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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 Sandnes kommune.     
 
Stor takk til John Inge Johnsen (Stavanger) for å informasjon om 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: Sandnes kommune. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1234, ISBN 978-82-7658-693-0, 41 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 fire lokaliteter i Sandnes kommune. Feltarbeidet ble utført høsten 2008.  
 
Bekkekløftene er Husalifjellet ved Ims og to i området Nonsknuten-Selvikstjørn, mens Selviksåna er 
viktig bekkedrag. Alle lokalitetene ligger i sørboreal vegetasjonssone og i klart oseanisk seksjon. 
Vegetasjonen består for det meste av blåbærskog og røsslyng-blokkebærskog, samt noe gjødslet beite 
og beitet hagemark. Av interessante planteforekomster kan nevnes kystfloke (Heterocladium 
wulfsbergii, EN) fra Selviksåna, kystkorallav (Bunodophoron melanocarpum, NT), ringstry (Usnea 
flammea, VU) og vasshalemose (Isothecium holtii, EN) fra Nonsknuten-Selvikstjørn og kystkorallav, 
gul pærelav (Pyrenula occidentalis, NT) og Pachyphiale carneola (VU) fra Husalifjellet.   
 
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. I Selviksåna dekkes nokså store deler av området av oseanisk løvskog, mens 
Nonsknuten-Selvikstjørn og Husalifjellet inneholder kystbjørkeskog i middels stor grad. De undersøkte 
lokalitetene i oppfyller i liten grad det internasjonale ansvaret Norge har for bekkekløfter. Imidlertid 
utgjør de to nærliggende lokalitetene i Nonsknuten-Selvikstjørn samlet forholdsvis store verdier. Det vil 
være avinteresse å undersøke skogsområdene mellom lokalitetene samt de nordvendte sidene av 
lokalitetene fordi det antas at området har potensial for funn av flere interessante arter. 
 
Lokalitetene i Sandnes kommune verdisettes samlet sett som både nasjonalt verdifulle lokaliteter 
(tilsvarer A i naturtypesammenheng) og lokaliteter mellom nasjonalt og regionalt verdifulle (tilsvarer 
A/B i naturtypesammenheng) – verdiene 4 og 5.   
 
 

 
 
Figur. Kart over bekkekløftene i Sandnes. 
 
 
 
 
 
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 Sandnes 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, Universitetet i Oslo, 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. 
*** Heterogen vegetasjonssammensetning, mange ulike vegetasjonstyper er godt representert (med 

god arealdekning), stort spenn i vegetasjonsøkologiske gradienter. 
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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 08415 SELVIKSÅNA       5 POENG 
Referansedata 08415  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning 
Kommune Sandnes 
Vegetasjonssone Sørboreal vegetasjonsson (SB) 
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Beitet hagemarkskog, sumpskog og blåbærskog, gjødslet beitemark 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 330110 - 6531260 
Høyde over havet 25 – 80 moh. 
Areal 31 daa 
Inventert  Harald Bratli & Gunhild Rønning, 12. og 15. september 2008 

 
Sammendrag 
 
Det undersøkte området ligger ved Selvik sør for Høle på vestsiden av Høgsfjorden i Sandnes 
kommune. Det strekker seg langs elva fra riksvei 13 innover Mjådalen og videre mot sør og opp lia til 
der veien tar inn til gården Selvik. Det ligger i høydeintervallet fra 25 til 80 moh.  
 
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 sjelden snittemperaturer under 0 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger 
mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 3000 mm. 
 
Lokaliteten preges av forholdsvis rolig topografi og elva går gjennom kulturlandskap med beiter og 
beitepåvirket skog på alle kanter. I midtpartiet finnes stryk og en foss der elva går i en mindre kløft. Her 
finnes også en bratt, nordvendt bergvegg, som sammen med tett løvskog gir skyggefullt og fuktig klima 
som er gunstig for oseaniske arter. Det er også rikelig med berg og store steinblokker i dette 
skogområdet. Også i elva og langs bredden i hele strekningen er det rikelig med steiner. Berggrunnen er 
fattig, og det er ikke registrert spesielt rik vegetasjon med unntak av noe rikere sumpvegetasjon. Samlet 
har lokaliteten nokså liten variasjon i topografi, berggrunn, og vegetasjonssammensetning. 
Karplantefloraen på bakken er også nokså artsfattig og med vanlige arter. Treslagsammensetningen var 
mer variert og med løvtredominans der det er bra innslag av edelløvtrær som eik, svartor og ask. Trærne 
er gjennomgående unge, men også noen ganske store trær finnes. Lokaliteten preges av å ligge i 
kulturlandskap med flere grusveier, som krysser elva, og noe bebyggelse. Utover dette er det ingen store 
tekniske inngrep i selve området og arronderingen er middels god.  
 
Lokaliteten har et nokså rikt artsmangfold. Det mest interessante karplantefunnet er hinnebregne 
(Hymenophyllum wilsonii), som er registrert på store blokker nedenfor fossen der elva dreier mot vest. 
Ellers er det flere interessante mosefunn, som evjeelvemose (Fontinalis squamosa), skjørblæremose 
(Frullania fragillifolia), dronningmose (Hookeria lucens), og kaursvamose (Trichostomum tenuirostre). 
De fleste vokser i det skyggefulle skogspartiet mellom bergskrenten og elva i nedre del. Det samme gjør 
lavene grynfløyelslav (Megalaria pulverea), muslinglav (Normandina pulchella) og vanlig rurlav 
(Thelotrema lepadinum). Orelav (Hypotrachyna revoluta) har bra forekomster på svartor og eik flere 
steder langs elvestrekningen, også i øvre del.  
 
Én rødlistet art er funnet i denne undersøkelsen, kystfloke (Heterocladium wulfsbergii). Arten er regnet 
som sterkt truet (EN). Den ble funnet to steder på berg langs med fossen nedenfor veien til Selviksvågen 
og tilsvarende på berg langs elva på oversiden av veien. Den er funnet i Rogaland tidligere, i Selvik i 
Høle, sannsynligvis i Selviksåna. Fra tidligere er den rødlistede arten kystskeimose (Platyhypnidium 
lusitanicum) registrert i lokaliteten. Den har her den ene av sine to kjente lokaliteter i landet. Arten 
regnes som kritisk truet (CR). Den ble sist sett på 1990-tallet og det er usikkert om det nå finnes i 
lokaliteten. Forurensing av elva kan være en årsak.  
 
Lokaliteten i Selviksåna ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte 
mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten skogstypen 
oseanisk løvskog med bra forekomster av edelløvtrær. Som bekkekløft er lokaliteten mer beskjeden. 
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Samlet sett vurderes Selviksåna i noen grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet, dvs. 
oseanisk løvskog. I verdivurderingen er det lagt mest vekt på forekomst av oseaniske arter, og spesielt 
forekomst med rødlistede arter. 
 
Samlet sett vurderes Selviksåna som nasjonalt verdifull (A i naturtypesammenheng) -verdi 5. 
 
 
Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Harald Bratli og Gunhild Rønning den 12. og 15. september 2008. Det var 
oppholdsvær og brukbare lysforhold. Tidspunktet var bra for de aktuelle organismegruppene som skulle 
undersøkes (moser, lav, poresopp og karplanter). Forvaltningsområdet ble befart fra riksvei 13 og langs 
elva til veien inn til gården Selvik. Også nedre del av elva mellom fjorden og riksvei 13 ble undersøkt, 
men her var elva og kantskogen sterkt påvirket av omkringliggende bebyggelse. Det ble lagt vekt på å 
dekke bekken og de nærmeste områdene inntil den. Samlet sett ble lokaliteten godt dekket. 
 
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 moser langs elvestrekningen og den rødlistede arten kystskeimose 
(Platyhypnidium lusitanicum) har her den ene av sine to kjente lokaliteter i landet. Arten regnes som 
kritisk truet. Den ble siste sett på forekomsten på slutten av 1990-tallet med en sparsom forekomst, og 
det antas at forurensing i elva er en trussel mot forekomsten. Sandnes kommune har foretatt noe 
naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbase (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/), men det er 
ikke kartlagt lokaliteter i det aktuelle området. Heller ikke under supplerende registreringer (Jordal 
2008, Jordal & Johnsen 2008) i Rogaland er det avgrenset lokaliteter i området. Imidlertid ligger en 
klassisk lokalitet for oseaniske lav og moser bare et par kilometer mot nord (se Tønsberg mfl. 1996). 
Også ved Selviksvågen er det tidligere registrert sjeldne oseaniske lav 
(http://artskart.artsdatabanken.no). 
 
Beliggenhet 
 
Det undersøkte området ligger ved Selvik sør for Høle på vestsiden av Høgsfjorden i Sandnes 
kommune. Det strekker seg langs elva fra riksvei 13 innover Mjådalen og videre mot sør og opp lia til 
der elva går under veien inn til gården Selvik. Det ligger i høydeintervallet fra 25 til 80 moh.  
 
Naturgrunnlag 
Topografisk variasjon 
Lokaliteten preges av forholdsvis rolig topografi og elva går gjennom kulturlandskap med beiter og 
beitepåvirket skog på alle kanter. Terrenget heller mot nordøst og elva strekker seg i nordlig retning i 
øvre del for deretter å sving mot nordvest. Øvre og nedre del består av forholdsvis rolige partier der elva 
danner små stryk. Det er rikelig med steinblokker langs bredden. I midtpartiet finnes stryk og en foss 
der elva går gjennom en mindre nordvendt kløft. Nedenfor fossen der elva svinger mot nordvest finnes 
også en bratt, nokså høy, nordvendt bergvegg, som sammen med tett løvskog gir skyggefullt og fuktig 
klima som er gunstig for oseaniske arter. Det er også rikelig med berg og store steinblokker i dette 
området. Lokaliteten ligger i høydeintervallet fra 25 til 80 moh. 
 
Geologi og løsmasser 
Berggrunnen består av gneis og granittisk gneis og løsmassene består hovedsakelig av et tykt 
morenedekke, med breelvavsetninger helt nederst i lokaliteten. 
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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 °C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og februar, som 
er kaldeste måned, har sjelden snittemperaturer under 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. 
Videre er det noe lokalklimatisk variasjon innen kløfta, der det midtre skogkledde partiet er det noe mer 
fuktig og skyggefullt. 
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Området ligger i sørboreal vegetasjonssone og klart oseanisk seksjon (se også Moen 1998). 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsforslaget i lokaliteten Selviksåna (figur 2) sammenfaller med avgrenset naturtype av typen 
viktige bekkedrag. Det strekker seg langs elva fra riksvei 13 innover Mjådalen og videre mot sør og opp 
lia til der veien tar inn til gården Selvig. Det ligger i høydeintervallet fra 25 til 80 moh. i 
kulturlandskapet og er omgitt av beitemark. Beitemarka er ikke tatt med i lokaliteten, som følgelig 
avgrenses av den elvenære kantskogen, som finnes langs hele strekningen. Et midtparti der elva svinger 
mot vest består av skog og en nordvendt, bratt skrent.  
 
Vegetasjon 
 
Vegetasjonen langs øvre og nedre del av elvestrekningen består av gjødslet beite med en smal tresatt 
kant der svartor er vanlig. En del hengebjørk, eik og rogn inngår også. Det er beitet ned til elva. I midtre 
del av lokaliteten går elva gjennom en svartor- og bjørkedominert skog mellom elva og en bratt skrent 
på sørsiden. Her er vegetasjonen beitet hagemarkskog, sumpskog og blåbærskog. I tresjiktet er det her 
også en del ask. Ingen truede vegetasjonstyper ble observert (Fremstad & Moen 2001). Se også figur 1. 
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
Langs elva i nedre del står en brem med nokså ung svartor. I øvre del er det en tilsvarende kantskog 
med svartor, eik, hengebjørk, rogn og ask. Også her er trærne nokså unge. I midtre del er det sluttet skog 
der svartor, ask, hengebjørk, selje og rogn inngår i tresjiktet. Trærne her har en mer variert 
alderssammensetning fra nokså unge til store trær. Det er rikelig med store steinblokker særlig under en 
markert nordvendt bergskrent mot sør. Sammen med lukket tresjikt og nær beliggenhet til elva gir dette 
skyggefullt lokalklima med høy luftfuktighet. Skogen er beita og det finnes knapt død ved. På nordsiden 
av elva er det plantet noe sitkagran. Skogen strekker seg opp langs elva mot veien som går til 
Selviksvågen i et brattere parti der det er en liten foss. Her er svartor og bjørk vanlig. Trollhegg ble også 
registrert. Langs hele elvestrekningen er det steiner langs elvebredden, dels også ute i selve elva. Det er 
ingen tekniske inngrep i lokaliteten utover veien til Selviksvågen.  
 
Artsmangfold 
 
En oppsummering av de mest interessante forekomstene er vist i tabell 2. Vegetasjonen preges av 
kulturmarksarter typisk for nokså næringsrike beiter. Arter som sølvbunke, blåtopp, tepperot, engkvein, 
gulaks, engsyre, engsoleie, hvitkløver og englodnegras er registrert. I fuktskogen i midtre del er arter 
som blåbær, bjønnkam, maiblom, gjøksyre, smyle, engkvein og skogfiol funnet. På steiner er det en del 
kystkransemose (Rhytidiadelphus loreus), storstylte (Bazzania trilobata)og rødmuslingmose (Mylia 
taylorii). Stortujamose (Thuidium tamariscinum) er vanlig i skogbunn. I fuktige partier finnes blant 
annet pors, myrtistel, stjernestarr, knappsiv, flaskestarr, myrfiol, strandrør og mannasøtgras. Opp langs 
fossen mot veien til Selviksvågen finnes blåbærskog med blåbær, gjøksyre, gullris og hengeving.  
 
Det mest interessante karplantefunnet er av hinnebregne (Hymenophyllum wilsonii), som er registrert på 
store blokker nedenfor fossen der elva dreier mot vest. Hinnebregne er en eu-oseanisk plante knyttet til 
sure bergvegger og steinblokker på steder med høy luftfuktighet (Fægri 1960). Ellers er det bra 
forekomster med typiske fuktighetskrevende arter som småstylte (Bazzania tricrenata), storstylte 
(Bazzania trilobata) og stripefoldmose (Diplophyllum albicans). Matteblæremose (Frullania tamarisci) 
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vokser både på løvtrær og berg. På stein i rolig parti av elva nær riksvei 13 finnes evjeelvemose 
(Fontinalis squamosa). Andre interessante mosefunn er skjørblæremose (Frullania fragillifolia), 
dronningmose (Hookeria lucens), og kaursvamose (Trichostomum tenuirostre) som alle vokser i det 
skyggefulle skogspartiet mellom bergskrenten og elva. Dronningmose er en oseanisk art som krever høy 
luftfuktighet og hyppig nedbør og vokser typisk skyggefullt ved basis av bergvegger (Størmer 1969). 
Også lavene grynfløyelslav (Megalaria pulverea), muslinglav (Normandina pulchella) og vanlig rurlav 
(Thelotrema lepadinum) vokste på trær i det skyggefulle skogspartiet. Orelav (Hypotrachyna revoluta) 
har bra forekomster på svartor og eik flere steder langs elvestrekningen, også i øvre del. Grynfløyelslav 
er en kystbundet lav som vanligvis vokser på stammen av ulike løvtrær (Tønsberg 1992). Den finnes i 
lavlandet på Vestlandet og i Midt-Norge der den inngår i boreal regnskog (Holien & Tønsberg 1996).  
 
En rødlistet art er funnet i denne undersøkelsen (jf. Kålås mfl. 2006). Kystfloke (Heterocladium 
wulfsbergii) ble funnet to steder på berg langs med fossen nedenfor veien til Selviksvågen og 
tilsvarende på berg langs elva på oversiden av veien. Arten er regnet som sterkt truet (EN) og den har 
bare en håndfull forekomster i landet. Den er funnet i Rogaland tidligere, i Selvik i Høle, sannsynligvis i 
Selviksåna. Arten vokser på steiner i elver og bekker og antas å være sårbar for vannløpsendringer og 
forurensing. Fra tidligere er det undersøkt moser langs elvestrekningen og den rødlistede arten 
kystskeimose (Platyhypnidium lusitanicum) har her den ene av sine to kjente lokaliteter i landet. Arten 
regnes som kritisk truet (CR). Den ble sist sett på forekomsten på slutten av 1990-tallet med en sparsom 
forekomst og det antas at forurensing i elva er en trussel mot forekomsten. Arten ble ikke funnet i denne 
undersøkelsen, og det er uvisst om den fortsatt er til stede. Det ble observert en del en algepåvekst på 
stein i elva. 
 
Tabell 2. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Selviksåna. 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 
Karplanter Hymenophyllum wilsonii  Hinnebregne - 

Moser Fontinalis squamosa Evjeelvemose - 
Moser Frullania fragillifolia Skjørblæremose - 
Moser Heterocladium wulfsbergii Kystfloke EN 
Moser Hookeria lucens Dronningmose - 
Moser Thuidium tamariscinum  Stortujamose - 
Moser Trichostomum tenuirostre Kaursvamose - 
Lav Hypotrachyna revoluta  Orelav - 
Lav Megalaria pulverea  Grynfløyelslav - 
Lav Normandina pulchella  Muslinglav - 
Lav Thelotrema lepadinum  Vanlig rurlav - 

 
Verdivurdering 
 
Lokaliteten er klassifisert som en naturtypelokalitet av typen viktige bekkedrag. Denne naturtypen er 
valgt siden elvestrekningen ligger i kulturlandskap og topografisk sett er forholdsvis flat med unntak av 
fossen. Det midtre partiet av lokaliteten er skogkledd. Ellers er det elvekantskog langs resten av 
strekningen. Skogen i lokaliteten er ung og med løvskogsdominans og det er brukbar variasjon i treslag. 
Beitemark omgir lokaliteten og det er beitet helt ned til elva. Skogen i midtre del er også beitepåvirket. 
Som skogslokalitet med naturskogskvaliteter er derfor lokaliteten mindre viktig, men det er rikelig med 
berg og blokker i det skyggefulle midtpartiet.  Her er vegetasjonen fuktpreget og en høy, bratt bergvegg 
ligger i sør. Dette gir gunstig lokalklima. I dette området er det rike forekomster med 
fuktighetskrevende moser på steiner og berg og det samme gjelder epifyttiske moser og lav på trærne. 
Som oseanisk løvskog med edelløvtrær har skogspartiet derfor høyere verdi. En rødlistet art i kategori 
sterkt truet ble funnet, og fra før er den kritisk truete arten kystskeimose funnet i lokaliteten. 
Berggrunnen er fattig og det er ikke innslag av basekrevende karplanter. Ingen sjeldne vegetasjonstyper 
ble observert. 
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Samlet sett har derfor lokaliteten forholdsvis liten variasjon i substrater og habitater, men den har 
gunstig lokalklima for fuktighetskrevende moser og lav. Den er rimelig velavgrenset og uten påvirkning 
fra kraftutbygging. Imidlertid kan det synes som om elva er preget av næringssig fra omkringliggende 
enger og dette kan virke negativt på vannlevende arter. Den er litt påvirket av grusveier og litt 
bebyggelse nær inntil, ellers er det ingen tekniske inngrep av betydning. Nedre del nedenfor riksvei 13 
er imidlertid sterkt påvirket og derfor utelatt. Samlet sett er artsmangfoldet høyt. Det er påvist en 
rødlistet art og det antas å være potensial for flere rødlistede moser og kanskje også lav. I tillegg ble det 
registrert en del kravfulle oseaniske moser og lav foruten den eu-oseaniske bregnen hinnebregne.  
 
Lokaliteten ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte mangler ved 
skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten skogstypen oseanisk løvskog 
med bra forekomster av edelløvtrær. Som bekkekløft er lokaliteten mer beskjeden. Samlet sett vurderes 
Selviksåna i noen grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet, dvs. oseanisk løvskog. I 
samlet verdivurdering er det lagt størst vekt på artsmangfold og da særlig forekomster med sjeldne 
oseaniske arter, og rødlistede vannlevende arter. 
 
Det er valgt å klassifisere lokaliteten som en naturtypelokalitet av typen viktige bekkedrag. Lokaliteten 
har forholdsvis begrenset variasjon av substrater og habitater, vegetasjon og karplanteflora. Topografisk 
sett er den beskjeden som bekkekløft med unntak av fossen i midtpartiet. Her finnes også skyggefull 
skog med ganske bra substratmengder for fuktighetskrevende moser og lav, både løvtrær langs elva og 
blokker og berg. Lokaliteten ligger også i en region med mye nedbør. Samlet gjør dette at 
artsmangfoldet i kløfta er forholdsvis høyt. En rødlistet art i kategorien sterkt truet ble registrert, og en 
kritisk truet art er registrert i lokaliteten tidligere.  
 
Konklusjon  
 
Samlet sett vurderes Selviksåna som nasjonalt verdifull (A i naturtypesammenheng) -verdi 5 (tabell 3). 
 
Tabell 3. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Selviksåna - 08415. 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 
Selviksåna 0 0 * (*) * *** 0(*) 0 0 * * 5(***) 
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A: 

B: C: 

Figur 1. Selviksåna (08415). A: Fra rolig parti i nedre del av lokaliteten B: Bratt bergvegg i ung 
løvskog C: Blokkrik elvebredd med løvtrær i midtre del av lokaliteten. Foto: Harald Bratli. 
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Figur 2. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Selviksåna (08415). 
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LOKALITET 08416 NONSKNUTEN-SELVIKSTJØRN 1  4 POENG 
Referansedata 08416  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning 
Kommune Sandnes 
Vegetasjonssone Sørboreal vegetasjonssone (SB) 
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Blåbærskog, røsslyng-blokkebærskog, bærlyngskog, bergvegg av 

hinnebregneutforming. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 329910, 6530310 
Høyde over havet 82 – 310 moh. 
Areal 131 daa 
Inventert  Harald Bratli & Gunhild Rønning, 13. september 2008 

 
Sammendrag 
 
Nonsknuten – Selvikstjørn 1 ligger på vestsiden av Høgsfjorden ved Selvig sør for Høle i Sandnes 
kommune. Lokaliteten ligger i lia mellom Nonsknuten og Middagsnuten rett sør for Selvikstjørn. Den 
ligger i høydeintervallet 82 til 310 moh.  Elva danner en markert bekkekløft i midtre del før den ender i 
et slakere parti der det er bygd opp en rasvifte før utløpet i Selvikstjørna. I øvre del er bekkekløfta nokså 
dyp, men uten spesielt høye og bratte bergvegger på sidene. Helt øverst flater den ut mot myra der elva 
har sin opprinnelse. Blokkrikt substrat preger mye av skogbunnen og særlig langs bekken er det rikelig 
med store steinblokker. En markert bergvegg avgrenser lokaliteten mot vest og mot øst avgrenses den 
mot fjellsidene av Middagsnuten. 
 
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 sjelden snittemperaturer under 0 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger 
mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 3000 mm. Lokalklima er preget av høy 
luftfuktighet på grunn av nordvendt beliggenhet og bekkekløfttopografi. 
 
Lokaliteten har god variasjon i topografi, lokalklima og substrat, men berggrunnen er lite variert. 
Treslags- og vegetasjonssammensetning er også nokså ensartet. Furu og bjørk dominerer tresjiktet, men 
litt rogn, hassel og osp, samt busker med hegg, trollhegg og ørevier finnes også. Trærne er 
gjennomgående nokså unge. Det ble registrert noe gammel furu i midtpartiet av kløfta. Her var det også 
noe død ved. Utover dette var det få naturskogselementer, men det ble ikke registrert hogstinngrep av 
betydning. Vegetasjonen består overveiende av blåbærskog og røsslyng-blokkebærskog, samt litt 
bærlyngskog. Små arealer med lågurtpreg ble så vidt registrert. I nedre og øvre del bar lia preg av 
utmarksbeite. Det er ingen tekniske inngrep i selve forvaltningsområdet og arronderingen er god.  
 
Karplantefloraen på bakken er artsfattig og med vanlige arter, mens artsmangfoldet på fuktige blokker 
og bergvegger er rikt.  Det ble registrert to rødlistede arter. Ringstry (Usnea flammea) regnes som sårbar 
(VU), mens kystkorallav (Bunodophoron melanocarpum) regnes som nær truet. På trærne ble noen mer 
kravfulle epifytter registrert. Potensialet for funn av flere sjeldne og rødlistede moser og lav er opplagt 
til stede. Den oseaniske karplanten hinnebregne (Hymenophyllum wilsonii) er registrert på store blokker 
med flere forekomster. Også flere sjeldne moser med oseanisk utbredelse er observert, som heimose 
(Anastrepta orcadensis), gullhårmose (Breutelia chrysocoma), trøsåtemose (Campylopus flexuosus), 
stubbeglefsemose (Cephalozia catenulata), raspljåmose (Dicranodontium asperulum), bergljåmose 
(Dicranodontium uncinatum), grannkrekmose (Lepidozia pearsonii), småhinnemose (Plagiochila 
punctata), purpurmose (Pleurozia purpurea) og kysthoggtann (Tritomaria exsecta). Dette er arter som 
er antatt å være gode indikatorer på boreale regnskogsmiljøer på Vestlandet. Skogtypen i kløfta kan 
kalles kystbjørkeskog, selv om kontinuitetspreg synes å mangle. I verdivurderingen er forekomst av 
dette artsmangfoldet tillagt størst vekt. 
 
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), finnes 
derfor den priorterte skogstypen kystbjørkeskog. Dette er en skogstype som er mangelfullt fanget opp i 
skogvernet. Det samme gjelder generelt for bekkekløfter. Lokaliteten bidrar derfor til mangeloppfyllelse 
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i noen grad. Lokaliteten ligger også nær lokalitet 8417 Nonsknuten Selvikstjørn 2, og det er naturlig å se 
de to lokalitetene i sammenheng.  
 
Samlet sett vurderes Nonsknuten – Selvikstjørn 1 som mellom nasjonalt og regionalt verdifull 
med vekt på nasjonalt verdifull (A/B i naturtypesammenheng) - verdi 4. 
 
Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Harald Bratli og Gunhild Rønning for det meste langs bekken i selve kløfta 
og et stykke ut på vestsiden av kløfta og opp lia til ca. 310 moh. den 13. 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. 
Forvaltningsområdet ble befart fra utløpet av elva i Selvikstjørna på 82 moh. til der bekken starter i en 
myr ca. 310 moh. Det ble lagt vekt på å dekke bekkekløfta og de nærmeste områdene inntil den. Samlet 
sett ble lokaliteten rimelig godt dekket, best langs bekken. 
 
Tidligere undersøkelser 
 
Fra tidligere er det så vidt en kjenner til ikke foretatt undersøkelser i området. Sandnes kommune har 
foretatt noe naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbase (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/), 
men det er ikke kartlagt lokaliteter i det aktuelle området. Heller ikke under supplerende registreringer 
(Jordal 2008, Jordal & Johnsen 2008) i Rogaland er det avgrenset lokaliteter i området. Imidlertid ligger 
en klassisk lokalitet for oseaniske lav og moser bare et par kilometer mot nord (se Tønsberg mfl. 1996). 
Også ved Selviksvågen er det tidligere registrert sjeldne oseaniske lav 
(http://artskart.artsdatabanken.no). 
 
Beliggenhet 
 
Det undersøkte området ligger ved Selvik sør for Høle på vestsiden av Høgsfjorden i Sandnes 
kommune. Det ligger i den bratte, overveiende nordvendte lia sør for Selviktjørnet mellom Nonsknuten 
og Middagsnuten. Elva kommer fra en myr et stykke sør for kløfta. Bekkekløfta dekker et vertikalt 
spenn av lia fra 82 moh. til 310 moh.  
 
Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon 
Elva danner en markert kløft i bratt, nordvendt skogsli på sørsiden av Selviksvatnet. I nedre del er det et 
slakere parti der det er bygd opp en rasvifte før utløpet i Selvikstjørna. Fra ca 100 moh. og oppover går 
elva i en bekkekløft. Nederst er den smal og her er det også en foss. Midtpartiet av kløfta har typisk 
bekkekløfttopografi med bratte, høye og loddrette bergvegger, og rikelig med store blokker. Her er det 
flere småfosser og stryk. Kløfta er overveiende nordvendt, men svinger svakt mot øst og så mot vest, 
slik at eksposisjon og lysforhold veksler. Samlet gir dette høy luftfuktighet og fosserøykpåvirkning. I 
øvre del er bekkekløfta nokså dyp, men uten spesielt høye og bratte bergvegger på sidene. Helt øverst 
flater den ut mot myra der elva har sin opprinnelse. En markert nordvendt bergvegg avgrenser 
lokaliteten mot vest. Lokaliteten har samlet bra variasjon med hensyn til topografi. Den ligger i 
høydeintervallet 82 til 310 moh. 
 
Geologi og løsmasser 
Berggrunnen består av gneis, granittisk gneis og båndgneis, og løsmassedekket består av et tynt 
morenelag. 
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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 °C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og februar, som 
er kaldeste måned, har sjelden snittemperaturer under 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. 
Videre er det noe lokalklimatisk variasjon innen kløfta. I midtre del, og dels også nederst, der kløfta er 
dypest og brattest er det noe mer fuktig og skyggefullt enn lengre oppe, der det er noe mer åpent.  
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Området ligger i sørboreal vegetasjonssone og klart oseanisk seksjon (se også Moen 1998). 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsforslaget i lokaliteten Selvikstjørna – Nonsknuten 1 (figur 3) sammenfaller med avgrenset 
naturtype av typen bekkekløft. Nedre grense går langs bredden av Selvikstjørna 82 moh. et stykke ut på 
hver side av utløpet av elva i tjernet. Her har elva dannet en rasvifte som domineres av løvskog. Videre 
oppover i lia følger lokaliteten bekkekløfta som avgrenses mot de bratte bergsidene av Middagsnuten 
mot øst. Mot vest er det tatt med litt skog mellom selve kløfta og bratte bergsider mot Nonsknuten.  I 
øvre del flater terrenget ut og her følger lokaliteten elva og de nærmeste skogarealene til den. 
Lokaliteten avsluttes der elva har sitt utspring i en mindre fattigmyr ca. 310 moh. Skogen i nedre del 
mot vest (mellom denne og lokalitet 8417 Nonsknuten – Selvikstjørn 2) er ikke undersøkt. Det samme 
gjelder skogen i nedre del mot øst, bortenfor rasviften.  
 
Vegetasjon 
 
I nedre del av lokaliteten der elva har dannet en rasvifte ut mot Selvikstjørn, preges vegetasjonen av 
grasrik blåbærskog på grovt blokkrikt substrat. Bjørk dominerer i tresjiktet og vegetasjonen er 
beitepåvirket. Omtrent ved 100 moh. der kløfta begynner, er furu vanligere i tresjiktet. Her er det også 
mindre arealer med litt rikere vegetasjon der skogfiol, teiebær, engsoleie, enghumleblom og mjødurt 
kommer inn. Videre oppover i lia kommer det inn litt røsslyng-blokkebærskog. Furu er mer 
dominerende og det finnes en del smårogn. Fra ca. 250 moh. overtar mer åpen og beitepåvirket 
blåbærskog der enkelte mer kravfulle arter også inngår. I feltsjiktet finnes blant annet blåbær, maigull 
(mindre vanlig i Rogaland), tepperot, gulaks, smyle, hengeving, engsoleie, skogstorkenebb og skogfiol. 
Skogen er en blandingsskog med furu og bjørk. I øvre del der det flater mer ut, er vegetasjonen fattigere 
med røsslyng-blokkebærskog, bærlyngskog og litt blåbærskog. Lyngarter som røsslyng, krekling, 
blokkebær, tyttebær og blåbær dominerer. Spredt oppover nedre og midtre del av lia finnes den sjeldne 
vegetasjonstypen bergvegg av hinnebregneutforming, som regnes som hensynskrevende (Fremstad & 
Moen 2001). Utover det ble ingen truede vegetasjonstyper registrert. Se også figur 4. 
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
Skogen i lokaliteten består overveiende av nokså ung furu- og bjørkeskog. Nederst i lokaliteten ved 
bredden av Selvikstjørn dominerer noe beitepåvirket, forholdsvis ung bjørkeskog. Her deler elva seg i et 
hovedløp og flere mindre småbekker utover rasviften som elva har bygd opp. Skogen står på grovt, 
blokkrikt substrat. Omtrent ved 100 moh. starter kløfta, og elva danner en foss. Her kommer en del furu 
inn i tresjiktet. I kløfta finnes en del eldre furu og det ble også registrert noe død ved. Videre oppover 
fra ca. 225 moh. er skogen mer beitepåvirka med furu og bjørk i blanding. Noe smårogn finnes også. 
Trærne er forholdsvis unge og det ble observert lite død ved. I øvre del preges tresjiktet av ung bjørk. 
Under en skrent ca 180 moh. på vestsiden av kløfta finnes et parti med større osp i bratt noe 
rasmarkpreget terreng. Her var det også litt hassel.  
 
Kløfta er mest markert i midtpartiet av lia og her er det store blokker og høye bergvegger. Generelt er 
det skogbunnen preget av blokkrikt substrat. Hele området ligger nær kulturlandskap og både i nedre og 
øvre del er skogen noe beitepåvirket, mens de midtre delene virker mer upåvirket av beite. Skogen er 
generelt homogen og nokså ung og ensartet. Gammel naturskog eller elementer av dette mangler for en 
stor del i undersøkelsesområdet. Det ble bare registrert litt død ved og med unntak av noe furu finnes få 
grove, gamle trær. Men det ble heller ikke registrert hogstinngrep av betydning. Skogen har 
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gjennomgående middels og lav bonitet. Det er ingen tekniske inngrep i selve forvaltningsområdet, men 
et gjerde finnes i øvre del.  
 
Artsmangfold 
 
En oppsummering av de mest interessante forekomstene er vist i tabell 4. I skogbunnen er bare vanlige 
karplanter registrert. I den bjørkedominerte skogen nederst i lokaliteten er arter som blåbær, tyttebær, 
engkvein, tepperot, bjønnkam, smyle, blåtopp, gjøksyre, gullris og hengeving vanlige. Litt hassel, rogn, 
trollhegg og ørevier finnes også. I skogbunn og på blokker finnes arter som storstylte (Bazzania 
trilobata), rødmuslingmose (Mylia taylorii) og kystkransemose (Rhytidiadelphus loreus). Østgrensa av 
lokaliteten dannes av en markert nordvendt bergvegg. På denne ble raspljåmose (Dicranodontium 
asperulum) og bergljåmose (Dicranodontium uncinatum) funnet. På rogn ble skjørblæremose (Frullania 
fragillifolia) og muslingmose (Normandina pulchella) funnet. På hassel finnes arter som vanlig skriftlav 
(Graphis scripta) og vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum). 
 
Langs bekken i kløfta finnes flere sjeldne, oseaniske moser, som heimose (Anastrepta orcadensis), 
gullhårmose (Breutelia chrysocoma), stubbeglefsemose (Cephalozia catenulata), raspljåmose 
(Dicranodontium asperulum), bergljåmose (Dicranodontium uncinatum), grannkrekmose (Lepidozia 
pearsonii), småhinnemose (Plagiochila punctata), purpurmose (Pleurozia purpurea) og kysthoggtann 
(Tritomaria exsecta). Hinnebregne (Hymenophyllum wilsonii) ble funnet på berg og blokker langs 
fossen flere steder fra ca. 100 moh. til ca. 180 moh. De fleste av disse artene er antatt å være gode 
indikatorer for boreale regnskogsmiljøer i Norge (Bendiksen mfl. 2008). Hinnebregne er en eu-oseanisk 
plante knyttet til sure bergvegger og steinblokker på steder med høy luftfuktighet (Fægri 1960). 
Gullhårmose er også en art med oseanisk utbredelse og som krever høy luftfuktighet gjennom hele året 
(Størmer 1969, Hallingbäck 2008). Arten forekommer gjerne på steiner i nedkant av nordvendte 
bergvegger, der lokalklima preges av høy fuktighet. Raspljåmose og bergljåmose krever også høy 
fuktighet og høy nedbørfrekvens, i følge Størmer (1969) helst mer enn 175 dager med nedbør i året. De 
krever også milde vintertemperaturer, helst med januartemperaturer over 0 °C. Bergljåmose er den 
sjeldneste av de to artene, og den synes å ha noe høyere temperaturkrav. Kysthoggtann har en vestlig 
utbredelse og er nokså sjelden. I følge Artskart (http://artskart.artsdatabanken.no) er den funnet én gang 
tidligere i Rogaland. Mer vanlige arter på bergene er blant annet tråddraugmose (Anastrophyllum 
minutum), småstylte (Bazzania tricrenata), storstylte (Bazzania trilobata), trøsåtemose (Campylopus 
flexuosus), fleinljåmose (Dicranodontium denudatum), stripefoldmose (Diplophyllum albicans) og 
rustmose (Tetralophozia setiformis). 
 
Vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum) finnes temmelig hyppig på rogn i midtpartiet av kløfta. Der 
denne er mest markert og gjør noen svinger ble det registrert bra forekomster av den rødlistede laven 
ringstry (Usnea flammea) på eldre furu, dels også på rogn. Arten regnes som sårbar (VU).  Ringstry er 
en eu-oseanisk art, som krever hyppig nedbør og milde vintre (Jørgensen 1996, Tønsberg mfl. 1996). 
Den vokser vanligvis på furu eller bergvegger i kystfuruskog. På berg ble kystkorallav (Bunodophoron 
melanocarpum) funnet. Arten regnes som nær truet (NT) og har en suboseanisk utbredelse (Jørgensen 
1996), knyttet til bergvegger i områder med høy luftfuktighet på Vestlandet. Av andre interessante 
lavfunn kan nevnes Arthonia arthonioides, kattefotlav (Arthonia leucopellaea) og gammelgranlav 
(Lecanactis abietina). Arthonia arthonioides er en suboseanisk lav som vokser på overhengende berg 
eller løvtrær i lavlandet på Vestlandet (Jørgensen 1996). Skriftlav (Graphis scripta) finnes på løvtrær. 
Larvemose (Nowellia curvifolia) har en pen forekomst på død furuved. Ut fra artsinventar kan 
skogtypen karakteriseres som en type oseanisk bjørkeskog, men den er uten kontinuitet i død ved. Ingen 
andre rødlistede arter (jf. Kålås mfl. 2006) enn de to lavartene ble påvist i denne undersøkelsen, men det 
er bra potensial for sjeldne oseaniske moser og lav. 
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Tabell 4. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Nonsknuten – Selvikstjørn 1. 
Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 

Karplanter Hymenophyllum wilsonii  Hinnebregne - 
Moser Anastrepta orcadensis Heimose - 
Moser Breutelia chrysocoma Gullhårmose - 
Moser Campylopus flexuosus Trøsåtemose - 
Moser Cephalozia catenulata Stubbeglefsemose - 
Moser Dicranodontium asperulum Raspljåmose - 
Moser Dicranodontium uncinatum Bergljåmose - 
Moser Frullania fragillifolia Skjørblæremose - 
Moser Lepidozia pearsonii Grannkrekmose - 
Moser Nowellia curvifolia Larvemose - 
Moser Plagiochila punctata Småhinnemose - 
Moser Pleurozia purpurea Purpurmose - 
Moser Tritomaria exsecta Kysthoggtann - 
Lav Arthonia arthonioides  - - 
Lav Arthonia leucopellaea  Kattefotlav - 
Lav Graphis scripta Vanlig skriftlav - 
Lav Lecanactis abietina  Gammelgranlav - 
Lav Normandina pulchella  Muslinglav - 
Lav Thelotrema lepadinum Vanlig rurlav - 
Lav Bunodophoron melanocarpum Kystkorallav NT 
Lav Usnea flammea  Ringstry VU 

 
 
Verdivurdering 
 
Lokaliteten er en naturtypelokalitet av typen bekkekløft. Skogen i lokaliteten er, med unntak av noe 
eldre furu i midtpartiet, nokså ung og ensartet. Det er også liten variasjon i treslagsammensetning og 
sjiktning, men noe hassel og osp trekker opp helhetsinntrykket. Vegetasjonen er beitepåvirket i øvre og 
nedre del og det er begrenset med død ved og andre strukturer forbundet med eldre naturskog. 
Midtpartiet av kløfta utgjør en markert bekkekløft med høye bergvegger, en mindre foss og rikelig med 
store blokker og topografi, eksposisjon og lysforhold veksler. I øvre del er topografien mindre markert. 
Selv om elva er forholdsvis liten, har den antagelig stor vannføring under flommer og etter store 
nedbørmengder. Lokaliteten har derfor samlet bra variasjon med hensyn til topografi, og den 
nordvendte beliggenheten og rikelig forekomst av store blokker og småberg i lia gir gunstige forhold for 
fuktighetskrevende arter. Dette er særlig merkbart langs elva, men også i en markert nordvendt 
brattskrent vest i lokaliteten. Berggrunnen er fattig og det er beskjedent innslag av kravfulle karplanter, 
men det er tendenser til lågurtpreg og litt rikere fuktskog noen steder. Den hensynskrevende 
vegetasjonstypen bergvegg, hinnebregneutforming ble observert. 
 
På furu ble en rødlistet lav i kategori sårbar (VU) funnet, og på berg ble en rødlistet lav i kategori nær 
truet (NT) funnet. Det ble registrert en rekke kravfulle moser tilknyttet fuktige blokker og bergvegger. 
Lokaliteten ligger i en region med høy nedbør og den nordvendte lia med markert kløft der bekken 
danner fosser og stryk gir gunstig lokalklima for arter tilknyttet fuktige skogsmiljøer og bekkekløfter.  
 
Samlet sett har bekkekløften middels variasjon i substrater og habitater, og den har gunstig lokalklima. 
Den er velavgrenset og uten påvirkning fra kraftutbygging eller andre inngrep, men vegetasjonen er 
beitepreget i øvre og nedre del. Samlet sett er artsmangfoldet høyt. Det er påvist rødlistede arter og det 
antas å være potensial for flere rødlistede moser og lav. Mange moseartene som er funnet i lokaliteten er 
antatt å være gode indikatorer for boreal regnskogsmiljøer i Norge. 
 
Bekkekløften ligger i sørboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte mangler ved 
skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten den prioriterte skogstypen 
kystbjørkeskog, men skogen har neppe kontinuitetspreg. I skogvernmangelen har også Norge 
internasjonalt ansvar for bekkekløfter, og lokaliteten bidrar i noen grad til å oppfylle dette ansvaret. 
Samlet sett vurderes lokaliteten derfor i noen grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet. I 
samlet verdivurdering er det lagt stor vekt på artsmangfold av oseaniske moser og lav inkludert 
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forekomst av rødlistede arter. Lokaliteten ligger også nær lokalitet 8417 Nonsknuten Selvikstjørn 2, og 
det er naturlig å se de to lokalitetene i sammenheng. 
 
Det er valgt å klassifisere lokaliteten som en naturtypelokalitet av typen bekkekløft. Lokaliteten har bra 
variasjon i lokalklima, substrater og habitater, mens vegetasjon og karplanteflora er forholdsvis ensartet. 
Topografisk sett er den variert med mange av de karakteristika som er typisk for bekkekløfter. Den 
nordvendte beliggenheten i en region med mye nedbør og med rikelig egnet substrat for 
fuktighetskrevende moser og lav gjør at artsmangfoldet i kløfta er rikt. To rødlistede arter i kategori 
sårbar og nær truet er registrert, samt en rekke andre arter som antas å være indikatorer på boreale 
regnskogsmiljøer i Norge. Samlet gir dette verdien regionalt til nasjonalt verdifull med 4 poeng. 
 
Konklusjon  
 
Samlet sett vurderes Nonsknuten – Selvikstjørn 1 som mellom nasjonalt og regionalt verdifull med vekt 
på nasjonalt verdifull (A/B i naturtypesammenheng) - verdi 4 (tabell 5). 
 
 
Tabell 5. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Nonsknuten – Selvikstjørn 1 - 08416. 
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 
Nonsknuten – 
Selvikstjørn 1 

* *(*) ** * ** **(*) 0(*) 0(*) 0 * 0(*) 4(***/**) 
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Figur 3. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Nonsknuten – Selvikstjørn 1 
(08416). 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1234 24

 
A: 

 
B: C: 

Figur 4. Nonsknuten – Selvikstjørn 1 (08416). A: Oversikt over lokaliteten. B: Parti fra kløfta med 
foss i trang kløft. C: Habitat for ringstry (Usnea flammea). Foto: Harald Bratli. 
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LOKALITET 08417 NONSKNUTEN-SELVIKSTJØRN 2  5 POENG 
Referansedata 08417  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning 
Kommune Sandnes 
Vegetasjonssone Sørboreal vegetasjonssone (SB) 
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Blåbærskog og bærlyngskog, noe fattigmyr og bergvegg av 

hinnebregneutforming. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 329477 - 6530308 
Høyde over havet 85 – 260 moh. 
Areal 41 daa 
Inventert  Harald Bratli & Gunhild Rønning, 12. september 2008 

 
Sammendrag 
 
Nonsknuten – Selvikstjørn 2 ligger på vestsiden av Høgsfjorden ved Selvig sør for Høle i Sandnes 
kommune. Lokaliteten ligger i Vassbotnlia vest for Nonsknuten på begge sider av bekken fra 
Hatlebergtjørnet. Den ligger i høydeintervallet 85 til 260 moh.  Lia er forholdsvis jevn og bekken går i 
en grunn kløft. Lia er nordvendt og har en lokalklima med høy luftfuktighet.  Berggrunnen er fattig, 
blokkrikt substrat preger skogbunnen og særlig langs bekken er det rikelig med store steinblokker. 
Mindre bergvegger bryter opp topografien i lia. 
 
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 sjelden snittemperaturer under 0 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger 
mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 3000 mm. 
 
Lokaliteten har liten variasjon i topografi, berggrunn, treslags- og vegetasjonssammensetning. 
Lokalklima er preget av høy luftfuktighet. Furu og bjørk dominerer tresjiktet, men litt rogn og einer 
finnes også. Trærne er gjennomgående unge og det er lite død ved. Det ble ikke registrert hogstinngrep 
av betydning. Karplantefloraen på bakken er også artsfattig og med vanlige arter. Vegetasjonen består 
av litt fattigmyr og fuktskog nederst i lia, ellers dominerer røsslyng-blokkebærskog og bærlyngskog. I 
øvre del inngår beitepåvirket blåbærskog. Også nedre del av lia bærer preg av utmarksbeite. Det er 
ingen tekniske inngrep i selve forvaltningsområdet og arronderingen er middels god.  
 
Nonsknuten – Selvikstjørn 2 har et rikt artsmangfold, og det ble registrert to rødlistede arter. 
Vasshalemose (Isothecium holtii) regnes som sterkt truet (EN), mens kystkorallav (Bunodophoron 
melanocarpum) regnes som nær truet (NT). Potensialet for funn av flere sjeldne og rødlistede moser og 
lav er opplagt til stede. Den oseaniske karplanten hinnebregne (Hymenophyllum wilsonii) ble registrert 
på store blokker med flere forekomster fra ca. 100 moh. og oppover til ca. 180 moh. Også flere mer 
eller mindre sjeldne moser med oseanisk utbredelse ble observert: steindraugmose (Anastrophyllum 
saxicola), kystsotmose (Andreaea alpina), ranksnømose (Anthelia julacea), gullhårmose (Breutelia 
chrysocoma), pelssåtemose (Campylopus atrovirens), trøsåtemose (Campylopus flexuosus), 
stubbeglefsemose (Cephalozia catenulata), krusskortemose (Cynodontium fallax), raspljåmose 
(Dicranodontium asperulum), bergljåmose (Dicranodontium uncinatum), grannkrekmose (Lepidozia 
pearsonii), purpurmose (Pleurozia purpurea) og sagtvebladmose (Scapania umbrosa). I 
verdivurderingen er forekomst av dette artsmangfoldet tillagt størst vekt. 
 
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), finnes 
den priorterte skogstypen kystbjørkeskog. Dette er en skogstype som er mangelfullt fanget opp i 
skogvernet. Det samme gjelder generelt for bekkekløfter, men som bekkekløft er lokaliteten marginal. 
Lokaliteten bidrar til mangeloppfyllelse i noen grad. Lokaliteten ligger også nær lokalitet 8416 
Nonsknuten Selvikstjørn 1, og det er naturlig å se de to lokalitetene i sammenheng.  
 
Samlet sett vurderes Nonsknuten – Selvikstjørn 2 som nasjonalt verdifull (A i 
naturtypesammenheng) - verdi 5. 
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Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Harald Bratli og Gunhild Rønning for det meste langs bekken og opp lia til 
ca. 300 moh. den 12. 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. 
Forvaltningsområdet ble befart fra ca. 85 til 260 moh., og det ble lagt vekt på å dekke bekken og de 
nærmeste områdene inntil den. Samlet sett ble lokaliteten godt dekket, men det er ukjent hvilke 
naturverdier som finnes utenfor lokaliteten i lia mot øst og vest. 
 
Tidligere undersøkelser 
Fra tidligere er det så vidt en kjenner til ikke foretatt undersøkelser i området. Sandnes kommune har 
foretatt noe naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbase (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/), 
men det er ikke kartlagt lokaliteter i det aktuelle området. Heller ikke under supplerende registreringer 
(Jordal 2008, Jordal & Johnsen 2008) i Rogaland er det avgrenset lokaliteter i området. Imidlertid ligger 
en klassisk lokalitet for oseaniske lav og moser bare et par kilometer mot nord (se Tønsberg mfl. 1996). 
Også ved Selviksvågen er det tidligere registrert sjeldne oseaniske lav 
(http://artskart.artsdatabanken.no). 
 
Beliggenhet 
 
Det undersøkte området ligger ved Selvik sør for Høle på vestsiden av Høgsfjorden i Sandnes 
kommune. Det ligger i den bratte, overveiende nordvendte Vassbotnlia sørvest for Selviktjørnet og på 
vestsiden av Nonsknuten. Bekken som renner gjennom lokaliteten, kommer fra Hatlebergtjørnet i sør. 
Bekkestrekningen utgjør et vertikalt utsnitt av lia fra 85 moh. til ca. 165 moh. Over 165 meter flater 
terrenget ut og bekkekløftmiljøet forsvinner.  
 
Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon 
Bekken danner en grunn kløft i forholdsvis jevn, men bratt, nordvendt skogsli sørvest for Selviksvatnet. 
Typisk bekkekløfttopografi mangler, men langs bekken er det rikelig med store steinblokker og mindre 
bergvegger. Mindre bergvegger bryter opp topografien ellers i lia flere steder og det er rikelig med 
steinblokker i skogbunnen. Bekken hadde lav vannføring ved undersøkelsestidspunktet og gikk stort sett 
under steinene. Det antas at vannføring øker kraftig i flomperioder og at det da vil være rikelig med 
småfosser og fossesprut som sammen med den nordvendte beliggenheten danner høy luftfuktighet. 
Lokaliteten ligger i høydeintervallet 85 til 260 moh. 
 
Geologi og løsmasser 
Berggrunnen består av båndgneis, og løsmassedekket består av et tynt morenelag. 
 
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 sjelden snittemperaturer under 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. 
Videre er det noe lokalklimatisk variasjon. I nedre del er det noe mer fuktig og skyggefullt enn lengre 
oppe, der det er noe mer åpent.  
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Området ligger i sørboreal vegetasjonssone og klart oseanisk seksjon (se også Moen 1998). 
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Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsforslaget i lokaliteten Selvikstjørna – Nonsknuten 2 (figur 5) sammenfaller med avgrenset 
naturtype. Nedre grense er satt ved 85 moh. der bekken renner ut i åpen, fattig myr helt nederst i 
Vassbotnlia. Øvre grense er satt ved 260 moh. Lokaliteten er rimelig godt avgrenset mot Nonsknuten i 
øst i øvre del av lia. Mot vest og i nedre del mot øst er lokaliteten avgrenset til den bekkenære skogen. 
Skog finnes i lia på begge sider av bekken, men denne delen er ikke undersøkt. 
 
Vegetasjon 
 
I nedre del av lokaliteten passerer bekken en smal fattigmyr før den går sammen med en annen mindre 
bekk som kommer fra vest, og munner ut Selvikstjørna. Gradvis oppover i lia går myra over i fuktpreget 
bjørkeskog, og etter hvert røsslyng-blokkebærskog. Nedre del av lia er beitepåvirket av husdyr som går 
fritt i skogen. Etter hvert øker innslaget av furu og ved ca. 100 moh. går skogen over i røsslyng-
blokkebærskog med furu og noe innslag av bjørk. Oppover i lia forsvinner bekken under grovsteinet ur. 
På begge sider er det mindre bergvegger og rikelig med store steinblokker. Omtrent fra 140 moh. øker 
bjørkeinnslaget og fra omtrent 160 moh. er det bjørkedominert bærlyngskog som dominerer. I øvre del 
av lokaliteten overtar blåbærskog fra ca 220 moh. og videre oppover. Denne delen er også beitepåvirket. 
Den sjeldne vegetasjonstypen bergvegg av hinnebregneutforming, som regnes som hensynskrevende 
(Fremstad & Moen 2001), ble registrert. Utover det ble ingen truede vegetasjonstyper registrert. Se også 
figur 6. 
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
Skogen i lokaliteten består av nokså ung furu- og bjørkeskog. I nedre del er det mest ung og nokså åpen 
bjørkeskog med litt innslag av einer og furu. Midtre del av lokaliteten domineres av ung furuskog med 
innslag av bjørk og einer. Litt rogn ble også observert. I øvre del overtar bjørk dominansen i tresjiktet 
med innslag av furu og rogn. Her er skogen nokså åpen og grasrik. Hele området ligger nær 
kulturlandskap og både i nedre og øvre del er skogen noe beitepåvirket, mens de midtre delene virker 
mer upåvirket av beite. I skogbunnen finnes en god del store blokker særlig i midtpartiet, samt en del 
mindre bergvegger.  
 
Skogen er generelt homogen og nokså ung og ensartet. Gammel naturskog eller elementer av dette 
mangler. Det ble registrert lite død ved og ingen grove, gamle trær, men det ble heller ikke registrert 
hogstinngrep av betydning. Skogen har høy bonitet nederst, ellers dominerer skog med middels bonitet, 
samt noe skog med lav bonitet. Det er ingen tekniske inngrep i selve forvaltningsområdet, men et gjerde 
finnes i øvre del.  
 
Artsmangfold 
 
En oppsummering av de mest interessante forekomstene er vist i tabell 6. I skogbunnen ble bare vanlige 
karplanter registrert. Nederst der bekken renner gjennom myr og fuktpreget bjørkeskog finnes pors, 
klokkelyng, tepperot, myrfiol, blåtopp, bjønnskjegg, rome og trollhegg. I fuktskogen kommer det inn 
arter som smyle, tyttebær, blokkebær, bjønnkam og skrubbær. Disse artene er også vanlige i røsslyng-
blokkebærskogen. Stedvis er det mye blåtopp. Ellers er røsslyng typisk. Andre registrerte arter er 
skogstjerne, hengeving, fugletelg og skogburkne. Bærlyngskogen domineres av lyngarter som blåbær, 
tyttebær, blokkebær, krekling og røsslyng. Ellers ble bjønnkam, litt engkvein og stri kråkefot registrert. 
I øvre del der lysåpen, grasrik blåbærskog preger lokaliteten er det foruten blåbær, tyttebær, krekling og 
litt røsslyng, mye smyle, engkvein og finnskjegg. Av urter er gullris, skrubbær, skogstjerne, linnea og 
bjønnkam registrert.  
 
I skogbunnen dominerer store skogsmoser. Typisk er også kystjamnemose (Plagiothecium undulatum), 
kystkransemose (Rhytidiadelphus loreus), storstylte (Bazzania trilobata) og rødmuslingmose (Mylia 
taylorii), særlig der hvor skogbunnen preges av store steiner. Det mest interessante karplantefunnet er 
av hinnebregne (Hymenophyllum wilsonii), som ble registrert på store blokker i selve bekkeløpet og litt 
ut til siden for bekken. Den ble registrert flere steder nokså jevnlig fra ca. 100 moh. og oppover til ca 
.180 moh. Hinnebregne er en eu-oseanisk plante knyttet til sure bergvegger og steinblokker på steder 
med høy luftfuktighet (Fægri 1960). 
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Epifyttfloraen er fattig med bare vanlige arter. De mest interessante funnene ble gjort av moser og lav 
på steinblokker og bergvegger i og langs bekken. Én rødlistet mose ble funnet. Vasshalemose 
(Isothecium holtii) regnes som sterkt truet (EN). Den ble funnet på blokker i bekken i bjørkeskogen i 
nedre del av lokaliteten. Artens habitat er på blokker dels nedsenket, dels periodevis oversvømt i 
bekkekløfter (Størmer 1969). Den har et fåtall forekomster fra Vest-Agder til Sogn og Fjordane og 
krever høy og hyppig nedbør, trolig også vintermildt klima. I Rogaland er den kjent fra noen få 
lokaliteter i Eigersund, Sokndal og Vindafjord og funnet i Sandnes er tilsynelatende det første i 
kommunen (jf. http://artskart.artsdatabanken.no). Utbygging av småkraftverk, vannløpsendringer og 
forurensning er aktuelle trusselfaktorer. Andre interessante arter er steindraugmose (Anastrophyllum 
saxicola), kystsotmose (Andreaea alpina), ranksnømose (Anthelia julacea), gullhårmose (Breutelia 
chrysocoma), pelssåtemose (Campylopus atrovirens), trøsåtemose (Campylopus flexuosus), 
stubbeglefsemose (Cephalozia catenulata), krusskortemose (Cynodontium fallax), raspljåmose 
(Dicranodontium asperulum), bergljåmose (Dicranodontium uncinatum), grannkrekmose (Lepidozia 
pearsonii), purpurmose (Pleurozia purpurea), og sagtvebladmose (Scapania umbrosa). De fleste av 
disse artene er antatt å være gode indikatorer for boreale regnskogsmiljøer i Norge (Bendiksen mfl. 
2008). Gullhårmose er en art med oseanisk utbredelse og som krever høy luftfuktighet gjennom hele 
året (Størmer 1969, Hallingbäck 2008). Arten forekommer gjerne på steiner i nedkant av nordvendte 
bergvegger, der lokalklima preges av høy fuktighet. Raspljåmose og bergljåmose krever også høy 
fuktighet og høy nedbørfrekvens, i følge Størmer (1969) helst mer enn 175 dager med nedbør i året. De 
krever også milde vintertemperaturer, helst med januartemperaturer over 0 °C. Bergljåmose er den 
sjeldneste av de to artene, og den synes å ha noe høyere temperaturkrav. På blokker litt til side for 
bekken ca. 125 moh. ble den rødlistede laven kystkorallav (Bunodophoron melanocarpum) funnet (jf. 
Kålås mfl. 2006). Arten regnes som nær truet (NT). Den har en suboseanisk utbredelse og vokser på 
bergvegger i skog med høy luftfuktighet på Vestlandet (Jørgensen 1996). Ut fra artsinventar kan 
skogtypen karakteriseres som en type oseanisk bjørkeskog, men den er uten kontinuitet i død ved. Ingen 
andre rødlistede arter (jf. Kålås mfl. 2006) enn de to lavartene ble påvist i denne undersøkelsen, men det 
er bra potensial for sjeldne oseaniske moser og lav. 
 
 
Tabell 6. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Nonsknuten – Selvikstjørn 2. 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 
Karplanter Hymenophyllum wilsonii  Hinnebregne - 

Moser Anastrophyllum saxicola Steindraugmose - 
Moser Andreaea alpina Kystsotmose - 
Moser Anthelia julacea Ranksnømose - 
Moser Breutelia chrysocoma Gullhårmose - 
Moser Campylopus atrovirens Pelssåtemose - 
Moser Campylopus flexuosus Trøsåtemose - 
Moser Cephalozia catenulata Stubbeglefsemose - 
Moser Cynodontium fallax  Krusskortemose - 
Moser Dicranodontium asperulum Raspljåmose - 
Moser Dicranodontium uncinatum Bergljåmose - 
Moser Isothecium holtii Vasshalemose EN 
Moser Lepidozia pearsonii  Grannkrekmose - 
Moser Pleurozia purpurea Purpurmose - 
Moser Scapania umbrosa Sagtvebladmose - 
Lav Bunodophoron melanocarpum  Kystkorallav NT 

 
Verdivurdering 
 
Lokaliteten er en naturtypelokalitet av typen bekkekløft. Skogen i lokaliteten er ung og forholdsvis 
ensartet med liten variasjon i treslagsammensetning og sjiktning. Den er beitepåvirket og har begrenset 
med død ved og andre strukturer gjerne forbundet med eldre naturskog. Bekken er forholdsvis liten og 
går i en grunn kløft, men har antagelig stor vannføring under flommer og etter store nedbørmengder. 
Lokaliteten skårer derfor ikke høyt med hensyn til topografi og kontinutitesskog, men den nordvendte 
beliggenheten og rikelig med store blokker og småberg i lia gir gunstige forhold for fuktighetskrevende 
arter. Berggrunnen er fattig og følgelig er det heller ikke innslag av kravfulle karplanter. En sjelden 
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vegetasjonstype ble observert. Få kravfulle epifytter ble registrert, noe som trolig henger sammen med 
at skogen er så vidt ung og ensartet. Det er imidlertid rikelig med store steinblokker og berg langsmed 
bekken og det var i dette habitatet de mest interessante artene ble funnet. To rødlistede arter hvorav én i 
kategori sterkt truet og én i kategori nær truet, samt en rekke sjeldne arter tilknyttet fuktige skogsmiljøer 
og bekkekløfter, bidrar til høye naturverdier i lokaliteten.  
 
Samlet sett har bekkekløften bare forholdsvis liten variasjon i substrater og habitater, men den har 
gunstig lokalklima og er rimelig velavgrenset og uten påvirkning fra kraftutbygging, og den har rikelig 
med egnet substrat for rødlistede, fuktighetskrevende moser og lav. Samlet sett er artsmangfoldet 
forholdsvis høyt. Det er påvist rødlistede arter og det antas å være potensial for flere rødlistede moser og 
kanskje også lav.  
 
Nonsknuten – Selvikstjørn 2 ligger innenfor både sørboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over 
prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten den 
prioriterte skogstypen kystbjørkeskog. I skogvernsammenheng har også Norge internasjonalt ansvar for 
bekkekløfter, men lokaliteten er marginal i forhold til å oppfylle dette ansvaret. Samlet sett vurderes 
lokaliteten i noen grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet. I samlet verdivurdering er det 
lagt stor vekt på artsmangfold av oseaniske moser og lav inkludert forekomst av rødlistede arter. 
Lokaliteten ligger også nær lokalitet 8416 Nonsknuten Selvikstjørn 1, og det er naturlig å se de to 
lokalitetene i sammenheng. 
 
Det er valgt å klassifisere lokaliteten som en naturtypelokalitet av typen bekkekløft. Lokaliteten har 
begrenset variasjon av substrater og habitater, vegetasjon og karplanteflora. Topografisk sett er den 
beskjeden som bekkekløft. Men den nordvendte beliggenhet i en region med generelt mye nedbør og 
med rikelig egnet substrat for fuktighetskrevende moser og lav gjør at artsmangfoldet i kløfta er rikt. To 
rødlistede arter ble registrert henholdsvis i kategoriene sterkt truet og nær truet.  
 
Konklusjon  
 
Samlet sett vurderes Nonsknuten – Selvikstjørn 2 som nasjonalt verdifull (A i naturtypesammenheng) - 
verdi 5 (tabell 7). 
 
Tabell 7. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Nonsknuten – Selvikstjørn 2 - 08417. 
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 
Nonsknuten – 
Selvikstjørn 2 

* * * (*) * *** 0 0 0 0 0 5 (***) 
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Figur 5. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Nonsknuten – Selvikstjørn 2 
(08417). 
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A: 

B: C: 

Figur 6. Nonsknuten – Selvikstjørn 1 (08417). A: Oversikt over lokaliteten). B: Steinete bekk 
gjennom ung furuskog. C: Bergvegg nær bekken. Foto: Harald Bratli. 
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LOKALITET 08418 IMS, HUSALIFJELLET     4 POENG 
Referansedata 08418  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning 
Kommune Sandnes 
Vegetasjonssone Sørboreal sone (SB) 
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Blåbærskog, småbregneskog, bærlyngskog, litt rikere sumpskog, 

bergvegg av hinnebregneutforming. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 325992 - 6532750 
Høyde over havet 30 – 260 moh. 
Areal 75 daa 
Inventert  Harald Bratli & Gunhild Rønning, 11. september 2008 

 
Sammendrag 
 
Lokaliteten Husalifjellet ligger øst for Ims på vestsiden av Høgsfjorden i Sandnes kommune. Den ligger 
i den bratte, overveiende nordøstvendte Hølelia på nordøstsiden av Dørmålsnuten i høydeintervallet 30 
til 260 moh.   
 
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 sjelden snittemperaturer under 0 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger 
mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 3000 mm. 
 
Lia er forholdsvis jevnt stigende og bekken går i en grunn kløft, men lia er nordvendt og har et 
lokalklima med høy luftfuktighet. Blokkrikt substrat preger skogbunnen og særlig langs bekken er det 
rikelig med store steinblokker. Det er også noen store markerte bergvegger og flere mindre skrenter i lia 
både langsmed bekken og videre ut til siden. Berggrunnen er stort sett fattig, men i noen av 
bergveggene er det trolig lokalt noe rikere berggrunn. Dette preger vegetasjonen på bergveggen og 
bakkevegetasjon i nærheten. Også langs bekken finnes partier med rikere vegetasjon. Utover det er 
vegetasjonen preget av blåbærskog stedvis med innslag av lågurtarter, røsslyng-blokkebærskog og 
bærlyngskog. Noe småbregneskog inngår også. I nedre del er skogen beitepåvirket og innslaget av 
kulturmarksarter er tydelig. Her er vegetasjonen gras- og urterik og har stedvis preg av 
hagemark/skogsbeite. I tresjiktet dominerer bjørk. Skogen er åpen og trærne er gjennomgående unge. 
Det ble ikke registert nevneverdig med død ved og skogen bærer preg av langvarig bruk. Det er ikke 
registrert hogstinngrep av betydning, men nedenfor lokaliteten er skogen hogd og tilplantet. Tresjiktet er 
rimelig variert med ask, selje, lind, hegg, rogn, hassel, litt eik, samt osp og furu. Karplantefloraen på 
bakken er stort sett artsfattig og med vanlige arter. Mest interessant var flere funn av hinnebregne, samt 
eføy og fagerperikum.  
 
Lokaliteten har nokså liten topografisk variasjon, men det er rikelig med steinblokker og bergvegger. 
Lokalklima er preget av høy luftfuktighet. I kombinasjon med rikelig substrat for oseaniske moser og 
lav gir dette gode vilkår for et høyt artsmangfold.  Mange oseaniske arter er registrert, blant annet 
gullhårmose (Breutelia chrysocoma), råtedraugmose (Anastrophyllum michauxii), pelssåtemose 
(Campylopus atrovirens), kammose (Ctenidium molluscum), fleinljåmose (Dicranodontium 
denudatum), dronningmose (Hookeria lucens), kystband (Metzgeria conjugata), krusfellmose (Neckera 
crispa), oremoldmose (Oxyrrhynchium hians) og putevrimose (Tortella tortuosa). I øvre del er 
skåreblankmose (Isopterygium pulchellum) og kaursvamose (Trichostomum tenuirostre) funnet. 
 
På hassel omtrent ved 170 moh. er to rødlistede lav funnet på hassel. Pachyphiale carneola regnes som 
sårbar (VU), mens gul pærelav (Pyrenula occidentalis) regnes som nær truet. Sammen med disse vokser 
vanlig skriftlav (Graphis scripta), muslinglav (Normandina pulchella) og vanlig rurlav (Thelotrema 
lepadinum).  I ospeholtet ovenfor vokser vanlig blåfiltlav (Degelia plumbea), stor fløyelslav (Megalaria 
grossa) og stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla). Kystkorallav (Bunodophoron melanocarpon) ble 
funnet på berg. Arten regnes som nær truet (NT). 
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Det er ingen tekniske inngrep i selve forvaltningsområdet og arronderingen er forholdsvis god, men 
avgrensingen ut til siden for bekken, især mot øst, er omtrentlig. 
 
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), finnes 
oseanisk løvskog med dominans av bjørk og med innslag av edelløvtrær som ask, eik og hassel. 
Lokaliteten vurderes til å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet i noen grad.  
 
Samlet sett vurderes Husalifjellet ved Ims som mellom nasjonal og regionalt verdifull med vekt på 
nasjonal verdifull (A/B i naturtypesammenheng) - verdi 4.  
 
Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Harald Bratli og Gunhild Rønning langs bekken fra riksvei 13 og opp lia til 
ca. 260 moh. den 11. september 2008. Den nederste delen opp til ca 30 moh. var plantefelt og er ikke 
tatt med i lokaliteten. Det ble lagt vekt på å dekke bekken og de nærmeste områdene inntil den. Samlet 
sett ble lokaliteten godt dekket, men det er ukjent hvilke naturverdier som finnes utenfor lokaliteten i lia 
mot øst og vest. 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. Lokaliteten ble 
befart fra riksvei 13 ca. 10 til 260 moh. 
 
Tidligere undersøkelser 
 
Fra tidligere er det så vidt en kjenner til ikke foretatt undersøkelser i området. Sandnes kommune har 
foretatt noe naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbase (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/), 
men det er ikke kartlagt lokaliteter i det aktuelle området. Heller ikke under supplerende registreringer 
(Jordal 2008, Jordal & Johnsen 2008) i Rogaland er det avgrenset lokaliteter i området.  
 
Beliggenhet 
 
Det undersøkte området ligger øst for Ims på vestsiden av Høgsfjorden i Sandnes kommune. Det ligger i 
den bratte, overveiende nordøstvendte Hølelia på nordøstsiden av Dørmålsnuten. Bekken som var 
utgangspunkt for lokaliteten kommer fra en mindre myr ikke avtegnet på Økonomisk kart ca. 265 moh.  
 
Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon 
Lokaliteten ligger i en nordøstvendt, forholdsvis jevn, men bratt li der bekken danner en grunn kløft. 
Ved ca. 100 m o.h. er det en høy og bratt bergvegg. Ovenfor denne er lia på det bratteste og her er det 
flere bergvegger og framspring både langs bekken og på begge sider av den. Blant annet er det en høy 
og bratt bergvegg på østsiden. Langs selve bekken er det rikelig med store steinblokker. I øvre del flater 
terrenget noe ut og bekken går i en grunn kløft inn mot en myr. Lokaliteten mangler typisk 
bekkekløfttopografi og har nokså liten topografisk variasjon, men det er rikelig med steinblokker og 
bergvegger, slik at terrenget i den bratte lia brytes opp. Vannføringen ved undersøkelsestidspunktet var 
ikke så stor, men i flomperioder dannes trolig småfosser med fossesprut og høy luftfuktighet. 
Lokaliteten ligger i høydeintervallet 30 til 260 moh.   
 
Geologi og løsmasser 
Berggrunnen består av gneis og granittisk gneis. Opp til ca. 20 moh. består løsmassedekket av marine 
strandavsetninger. Videre opp til ca. 100 moh. er det et tykt morenelag, og i de øverste delene av 
lokaliteten er det skredmasser og 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 °C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og februar, som 
er kaldeste måned, har sjelden snittemperaturer under 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. 
Nordvendt beliggenhet, tresjikt og nordvendte bergvegger gir lokalklima med høy luftfuktighet. 
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Området ligger i sørboreal vegetasjonssone og klart oseanisk seksjon (se også Moen 1998). 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsforslaget i lokaliteten Husalifjellet (figur 8) utgjør også en avgrenset naturtypelokalitet av 
typen bekkekløft. Den avgrensede lokaliteten ligger i høydeintervallet fra ca. 30 moh. til ca. 260 moh. 
Mot øst er den trukket et stykke ut i lia mot en ur, for å ta med noen bratte bergskrenter. I vest følger 
den nedkant av ur under Dørmålsnuten og avgrenses ellers av hogstflater og plantet skog. På østsiden i 
nedre del avgrenses den mot beite ved en gård. I øvre del følger den bekken gjennom en mindre kløft 
opp mot en liten myr ca 260 m.o.h. der lokaliteten stopper. Bekken går i en forholdsvis jevn liside uten 
markert bekkekløft og lokaliteten er avgrenset til de mest bekkenære arealene. Skog finnes i lia på 
begge sider lenger ut fra bekken, men denne delen er ikke undersøkt. Avgrensingen ut til siden for 
bekken, især mot øst, er omtrentlig. 
 
Vegetasjon 
 
I nedre del finnes hagemarkpreget litt rikere blåbærskog med ung bjørk i tresjiktet. En del svartor finnes 
langs bekken og det er også en del ask, hegg og hassel i tresjiktet. Vegetasjonen i nedre del av 
lokaliteten er klart kulturpåvirket og trolig er dette området tidligere beitemark/hagemark. Deler av 
skogen beites fortsatt av hest på østsiden av bekken. Langs bekken finnes små flekker med litt rikere 
sumpskog. Fra ca. 100 moh. ved markert bratt bergvegg avtar beitepreget noe og litt rikere blåbærskog 
dominerer vegetasjonen. På fuktigere steder finnes småbregneskog og noen partier har lågurtpreg, blant 
annet under en bergvegg øst i lokaliteten. Ung bjørk er fortsatt dominerende i tresjiktet, men innslaget 
av furu øker oppover lia. I tresjiktet lia sett under ett finnes lind, ask, rogn, eik, hegg, hassel og osp. 
Også ganske stor eføy finnes. Ganske høyt opp i lia er det noen store hasselbusker og et ospebestand 
med forholdsvis stor osp. I øvre del er vegetasjonen fattigere med røsslyng-blokkebærskog og 
bærlyngskog. Nærmere myra øker fuktpreget på vegetasjonen. Myra er en typisk fattig kystmyr. Ingen 
truede vegetasjonstyper ble observert (jf. Fremstad & Moen 2001). Se også figur 7. 
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
Skogen i lokaliteten domineres av nokså ung beitepåvirket bjørkeskog i nedre del. Her inngår også 
svartor langs bekken, samt en del ask. Mer spredt finnes andre løvtrær som selje, lind, hegg, rogn, 
hassel, litt eik, samt osp. Furu øker i mengde oppover i lia. Også einer finnes, dessuten platanlønn. 
Særlig i nedre del er skogen åpen og grasrik grunnet beitepåvirkningen. I øvre del av lia finnes et 
bestand med ganske stor osp. I skogbunnen finnes en god del store blokker særlig i midtpartiet, samt en 
del bergvegger, som bidrar sterkt til å øke antallet habitater.  
 
Skogen er jevnt over nokså ung. Gammel naturskog eller elementer av dette mangler for en stor del i 
undersøkelsesområdet. Det ble registrert lite død ved og få grove, gamle trær. Skogen er nylig hogd 
nedenfor lokaliteten mot nordvest, og nedre del langs bekken nedenfor lokaliteten består av mørk og 
ensaldret, plantet granskog.  Skogen har høy bonitet med unntak av de øvre delene som har middels 
bonitet. Det er ingen tekniske inngrep i selve forvaltningsområdet, men et gjerde går langs bekken i 
nedre del. Her er det også et gammelt steingjerde. 
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Artsmangfold 
 
En oppsummering av de mest interessante artsforekomstene er vist i tabell 8. I skogbunnen ble for det 
meste vanlige karplanter registrert. Observerte arter var blant annet smyle, blåbær, tyttebær, gjøksyre, 
gullris, maiblom, skogstjerne, hårfrytle, bjønnkam, vivendel og blåtopp. I fuktig mark langs bekkens 
nedre del finnes blant annet tepperot, tettegras, mjødurt, enghumleblom, myrfiol og moser som 
kysttornemose og stortujamose. På lågurtmark kommer arter som markjordbær, skogstorkenebb, teiebær 
og skogfiol inn. Nederst der bekken passerer gjennom beitet skog er innslaget av kulturmarksarter 
tydelig med firkantperikum, sølvbunke, engkvein, bringebær og tiriltunge. I småbregneskog vokser 
blant annet hengeving, fugletelg, skogburkne og nikkevintergrønn. I øvre del der 
røsslyngblokkebærskog er vanlig er røsslyng, blåbær, tyttebær, blåtopp og tepperot vanlige arter. Mot 
myra øker innslaget av fuktarter med mjødurt, stjernestarr, hundekvein, lyssiv, klokkelyng og myrtistel. 
Typisk er for øvrig kystjamnemose (Plagiothecium undulatum), kystkransemose (Rhytidiadelphus 
loreus), storstylte (Bazzania trilobata) og rødmuslingmose (Mylia taylorii), særlig der hvor skogbunnen 
preges av store steiner både i blåbærskog og røsslyng-blokkebærskog. Det mest interessante 
karplantefunnet var hinnebregne (Hymenophyllum wilsonii), som ble registrert en del steder på store 
blokker langs bekken fra ca. 100 moh. og oppover til ca. 150 moh. I øvre del av lia finnes også 
fagerperikum. Hinnebregne er en eu-oseanisk plante knyttet til sure bergvegger og steinblokker på 
steder med høy luftfuktighet (Fægri 1960). Eføy inngår i den beitepåvirkede skogen i nedre del. På litt 
rikere bergvegg ble også svartburkne og stankstorkenebb registrert. 
 
Muslinglav (Normandina pulchella) ble funnet på ask i nedre del. Skyggefullt og fuktig inn under bratt 
bergvegg ble dronningmose (Hookeria lucens), oremoldmose (Oxyrrhynchium hians), og fleinljåmose 
(Dicranodontium denudatum) funnet. På bergveggen ble også kammose (Ctenidium molluscum), 
krusfellmose (Neckera crispa) og putevrimose (Tortella tortuosa) funnet. Dette er arter som indikerer 
rikere berggrunn (Hallingbäck & Holmåsen 1985). På blokker oppover langs bergveggen vokste også 
gullhårmose (Breutelia chrysocoma) sammen med hinnebregne. Gullhårmose er en art med oseanisk 
utbredelse og som krever høy luftfuktighet gjennom hele året (Størmer 1969, Hallingbäck 2008). Arten 
forekommer gjerne på steiner i nedkant av nordvendte bergvegger, der lokalklima preges av høy 
fuktighet. Ellers oppover i lia på berg og store blokker ble arter som råtedraugmose (Anastrophyllum 
michauxii), pelssåtemose (Campylopus atrovirens), kammose (Ctenidium molluscum), fleinljåmose 
(Dicranodontium denudatum), kystbånd (Metzgeria conjugata), krusfellmose (Neckera crispa) og 
putevrimose (Tortella tortuosa) funnet. 
 
På hassel omtrent ved 170 moh. ble to rødlistede lav funnet på hassel. Pachyphiale carneola regnes som 
sårbar (VU), mens gul pærelav (Pyrenula occidentalis) er regnet som nær truet (NT). Gul pærelav har 
en oseanisk utbredelse og den finnes i Norge bare på Vestlandet hvor den oftest vokser på hassel på 
steder med høy luftfuktighet (Jørgensen 1996). Pachyphiale carneola er også en art som har sine 
hovedforekomster i Norge på Vestlandet. Den vokser oftest på hassel eller eik. Sammen med disse 
vokser vanlig skriftlav (Graphis scripta), muslinglav (Normandina pulchella) og vanlig rurlav 
(Thelotrema lepadinum).  I ospeholtet ovenfor finnes vanlig blåfiltlav (Degelia plumbea), stor fløyelslav 
(Megalaria grossa) og stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla). I øvre del ble skåre-
blankmose (Isopterygium pulchellum) og kaursvamose (Trichostomum tenuirostre) funnet. Kystkorallav 
(Bunodophoron melanocarpon) ble funnet på berg. Arten regnes som nær truet (NT). Den har en 
suboseanisk utbredelse i Europa og vokser i Norge på bergvegger i skog med høy luftfuktighet på 
Vestlandet (Jørgensen 1996).  Ut fra artsinventar kan skogtypen defineres som oseanisk bjørkeskog med 
innslag edelløvtrær som hassel, eik og ask. 
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Tabell 8. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Husalifjellet. 
Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 

Karplanter Hymenophyllum wilsonii  Hinnebregne - 
Moser Anastrophyllum michauxii Råtedraugmose - 
Moser Breutelia chrysocoma Gullhårmose - 
Moser Campylopus atrovirens Pelssåtemose - 
Moser Ctenidium molluscum Kammose - 
Moser Dicranodontium denudatum Fleinljåmose - 
Moser Oxyrrhynchium hians Oremoldmose - 
Moser Hookeria lucens Dronningmose - 
Moser Isopterygiopsis pulchella Skåreblankmose  - 
Moser Metzgeria conjugata Kystband - 
Moser Neckera crispa  Krusfellmose - 
Moser Tortella tortuosa  Putevrimose - 
Moser Trichostomum tenuirostre Kaursvamose - 
Lav Bunodophoron melanocarpum  Kystkorallav NT 
Lav Degelia plumbea  Vanlig blåfiltlav - 
Lav Graphis scripta  Vanlig skriftlav - 
Lav Megalaria grossa  Stor fløyelslav - 
Lav Normandina pulchella  Muslinglav - 
Lav Pachyphiale carneola  - VU 
Lav Parmeliella triptophylla  Stiftfiltlav - 
Lav Pyrenula occidentalis  Gul pærelav NT 
Lav Thelotrema lepadinum  Vanlig rurlav - 

 
Verdivurdering 
 
Lokaliteten omfatter en naturtypelokalitet av typen bekkekløft. Skogen i lokaliteten er ung, men har 
ganske god variasjon i treslagsammensetning. Den er beitepåvirket i nedre del og har begrenset med død 
ved og andre strukturer gjerne forbundet med eldre naturskog. Bekken er forholdsvis liten og går i en 
grunn kløft, men har antagelig stor vannføring under flommer og etter store nedbørmengder.  Langs 
bekken og i skogen på siden av bekken er det imidlertid flere store markante bergvegger, til dels med 
noe rikere berggrunn. På tross av at lokaliteten ikke er noen typisk bekkekløft har den likevel en del 
variasjon i topografi, og den nordvendte beliggenheten gir gunstig lokalklima for oseaniske arter. 
Berggrunnen er gjennomgående nokså fattig, men lokalt noe rikere i bergveggene slik at noe kravfulle 
arter og litt rikere vegetasjon ble observert på bergene og nedenunder dem. Ingen sjeldne 
vegetasjonstyper ble observert. Det er rikelig med store steinblokker og berg langsmed bekken og 
utover på sidene. I dette habitatet ble flere interessante fuktighetskrevende arter funnet. Tre rødlistede 
lav i kategori sårbar (1 art) og nær truet (2 arter) ble funnet på hassel.  
 
Samlet sett har lokaliteten middels variasjon i substrater og habitater, og den har gunstig lokalklima. 
Den er rimelig velavgrenset og uten påvirkning fra kraftutbygging. Samlet sett vurderes artsmangfoldet 
som nokså høyt. Det er påvist rødlistede arter og det antas å være potensial for flere rødlistede moser og 
lav.  
 
Lokaliteten ligger i sørboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte mangler ved 
skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder den den prioriterte skogstypen 
kystbjørkeskog. I skogvernsammenheng har også Norge internasjonalt ansvar for bekkekløfter, men 
lokaliteten vil bare i liten grad oppfylle dette ansvaret. Samlet sett vurderes lokaliteten i noen grad å 
inneholde skogstyper som mangler i skogvernet, primært oseanisk løvskog med dominans av bjørk og 
med innslag av edelløvtrær som hassel, eik og ask.  
 
Lokaliteten er klassifisert som en naturtypelokalitet av typen bekkekløft. Lokaliteten har brukbar 
variasjon av substrater og habitater, mens vegetasjon og karplanteflora har mer begrenset variasjon selv 
om innslag av rik vegetasjon finnes. Det er også bra variasjon i treslagsammensetning, der bjørk 
dominerer og det er innslag av edelløvtrær og eføy. Topografisk sett er lokaliteten beskjeden som 
bekkekløft, men det er rikelig med store blokker og bergvegger, et egnet substrat for fuktighetskrevende 
moser og lav. Den nordvendte beliggenheten i en region med generelt mye nedbør gjør at 
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artsmangfoldet i lokaliteten er rikt. Lokaliteten er beitepåvirket i nedre del og den mangler for en stor 
del naturskogskvaliteter som død ved og gamle trær, men den er ikke påvirket av tekniske inngrep. 
Skogen inntil er hogd og tilplantet. Tre rødlistede arter henholdsvis i kategoriene sårbar (1) og nær truet 
(2) er registrert.  
 
Konklusjon  
 
Samlet sett vurderes Husalifjellet ved Ims som mellom nasjonal og regionalt verdifull med vekt på 
nasjonal verdifull (A/B i naturtypesammenheng) - verdi 4 (tabell 9).  
 
Tabell 9. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Husalifjellet - 08418. 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 
Husalifjellet * * * * * **(*) * 0 0 * * 4(***/**) 

 
 
 

Figur 7. Husalifjellet (08418), løvskog med moserike berg og steinblokker. Foto: Harald Bratli. 
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Figur 8. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Husalifjellet (08418). 
 
 
 
 
A: B: 
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C: D: 

Figur 9. Husalifjellet (08418). A: Bergskrent med rik moseflora. B: Hasselforekomst. C: Fuktig 
løvskog i øvre del. D: Gul pærelav (Pyrenula occidentalis) på hassel. Foto: Harald Bratli. 

 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1234 40

REFERANSER 
 
Baumann, C., Gjerde, I., Blom, H.H., Sætersdal, M., Nilsen, J.-E., Løken, B. & Ekanger, I. (red.) 

2002. Håndbok i registrering av livsmiljøer i Norge. Miljøregistrering i skog - biologisk 
mangfold. Bakgrunn og prinsipper (Hefte 1). Livsmiljøer i skog (Hefte 2). Instruks for 
registrering 2001 (Hefte 3). Veileder for rangering og utvelgelse 2002 (Hefte 4). Norsk institutt 
for skogforskning, Ås. 4 hefter + registreringsskjema og instruksjonhefte. 

Bendiksen, E., Brandrud, T.E., Røsok, Ø., Framstad, E., Gaarder, G., Hofton, T.H., Jordal, J.B., 
Klepsland, J.T. and Reiso, S. 2008. Boreale lauvskoger i Norge. Naturverdier og udekket 
vernebehov. - NINA Rapport. 367: 1-331. 

Berg, R. Y. 1983. Bekkekløfter i Gudbrandsdal. I. Økologiske elementer. Blyttia 41: 5-14. 

Bratli, H. & Gaarder, G. 1998. Kartlegging av biologisk mangfold i bekkekløfter i Ringebu kommune, 
Oppland. Bot. Hage Mus. Oslo Rapp. 3: 1-101. 

Erikstad, L., Halvorsen, R., Moen, A., Andersen, T., Blom, H. H., Elvebakk, A., Elven, R., Gaarder, G., 
Mortensen, P. B., Norderhaug, A., Nygaard, K., Thorsnes, T. & Ødegaard, F. 2009. Inndeling på 
landskapsdel-nivå. Naturyper i Norge bakgrunnsdokument 12: 1-52. 

Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H. & Brandrud, T. E. 2002. Evaluering 
av skogvernet i Norge. NINA fagrapport 54: 1-146. 

Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H. & Brandrud, T. E. 2003. Liste over 
prioriterte mangler ved skogvernet. NINA oppdragsmelding 769: 1-9. 

Fremstad, E. & Moen, A. (red.) 2001. Truete vegetasjonstyper i Norge. – NTNU Vitenskapsmuseet 
Rapp. bot. Ser. 2001-4: 1-231.  

Fægri, K. 1960. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. I. Coast plants. University Press, 
Oslo.  

Gaarder, G., Hofton, T. H. & Blindheim, T. 2008. Naturfaglige registreringer av bekkekløfter i 
Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag. Biofokus-rapport 2008-31, 84 s. 

Hallingbäck, T. 2009. Breutelia chrysocoma gullhårsmossa, s. 297. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora 
och fauna. Bladmossor: Kompaktmossor-kapmossor. Bryophyta: Anoectangium-Orthodontium. 
ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 

Hallingbäck, T. & Holmåsen, I. 1985. Mossor. En felthandbok. Interpublishing, Stockholm. 
Hofton, T.H. & Framstad, E. (red), Gaarder, G., Branderud, T.E., Klepsland, J., Reiso, S., Abel, K., 

Bendiksen, E., Heggland, A., Sverdrup-Thygeson, A., Svalastog, D., Fjeldstad, H., Hassel, K. & 
Blindheim, T. 2006. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SF s 
eiendommer. Del 2 Årsrapport for registreringer i Midt-Norge 2005. NINA Rapport 151, 257 s 
inkl. vedlegg.  

Holien, H. and Tønsberg, T. 1996. Boreal regnskog i Norge - habitatet for trøndelagselementets lavarter. 
Blyttia. 54: 157-177. 

Ihlen, P. G., Blom, H. H., Bratli, H., Johnsen, G. H. & Urdal, K. 2009. Bekkekløftprosjektet – 
naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: Oppsummering. Rådgivende Biologer AS, rapport 
1250, ISBN 978-82-7658-707-4 

Jordal, J. B. 2007. Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2006. - Fylkesmannen i 
Rogaland, Miljørapport 2007: 1: 1- 156. 

Jordal, J.B & Johnsen, J.I. 2008. Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2007. - 
Fylkesmannen i Rogaland, Miljørapport 2008: 1: 1-222. 

Jørgensen, P.M. 1996. The oceanic element in the Scandinavian lichen flora revisited. Symbolae 
botanicae upsaliensis. 31: 297-317. 

Kålås, J.A., Viken, Å. & Bakken, T. (red.) 2006. Norsk Rødliste 2006 – 2006 Norwegian Red List. 
Artsdatabanken, Norway. 

Moen, 1998. Nasjonalatlas for Norge: Vegetasjon. Statens kartverk, Hønefoss. 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1234 41

Størmer, P. 1969. Mosses with a western and southern distribution in Norway. Universitetsforlaget, 
Oslo. 

Tønsberg, T. 1992. The sorediate and isidiate, corticolous, crustose lichens in Norway. -Sommerfeltia. 
14: 1- 331. 

Tønsberg, T., Gauslaa, Y., Haugan, R., Holien, H. and Timdal, E. 1996. The threatened macrolichens of 
Norway - 1995. - Sommerfeltia. 23: 1- 258. 

Ødegaard, F., Blom, H. & Brandrud, T. E. 2009. Rasmark, berg og bekkekløfter – Miljøforhold og 
påvirkninger på rødlistearter. Artsdatabanken, Norge. 


