekkekløften og 
arronderingen er god. Vegetasjonssammensetningen er middels variert og består for det meste av 
blåbærskog med bjørk samt noe osp.  Gullhårmose (Breutelia chrysocoma) og hinnebregne vokser 
rikelig på bakken i nedre del av bekkekløften. Rett opp frå havnivå ble det, sammen med purpurmose 
(Pleurozia purpurea), observert to tuer med horngrimemose (Herbertus dicranus), en art som regnes 
som sterkt truet (EN) i Norge (Kålås mfl. 2006). Den største forekomsten av horngrimemose (ca 30 
tuver) ble imidlertid funnet omtrent 60 m opp i bekkekløften i fine og vestvendte bergvegger nær 
fossefall. Her vokser mosen sammen med bergljåmose (Dicranodontium uncinatum) og 
prakttvebladmose (Scapania ornithopodioides) Elles ble det notert nervesotmose (Andreaea rothii), 
skyggehusmose (Hylocomiastrum umbratum), glansperlemose (Lejeunea cavifolia), småstylte 
(Bazzania tricrenata) og fingersaftmose (Riccardia palmata) fra bekkekløften. Lokaliteten vurderes 
som nasjonalt viktig (A-verdi). 
 
 
Naturtype 8410F: Kjærlighetsjuvet Bekkekløft og bergvegg – bekkekløft
Naturtypeverdi: A moh. 0-430
Sentralpunkt: UTMWGS 32V 347846 - 6543223 Areal: 23 daa

 
Avgrensningen gjelder området fra havnivå og opp til høydekote 430 m.  
 
Området har middels stor variasjon i topografi og er dyp, trang og med rikelig med vertikale gjel. I 
bunnen av dalbunnen er det en del steinblokker. Bekkekløften er omtrent ikke skogkledd og død ved 
er omtrent fraværende. Det er ingen tekniske inngrep i bekkekløften og arronderingen er god. 
Vegetasjonssammensetningen er middels variert og består for det meste av blåbærskog med bjørk 
samt noe osp.  Gullhårmose (Breutelia chrysocoma) og hinnebregne vokser rikelig på bakken i 
bekkekløften. Helt nederst i bekkekløften, omtrent 5 moh., ble det observert fem tuer med 
horngrimemose (Herbertus dicranus), en art som regnes som sterkt truet (EN) i Norge (Kålås mfl. 
2006). Ved bekken ble klobekkemose (Hygrohypnum ochraceum) og Anomobryum julaceum 
observert. Elles ble det notert forekomster av heimose (Anastrepta orcadensis), storstylte (Bazzania 
trilobata) og rødflik (Lophozia sudetica) i bekkekløften. Lokaliteten vurderes som nasjonalt viktig (A-
verdi). 
 
 
Naturtype 8410G: Jektajuvet Bekkekløft og bergvegg – bekkekløft
Naturtypeverdi: A moh. 0-780
Sentralpunkt: UTMWGS 32V 348629 6542965 Areal: 106 daa

 
Avgrensningen gjelder området fra havnivå og opp til høydekote 780 m. Området har stor variasjon i 
topografi og er dyp, trang, lang og med rikelig med vertikale gjel. I bunnen av dalbunnen er det en del 
steinblokker og inne i mellom er det små fossefall.   
 
Bekkekløften er omtrent ikke skogkledd og død ved er omtrent fraværende. Det er ingen tekniske 
inngrep i bekkekløften og arronderingen er god. Vegetasjonssammensetningen er lite variert og består 
for det meste av blåbærskog med bjørk og noe furu og osp, men også med mer varmekjære arter som 
eik, alm (NT) og hassel.  Den mest interessante mosen fra Jektajuvet er en forekomst av 
kløftegrimemose (Herbertus aduncus), som ble funnet av John Ingen Johnsen i 1999. Arten regnes 
som nær truet (NT) i Norge (Kålås mfl. 2006). På vestvendte bergvegger ble følgende arter registrert: 
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rugledraugmose (Anastrophyllum assimile), steindraugmose (Anastrophyllum saxicola), gullhårmose 
(Breutelia chrysocoma), bergljåmose (Dicranodontium uncinatum), taglmose (Sphenolobopsis 
pearsonii) og hinnebregne. På østvendt berg ble heimose (Anastrepta orcadensis), storstylte (Bazzania 
trilobata) og grannkrekmose (Lepidozia pearsonii) funnet. Ved bekken vokser det rike forekomster av 
felesotmose (Anreaea obovata). Lokaliteten vurderes som nasjonalt viktig (A-verdi). 
 
 
Naturtype 8410H: Kvernaneset Bekkekløft og bergvegg – bekkekløft
Naturtypeverdi: B moh. 0-480
Sentralpunkt: UTMWGS 32V 349855 - 6543080 Areal: 70 daa

 
Avgrensningen gjelder området fra havnivå og opp til høydekote 480 m. Området har stor variasjon i 
topografi og er dyp, trang, lang og med rikelig med vertikale gjel. Lenger oppe er det en del høye, men 
relativt tørre bergvegger. I bunnen av dalbunnen er det en del til dels store steinblokker og inne i 
mellom er det små fossefall og elven har stor vannføring.   
 
Bekkekløften er omtrent ikke skogkledd og død ved er omtrent fraværende. Det er ingen tekniske 
inngrep i bekkekløften og arronderingen er god. Vegetasjonssammensetningen er lite variert og består 
for det meste av fattig blåbærskog med noe bjørk og furu. Fattig bjørk-furuvegetasjon. Østsiden av 
bekkekløften har relativt triviell kryptogamflora, mens gullhårmose (Breutelia chrysocoma) er vanlig 
på vestsiden. Ved bekken vokser det rike forekomster av felesotmose (Anreaea obovata). Ellers kan 
nevnes følgende arter frå bekkekløften: heimose (Anastrepta orcadensis), kysttvebladmose (Scapania 
gracilis), rugledraugmose (Anastrophyllum assimile), grannkrekmose (Lepidozia pearsonii), hornflik 
(Lophozia longidens) og kysturnemose (Rhabdoweisia crispata). Lokaliteten vurderes som regionalt 
viktig (B-verdi). 
 
Verdivurdering 
 
Alle bekkekløftene er nordvendte og starter ved havnivå på sørsiden av Lysefjorden. Alle 
bekkekløftene har de egenskapene som karakteriserer denne naturtypen (overhengende bergvegger, 
gjel, skrenter og blokkmark). I tillegg er de fleste også lange og dype. Videre er det liten variasjon i 
berggrunn og vegetasjonstyper. Områdene er ikke påvirket av menneskelig aktivitet og arronderingen 
er gjennomgående god. Vegetasjonstypene er for det meste fattige, men de fleste har også innslag av 
en del edelløvskogsarter. Videre har skogene liten sjiktning. Partiene med furuskog har preg av 
gammel naturskog, men ellers er det vanskelig å bedømme når det meste domineres av bjørk.  
mangler. Samlet sett er artsmangfoldet rikt og seks av de registrerte artene er rødlistet (se Kålås mfl. 
2006), mange også med sterke truethetskategorier. Det er middels til lite potensial for funn av 
ytterligere sjeldne og rødlistede moser og lav.  
 
Bekkekløftene ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte 
mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokalitetene i meget stor grad 
den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog (Framstad mfl. 2003). I skogvernmangelen har også Norge 
internasjonalt ansvar for bekkekløfter og lokalitetene oppfyller i meget stor grad dette ansvaret. Samlet 
sett vurderes Mulen-Jektagjuvet i meget stor grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Konklusjon  
 
De fleste av bekkekløftene er vurdert som nasjonalt viktige og bare to har blitt vurdert som regionalt 
viktige. Samlet sett vurderes derfor Mulen-Jektagjuvet som nasjonalt verdifull (A i 
naturtypesammenheng) – verdi 5 (tabell 5). 
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Tabell 5. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Mulen-Jektagjuvet (08410). UR = 
urørthet/påvirkning, ST = størrelse, TV = topografisk variasjon, VV = Vegetasjonsvariasjon, AR = 
arrondering, AM = artsmangfold, RV = rike vegetasjonstyper, DVm = død ved, mengde, DVk = død 
ved kontinuitet, TF = treslagsfordeling, GM = gamle trær (bar-, løv- og edelløvtrær samlet). 
Stjernesetting: - = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = 
kriteriet i liten grad tilfredsstilt/er dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad 
tilfredsstilt/er dårlig utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av 
stor verdi. 
Naturtype UR ST TV VV AR AM RV DVm DVk TF GM Poeng 
8410A *** * * * *** *** * * * * ** 5 (***) 
8410B *** * ** ** *** *** ** * * * ** 5 (***) 
8410C *** * ** * *** ** 0 * * * * 5 (***) 
8410D *** * ** ** *** *** ** * * * ** 5 (***) 
8410E *** * ** * *** ** * * * * ** 5 (***) 
8410F *** * ** * *** * 0 * * * * 5 (***) 
8410G *** * *** * *** * ** * * * ** 3 (**) 
8410H *** * *** * *** * 0 * * * * 3 (***) 
Samlet *** * ** * *** ** * * * * ** 5 (***) 

 
A: 

 

B: 

 
C: 

 

D: 

 
Figur 4. Mulen - Jektajuvet (08410), parti av bekkekløftene. A: 8410E (Giskasetet), B: 8410F 
(Kjærlighetsjuvet), C: 8410G (Jektajuvet), D: 8410H (Kvernaneset). Foto: Kurt Urdal. 
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Figur 5 Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Mulen – Jektajuvet (8410) A-E. 
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Figur 6 Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Mulen – Jektajuvet (8410) F-G. 
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Figur 7 Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Mulen – Jektajuvet (8410) H. 
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LOKALITET 08411 DALAÅNA      1 POENG 
Referansedata 08411  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Kommune Forsand 
Vegetasjonssone Sørboreal  
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Blåbærskog med bjørk og furu 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 350365 - 6546585 (forvaltningsområde) 
Høyde over havet 0 – 375 moh. 
Areal 11 daa (nedre), 6 daa (øvre) 
Inventert  Leif Appelgren, 24. mai 2009 

 
Sammendrag 
 
Daladalen ligger på nordsiden av den sentrale del av Lysefjorden, nordøst for Songesand. Elven i 
dalen er Dalaåna som renner fra Lyngsvatnet (680 moh.) og ut i Lysefjorden ved Songesand. Veien til 
Songesand krysser elven to ganger. Forvaltningsområdet er avgrenset fra Lysefjorden opp til 
høydekote 375. Dalen er markert i landskapet, går omtrent i nordøst-sørvest retning, er aldri særlig dyp 
i den nordre del men stedvis dyp i den søre tredjedel. Elva renner forholdsvis bratt langs hele 
strekningen og det dannes ikke egne fossesprøytsoner. 
 
Berggrunnen består av øyegneis, granitt og foliert granitt. Løsmasser savnes eller består av et tynt 
morenedekke, med unntak av breelvavsetninger i nedre deler. Klimaet er preget av mye nedbør og 
mange nedbørsdager per år, relativ lav sommertemperatur, og relativt høy vintertemperatur. 
Middeltemperaturen i løpet av et år er 6-8 °C. Årsnedbøren ligger rundt 3000 mm. 
 
Daladalen har stor variasjon i topografi, middels variasjon i lokalklima, lite variert berggrunn og liten 
til middels variert vegetasjonssammensetning. Vegetasjonen domineres av blåbærskog med bjørk og 
furu og det er liten variasjon i aldersfaser. Skogen er for det meste relativ ung uten elementer av 
gammelskog. I øvre deler finnes hogstinngrep og granplantefelter. Samlet sett er det lite død ved i 
bekkekløften. Forvaltningsområdet er påvirket av tekniske inngrep – veier og høyspentlinjer krysser 
elven flere steder og vei løper langs hele strekningen.  
 
Daladalen har et middels rikt biomangfold, men det ble ikke registrert rødlistede arter. Potensialet for 
funn av sjeldne og rødlistede moser, lav og sopp vurderes som temmelig stort i de dype kløfter som 
ikke ble nærmere undersøkt. En del fuktighetskrevende moser ble observert: heimose (Anastrepta 
orcadensis), råtedraugmose (Anastrophyllum michauxii), kysturnemose (Rhabdoweisia crispata) og 
bergurnemose (Rhabdoweisia fugax). Karplantefloraen er lite variert, men noen steder finnes en 
artssammensetning som avviker fra den dominerende, blant annet med forekomst av kystmyrklegg og 
enkelte bregner.  
 
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), finnes 
ingen slike skogstyper (med reservasjon for den nedre dype kløften som ikke er undersøkt). 
 
Samlet sett vurderes Daladalen som lokalt verdifull (C i naturtypesammenheng) – verdi 1. 
 
 
Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Leif Appelgren den 24. mai 2009. Det var oppholdsvær med tynt skydekke 
og bra lysforhold. Tidspunktet var bra for de aktuelle organismegruppene som skulle undersøkes 
(moser, lav, poresopp og karplanter).  
 
Utvelgelse av undersøkelsesområde 
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Det utvalgte området inngår i ”Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008”. 
Oppdragsgiver er Direktoratet for naturforvaltning (DN). Hensikten med prosjektet er å undersøke 
prioriterte og biologisk viktige naturtyper i Norge. Lokaliteten er utvalgt av Fylkesmannen i Rogaland 
i samarbeid med DN. Rådgivende Biologer AS har, i samarbeid med Ambio miljørådgivning AS, 
kartfestet et forvaltningsområde (Daladalen) som inkluderer avgrensede naturtyper. Hele 
forvaltningsområdet ble befart med unntak av områdene nedstrøms høydekote 110 hvor elven først 
omgis av jordbruksmark og senere renner gjennom en kløft med bratte, utilgjengelige strender.  
 
Tidligere undersøkelser 
 
Det er ikke kjent andre biologiske undersøkelser fra denne lokaliteten annet en konsekvensutredning 
for Dalaåna kraftverk utført av Multiconsult. Her ble det ikke påvist rødlistede kryptogamer. Det er 
ikke verneområder eller foreslåtte verneområder ved Dalaåna.   
 
Beliggenhet 
 
Daladalen ligger på nordsiden av den sentrale del av Lysefjorden, NØ for Songesand, i Forsand 
kommune. Elva i bekkekløften er Dalaåna som renner fra Lyngsvatnet (680 moh.) til Lysefjorden. 
Dalaåna renner mot sørvest og ut i Lysefjorden ved Songesand. Forvaltningsområdet er avgrenset 
mellom høydekotene 0 og 373. 
 
Naturgrunnlag 

 
Topografisk variasjon  
Forvaltningsområdet er godt synlig i et rolig landskap med lange linjer. Fra fjorden til høydekkote 90 
er det en markert, dyp, bekkekløft med bratte og høye sider. Denne ble ikke undersøkt fordi den er 
utilgjengelig. Ovenfor denne kløften renner elven gjennom et område med jordbruksmark. Mellom 
høydekote 110 og 125 finnes igjen en markert bekkekløft. Lenger oppstrøms er der ingen dype 
bekkekløfter men fra kote 245 til 265 finnes et avsnitt med bratte bergvegger på elvens sørside. 
Nordsiden heller her temmelig svakt oppover. Elva heller forholdsvis jevnt langs hele strekningen og 
danner ingen tydelige fossefall. Videre renner elva i bekkekløften omtrent i nordøst-sørvestlig retning 
og danner aldri noen tydelige svinger.  
 
Geologi og løsmasser 
Daladalen ligger i et område med øyegneis, granitt og foliert granitt. Dette er harde bergarter som ikke 
forvitrer lett og dermed er grunnlaget for krevende planter dårlig. Mesteparten av elvestrekningen 
savner løsmassedekke eller har av et tynt usammenhengende morenedekke. Det finnes kortere partier 
med tykkere morenedekke og dekke av breelvavsettninger. 
 
Klima 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt 
kjølig, med et gjennomsnitt på rundt 15 °C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og 
februar, som er kaldeste måned, har snittemperaturer på minus 3 til 0 °C. Middeltemperaturen i løpet 
av et år ligger mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger rundt 3000 mm. Det er i snitt 25-50 dager snødybde 
>5 cm hver vinter.  
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Området ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone. Hele området er innenfor den klart oseanisk 
seksjon (O2). (Moen 1998) 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Innenfor forvaltningsforslaget i Daladalen er to områder med naturtypen ”bekkekløft og bergvegg” 
avgrenset (figur 9 og 10). Forvaltningsområdet er påvirket av inngrep og krysses på fire plasser av vei 
og på fire plasser av høyspentlinje. Vei løper langs vassdraget i hele forvaltningsområdet. På mange 
plasser går veien tett innpå elven. Fra høydekote 0 til ca. 90 er elven dypt nedskåret og sidene er svært 
bratte og danner en markert og lite tilgjengelig bekkekløft. Mellom kote 110 og 125 er også en markert 
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og temmelig dyp kløft med bratte sider. Selv om veien mange steder går tett innpå disse kløftene er de 
så godt avgrenset at dette ikke påvirker den økologiske funksjonen. Fra kote 245 til 265 er sørsiden av 
elven bratt med innslag av bergvegger men nordsiden er temmelig svakt hellende. Dette er nærmere å 
betegne som et område med nordvendte bergvegger enn en reell bekkekløft. En høyspentlinje krysser 
elven omtrent midt i området, hvilket påvirker det estetiske inntrykket men neppe den økologiske 
funksjonen. 
   
Vegetasjon 
 
Daladalen har stor variasjon i topografi, middels variasjon i lokalklima og liten til variasjon i 
berggrunn og vegetasjonssammensetning. Vegetasjonen domineres av blåbærskog med bjørk samt 
fragmenter av røsslyng-blokkebærfuruskog. I bjørkeskogen finnes ofte rogn og en del or. Se også 
figurene 8 og 11). 
  
Skogstruktur og påvirkning 
 
Skogen er for det meste relativ ung. I den øvre del av forvaltningsområdet finnes granplantefelter og 
nyere hogstinngrep. I de dype kløftene gir skogen et litt mer upåvirket inntrykk men i de øvre, lett 
tilgjengelige deler av skrentene er skogen ofte temmelig ung og lite sjiktet. Gammel naturskog, eller 
elementer av dette, mangler og det er lite død ved. 
 
Artsmangfold 
 
De mest interessante artsfunn fra lokaliteten er gjengitt i tabell 6. Det øvre området med ”Bekkekløft – 
bergvegg” (høydekote 245-265) har på sørsiden av elven middels variasjon i substrater og habitater. 
Selv om bergveggene har en variert struktur med omvekslende helning, eksposisjon og 
vegetasjonsdekke gir fattig berggrunn og ensartet lokalklima et begrenset artsmangfold. Det skygge-
fulle miljøet tett innpå elven, som her er mer enn 10 m bred og renner med god fart, gir imidlertid 
forutsetninger for noen fuktighetskrevende moser, for eksempel fleinljåmose (Dicranodontium 
denudatum), bergurnemose (Rhabdoweisia fugax), kystskjeggmose (Barbilophozia atlantica) og 
rødmuslingmose (Mylia taylorii) på bergvegger og skyggehusmose (Hylocomiastrum umbratum) og 
storstylte (Bazzania trilobata) på marken. På elvens nordside finnes en lite variert og ikke interessant 
furuskog.  
 
Bekkekløften mellom kote 110 og 125 er dyp og tydelig markert. Kløften omgis av bratte, ca 10 m 
høye, bergvegger som ofte går helt ned till vannet. Kun de øvre delene av kløften, hvor det er mulig å 
ta seg fram langs elvebredden, ble undersøkt. Sørsiden av kløften er nærmest elven bevokst med bjørk, 
rogn og or, mens furu tar ved lenger opp i skråningen. Her er hovedsakelig blåbærsskog men langt 
nede ved elven finnes og bregner, for eksempel hengeving og sauetelg. Nordsiden er svært bratt og har 
lite skog. I et jorddekket vannsig vokser kystmyrklegg og tettegras. Forutsetningene for en 
fuktighetskrevende epifyttflora forefaller å være gode i denne kløften men kun en liten del kunde 
undersøkes. Mest interessant var funn av levermosene heimose (Anastrepta orcadensis) og råtedraug-
mose (Anastrophyllum michauxii) men det ble også funnet andre fuktighetskrevende moser: 
pelssåtemose (Campylopus atrovirens), fleinljåmose (Dicranodontium denudatum), kysturnemose 
(Rhabdoweisia crispata), kysttvebladmose (Scapania gracilis), rødmuslingmose (Mylia taylorii) og 
storstylte (Bazzania trilobata). Epifytten snutegullhette (Ulota drummondii) kan også være vært å 
nevne.  
 
Tabell 6. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Dalaåna (8411). 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 
 Levermose Anastrepta orcadensis Heimose - 
 Levermose Anastrophyllum michauxii  Råtedraugmose - 
 Levermose Barbilophozia atlantica Kystskjeggmose - 

Bladmose Rhabdoweisia crispata Kysturnemose - 
Bladmose Rhabdoweisia fugax Bergurnemose - 
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Naturtyper (kjerneområder) 
 
Innen forvaltningsområdet ble det avgrenset to bekkekløfter, som beskrives nedenfor. Nummereringen 
av naturtypene er gjengitt i kartet. 
 
 
Naturtype 1, Dalaåna, nedre Bekkekløft og bergvegg – bekkekløft
Naturtypeverdi: C moh. 110-125
Sentralpunkt: UTMWGS 32V 348320 - 6545906 Areal: 11 daa
 
Naturtypelokaliteten ble registrert av Leif Appelgren (AMBIO Miljørådgivning AS) den 23. mai 2009 
i forbindelse med ”Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 (oppdragsgiver: 
Direktoratet for naturforvaltning). 
 
Berggrunnen består av gneis og granitt. Løsmasser er hovedsakelig morene av varierende størrelse. 
Det er lite stein i bunnen av bekkekløften, men ellers er det en del vertikale bergvegger. Bekkekløften 
er dyp og tydelig markert og omgis av bratte, ca 10 m høye, bergvegger som ofte går helt ned till 
vannet. Kun de øvre delene av kløften, hvor det er mulig å ta seg fram langs elvebredden, ble 
undersøkt. Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er 
relativt kjølig og vintertemperaturen er relativt høy. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 
6-8 °C. Årsnedbøren ligger rundt 3000 mm. Selv om veien mange steder går tett innpå kløftene er de 
så godt avgrenset at dette ikke påvirker den økologiske funksjonen. Arronderingen er derfor god.  
 
Daladalen har stor variasjon i topografi, middels variasjon i lokalklima og liten til variasjon i 
berggrunn og vegetasjonssammensetning. Vegetasjonen domineres av blåbærskog med bjørk samt 
fragmenter av røsslyng-blokkebærfuruskog. I bjørkeskogen finnes ofte rogn og en del or. Skogen er 
for det meste relativ ung. Gammel naturskog, eller elementer av dette, mangler og det er lite død ved. 
 
Sørsiden av kløften er nærmest elven bevokst med bjørk, rogn og or, mens furu tar ved lenger opp i 
skråningen. Her er hovedsakelig blåbærsskog, men nordsiden er svært bratt og har lite skog. I et 
jorddekket vannsig vokser kystmyrklegg og tettegras. Forutsetningene for en fuktighetskrevende 
epifyttflora forefaller å være gode i denne kløften men kun en liten del kunde undersøkes. Mest 
interessant var funn av levermosene heimose (Anastrepta orcadensis) og råtedraugmose 
(Anastrophyllum michauxii) men det ble også funnet andre fuktighetskrevende moser: pelssåtemose 
(Campylopus atrovirens), fleinljåmose (Dicranodontium denudatum), kysturnemose (Rhabdoweisia 
crispata), kysttvebladmose (Scapania gracilis), rødmuslingmose (Mylia taylorii) og storstylte 
(Bazzania trilobata). Epifytten snutegullhette (Ulota drummondii) kan også nevnes.  
 
Samlet sett er lokaliteten liten i areal og har liten variasjon i vegetasjonstyper og flora. Det ble heller 
ikke påvist rødlistearter. På denne bakgrunn vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi). 
 
 
Naturtype 2, Dalaåna, øvre Bekkekløft og bergvegg – bekkekløft
Naturtypeverdi: C moh. 245-265
Sentralpunkt: UTMWGS 32V 350964 - 6546841 Areal: 6 daa
 
Naturtypelokaliteten ble registrert av Leif Appelgren (AMBIO Miljørådgivning AS) den 23. mai 2009 
i forbindelse med ”Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 (oppdragsgiver: 
Direktoratet for naturforvaltning). 
 
Berggrunnen består av gneis og granitt. Løsmasser er hovedsakelig morene av varierende størrelse. 
Det er lite stein i bunnen av bekkekløften, men ellers er det en del vertikale bergvegger. I 
Bekkekløften er sørsiden av elven bratt med innslag av bergvegger og nordsiden er temmelig svakt 
hellende. Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er 
relativt kjølig og vintertemperaturen er relativt høy. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 
6-8 °C. Årsnedbøren ligger rundt 3000 mm. En høyspentlinje krysser bekkekløften og arronderingen 
er derfor ikke optimal.  
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Daladalen har stor variasjon i topografi, middels variasjon i lokalklima og liten variasjon i berggrunn 
og vegetasjonssammensetning. Vegetasjonen domineres av blåbærskog med bjørk samt fragmenter av 
røsslyng-blokkebærfuruskog. I bjørkeskogen finnes ofte rogn og en del or. Skogen er for det meste 
relativ ung. I den øvre del av forvaltningsområdet finnes granplantefelter og nyere hogstinngrep. I de 
lett tilgjengelige deler av skrentene er skogen ofte temmelig ung og lite sjiktet. Gammel naturskog, 
eller elementer av dette, mangler og det er lite død ved. 
 
Det skyggefulle miljøet tett innpå elven, som her er mer enn 10 m bred og renner med god fart, gir 
gode forutsetninger for noen fuktighetskrevende moser, for eksempel fleinljåmose (Dicranodontium 
denudatum), bergurnemose (Rhabdoweisia fugax), kystskjeggmose (Barbilophozia atlantica) og 
rødmuslingmose (Mylia taylorii) på bergvegger og skyggehusmose (Hylocomiastrum umbratum) og 
storstylte (Bazzania trilobata) på marken. På elvens nordside finnes en lite variert og ikke interessant 
furuskog.  
 
Samlet sett er lokaliteten liten i areal og har liten variasjon i vegetasjonstyper og flora. Det ble heller 
ikke påvist rødlistearter. På denne bakgrunn vurderes lokaliteten som lokalt viktig (C-verdi). 
 
Verdivurdering 
 
Daladalen har i den nedre del noen markerte bekkekløfter som er interessante i forhold til biologisk 
mangfold. Derimot er de øvre deler lite interessante med lite variert topografi og uten markerte 
bekkekløfter. Det er liten variasjon i berggrunn og vegetasjonstyper, med reservasjon for den dype 
kløften nærmest fjorden som ikke ble undersøkt.  
 
To bekkekløfter/bergvegger ble avgrenset innenfor forvaltningsområdet. Det øvre avgrensede området 
(høydekote 245-265) er nærmest å definere som ”bergvegger” da kun elvens sørside er bratt og ingen 
reell kløft finnes. Bergveggene er skyggefulle og temmelig fuktige med noen fuktighetskrevende 
moser. I et større sammenheng er de lite interessante men de utmerker seg i en ellers fattig del av 
området.  
 
Bekkekløften mellom høydekote 110 og 125 er dyp og tydelig markert. Vurdert fra topografien har 
kløften potensial for forekomst av rødlistede eller sjeldne arter. Bare en liten del kunde undersøkes og 
her ble funnet noen fuktighetskrevende moser, blant annet heimose (Anastrepta orcadensis).  Nærmest 
fjorden er enda en dyp kløft som ikke var mulig å ta seg ned i og derfor ikke ble undersøkt. Også 
denne har en topografi som gir potensial for forekomst av rødlistede eller sjeldne arter. Samlet sett er 
artsmangfoldet middels rikt. Ingen av de registrerte artene er rødlistet (se Kålås mfl. 2006) men det er 
potensial for funn av sjeldne og rødlistede moser, lav og sopp i de dype kløftene i Daladalen. Det ble 
gjort noen funn av fuktighetskrevende moser, som for eksempel heimose (Anastrepta orcadensis) og 
råtedraugmose (Anastrophyllum michauxii).  
 
Daladalen ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte mangler ved 
skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder ikke lokaliteten slike skogstyper for 
Vestlandet (med reservasjon for den nedre dype kløften som ikke er undersøkt). 
 
Daladalen omfatter noen markerte, dype bekkekløfter som gir variasjon i lokalklima og har potensial 
for forekomst av rødlistede eller sjeldne arter. Det er liten variasjon i berggrunn og vegetasjonstyper. 
Daladalen har et middels rikt artsmangfold uten påviste rødlistede arter.  
 
Konklusjon  
 
Samlet sett vurderes Daladalen som lokalt verdifull (C i naturtypesammenheng) – verdi 1 (tabell 7). 
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Tabell 7. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Dalaåna (08411). UR = 
urørthet/påvirkning, ST = størrelse, TV = topografisk variasjon, VV = Vegetasjonsvariasjon, AR = 
arrondering, AM = artsmangfold, RV = rike vegetasjonstyper,  DVm = død ved, mengde, DVk = død 
ved kontinuitet, TF = treslagsfordeling, GM = gamle trær (bar-, løv- og edelløvtrær samlet). 
Stjernesetting: - = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = 
kriteriet i liten grad tilfresstilles/er dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad 
tilfresstilles/er dårlig utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av 
stor verdi. 
Naturtype UR ST TV VV AR AM RV DVm DVk TF GM Poeng
Daladalen, øvre * * * * * * 0 0 * * 0 1 
Daladalen, nedre ** * ** ** ** ** 0 * * ** * 2 
Samlet *  * *** ** * ** 0 * * ** * 1 
 
 
 
.  
 
A:

 

B:

Figur 8. Daladalen (08411). Bergveggene ved søre siden av elven ved høydekote 245-265. Foto: Leif 
Appelgren.  
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Figur 9. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Daladalen (08411) nedre. 
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Figur 10. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Daladalen (08411) øvre. 
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Figur 11. Daladalen (08411). Bekkekløften mellom høydekote 110 og 125. Oppe til høyre: 
kystmyrklegg og tettegras. Foto: Leif Appelgren. 
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LOKALITET 08412 ANDERSBREKKA I LYSEDALEN 5 POENG 
Referansedata 08412  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Kommune Forsand 
Vegetasjonssone Mellomboreal 
Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 
Vegetasjonstype Blåbær- og småbregneskog. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 369429 - 6549470  
Høyde over havet 150 – 410 moh. 
Areal 70 daa 
Inventert  Hans H. Blom, John Ingen Johnsen og Kurt Urdal, 11. september 2008 

 
Sammendrag 
 
Andersbrekka ligger på sørsiden av Lysedalen, øst i Forsand kommune, ca. 4,5 km frå Lysebotn. 
Elven i bekkekløften renner fra innsjøen Pollen (725 moh.) til samløp med Lyseelva. Bekkekløfta 
består av meget bratte fjellsider som stuper med en meget bratt helning ned mot Lysedalen. Den er 
aldri særlig dyp og typiske bratte gjel, utrasninger og skrenter mangler. Dalbunnen domineres av store 
steiner og blokker. Berggrunnen består av gneis og granittisk gneis, og løsmassedekket av 
skredmateriale. Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen 
er relativt kjølig og vintertemperaturen er høy. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 6-8 
°C. Årsnedbøren ligger rundt 3000 mm. Det er i snitt 25-50 dager snødybde >5 cm hver vinter.  
 
Forvaltningsforslaget sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde). Nedre grense er satt ved 
høydekote 140 og øvre grense er ved høydekote 410. Bekkekløften er velavgrenset, det er ingen 
tekniske inngrep i området, arronderingen er god og bekkekløften er økologisk velfungerende. 
Bekkekløften består av blåbær- og småbregne- bjørkeskog (A4 og A5) med innslag av rogn. I 
fuktigere partier finnes storbregneskog (C1). Ingen regnes som truete vegetasjonstyper (Fremstad & 
Moen 2001). Området nær elva ved utløpet i Lyseelva har eldre bjørkeskog, mens de største delene av 
Andersholmen har yngre bjørkeskog og bare delvis jevnaldrende oppslagsskog etter beite. Nyere 
hogstinngrep finnes ikke. Områdene består dessuten mest av uproduktiv mark og impediment. Det 
meste av området bærer også tydelig preg av beite. Gammel naturskog eller elementer av dette 
mangler og skogbildet er relativt homogent i form av liten sjiktning. Samlet sett er det lite død ved i 
bekkekløften og det som finnes er begrenset til tidlige nedbrytningsstadier av bjørk.  
 
I områdene med storbregneskog er det tidligere funnet hodeskoddelav (Menegazzia terebrata, NT) på 
en bjørk. Et annet interessant lavfunn er det av dronninglav (Catolechia wahlenbergii), som ble funnet 
på stein ved elva. De store blokkene og bergene N i området har en rik oseanisk moseflora med 
hinnebregne, purpurmose (Pleurozia purpurea), prakttvebladmose (Scapania ornithopodioides), 
rugledraugmose (Anastrophyllum assimile), steindraugmose (Anastrophyllum saxicola) og 
kysttvebladmose (Scapania gracilis). Mellav-arter (Lepraria spp) dominerer på blokksider under 
overheng og et slikt sted ble det også observert to små tuer av horngrimemose (Herbertus dicranus, 
EN). I små bergsprekker opptrer arter som storkulemose (Bartramia halleriana), bergurnemose 
(Rhabdoweisia fugax), bergskortemose (Cynodontium polycarpon) og krusskortemose (Cynodontium 
fallax), en art som er sjelden i Rogaland (se Artskart).  Andersbrekka er den klassiske lokaliteten for 
horngrimemose (Herbertus dicranus) i Noreg, en art som regnes som sterkt truet (EN) i Noreg (Kålås 
mfl 2006). De største forekomstene finnes på en bergveggsrekke i bjørkeskog rett vest for fossen. I alt 
ble det observert ca 15-20 større og mindre tuer. Arten ble ikke sett på bergene i sprutsonen fra fossen, 
mens den ble observert her i få store tuer (av H.H. Blom) i 1984. På blokkene i fossen ble observert 
rikelig av fjellhutremose (Marsupella alpina), dels sammen med kystsotmose (Andreaea alpina) og 
strandsotmose (A. frigida).  Ett eksemplar av levermosen Conocephalum conicum ble sett på en stor 
blokk. Nedenfor fossen finnes åpne partier på overgrodd blokkmark med fuktige heisamfunn. Også 
her finnes flere mindre forekomster av horngrimemose. Av andre arter fra forvaltningsområdet kan 
nevnes skjørblæremose (Frullania fragifolia), frynseøremose (Jamesoniella automnalis), 
kystfingermose (Kurzia trichoclados) og grannkrekemose (Lepidozia pearsonii).  Karplantefloraen er 
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generelt lite variert og består hovedsakeig av arter typisk for de nevnte vanlige vegetasjonstypene 
beskrevet i kapittelet ovenfor. Rike forekomster av hinnebregne på berg og steinblokker kan allikevel 
nevnes.  
 
Bekkekløftene ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte 
mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten i meget stor grad 
den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog (Framstad mfl. 2003). I skogvernmangelen har også Norge 
internasjonalt ansvar for bekkekløfter og lokaliteten oppfyller i middels stor grad dette ansvaret. 
Samlet sett vurderes Andersbrekka i meget stor grad å inneholde skogstyper som mangler i 
skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes Andersbrekka som nasjonal verdifull (A i naturtypesammenheng) – verdi 
5. 
 
Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Hans H. Blom, John Inge Johnsen og Kurt Urdal den 11. september 2008. I 
tillegg var David Rycroft, Gordon Rothero og David Long, som alle er forskere fra England og 
Skottland, med for å samle inn moser til evolusjonsbiologisk forskning. Resultatene av de 
registreringene har vi fått tilgang til. Det var oppholdsvær med tynt skydekke og bra lysforhold. 
Tidspunktet var bra for de aktuelle organismegruppene som skulle undersøkes (moser, lav, poresopp 
og karplanter).  
 
Utvelgelse av undersøkelsesområde 
 
Det utvalgte området inngår i ”Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008”. 
Oppdragsgiver er Direktoratet for naturforvaltning (DN). Hensikten med prosjektet er å undersøke 
prioriterte og biologisk viktige naturtyper i Norge. Lokaliteten er valgt ut av Fylkesmannen i Rogaland 
i samarbeid med DN. Rådgivende Biologer AS har, i samarbeid med Norsk institutt for skog og 
landskap, kartfestet et forvaltningsområde (Andersbrekka) som inkluderer en avgrenset bekkekløft.  
 
Tidligere undersøkelser 
 
Det er ikke kjent andre biologiske undersøkelser fra denne lokaliteten. Forsand kommune har foretatt 
naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbasen (Direktoratet for naturforvaltning 2009), men 
resultatene er ikke sammenfattet i egen rapport. Ingen naturtyper er avgrenset i Naturbassen fra dette 
området. Områdene består av uproduktiv mark og impediment og det er derfor ikke foretatt Mis-
registreringer her. John Inge Johnsen, ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland, har 
tidligere registrert en del arter fra området, bl.a. hodeskoddelav som regnes som sårbar (VU) i Norge.   
De fleste av de artene er med i beskrivelsen nedenfor og er registrert i Artsdatabankens Artskart. 
Lokaliteten ligger innenfor Setesdal-Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde.   
 
Beliggenhet 
 
Andersbrekka ligger på sørsiden av Lysedalen, øst i Forsand kommune, ca. 4,5 km frå Lysebotn. 
Elven i bekkekløften renner fra innsjøen Pollen (725 moh.) til samløp med Lyseelva.  
 
 
Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon  
Bekkekløfta er markert og godt synlig i et landskap som ellers består av meget bratte fjellsider som 
stuper med en meget bratt helning ned mot Lysedalen. Bekkekløfta er aldri særlig dyp og typiske 
bratte gjel og, utrasninger og skrenter mangler. Bergveggene er alle små og loddrette til overhengende. 
Dalbunnen domineres av store og delvis ustabile steiner og blokker i et bratt terreng. Elva renner 
forholdsvis bratt langs hele strekningen og innimellom er det små fossefall, men ingen av disse 
kvalifiserer til naturtypen fossesprøytsone.  
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Geologi og løsmasser 
Berggrunnen består av gneis og granittisk gneis, og løsmassedekket består av skredmateriale. 
 
Klima 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt 
kjølig, med et gjennomsnitt på rundt 15 °C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og 
februar, som er kaldeste måned, har snittemperaturer på minus 3 til 0 °C. Middeltemperaturen i løpet 
av et år ligger mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger rundt 3000 mm. Det er i snitt 25-50 dager snødybde 
>5 cm hver vinter.  
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Det meste av området ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone. Hele området er også innenfor 
den sterkt oseaniske seksjon, humid underseksjon (O3h; se også Moen 1998). 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsforslaget sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde) og omfatter skogen nær 
Andersåsen, det flate skogspartiet Andersholmen og området rundt og opp til toppen av fossen i 
Andersbrekka (figur 12). Nedre grense er derfor satt omtrent ved høydekote 140 og øvre grense er satt 
ved høydekote 410. Bekkekløften er velavgrenset fordi den ligger i en tydelig sørøst-nordvestlig 
retning og fordi det er en jevn avstand mellom dalbunn og topp på begge sider. Det er ingen tekniske 
inngrep i området, arronderingen er god, og bekkekløften er økologisk velfungerende.  
 
Vegetasjon 
 
Bekkekløften har en lite variert vegetasjonssammensetning. Området nær elva ved utløpet i Lyseelva 
har blåbær- og småbregne- bjørkeskog (A4 og A5) med innslag av rogn. I fuktigere partier i 
forsenkninger finnes storbregneskog (C1). Ingen av disse regnes som truete vegetasjonstyper 
(Fremstad & Moen 2001). Se også figur 13. For artsmangfold, se eget kapittel nedenfor. 
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
Området nær elva ved utløpet i Lyseelva har eldre bjørkeskog, mens de største delene av 
Andersholmen har yngre bjørkeskog og bare delvis jevnaldrende oppslagsskog etter beite. Nyere 
hogstinngrep finnes ikke. Hvor omfattende hogsten har vært i dette området tidligere er usikkert, men 
mest sannsynlig har det vært noe plukkhogst her. Områdene består dessuten mest av uproduktiv mark 
og impediment. Det meste av området bærer også tydelig preg av beite. Gammel naturskog eller 
elementer av dette mangler i hele bekkekløften, og skogbildet er relativt homogent i form av liten 
sjiktning. Samlet sett er det lite død ved i bekkekløften og det som finnes er begrenset til tidlige 
nedbrytningsstadier av bjørk. Kontinuiteten i død ved er derfor liten og er begrenset til noen få 
liggende (læger) og stående død ved (gadd).  Det er ingen tekniske inngrep i forvaltningsområdet.  
 
Artsmangfold 
 
De mest interessante artsfunn fra lokaliteten er gjengitt i tabell 8. Samlet sett vurderes det undersøkte 
området å ha rikt biologisk mangfold, spesielt av moser i forvaltningsområdet. Dette kan forklares 
med nordvest-vendt eksposisjon og nærhet Lysefjorden. I områdene med storbregneskog er det 
tidligere funnet hodeskoddelav (Menegazzia terebrata, NT) på en bjørk. Et annet interessant lavfunn 
er det av droninglav (Catolechia wahlenbergii), som ble funnet på stein ved elva. På tuer i på flatmark 
i nedre del av skogen ble fjærkransmose (Rhytidiadelphus subpinnatus) registrert. De store blokkene 
og bergene N i området har en rik oseanisk moseflora med hinnebregne, purpurmose (Pleurozia 
purpurea), prakttvebladmose (Scapania ornithopodioides), rugledraugmose (Anastrophyllum 
assimile), steindraugmose (Anastrophyllum saxicola) og kysttvebladmose (Scapania gracilis). Mellav-
arter (Lepraria spp) dominerer på blokksider under overheng og et slikt sted ble det også observert to 
små tuer av horngrimemose (Herbertus dicranus, EN). I små bergsprekker opptrer arter som 
storkulemose (Bartramia halleriana), bergurnemose (Rhabdoweisia fugax), bergskortemose 
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(Cynodontium polycarpon) og krusskortemose (Cynodontium fallax), en art som er sjelden i Rogaland 
(se Artskart).  Andersbrekka er den klassiske lokaliteten for horngrimemose (Herbertus dicranus) i 
Noreg, en art som regnes som sterkt truet (EN) i Noreg (Kålås mfl 2006). De største forekomstene 
finnes på en bergveggsrekke i bjørkeskog rett vest for fossen. I alt ble det observert ca 15-20 større og 
mindre tuer. Arten ble ikke sett på bergene i sprutsonen fra fossen, mens den ble observert her i få 
store tuer (av H. H. Blom) i 1984. På blokkene i fossen ble observert rikelig av fjellhutremose 
(Marsupella alpina), dels sammen med kystsotmose (Andreaea alpina) og strandsotmose (A. frigida).  
Ett eksemplar av levermosen Conocephalum conicum ble sett på en stor blokk. Nedenfor fossen finnes 
åpne partier på overgrodd blokkmark med fuktige heisamfunn. Her finnes rikelig av purpurmose, 
prakttvebladmose, samt flere mindre forekomster av horngrimemose. Av andre arter frå 
forvaltningsområdet kan nevnes skjørblæremose (Frullania fragifolia), frynseøremose (Jamesoniella 
automnalis), kystfingermose (Kurzia trichoclados), fjordtvebladmose (Scapania nemorea) og 
grannkrekemose (Lepidozia pearsonii).  Karplantefloraen er generelt lite variert og består hovedsakeig 
av arter typisk for de nevnte vanlige vegetasjonstypene beskrevet i kapittelet ovenfor. Rike 
forekomster av hinnebregne på berg og steinblokker kan allikevel nevnes.  
 
Tabell 8. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Andersbrekka (8412). 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 
Lav Catolechia wahlenbergii Dronninglav - 
Lav Menegazzia terebrata Hodeskoddelav NT 

Karplante Hymenophyllum wilsonii Hinnebregne - 
Mose Andreaea alpina Kystsotmose - 
Mose Andreaea frigida Strandsotmose - 
Mose Anastrophyllum assimile Rugledraugmose - 
Mose Anastrophyllum saxicola Steindraugmose - 
Mose Bartramia halleriana Storkulemose - 
Mose Conocephalum conicum - - 
Mose Cynodontium fallax Krusskortemose - 
Mose Douinia ovata Vengemose - 
Mose Frullania fragifolia Skjørblæremose - 
Mose Herbertus dicranus Horngrimemose EN 
Mose  Jamesoniella automnalis Frynseøremose - 
Mose Kurzia trichoclados Kystfingermose - 
Mose Lepidozia pearsonii Grannkrekemose - 
Mose Marsupella alpina Fjellhutremose - 
Mose Rhytidiadelphus subpinnatus Fjærkransmose - 
Mose Pleurozia purpurea Purpurmose - 
Mose Rhabdoweisia fugax Bergurnemose  - 
Mose Scapania gracilis Kysttvebladmose - 
Mose Scapania ornithopodioides Prakttvebladmose - 

 
 
Verdivurdering 
 
Bekkekløften er nordvestvendt og har de fleste egenskapene som karakteriserer denne naturtypen 
(overhengende bergvegger og blokkmark). I tillegg er den også relativ lang og dype. Videre er det 
liten variasjon i berggrunn og vegetasjonstyper. Områdene er noe påvirket av menneskelig aktivitet 
(beite), arronderingen er allikevel gjennomgående god. Vegetasjonstypene er fattige og består mest av 
blåbær- og småbregneskoger, med for det meste bjørk i tresjiktet, og ingen regnes som truet i Norge 
(Aarrestad mfl. 2001).  
 
Videre er skogene samlet sett homogene med liten sjiktning og kan ikke regnes som gammel 
naturskog (vanskelig å bedømme når det meste domineres av bjørk). Samlet sett er artsmangfoldet rikt 
og to av de registrerte artene er rødlistet (Kålås mfl. 2006), der en har streng truethetskategori (EN). 
Det er lite potensial for funn av ytterligere sjeldne og rødlistede moser og lav.  
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Bekkekløftene ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte 
mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten i meget stor grad 
den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog (Framstad mfl. 2003). I skogvernmangelen har også Norge 
internasjonalt ansvar for bekkekløfter og lokaliteten oppfyller i middels stor grad dette ansvaret. 
Samlet sett vurderes Andresbrekka i meget stor grad å inneholde skogstyper som mangler i 
skogvernet.  
 
Konklusjon  
 
Samlet sett vurderes Andersbrekka som nasjonalt verdifull ( A i naturtypesammenheng) – verdi 5 
(tabell 9). 
 
Tabell 9. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Andersbrekka (08412). UR = 
urørthet/påvirkning, ST = størrelse, TV = topografisk variasjon, VV = Vegetasjonsvariasjon, AR = 
arrondering, AM = artsmangfold, RV = rike vegetasjonstyper, DVm = død ved, mengde, DVk = død 
ved kontinuitet, TF = treslagsfordeling, GM = gamle trær (bar-, løv- og edelløvtrær samlet). 
Stjernesetting: - = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = 
kriteriet i liten grad tilfredsstilt/er dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad 
tilfredsstilt/er dårlig utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av 
stor verdi. 
Naturtype UR ST TV VV AR AM RV DVm DVk TF GM Poeng 
Andersbr. * * ** * ** *** 0 * * * * 5 (***) 
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Figur 12. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Andersbrekka – (08412) 
 
 
A: 
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B: C: 

Figur 13. Andersbrekka (08412). A: Oversikt over øvre del av lokaliteten. B: Nedre del av 
bekkekløften. C: Fossen i øvre del. Foto: Kurt Urdal. 
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LOKALITET 08413 LYSEDALEN     5 POENG 
Referansedata 08413  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Kommune Forsand 
Vegetasjonssone Mellomboreal 
Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 
Vegetasjonstype Blåbær- og småbregneskog. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 369494 - 6549792 
Høyde over havet 150 – 250 moh. 
Areal 94 daa 
Inventert  Hans H. Blom, John Ingen Johnsen og Kurt Urdal, 11. september 2008 

 
Sammendrag 
 
Lokaliteten ligger i Lysedalen, øst i Forsand kommune, ca. 4-6 km frå Lysebotn. Elven i bekkekløften 
er hovedgreinen av Lyseelva. Bekkekløfta er markert og godt synlig i et landskap som ellers består av 
meget bratte fjellsider som stuper med en meget bratt helning ned mot Lysedalen. Bekkekløfta er aldri 
særlig dyp og typiske bratte gjel og, utrasninger og skrenter mangler. Dalbunnen domineres av store 
og delvis ustabile steiner og blokker i et bratt terreng. Berggrunnen består av gneis og granitt, og 
løsmassedekket består av skredmateriale. Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager 
per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig og vintertemperaturen er relativt høy. 
Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger rundt 3000 mm. 
Forvaltningsforslaget sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde) og omfatter skogen vest 
til det flate skogspartiet Andersholmen. Nedre grense er derfor satt omtrent ved høydekote 150 og øvre 
grense er satt ved høydekote 250. Bekkekløften er velavgrenset, det er ingen tekniske inngrep i 
området, men p.g.a. flatehogst og beite, er arronderingen mindre god.  
 
Bekkekløften har en lite variert vegetasjonssammensetning. Området domineres av blåbærskoger (A4) 
med bjørk og storbregneskog (C1) på fuktigere partier. Ingen av disse regnes som truete 
vegetasjonstyper (Fremstad & Moen 2001). Området består for det meste av yngre bjørkeskog som i 
flere steder har vært flatehogd. Områdene består dessuten mest av uproduktiv mark og impediment. 
Det meste av området beites. På nordsiden av elva finnes spredte, men sammenhengende partier med 
gamle styvete eiker, hengebjørk og lindetrær Gammel naturskog eller elementer av dette mangler i 
hele bekkekløften, og skogbildet er relativt homogent i form av liten sjiktning. Samlet sett er det lite 
død ved i bekkekløften.  
 
Det undersøkte området har et rikt biologisk mangfold, spesielt av moser. Det mest interessante funnet 
i Lysedalen var det av vasshalemose (Isothecium holtii), en art som også regnes som sterkt truet (EN) i 
Norge (Kålås mfl. 2006). Det ble funnet syv store matter av arten på åpne blokker i halvskygge på 
sørsiden av elva. På store blokker og bergvegger inn mot bergryggen i syd er det gode vekstbetingelser 
for følgende oseaniske arter med høye krav til luftfuktighet: purpurmose (Pleurozia purpurea), 
berljåmose (Dicranodontium uncinatum), kystfloke (Heterocladium wulfsbergii), prakttvebladmose 
(Scapania ornithopodioides) og hinnebregne. I det samme området ble kystbustehette (Orthotrichum 
lyellii) observert på rogn. I områdene med storbregneskog vokser bl.a. fjærkransmose 
(Rhytidiadelphus subpinnatus) og hvitbladtistel. På lind ble flere lavarter i lungeneversamfunnet 
registrert: kystnever (Lobaria virens) lodnevrenge (Nephroma resupinatum) og krusfellmose (Neckera 
pumila). På store blokker i lindedominerte bestand vokser buktporelav (Sticta sylvatica), 
lurvteppemose (Porella cordaeana), kveilmose (Pterogonium gracile) og frynseøremose 
(Jamesoniella automnalis). På blokkene ved elva ble det observert rikelig med kystsotmose (Andreaea 
alpina) og strandsotmose (A. frigida) samt dronninglav (Catolechia wahlenbergii). Av andre 
interessante funn kan nevnes rugledraugmose (Anastrophyllum assimile), rotedraugmose 
(Anastrophyllum michauxii) og bergskortemose (Cynodontium polycarpon).  
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Bekkekløftene ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte 
mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten i meget stor grad 
den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog (Framstad mfl. 2003). I skogvernmangelen har også Norge 
internasjonalt ansvar for bekkekløfter og lokaliteten oppfyller i middels stor grad dette ansvaret. 
Samlet sett vurderes Lysedalen i meget stor grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes Lysedalen som nasjonal verdifull (A i naturtypesammenheng) – verdi 5. 
 
Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Hans H. Blom, John Inge Johnsen og Kurt Urdal den 11. september 2008. I 
tillegg var David Rycroft, Gordon Rothero og David Long, som alle er forskere fra England og 
Skottland, med for å samle inn moser til evolusjonsbiologisk forskning. Resultatene av de 
registreringene har vi fått tilgang til. Det var oppholdsvær med tynt skydekke og bra lysforhold. 
Tidspunktet var bra for de aktuelle organismegruppene som skulle undersøkes (moser, lav, poresopp 
og karplanter).  
 
Utvelgelse av undersøkelsesområde 
 
Det utvalgte området inngår i ”Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008”. 
Oppdragsgiver er Direktoratet for naturforvaltning (DN). Hensikten med prosjektet er å undersøke 
prioriterte og biologisk viktige naturtyper i Norge. Lokaliteten er valgt ut av Fylkesmannen i Rogaland 
i samarbeid med DN. Rådgivende Biologer AS har, i samarbeid med Norsk institutt for skog og 
landskap, kartfestet et forvaltningsområde (Lysedalen) som inkluderer en avgrenset bekkekløft.  
 
Tidligere undersøkelser 
 
Det er ikke kjent andre biologiske undersøkelser fra denne lokaliteten. Forsand kommune har foretatt 
naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbasen (Direktoratet for naturforvaltning 2009), men 
resultatene er ikke sammenfattet i egen rapport. Ingen naturtyper er avgrenset i Naturbassen fra dette 
området. Områdene består av uproduktiv mark og impediment og det er derfor ikke foretatt Mis-
registreringer her. John Inge Johnsen, ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland, har 
tidligere registrert en del arter fra området og de fleste av de artene er med i beskrivelsen nedenfor og 
er registrert i Artsdatabankens artskart. Lokaliteten ligger innenfor Setesdal-Vesthei-Ryfylkeheiane 
landskapsvernområde.   
 
Beliggenhet 
 
Lokaliteten ligger i Lysedalen, øst i Forsand kommune, ca. 4-6 km frå Lysebotn. Elven i bekkekløften 
er hovedgreinen av Lyseelva. 
 
Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon  
Bekkekløfta er markert og godt synlig i et landskap som ellers består av meget bratte fjellsider som 
stuper med en meget bratt helning ned mot Lysedalen. Bekkekløfta er aldri særlig dyp og typiske 
bratte gjel og, utrasninger og skrenter mangler. Bergveggene er alle små og loddrette til overhengende. 
Dalbunnen domineres av store og delvis ustabile steiner og blokker i et bratt terreng. Elva renner 
forholdsvis slakt langs hele strekningen, ofte under steinblokker, og innimellom er det små fossefall, 
men ingen av disse kvalifiserer til naturtypen fossesprøytsone.  
 
Geologi og løsmasser 
Berggrunnen består av gneis og granitt, og løsmassedekket består av skredmateriale. 
 
Klima 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt 
kjølig, med et gjennomsnitt på rundt 15 °C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og 
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februar, som er kaldeste måned, har snittemperaturer på minus 3 til 0 °C. Middeltemperaturen i løpet 
av et år ligger mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger rundt 3000 mm. Det er i snitt 25-50 dager snødybde 
>5 cm hver vinter.  
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Det meste av området innenfor mellomboreal vegetasjonssone. Hele området er også innenfor den 
sterkt oseaniske seksjon, humid underseksjon (O3h; se også Moen 1998). 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsforslaget sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde) og omfatter skogen vest 
til det flate skogspartiet Andersholmen (figur 15). Nedre grense er derfor satt omtrent ved høydekote 
150 og øvre grense er satt ved høydekote 250. Bekkekløften er velavgrenset fordi den ligger i en 
tydelig øst-vest retning og fordi det er en jevn avstand mellom dalbunn og topp på begge sider. Det er 
ingen tekniske inngrep i området, men p.g.a. flatehogst og beite, er arronderingen mindre god. 
Bekkekløften er allikevel økologisk velfungerende.  
 
Vegetasjon 
 
Bekkekløften har en lite variert vegetasjonssammensetning. Området domineres av blåbærskoger (A4) 
med bjørk og innslag av rogn. I fuktigere partier i forsenkninger finnes storbregneskog (C1). Ingen av 
disse regnes som truete vegetasjonstyper (Fremstad & Moen 2001). Se også figur 14. For 
artsmangfold, se eget kapittel nedenfor.  
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
Området består for det meste av yngre bjørkeskog som i flere steder har vært flatehogd. En del 
jevnaldrende oppslagsskog etter beite finnes også. Mest sannsynlig har det også vært noe plukkhogst 
her. Områdene består dessuten mest av uproduktiv mark og impediment. Det meste av området bærer 
også tydelig preg av beite. På nordsiden av elva finnes spredte, men sammenhengende partier med 
gamle styvete eiker, hengebjørk og lindetrær Gammel naturskog eller elementer av dette mangler i 
hele bekkekløften, og skogbildet er relativt homogent i form av liten sjiktning. Samlet sett er det lite 
død ved i bekkekløften og det som finnes er begrenset til tidlige nedbrytningsstadier av bjørk. 
Kontinuiteten i død ved er derfor liten og er begrenset til noen få liggende (læger) og stående død ved 
(gadd).  Det er ingen tekniske inngrep i forvaltningsområdet.  
 
Artsmangfold 
 
De mest interessante artsfunn fra lokaliteten er gjengitt i tabell 10. Samlet sett vurderes det undersøkte 
området å ha rikt biologisk mangfold, spesielt av moser. Det mest interessante funnet i Lysedalen var 
det av vasshalemose (Isothecium holtii), en art som også regnes som sterkt truet (EN) i Norge (Kålås 
mfl. 2006). Det ble funnet syv store matter av arten på åpne blokker i halvskygge på sørsiden av elva. 
På store blokker og bergvegger inn mot bergryggen i sør er det gode vekstbetingelser for oseaniske 
mosearter med høye krav til luftfuktighet. Her er det rikelig med purpurmose (Pleurozia purpurea), 
bergljåmose (Dicranodontium uncinatum), grannkrekmose (Lepidozia pearsonii) og prakttvebladmose 
(Scapania ornithopodioides), sammen med hinnebregne. I det samme området ble kystbustehette 
(Orthotrichum lyellii) ble observert på rogn. I områdene med storbregneskog vokser bl.a. 
fjærkransmose (Rhytidiadelphus subpinnatus) og hvitbladtistel. 
 
På nordsiden av elva finnes spredte, men sammenhengende partier med gamle styvete eiker 
hengebjørk og lindetrær som for så vidt kan klassifiseres som naturtypen ”fattig gammel edelløvskog”. 
Her er det valgt å inkludere denne i variasjonen til bekkekløften. På lind ble flere lavarter i 
lungeneversamfunnet registrert: kystnever (Lobaria virens) skrubbenever (L. scrobiculata), 
lodnevrenge (Nephroma resupinatum), grynfiltlav (Pannaria conoplea) og krusfellmose (Neckera 
pumila). På store blokker i lindedominerte bestand vokser buktporelav (Sticta sylvatica), 
lurvteppemose (Porella cordaeana), kveilmose (Pterogonium gracile) og frynseøremose 
(Jamesoniella automnalis). Sistnevnte er en sydlig art typisk for silikatblokker i eik- og edelløvskog 
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og er sjelden på Vestlandet. På blokkene ved elva ble det observert rikelig med kystsotmose 
(Andreaea alpina) og strandsotmose (A. frigida) samt dronninglav (Catolechia wahlenbergii). Av 
andre interessante funn kan nevnes rugledraugmose (Anastrophyllum assimile), rotedraugmose 
(Anastrophyllum michauxii) og bergskortemose (Cynodontium polycarpon). 
  
Karplantefloraen er generelt lite variert og består hovedsakeig av arter typisk for de nevnte vanlige 
vegetasjonstypene beskrevet i kapittelet ovenfor. Rike forekomster av hinnebregne på berg og 
steinblokker kan allikevel nevnes.  
 
Tabell 10. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Lysedalen (8413). 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 
Lav Catolechia wahlenbergii Dronninglav - 
Lav Lobaria virens Kystnever - 
Lav Nephroma resupinatum Lodnevrenge - 
Lav Pannaria conoplea Grynfiltlav - 
Lav Sticta sylvatica Buktporelav - 

Karplante Hymenophyllum wilsonii Hinnebregne - 
Mose Andreaea alpina Kystsotmose - 
Mose Andreaea frigida Strandsotmose - 
Mose Anastrophyllum assimile Rugledraugmose - 
Mose Anastrophyllum michauxii Rotedraugmose - 
Mose Cynodontium polycarpon Bergskortemose - 
Mose Isothecium holtii Vasshalemose EN 
Mose  Jamesoniella automnalis Frynseøremose - 
Mose Lepidozia pearsonii Grannkrekmose - 
Mose Neckera pumila Vrengefellmose - 
Mose Orthotrichum lyellii Kystbustehette - 
Mose Porella cordaeana Lurvteppemose - 
Mose Pterogonium gracile Kveilmose - 
Mose Rhytidiadelphus subpinnatus Fjærkransmose - 
Mose Pleurozia purpurea Purpurmose - 
Mose Scapania ornithopodioides Prakttvebladmose - 

 
 
Verdivurdering 
 
Bekkekløften er vestvendt og har de fleste egenskapene som karakteriserer denne naturtypen 
(overhengende bergvegger og blokkmark). I tillegg er den også relativ lang, men ikke særlig dyp. 
Videre er det liten variasjon i berggrunn og vegetasjonstyper. Områdene er noe påvirket av 
menneskelig aktivitet (beite og flatehogst) og arronderingen er derfor ikke optimal. Vegetasjonstypene 
er fattige og består mest av blåbær- og småbregneskoger, med for det meste bjørk i tresjiktet, og ingen 
regnes som truet i Norge (Aarrestad mfl. 2001).  
 
Videre er skogene samlet sett homogene med liten sjiktning og kan ikke regnes som gammel 
naturskog (vanskelig å bedømme når det meste domineres av bjørk). Samlet sett er artsmangfoldet rikt 
og to registrerte arter er rødlistet (Kålås mfl. 2006) med strengeste truethetskategori (EN). Det er lite 
potensial for funn av ytterligere sjeldne og rødlistede moser og lav.  
 
Bekkekløftene ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte 
mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten i meget stor grad 
den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog (Framstad mfl. 2003). I skogvernmangelen har også Norge 
internasjonalt ansvar for bekkekløfter og lokaliteten oppfyller i middels stor grad dette ansvaret. 
Samlet sett vurderes Lysedalen i meget stor grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
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Konklusjon  
 
Samlet sett vurderes Lysedalen som nasjonalt verdifull (A i naturtypesammenheng) – verdi 5 (tabell 
11). 
 
Tabell 11. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Lysedalen (08413). UR = 
urørthet/påvirkning, ST = størrelse, TV = topografisk variasjon, VV = Vegetasjonsvariasjon, AR = 
arrondering, AM = artsmangfold, RV = rike vegetasjonstyper, DVm = død ved, mengde, DVk = død 
ved kontinuitet, TF = treslagsfordeling, GM = gamle trær (bar-, løv- og edelløvtrær samlet). 
Stjernesetting: - = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = 
kriteriet i liten grad tilfredsstilt/er dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad 
tilfredsstilt/er dårlig utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av 
stor verdi. 
Naturtype UR ST TV VV AR AM RV DVm DVk TF GM Poeng 
Lysedalen * * ** * * *** * * * ** ** 5 (***) 

 
 
A: B: 

Figur 14. Lysedalen (08413). A: Blokker i nedre del av bekkekløften. B: Oversikt over nedre del av 
bekkekløften med Lysefjorden i bakgrunnen. Foto: Kurt Urdal. 
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Figur 15. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Lysedalen (08413) 
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LOKALITET 08414 KLØSTRE      1 POENG 
Referansedata 08414  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Kommune Forsand 
Vegetasjonssone Mellomboreal  
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Blåbærskog med bjørk (A4). 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 344247 - 6533601 
Høyde over havet 150 – 230 moh. 
Areal 24 daa 
Inventert  Hans H. Blom og Kurt Urdal, 10. september 2008 

 
Sammendrag 
 
Kløstre ligger ca. 1,5 km øst for Espedalsvatnet vest i Forsand kommune. Elva danner ingen tydelig 
bekkekløft, men har en steil østside med ur og bergvegger. Videre finnes noe blokkmark (mest i 
dalbunnen), skrenter og bergvegger. Bratte gjel og utrasninger mangler. Berggrunnen består av gneis 
og granitt og løsmasser av fluviale avsetninger nederst og et tynt morenedekke i øvre del av 
lokaliteten. Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er 
relativt kjølig og vintertemperaturen er relativt høy. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 
6-8 °C. Årsnedbøren ligger rundt 3000 mm. Det er i snitt 25-50 dager snødybde >5 cm hver vinter.  
 
Forvaltningsområdet i Kløstre sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde). Nedre grense er 
satt ved høydekote 60 og øvre grense er satt ved startpunket (høydekote 230). Det tydeligste inngrepet 
er en traktorveg som går opp sentralt gjennom området og over en bro, noe som gjør arronderingen 
bare middels god. Det mest av området er treløst, mest fordi det er hardt beitet, og består derfor mest 
av naturbeitemark i lisidene. De skogkledde delene av bekkekløften domineres av blåbærskog med 
bjørk og noen spredte furutrær i tresjiktet (A4). På toppen og innover langs den steile sida ned mot 
elva er det et litt eldre og åpent ospeholt på delvis lavurtmark (B1). Ingen av vegetasjonstypene regnes 
som truet i Norge (Fremstad & Moen mfl. 2001). Det som finnes av skog er uproduktiv og for det 
meste relativ ung. Nyere hogstinngrep er ikke synlige annet enn enkelte funn av delvis nedbrutte 
stubber i blåbærskogen. Gammel naturskog mangler og skogbildet er homogent i form av liten 
sjiktning. Det er lite død ved og det som finnes er begrenset til tidlige nedbrytningsstadier av bjørk.  
 
Av kryptogamer som vokste på bakken i blåbærskogen kan nevnes gullhårmose (Breutelia 
chrysocoma), en art med oseanisk utbredelse og som krever høy luftfuktighet gjennom hele året 
(Hallingbäck 2008). Beitemarken i den steile skråningen på vestsiden ovenfor broen er 
sigevannspåvirket mange steder. I hele området er heimose (Anastrepta orcadensis) vanlig på 
overgrodde steiner og på bakken. Lite død ved i forvaltningsområdet gir få arter knyttet til denne type 
substrat. På en delvis nedbrutt og liggende død stokk, på den steile nordsiden av kollen i øst, ble det 
notert larvemose (Nowellia curvifolia), fingersaftmose (Riccardia palmata), lurvflik (Lophozia incisa) 
og kystsalmose (Harpanthus scutatus), en sjelden art i Norge (se artsdatabanken.no). På blokker ved 
og delvis nedsenket i elva ble det bare registrert vanlige vannboende mosearter, som bl.a. 
rødmesigmose (Blindia acuta) og klobekkemose (Hygrohypnum ochraceum). Karplantefloraen består 
av vanlige og vidt utbredte arter. Av noe mer interessante funn kan nevnes stjernesildre og fjellsyre.  
  
Bekkekløften i Kløstre ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over 
prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten ingen 
prioriterte skogstyper (Framstad mfl. 2003). I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar 
for bekkekløfter, men Kløstre vil bare i liten grad oppfylle dette ansvaret. Samlet sett vurderes Kløstre 
i liten grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes Kløstre som lokalt verdifull (C i naturtypesammenheng) – verdi 1. 
 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1230 54

Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Hans H. Blom og Kurt Urdal den 10. september 2008. Det var oppholdsvær 
med tynt skydekke og bra lysforhold. Tidspunktet var bra for de aktuelle organismegruppene som 
skulle undersøkes (moser, lav, poresopp og karplanter).  
 
Utvelgelse av undersøkelsesområde 
 
Det utvalgte området inngår i ”Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008”. 
Oppdragsgiver er Direktoratet for naturforvaltning (DN). Hensikten med prosjektet er å undersøke 
prioriterte og biologisk viktige naturtyper i Norge. Lokaliteten er utvalgt av Fylkesmannen i Rogaland 
i samarbeid med DN. Rådgivende Biologer AS har, i samarbeid med Norsk institutt for skog og 
landskap, kartfestet et forvaltningsområde (Kløstre) som inkluderer en avgrenset naturtype. Hele 
forvaltningsområdet, og begge sider av elva, ble befart med unntak av enkeltsteder med vippstein og 
dermed med stor risiko for steinsprang. Samlet sett ble lokaliteten meget godt dekket. 
 
Tidligere undersøkelser 
 
Det er ikke kjent andre biologiske undersøkelser fra denne lokaliteten. Forsand kommune har foretatt 
naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbasen (Direktoratet for naturforvaltning 2009), men 
resultatene er ikke sammenfattet i egen rapport. Forsand kommune er i ferd med å foreta Mis-
registreringer (Jan Ivar Rødland, Vestskog, pers. medd.), men Kløstre er ikke med i den kartleggingen. 
Rett øst for Kløstre ligger Frafjordheiane landskapsvernområde. Det er ingen foreslåtte verneområder i 
nærheten.   
 
Beliggenhet 
 
Kløstre ligger ca. 1,5 km øst for Espedalsvatnet vest i Forsand kommune. Elven i bekkekløften renner 
nordover mot samløp med Espedalselva. (430 moh.). 
 
Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon  
Elva danner ingen tydelig bekkekløft, men har en steil østside med ur og bergvegger. Bekkekløfta er 
allikevel godt synlig i et rolig landskap med lange linjer. Videre finnes noe blokkmark (mest i 
dalbunnen), skrenter og bergvegger. Bratte gjel og utrasninger mangler. Elva renner forholdsvis slakt 
langs hele strekningen og innimellom er det små fossefall som aldri danner egne fossesprøytsoner. 
Videre renner elva i bekkekløften omtrent i nordvestlig retning.  
 
 
Geologi og løsmasser 
Berggrunnen består av gneis og granitt og løsmasser av fluviale avsetninger nederst og et tynt 
morenedekke i øvre del av lokaliteten. 
 
Klima 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt 
kjølig, med et gjennomsnitt på rundt 15 °C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og 
februar, som er kaldeste måned, har snittemperaturer på minus 3 til 0 °C. Middeltemperaturen i løpet 
av et år ligger mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger rundt 3000 mm. Det er i snitt 25-50 dager snødybde 
>5 cm hver vinter.  
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Området tilhører Mellomboreal vegetasjonssone. Hele området er også innenfor den klart oseaniske 
seksjon (O2; se også Moen 1998). 
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Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsområdet i Kløstre sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde) og er vist i figur 
17. Nedre grense er satt ved høydekote 60 fordi området flater ut her og øvre grense er satt ved 
startpunket (høydekote 230). Øvre grense markerer også der osp slutter å opptre. Bekkekløften er 
velavgrenset fordi den har en tydelig nordvestlig eksposisjon og fordi det er en jevn avstand mellom 
dalbunn og topp, spesielt på østsiden av dalen. Det tydeligste inngrepet er en traktorveg som går opp 
sentralt gjennom området og over en bro, noe som gjør arronderingen bare middels god, og derfor er 
ikke bekkekløften helt økologisk velfungerende.  
 
Vegetasjon 
 
Det mest av området er treløst, mest fordi det er hardt beitet. Det åpne området domineres for det 
meste av skrinn og åpen gråmoseur (nederst) som går over i naturbeitemark i lisidene og innenfor 
broen. De skogkledde delene av bekkekløften, som hovedsakelig finnes på kollen i øst, domineres av 
blåbærskog med bjørk og noen spredte furutrær i tresjiktet (A4). På toppen og innover langs den steile 
sida ned mot elva er det et litt eldre og åpent ospeholt. Her er det delvis lavurtmark (B1). Se også figur 
16. Ingen av vegetasjonstypene regnes som truet i Norge (Aarrestad mfl. 2001, Fremstad & Moen mfl. 
2001). 
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
Som nevnt, er det lite skog i bekkekløfta (mye beite) og den som finnes er for det meste relativ ung. 
Nyere hogstinngrep er ikke synlige annet enn enkelte funn av delvis nedbrutte stubber i blåbærskogen. 
Gammel naturskog eller elementer av dette mangler i hele bekkekløften, og skogbildet er relativt 
homogent i form av liten sjiktning. Skogen i bekkekløften er for det meste uproduktiv.   
 
Samlet sett er det lite død ved i bekkekløften og det lille som finnes er begrenset til tidlige 
nedbrytningsstadier av bjørk. Kontinuiteten i død ved er derfor liten. Det er ingen tekniske inngrep i 
selve forvaltningsområdet annet enn traktorveien nevnt ovenfor. 
 
Artsmangfold 
 
De mest interessante artsfunn fra lokaliteten er gjengitt i tabell 12. Den markerte bekkekløften har liten 
variasjon i substrater, vegetasjonssammensetning og dermed artsmangfold (selv om mye av 
forvaltningsområdet har nordlig eksposisjon). Av kryptogamer som vokste på bakken i blåbærskogen 
ble det mest funnet arter typiske for denne vegetasjonstypen (Fremstad 1997). Et unntak er funnet av 
gullhårmose (Breutelia chrysocoma), en art med oseanisk utbredelse og som krever høy luftfuktighet 
gjennom hele året (Hallingbäck 2008). Denne er vanlig i skråningen ned mot elva på østsiden rett 
ovenfor broen. Beitemarken i den steile skråningen på vestsiden ovenfor broen er sigevannspåvirket 
mange steder. I hele området er heimose (Anastrepta orcadensis) vanlig på overgrodde steiner og på 
bakken. På steinblokk rett ovenfor broen på vestsiden ble rustmose (Tetralophozia setiformis) notert. 
Lite død ved i forvaltningsområdet gir få arter knyttet til denne type subsatrat. På en delvis nedbrutt og 
liggende død stokk, på den steile nordsiden av kollen i øst, ble det notert larvemose (Nowellia 
curvifolia), fingersaftmose (Riccardia palmata), lurvflik (Lophozia incisa) og kystsalmose 
(Harpanthus scutatus), en sjelden art i Norge (se artsdatabanken.no). På blokker ved og delvis 
nedsenket i elva ble det bare registrert vanlige vannboende mosearter, som bl.a. rødmesigmose 
(Blindia acuta) og klobekkemose (Hygrohypnum ochraceum). Karplantefloraen består av vanlige og 
vidt utbredte arter. Av noe mer interessante funn kan nevnes stjernesildre og fjellsyre.  
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Tabell 12. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Kløstre (8414). 
Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 

Mose Anastrepta orcadensis  Heimose - 
Mose Tetralophozia setiformis Rustmose - 
Mose Nowellia curvifolia Larvemose - 
Mose Riccardia palmata Fingersaftmose - 
Mose Lophozia incisa Lurvflik - 
Mose Harpanthus scutatus Kystsalmose - 
Mose Hygrohypnum ochraceum Klobekkemose - 
Mose Breutelia chrysocoma Gullhårmose - 

 
Verdivurdering 
 
Kløstre er en liten og åpen bekkekløft, med få av egenskapene som karakteriserer naturtypen 
(overhengende bergvegger, gjel, skrenter og blokkmark). I tillegg er den aldri særlig dyp. Videre er det 
liten variasjon i berggrunn og vegetasjonstyper. Området er veldig påvirket av beite og i tillegg går det 
en traktorvei gjennom området.  
 
Det finnes ingen rike vegetasjonstyper, bare blåbærskoger med bjørk og delvis furu i de skogdekte 
områdene. Noe lavurtpreg finnes i et område med osp. Videre har skogen liten sjiktning og gammel 
naturskog eller elementer av dette mangler i hele bekkekløften. Samlet sett er artsmangfoldet fattig og 
ikke som forvantet i en delvis nordvendt bekkekløft som denne. Ingen av de registrerte artene er 
rødlistet (se Kålås mfl. 2006) og mest sannsynlig er det lite potensial for funn av sjeldne og rødlistede 
moser, lav og sopp i Kløstre. Derimot ble det gjort et biogeografisk interessant funn: kystsalmose 
(Harpanthus scutatus).  
 
Bekkekløften i Kløstre ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over 
prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten ingen 
prioriterte skogstyper (Framstad mfl. 2003). I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar 
for bekkekløfter, men Kløstre vil bare i liten grad oppfylle dette ansvaret. Samlet sett vurderes Kløstre 
i liten grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Konklusjon  
 
Samlet sett vurderes Kløstre som lokalt verdifull ( C i naturtypesammenheng) – verdi 1 (tabell 13). 
 
Tabell 13. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Kløstre (08414). UR = 
urørthet/påvirkning, ST = størrelse, TV = topografisk variasjon, VV = Vegetasjonsvariasjon, AR = 
arrondering, AM = artsmangfold, RV = rike vegetasjonstyper, DVm = død ved, mengde, DVk = død 
ved kontinuitet, TF = treslagsfordeling, GM = gamle trær (bar-, løv- og edelløvtrær samlet). 
Stjernesetting: - = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = 
kriteriet i liten grad tilfredsstilt/er dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad 
tilfredsstilt/er dårlig utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av 
stor verdi. 
Naturtype UR ST TV VV AR AM RV DVm DVk TF GM Poeng 
Kløstre 0 * * * * * 0 * * * 0 1 (*) 
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A: B: 

C: D: 

Figur 16. Kløstre (08414). A: Oversikt over midtre del av lokaliteten. B: Bro over elva i bekkekløften.  
C og D: Parti av nedre del av bekkekløften. Foto: Kurt Urdal. 
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Figur 17. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Kløstre (08414) 
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