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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 Lund kommune.     
 
Stor takk til John Inge Johnsen (Stavanger) for opplysninger om de undersøkte lokalitetene.  
 
Rådgivende Biologer AS takker Direktoratet for naturforvaltning, ved Bård Øyvind Solberg, for 
oppdraget. 
 

Bergen, 15. oktober 2009 
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SAMMENDRAG 
 
Bratli, H., Ihlen, P. G. & Rønning, G. 2009. 

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: Lund kommune. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1233, ISBN 978-82-7658-692-3, 24 sider. 

 
På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning har Rådgivende Biologer AS, i samarbeid med Norsk 
institutt for skog og landskap, gjennomført naturfaglige registreringer av naturtypen bekkekløft (F0901) 
for to lokaliteter i Lund kommune. Feltarbeidet ble utført høsten 2008.  
 
Bekkekløftene er Skjeggestad i boreonemoral vegetasjonssone og Skåråna i sørboreal vegetasjonssone. 
Alle lokalitetene ligger i klart oseanisk seksjon. Vegetasjonen består av blåbær-eikeskog i Skjeggestad 
og alm-lindeskog, røsslyng blokkebærskog og blåbærskog i Skåråna. Det ble ikke registrert 
rødlistearter, men Skåråna har potensial for slike forekomster.   
 
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. Ingen av lokalitetene inneholder slike skogstyper, med unntak av Skåråna som 
inneholder noen få og relativt intakte edelløvskoger. De undersøkte lokalitetene i oppfyller i liten grad 
det internasjonale ansvaret Norge har for bekkekløfter.  
 
Skjeggestad verdisettes som lokalt verdifull (tilsvarer C i naturtypesammenheng) og Skåråna verdisettes 
som regional verdifull (tilsvarer B i naturtypesammenheng) – verdiene 1 og 3.   
 

Figur. Kart over bekkekløftene i Lund. 
 
 
 
 
Per G. Ihlen: Rådgivende Biologer AS, Bredsgården, Bryggen, 5003 Bergen. 
Harald Bratli: Norsk institutt for skog og landskap. Postboks 115, 1431 Ås 
Gunhild Rønning: Norsk institutt for skog og landskap. Strandveien 38, 7734 Steinkjer. 
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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 Lund 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, 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.  
 
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. 
 
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 
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Naturhistorisk museum (UiO), 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 avsluttes 
med en tabell for verdivurdering og samlet poengverdi (tabell 1) for hver lokalitet 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). 
** Vegetasjon ganske variert, en god del ulike vegetasjonstyper inngår, brukbar spredning i  

spennet av vegetasjonsøkologiske gradienter. 
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*** 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  
 
Generelt om ”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. 
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 08401 SKJEGGESTAD      1 POENG 
Referansedata 08401  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning 
Kommune Lund 
Vegetasjonssone Boreonemoral vegetasjonssone (BN) 
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk vegetasjonsseksjon (O2) 
Vegetasjonstype Blåbæreikeskog 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 354306 - 6485725 
Høyde over havet 65 – 115 moh. 
Areal 16 daa 
Inventert  Harald Bratli & Gunhild Rønning, 16. september 2008 

 
Sammendrag 
 
Lokaliteten ligger i Drangsdalen på sørsiden av Hovsvatnet, et stykke nord for Moi i Lund kommune. 
Den omfatter selve bekkekløften som elva Lisåna danner fra hovedveien like ovenfor utløpet i 
Hovsvatnet ca. 65 moh. til jernbanelinja ca. 115 moh.  
 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig, 
med et gjennomsnitt på rundt 15-20°C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og februar, 
som er kaldeste måned, har snittemperaturer i underkant av 0 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år 
ligger mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 3000 mm. 
 
Lokaliteten har begrenset topografisk variasjon og berggrunnen er fattig. Bekken er en forholdsvis liten, 
rolig bekk i nokså slak nordvendt dalside. Det bidrar til et nokså gunstig lokalklima. Vegetasjonen er 
ensartet med for det meste blåbæreikeskog. Et parti med hagemarkpreget eikeskog ved kulturmarka på 
vestsiden er tatt med. I tresjiktet er det eik, selje, bjørk, rogn, noe gran, hassel og svartor. Skogen er 
gjennomgående ung og hogstpåvirket og naturskogselementer mangler for en stor del. Noe død ved ble 
registrert. På østsiden av lokaliteten er det plantet gran og i øvre del er det hogd skog inntil lokaliteten. 
Videre oppover langs lia er vegetasjonen fattigere. Litt innslag av skogfiol og legeveronika ble 
observert. Langs bekken er det rikelig med store steiner og berg, men bare nokså vanlige moser og lav 
ble observert. Det samme gjelder epifyttiske lav, der noen mer kravfulle arter tilknyttet slett bark ble 
observert, blant annet vanlig skriftlav (Graphis scripta), skjørblæremose (Frullania fragillifolia) og 
brun skriblelav (Opegrapha rufescens). I skogbunnen er stortujamose (Thuidium tamariscinum) vanlig. 
Også kystkransemose (Rhytidiadelphus loreus) og rødmuslingmose (Mylia taylorii) ble funnet. På 
bergene finnes arter som stripefoldmose (Diplophyllum albicans) og trøsåtemose (Campylopus 
flexuosus). Ingen rødlistede arter ble funnet. 
 
Nærheten til kulturmark preger lokaliteten. Utover hogstpåvirkning og tilplanting er lokaliteten berørt 
av hovedveien som passerer i bru nederst ved Hovsvannet, samt jernbanelinjen som passerer i bro over 
bekken øverst i lokaliteten. I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad 
mfl. 2002, 2003) finnes ingen av de priorterte skogstypene i lokaliteten.  
 
Samlet sett vurderes Skjeggestad som lokalt verdifull (C i naturtypesammenheng) – verdi 1  
 
 
Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Harald Bratli og Gunhild Rønning langs elva den 16. september 2008. 
Tidspunktet var bra for de aktuelle organismegruppene som skulle undersøkes (moser, lav, poresopp og 
karplanter).  
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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. Norsk institutt for skog og landskap har, i samarbeid med Rådgivende Biologer AS, 
kartfestet et forvaltningsområde som faller sammen med én avgrenset naturtypelokalitet.  
 
Tidligere undersøkelser 
 
Fra tidligere kjenner en ikke til at det er foretatt undersøkelser i området. Lund kommune har foretatt 
naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbase (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/), men ingen 
naturtypelokaliteter er avgrenset i dette området. Heller ikke under supplerende registreringer (Jordal 
2008, Jordal & Johnsen 2008) i Rogaland er det avgrenset lokaliteter i området. 
 
Beliggenhet 
 
Lokaliteten ligger i Drangsdalen på sørsiden av Hovsvatnet, et stykke nord for Moi i Lund kommune. 
Det omfatter selve bekkekløften som elva Lisåna danner fra hovedveien like ovenfor utløpet i 
Hovsvatnet ca. 65 moh. til jernbanelinja ca. 115 moh.  
 
Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon 
Den undersøkte delen langs bekken ligger i en forholdsvis slak nordøstvendt li, uten markert 
bekkekløfttopografi. Bekken er forholdsvis liten og rolig, og går i små stryk over steinsatt bunn. Trolig 
er vannføringen vesentlig større under flommer og i perioder med høy nedbør enn ved 
undersøkelsestidspunktet. Ellers er det noe berg i dagen, særlig i øvre del, men ingen markerte og høye 
bergvegger. I øvre del er terrenget mer brattlendt ned mot bekken, særlig mot vest. Lokaliteten ligger i 
tilknytning til kulturlandskap på vestsiden.  
 
Geologi og løsmasser 
Berggrunnen består av båndgneis, og løsmassedekket er et tykt morenelag. 
 
Klima 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig, 
med et gjennomsnitt på rundt 15-20°C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og februar, 
som er kaldeste måned, har snittemperaturer i underkant av 0 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år 
ligger mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 3000 mm. Det er sporadisk snødekke om 
vinteren.  
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Området ligger i boreonemoral vegetasjonssone og klart oseanisk seksjon. Grensen mot sørboreal 
vegetasjonssone går rett i overkant av lokaliteten lenger opp i lia (se også Moen 1998). 
 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsforslaget i lokaliteten Skjeggestad (figur 1) sammenfaller med avgrenset naturtype av typen 
bekkekløft. Lokaliteten omfatter selve kløfta med de nærmeste skogsarealene med unntak av plantet 
granskog. Den avgrenses også av hogstfelt på østsiden av kløfta lenger opp, og kulturmark på vestsida. 
 
Området ble befart langs elva fra brua der hovedveien krysser elva og opp til jernbanetraseen ca. 115 
moh. Elva danner en nokså grunn kløft i forholdsvis slak li. Terrengform sammen med avgrensing mot 
plantet skog, kulturmark og hogd skog gir brukbar god arrondering. Samlet sett ble lokaliteten rimelig 
godt dekket. 
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Vegetasjon 
 
Vegetasjonen består for det meste av blåbæreikeskog. Et parti med hagemarkpreget eikeskog inn mot 
kulturmarka på vestsiden er også tatt med. I tresjiktet er det eik, selje, bjørk, rogn, noe gran, hassel og 
svartor. Videre oppover langs lia blir vegetasjonen etter hvert fattigere. Se også figur 2. Ingen truede 
vegetasjonstyper ble observert (se Fremstad & Moen 2001). 
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
Skogen i lokaliteten er løvskogsdominert med brukbar variasjon i treslagssammensetning. Noe stor eik 
og svartor ble registrert. Skogen er ellers forholdsvis ung og hogstpåvirket. Litt død løvved ble 
registrert. På østsiden av lokaliteten er det plantet gran og i øvre del er det hogd skog inntil lokaliteten. 
Bekken er en forholdsvis liten, rolig bekk i nokså slak nordvendt dalside. Bekken går i små stryk over 
steinsatt bunn, men er trolig ganske stor under flommer og høy nedbør. Ellers er det noe berg i dagen 
særlig i øvre del. Skogen har høy bonitet. 
 
Bekken ligger i nordvendt li men terrenget er rolig og lokalklima nokså ensartet men skyggefullt og 
fuktig. Gammel naturskog eller elementer av dette er lite utviklet i hele undersøkelsesområdet. Med 
unntak av hogstflaten og plantet skog på østsiden er det heller ikke registrert store inngrep. Hovedveien 
krysser elva nederst og i øvre del slutter lokaliteter der togtraséen går.  
 
Artsmangfold 
 
En oppsummering av de mest interessante artsforekomstene er vist i tabell 2. Vegetasjonen er 
gjennomgående fattig og med arter som blåbær, tyttebær, smyle, einstape, blåtopp, gaukesyre, 
hengeving, skogburkne og bjønnkam. Noe litt rikere flora inngår stedvis blant annet med skogfiol og 
legeveronika. I den hagemarkpreget eikeskog er grasdekningen høy med blant annet engkvein, smyle og 
blåtopp. 
 
Forholdsvis artsfattig epifyttflora ble registrert med arter typisk for slett bark, blant annet vanlig 
flekklav (Arthonia radiata), vanlig skriftlav (Graphis scripta), skjørblæremose (Frullania fragillifolia) 
og Opegrapha rufescens. I skogbunnen var stortujamose (Thuidium tamariscinum) vanlig. Også 
kystkransemose (Rhytidiadelphus loreus) og rødmuslingmose (Mylia taylorii) ble funnet. På bergene 
finnes arter som stripefoldmose (Diplophyllum albicans) og trøsåtemose (Campylopus flexuosus). Ingen 
rødlistede arter ble funnet (se Kålås mfl. 2006). 
 
Tabell 2.Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Skjeggestad. 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 
Moser Campylopus flexuosus Trøsåtemose - 
Moser Frullania fragillifolia Skjørblæremose - 

Lav Opegrapha rufescens  Brun skriblelav - 
 
 
Verdivurdering 
 
Lokaliteten er en naturtypelokalitet av typen bekkekløft. Bekken ligger i slak li og danne en grunn kløft. 
Skogen er løvskogsdominert med variert treslagssammensetning der eik og ask inngår. En del av trærne 
var store og gamle, men området er hogstpåvirket og preget av nærhet til kulturmark. Lite død ved ble 
observert og naturskogselementer for øvrig mangler for det meste. Skogen er stort sett ganske ung. Mot 
øst er det plantet granskog og i øvre del er det en hogstflate. Vegetasjonen er overveiende 
blåbæreikeskog med nokså vanlig flora. Det var innslag av arter som skogfiol og legeveronika. Et parti 
med grasdominert, hagemarkpreget stor eikeskog inngår i vestre del. Forholdsvis vanlige moser og lav 
ble funnet på steiner og berg langs elva. På trærne var det brukbart innslag av arter tilknyttet slett bark 
på løvtrær. Berggrunnen er ensartet og fattig og sjeldne vegetasjonstyper mangler. Samlet sett er 
artsmangfoldet vurdert som nokså ordinært. Ingen rødlistede arter ble funnet. Nordvendt og skyggefull 
beliggenhet gir brukbart lokalklima for arter tilknyttet fuktige skogsmiljøer og bekkekløfter. På sikt kan 
en tenke at interessante arter kan etablere seg på trær og det kan ikke utelukkes at sjeldne og 
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interessante kryptogamer ble oversett på bergene langs elva. Det ble lett etter den sjeldne arten 
bekkelommemose (Fissidens polyphyllus) der bekken munner ut i Hovsvannet, men resultatet var 
negativt. Arten har en sterkt sørvestlig utbredelse i Norge (Størmer 1969), er regnet som sterkt truet 
(EN) og den er kjent fra området (se Artskart, http://artskart.artsdatabanken.no/). Utover 
hogstpåvirkning og tilplanting er lokaliteten berørt av hovedveien som passerer i bru nederst ved 
Hovsvannet, samt jernbanelinjen som passerer i bro over øverst i lokaliteten.  
 
Bekkekløften i Skjeggestad ligger på grensen mellom boreonemoral og sørboreal vegetasjonssone og 
klart oseanisk vegetasjonsseksjon (se Moen 1998). I forhold til listen over prioriterte mangler ved 
skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten ingen prioriterte skogtyper. I 
skogvernsammenheng har Norge internasjonalt ansvar for bekkekløfter, men lokaliteten vil bare i liten 
grad oppfylle dette ansvaret. Samlet sett vurderes Skjeggestad å ikke inneholde skogstyper som mangler 
i skogvernet.  
 
Det er valgt å klassifisere lokaliteten som en naturtypelokalitet av typen bekkekløft med lokal verdi. 
Lokaliteten har nokså liten variasjon i topografi, substrater og habitater, og vegetasjon og karplanteflora 
er forholdsvis fattig. Det var bra variasjon i treslagssammensetningen og en del av trærne er store. 
Lokalklimatisk ligger lokaliteten gunstig til i nordvendt og skyggefull li med tanke på 
fuktighetselskende moser og lav.  Få interessante arter ble observert men det kan tenkes av noen har 
blitt oversett på bergene og trærne. På sikt er det ikke usannsynlig at interessante epifytter kan etableres 
på store trær.  
 
Konklusjon  
 
Samlet sett vurderes Skjeggestad som lokalt verdifull (C i naturtypesammenheng) – verdi 1 (tabell 3). 
 
Tabell 3. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Fotlandsfossen - 08401. 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). 
Verdisetting: - = 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 
Skjeggestad 0 0 0(*) * 0(*) * 0 0(*) 0 * * 1(*) 
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Figur 1. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Skjeggestad (08401). 
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A: 

B: C: 

Figur 2. Skjeggestad (08401). A: Oversiktsbilde over lokaliteten. B: Ung løvskog langs bekken. C: 
Berg og lite stryk i bekken. Foto: Harald Bratli. 
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LOKALITET 08402 SKÅRÅNA      3 POENG 
Referansedata 08402  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning 
Kommune Lund 
Vegetasjonssone Sørboreal (SB) 
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Alm-lindeskog, blåbæreikeskog, blåbærskog, røsslyng-blokkebærskog 

og bærlyngskog 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 354652 - 6491299 
Høyde over havet 105 – 225 moh. 
Areal 97 daa 
Inventert  Harald Bratli & Gunhild Rønning, 16. og 17. september 2008 

 
Sammendrag 
 
Lokaliteten ligger nord for Hovsvatnet, et stykke nord for Eik i Lund kommune. Den omfatter selve 
bekkekløften som Skåråna danner fra utløpet i Storåna ved Kvernnes til et stykke øst for Nedre Skårdal. 
Den omtalte delen av bekkekløften dekker et vertikalt spenn fra 105 til 225 moh. Klimaet er preget av 
mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig, med et gjennomsnitt 
på rundt 15-20°C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og februar, som er kaldeste 
måned, har snittemperaturer i underkant av 0 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 4-6 
°C. Årsnedbøren ligger mellom 3000 og 4000 mm. 
 
Lokaliteten har stor variasjon i topografi. Berggrunnen er overveiende fattig og lite variert, men lokalt 
noe rikere. Den markerte kløfta gir rikelig med store blokker, sildreflater og høye bergvegger. Flere 
fosser finnes og det er fosserøyksoner og gunstig miljø for fuktighetskrevende arter. Kløfta svinger slik 
at bergveggene blir eksponert i ulike himmelretninger og følgelig er det bra variasjon i lysforhold og 
lokalklima. Det er ingen tekniske inngrep i selve kløfta og arronderingen er god. I nedre del er det en 
del påvirkning fra utfyllinger langs vei som går i bro over elva. Vegetasjonen er variert med alm-
lindeskog, blåbæreikeskog, blåbærskog, røsslyng-blokkebærskog og bærlyngskog. De rike 
løvskogsdominerte typene dominerer i nedre del.  Her er ask, eik, lind, osp, rogn, bjørk, hassel og litt 
svartor i tresjiktet. Lenger opp overtar bjørk og furu i tresjiktet. Fire store, tidligere styvede linder ble 
registrert og det er en del stor eik, lind og ask i nedre del av kløfta. I den bratte kløfta er det rikelig med 
fuktighetskrevende mose- og lavvegetasjon på bergvegger, blokker, sildreflater og fosserøyksoner  
 
Artsmangfoldet i dette miljøet inneholder flere interessante arter. Enkelte krever forholdsvis rik 
berggrunn og en del kravfulle karplanter ble funnet. Det ble ikke funnet rødlistede arter, men det antas 
at det er potensial for rødlistede arter ut fra tilgang på egnet substrat og tidligere funn av en rødlistet lav 
i nærheten.  Blant de mest interessante funnene var gullhårmose (Breutelia chrysocoma).  I 
fosserøyksone på skrånende berg ned mot elva ble pelssåtemose Campylopus atrovirens) og 
elvetrappemose (Nardia compressa) registrert. På bergveggene nederst ble arter som rottehalemose 
(Isothecium alopecuroides), kystband (Metzgeria conjugata) og krusfellmose (Neckera crispa) funnet. 
På blokker i skogbunnen finnes arter som storstylte (Bazzania trilobata), kystjamnemose 
(Plagiothecium undulatum) og kystkransemose (Rhytidiadelphus loreus). Ellers ble rødmesigmose 
(Blindia acuta) og bergskortemose (Cynodontium polycarpon) funnet. Epifyttvegetasjonen var preget av 
slettbarksarter som Arthopyrenia analepta, brun skriblelav (Opegrapha rufescens), vanlig rurlav 
(Thelotrema lepadinum) og muslinglav (Normandina pulchella). Ellers ble stiftfiltlav (Parmeliella 
triptophylla) funnet. Av moser kan nevnes skjørblæremose (Frullania fragillifolia) og krypsilkemose 
(Homalothecium sericeum) på lind i sørvendt eikeskog på vestsiden av elva. 
 
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), finnes 
ingen priorterte skogstyper utover edelløvskog som generelt angis å mangle. Samlet sett vurderes 
Skåråna derfor i beskjeden grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet. 
 
Samlet sett vurderes Skåråna som regionalt verdifull (B i naturtypesammenh.) – verdi 3 
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Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Harald Bratli og Gunhild Rønning langs elva den 16. og 17. september 2008. 
Det var oppholdsvær og brukbare 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. Norsk institutt for skog og landskap har, i samarbeid med Rådgivende Biologer AS, 
kartfestet et forvaltningsområde som faller sammen med én avgrenset naturtypelokalitet.  
 
Tidligere undersøkelser 
 
Fra tidligere er det registrert både moser og lav i nærliggende områder. Mest interessant er funn den 
rødlistede arten kastanjefiltlav (Fuscopannaria sampaiana), som er regnet som sårbar (VU), SØ for 
Sverknes. Arten er ettersøkt seinere, men ikke gjenfunnet (Tønsberg mfl. 1996). Flere andre oseaniske 
lav er også funnet. Lund kommune har foretatt naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbase 
(http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/), og en stor lokalitet med rik edelløvskog med verdi B omfatter 
hele området samt større arealer mot nord, sør og vest utenfor selve kløfta. Flere kravfulle karplanter 
oppgis, men det er uklart hvorvidt funnene stammer fra selve bekkekløfta eller de sør- og vestvendte 
dalsidene nord,- sør- eller ovenfor bekkekløfta. I tillegg finnes to lokaliteter med slåttemark ved Nedre 
Skårdal.  
 
Beliggenhet 
 
Det undersøkte området ligger nord for Hovsvatnet, et stykke nord for Eik i Lund kommune. Det 
omfatter selve bekkekløften, som Skåråna danner, fra utløpet i Storåna ved Kvernnes til et stykke øst for 
Nedre Skårdal. 
 
Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon 
Lokaliteten har stor topografisk variasjon. Bekkekløfta er skåret ned i en bratt, overveiende vestvendt 
liside. Elva danner et markert juv i nedre del med flere fossefall opp til engene ved Nedre Skårdal. Her 
er terrenget flatere særlig på vestsiden, mens østsiden preges av en brattere dalside. En bro krysser elva 
ved Nedre Skårdal. Deretter svinger elva sørover inn i en trang kløft før terrenget igjen flater ut og elva 
svinger mot øst. Lokaliteten omfatter primært det nedre markerte bekkejuvet, men er forlenget videre 
oppover for å inkludere den øvre kløfta ovenfor brua ved Nedre Skårdal. Flere steder er sidene av kløfta 
høye og bratte og stuper rett ned i elva slik at det ikke er mulig å gå langs elva. Kløfta svinger slik at 
bergveggene blir eksponert i ulike himmelretninger og den markerte kløfta gir rikelig med store 
blokker, sildreflater og høye bergvegger. Flere fosser finnes og det dannes fosserøyksoner. Generelt gir 
den bratte og trange bekkekløften et lokalklima med høy luftfuktighet, men eksponering mot sørvest av 
den mest markerte delen av kløfta sørger for høy solinnstråling. I nedre del der elva svinger ut mot vest 
danner en høy og bratt skrent på sørsiden skyggefulle og fuktige, nordvendte bergvegger. Det 
undersøkte området ligger i høydeintervallet 105 – 225 moh. Den bratte lia fortsetter oppover på 
østsiden og lokaliteten er avgrenset til den delen som ligger nærmest elva. 
 
 
Geologi og løsmasser 
Berggrunnen består hovedsakelig av båndgneis, med et smalt belte av granittisk gneis nederst i 
lokaliteten. Øverst i lokaliteten er det et felt med breelvavsetninger og videre et stykke nedover er det et 
tynt morenelag, men i det meste av lokaliteten er det bart fjell. 
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Klima 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig, 
med et gjennomsnitt på rundt 15-20°C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og februar, 
som er kaldeste måned, har snittemperaturer i underkant av 0 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år 
ligger mellom 4-6 °C. Årsnedbøren ligger mellom 3000 og 4000 mm. Det er sporadisk snødekke om 
vinteren. Videre er det noe lokalklimatisk variasjon innen kløfta, der øvre del er mer åpen og følgelig 
tørrere og mindre skyggefull. Men den sørvendte eksposisjonene sørger likevel for bra lystilgang i store 
deler av kløfta. 
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Området ligger i sørboreal vegetasjonssone og klart oseanisk seksjon (se også Moen 1998). 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsområdet Skåråna sammenfaller med avgrenset naturtype av typen bekkekløft (figur 3). 
Lokaliteten omfatter selve kløfta med de nærmeste dalsidene fra brua ved utløpet i Storåni ca. 105 moh. 
til vest for Nedre Skårdal ca. 225 moh.  
 
Området ble befart langs elva på begge sider. Elva danner et markert juv i nedre del med flere fossefall 
opp til engene ved Nedre Skårdal. Her er terrenget flatere særlig på vestsiden, mens østsiden preges av 
en brattere dalside. En bro krysser elva ved Nedre Skårdal. Deretter svinger elva sørover inn i en trang 
kløft før terrenget igjen flater ut. Lokaliteten omfatter primært det nedre markerte bekkejuvet, men er 
forlenget videre oppover for å inkludere den øvre kløfta ovenfor brua ved Nedre Skårdal. Det er valgt å 
klassifisere lokaliteten som bekkekløft for å framheve økologiske forhold som har sammenheng med 
elva og de mange fossene. Derfor er den avgrenset til de nærmeste arealene til elva, selv om rik 
edelløvskog fortsetter lenger vekk fra elva.  
 
Den markerte bekkekløfta sørger for god arrondering, men grensen i overkant i lia mot øst er satt noe 
omtrentlig. Samlet sett ble lokaliteten rimelig godt dekket. 
 
Vegetasjon 
 
I nedre del av kløfta finnes små partier med alm-lindeskog i bratt, vestvendt li. I tresjiktet er ask, lind, 
eik, bjørk og svartor vanlig. Litt plantet gran og platanlønn finnes også. Ellers er det en del berg i dagen. 
Videre oppover langs lia er vegetasjonen fattigere. Blåbærskog med furu og bjørk i tresjiktet veksler 
med mindre partier alm-lindeskog og lågurtskog. Det er særlig nærmest elva rike partier finnes. Etter 
hvert overtar fattig blandingskog med furu og bjørk dominerende i tresiktet. Vegetasjonen består av 
blåbærskog i veksling med bærlyngskog og røsslyng-blokkebærskog i øvre del av lokaliteten. På 
østsiden av elva finnes overveiende blåbæreikeskog opp til engene på Nedre Skårdal. I tresjiktet her er 
eik vanlig sammen med lind, hassel, osp og rogn. Se også figur 4 og 5. Alm-lindeskog regnes som en 
hensynskrevende vegetasjonstype (Aarrestad mfl. 2001). 
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
Skogen i lokaliteten er løvskogsdominert i nedre del med variert treslagssammensetning. Foruten eik, er 
ask, lind, rogn, hassel og osp ganske vanlig. I øvre del på fattigere mark dominerer furu og bjørk. 
Skogen er beitepåvirket, i hvert fall på østsiden, dels også på vestsiden av elva i øvre del. Alder på 
trærne varierer i nedre del av kløfta. Her finnes en god del store edelløvtrær. Et stykke opp i lia ble 
minst fire store, tidligere styvede lindetrær registrert. Et parti lenger opp langs elva på østsiden er nylig 
hogd. I øvre del er skogen gjennomgående ung og ensartet. Her er skogen preget av ordinær skogsdrift. 
Eldre skog med naturskogspreg mangler stort sett i hele kløfta. Skogen må sies å være nokså ung hele 
veien med unntak av en del store trær, og det ble ikke registrert død ved av betydning. Skogsmarka har 
mest høy bonitet, men også middels bonitet på noen arealer. 
 
I kløfta finnes en god del store blokker, sildreflater og høye bergvegger. Flere fosser finnes, og blant 
annet på østsiden av elva finnes et stort fossesprutpåvirket berg som skrår ned i elva. Kløfta gjør noen 
svinger slik at bergveggene blir eksponert i ulike himmelretninger og følgelig er det brukbar variasjon i 
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lysforhold og lokalklima. Men hovedeksponering av kløfta er mot sør og derved med god lysinnstråling 
generelt. Gammel naturskog eller elementer av dette er lite utviklet i hele undersøkelsesområdet, men 
med unntak av hogstflata på østsiden er det heller ikke registrert store inngrep. Nedre del ved broa 
preges av utfyllinger. Her finnes også et kvernhus.  
 
Artsmangfold 
 
En oppsummering av de mest interessante forekomstene er vist i tabell 4. En oppsummering av de mest 
interessante forekomstene er vist i tabell 4. I nedre del der vegetasjonen er rikest, ble arter som skogfiol, 
markjordbær, teiebær, liljekonvall, tveskjeggveronika, legeveronika, knollerteknapp, skogsveve, 
skogstorkenebb og storfrytle registrert. På berg fantes arter som blåklokke og stankstorkenebb. Lenger 
opp i kløfta på fattigere mark er blåbær, tyttebær, røsslyng, blokkebær, smyle, gullris, hårfrytle, blåtopp 
og einstape vanlige.  
 
De mest interessante artene ble funnet i kløftas nedre del fra broa ved utløpet i Storåna og opp til 
Helvetesfossen, der kulturmarka på Nedre Skårdal begynner. På bergveggene nederst ble arter som 
stripefoldmose (Diplophyllum albicans), rottehalemose (Isothecium alopecuroides), kystband 
(Metzgeria conjugata) og krusfellmose (Neckera crispa) funnet. Sistenevnte art indikerer at bergrunnen 
er noe rikere. Stortujamose (Thuidium tamariscinum) var vanlig i skogbunnen sammen med blant annet 
storkransmose (Rhytidiadelphus triquetrus). På blokker i skogbunnen finnes også arter som storstylte 
(Bazzania trilobata), kystjamnemose (Plagiothecium undulatum) og kystkransemose (Rhytidiadelphus 
loreus). Blant de mest interessante funnene var gullhårmose (Breutelia chrysocoma). Den er en art med 
eu-oseanisk utbredelse som krever høy luftfuktighet gjennom hele året (Hallingbäck 2008). I 
fosserøyksone på skrånende berg ned mot elva ble pelssåtemose Campylopus atrovirens) og 
elvetrappemose (Nardia compressa) registrert. Ellers ble rødmesigmose (Blindia acuta) og 
bergskortemose (Cynodontium polycarpon) funnet. Epifyttvegetasjonen var preget av slettbarksarter 
som vanlig flekklav (Arthonia radiata), Arthopyrenia analepta, vanlig skriftlav (Graphis scripta), brun 
skriblelav (Opegrapha rufescens), vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum) og muslinglav (Normandina 
pulchella). Ellers ble stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla) funnet. Av moser kan nevnes skjørblæremose 
(Frullania fragillifolia) og krypsilkemose (Homalothecium sericeum) på lind i sørvendt eikeskog på 
vestsiden av elva. 
 
Ingen rødlistede arter ble funnet (jf. Kålås et al 2006), men potensialet er til stede med rikelig substrat 
og egnet lokalklima for oseaniske arter. Fra før er kastanjefiltlav (Fuscopannaria sampaiana), som er 
regnet som sårbar (VU), rund porelav (Sticta fuliginosa) og grynporelav (Sticta limbata) funnet i 
nærheten (se http://artskart.artsdatabanken.no/). Kastanjefiltlav er ettersøkt men ikke gjenfunnet på 
stedet (Tønsberg mfl. 1996). 
 
Tabell 4.Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Skåråna. 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 
Moser Breutelia chrysocoma Gullhårmose - 
Moser Campylopus atrovirens Pelssåtemose - 
Moser Cynodontium polycarpon Bergskortemose - 
Moser Frullania fragillifolia Skjørblæremose - 
Moser Metzgeria conjugata Kystband - 
Moser Nardia compressa Elvetrappemose - 
Moser Neckera crispa Krusfellmose - 

Lav Arthopyrenia analepta - - 
Lav Normandina pulchella Muslinglav - 
Lav Opegrapha rufescens Brun skriblelav - 
Lav Parmeliella triptophylla Stiftfiltlav - 
Lav Thelotrema lepadinum Vanlig rurlav - 

 
Verdivurdering 
 
Lokaliteten er en naturtypelokalitet av typen bekkekløft. Kløfta er markert i nedre del med flere 
fossefall. Et flatere midtparti er tatt med for å binde sammen en mindre, men nokså markert kløft i øvre 
del av lokaliteten.  
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Vegetasjonen er rik i nedre del med alm-lindeskog og blåbær-eikeskog, men også rikere blåbærskog. I 
øvre del er skogen fattigere. Her er det dominans av blåbærskog, bærlyngskog og røsslyng-
blokkebærskog med furu og bjørk i tresjiktet. Vegetasjonen er med andre ord variert og inneholder også 
noen rike typer. Tresjiktet er også variert, men skogen er ung med lite død ved og andre strukturer 
typisk for gammel naturskog. En del eldre trær finnes likevel særlig i nedre del. Blant annet er det en del 
eldre eik og lind i blåbæreikeskogen på vestsiden av kløfta og minst fire store, gamle og tidligere 
styvede linder på østsiden av bekkekløfta. De største verdiene er knyttet til markert bekkekløfttopografi 
med rikelig og variert innhold av bergvegger, steinblokker, fossefall og stryk, og fosserøyksoner. Det er 
også variasjon i lokaklima.  
 
Samlet sett er artsmangfoldet middels. Ingen rødlistede arter ble funnet, men det er potensial for 
rødlistede fuktighetskrevende moser og lav ut fra gunstig lokalklima for arter tilknyttet fuktige 
skogsmiljøer og bekkekløfter. En del sjeldne og interessante kryptogamer ble funnet. Lokaliteten er 
rimelig velavgrenset, men bør vurderes i tilknytning til allerede kartlagt naturtypelokalitet i området. 
Det er ikke påvirkning fra kraftutbygging eller andre store tekniske inngrep, men i nedre del er det en 
del påvirkninger fra utfylling ved veien. Bekkekløften ligger i sørboreal vegetasjonssone (Moen 1998). I 
forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), 
inneholder lokaliteten ingen prioriterte skogstyper, men gjenværende forholdsvis intakte edelløvskoger 
anbefales mer generelt. I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar for bekkekløfter, men 
lokaliteten vil i forholdsvis beskjeden grad oppfylle dette ansvaret. Samlet sett vurderes Skåråna derfor i 
beskjeden grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet. 
 
Det er valgt å klassifisere lokaliteten som en naturtypelokalitet av typen bekkekløft. Lokaliteten har bra 
variasjon i topografi, lokalklima, substrater og habitater, og vegetasjon og karplanteflora er forholdsvis 
rik og med bra innslag av rike vegetasjonstyper. Topografi, lokalklima og rikelige med egnet substrat 
gjør at artsmangfoldet i kløfta er middels rikt. Ingen rødlistede arter ble registrert, men det bør være 
potensial for slike arter.  
 
Konklusjon  
 
Samlet sett vurderes Skåråna som regionalt verdifull (B i naturtypesammenheng) – verdi 3 (tabell 5).  
 
Tabell 5. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Skåråna - 08402. 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 
Skåråna * * ** ** ** ** ** 0 0 ** * 3 (**) 

 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1233 21

 

 

Figur 3. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Skåråna (08402) 
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Figur 4. Skåråna (08402), foss i nedre del av kløfta. Foto: Harald Bratli. 
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A: B: 

C: D: 

Figur 5.. Skåråna (08402). A: Stor lind. B: Helvetesfossen C: Stryk fra midtre del av bekkekløften. D: 
Fosserøykberg i midtre del. Foto: Harald Bratli. 
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