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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 fra Sauda kommune.     
 
Takk til Kurt Urdal og Geir Helge Johnsen (Rådgivende biologer AS) for assistanse i felt og John Inge 
Johnsen (Fylkesmannen i Rogaland) for nyttige opplysninger fra lokalitetene. Rådgivende Biologer 
AS takker Direktoratet for naturforvaltning, ved Bård Øyvind Solberg, for oppdraget. 
 

Bergen, 15. oktober 2009 
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SAMMENDRAG 
 
Ihlen, P. G. 2009. 

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: Sauda kommune. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1235, ISBN 978-82-7658-694-7, 23 sider. 

 
På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning har Rådgivende Biologer AS gjennomført 
naturfaglige registreringer av naturtypen bekkekløft (F0901) for to lokaliteter i Sauda kommune. 
Feltarbeidet ble utført høsten 2008 og våren 2009.  
 
De to lokalitetene er Raundalsåsen (lokalitet 8444), som ligger sør for Storelva ved Børkjeland, og 
Nedre Lona (lokalitet 8445), som ligger rett nordøst for Hellandsbygda. Begge områdene ligger i 
mellomboreal vegetasjonssone og den klart oseaniske seksjonen. Vegetasjonen består for det meste av 
blåbærskog og røsslyng-blokkebærfuruskog og floraen inneholder vanlige og vidt utbredte arter. Av 
interessante arter fra Raundalsåsen kan nevnes mosealvelav (Mycobilimbia hypnorum) og 
prakttvebladmose (Scapania ornitopodioides), mens fra Nedre Lona kan nevnes dronninglav 
(Catolechia wahlenbergii) og bekkekartlav (Rhizocarpon lavatum). Begge lokalitetene har også store 
forekomster av skorpelaven Rhizocarpon amphidium.   
 
Detaljer om tidligere undersøkelser, naturgrunnlag, avgrensning, arrondering, skogstruktur og 
påvirkning og detaljerte verdivurderinger er gjort for begge lokalitetene. Kart med avgrenset 
naturtype/forvaltningsområde samt fotodokumentasjon av alle lokalitetene er gjengitt.  
 
Skogstypene for hver lokalitet er også diskutert i forhold til listen over prioriterte mangler ved 
skogvernet i Norge. I Sauda kommune er det ingen prioriterte skogstyper. De undersøkte lokalitetene i 
kommunen oppfyller i middels grad det internasjonale ansvaret Norge har for bekkekløfter.  
 
Begge lokalitetene verdisettes som mellom lokalt og regionalt verdifulle (tilsvarer B/C i 
naturtypesammenheng) – verdi 2.   
 
 

 
 
Figur. Kart over bekkekløftene i Sauda. 
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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, Gaarder & Bratli 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 Sauda kommune.   
 
 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1235 7

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 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 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 og 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. 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) 
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til De naturhistoriske samlinger, Bergen Museum, Universitetet i Bergen, er gjort for en del av disse 
forekomstene. For denne type forekomster som det ikke er gjort belegg av, er lokaliteten 
koordinatfestet og lest inn i regneark for oversendelse til artsdatabanken og GBIF Norge.  
 
”Signalart” er av DN forklart som ”arter som brukes for å identifisere områder med høy naturverdi. 
Signalverdien baserer seg på artenes avhengighet av bestemte miljøbetingelser”. Etter samråd med 
oppdragsgiver, benytter vi ikke denne termen, men diskuterer heller om enkelte arter indikerer 
spesielle miljøforhold. Et eksempel er hinnebregne som er utbredt i områder i den sterkt oseaniske 
seksjonen og som er en god indikator for arter som krever høy luftfuktighet (Fægri 1960, Gjærevoll 
1992, Odland 2008).  
 
For makrolav er kunnskapen om utbredelse og forekomst relativt godt kjent i Norge, mens det for 
skorpelav, spesielt de epilittiske, er kunnskapen om utbredelse og forekomst i Norge begrenset.  
Faktisk er flere store slekter som for eksempel Aspicilia, Lecidea, Porpidia og Rhizocarpon så dårlig 
kjent at de ikke engang er vurdert for rødlista (Einar Timdal pers. medd.). For å øke kunnskapen om 
skorpelav, er disse også samlet inn og bestemt så langt det har latt seg gjennomføre innenfor 
prosjektets rammer. Vegetasjonsvariasjon er gitt i kapittelet om vegetasjon.   
 
Verdivurdering 
Her diskuteres bl.a. representativitet og sjeldenhet for naturtyper, vegetasjonstyper og arter, samt 
potensialet for funn av flere sjeldne arter. Her er også med en diskusjon av forekomster av skogstyper i 
forhold til prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003). Det hele avsluttes 
med en tabell for verdivurdering og samlet poengverdi (tabell 1) for hver lokalitet med følgende 
parametre:  
 
Urørthet 
* En del påvirket av nyere tids inngrep, eksempelvis hogstflater/plantefelt/ungskog og/eller 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Rike vegetasjonstyper 
* Sparsomt innslag av rike vegetasjonstyper  
** En del innslag av rike vegetasjonstyper  
*** Stort innslag av rike vegetasjonstyper  
 
Død ved – mengde 
* lite død ved 
** en del død ved i partier 
*** mye død ved i større partier  
 
Død ved – kontinuitet 
* lav kontinuitet 
** større partier med middels kontinuitet 
*** Store partier med høy kontinuitet 
 
Treslagsfordeling 
* gran, furu og/eller bjørk dominerer, og det er ubetydelig innslag av andre treslag.  
** gran, furu og/eller bjørk dominerer, men det er også betydelig innslag av flere andre treslag. 
*** mange treslag er godt representert. 
 
Gamle trær – kriterium både for gamle løvtrær, edelløvtrær og bartrær  
* få gamle trær  
** en del gamle trær 
*** mange gamle trær  
 
Generelt om ”stjernesetting”: - = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten 
betydning, * = kriteriet i liten grad tilfredsstilt/er dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels 
grad tilfredsstilt/er dårlig utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt 
utviklet/av stor verdi. 
 
Tabell 1. Kriterier for samlet poengverdi, med verdi i naturtypesammenheng, for hver lokalitet. 
Poeng Naturverdi Verdi naturtypesammenheng 

0 Ikke relevante naturverdier - 
1 Lokalt verdifullt C 
2 Mellom lokalt og regionalt, vekt på regionalt verdifullt B/C 
3 Regionalt verdifullt B 
4 Mellom nasjonalt og regionalt, vekt på nasjonalt verdifullt A/B 
5 Nasjonalt verdifullt A 
6 Nasjonalt verdifullt i særklasse A 
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LOKALITET 08444 RAUNDALSÅSEN    2 POENG 
Referansedata 08444  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Kommune Sauda 
Vegetasjonssone Mellomboreal (100%)  
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Blåbærskog (A4) og røsslyng-blokkebærfuruskog. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 355574 - 6616206  
Høyde over havet 100 – 280 moh. 
Areal 13 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Geir Helge Johnsen, 23. oktober 2008 og Per G. Ihlen & 

Kurt Urdal, 17. april 2009 
 
Sammendrag 
Lokaliteten ligger på sørsiden av Storelva og riksvei 520, omtrent 1,5 km vest for Børkjeland i Sauda. 
Bekkekløften er tydelig markert i landskapet som består av bratte og høye fjellsider. Bekkekløfta har 
flere store og vertikale gjel mellom 5 til 30 m høye og dalbunnen domineres av store og delvis ustabile 
steiner i et bratt terreng. Det må presiseres at dette er et meget risikabelt område å bevege seg i. 
Bekken renner i sørøst-nordvest-retning og ved normal vannføring renner det meste av bekken under 
steinene i dalbunnen. Det ble ikke observert fossesprøytsoner. Berggrunnen består av gneis og granitt, 
og bortsett fra mye stein- og blokkmark i bunnen av hele bekkekløften, er det kun bart fjell. Klimaet er 
preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig (rundt 10-
15 °C i juli) og vintertemperaturen er relativt høy (snittemperaturer på minus 1-3 °C i februar). 
Årsnedbøren ligger mellom 3000 og 4000 mm. Det er i snitt 100-200 dager med snødekke >5 cm hver 
vinter. Forvaltningsområdet i Raundalsåsen sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde). 
Nedre grense er satt ved høydekote 100 fordi riksvei 520 krysser her. Forvaltningsområdets øvre 
grense er satt ved høydekote 280 m. Arronderingen er derfor god.   
 
Vegetasjonen nede i selve bekkekløften består for det meste av blåbærskog (A4) med bjørk i tresjiktet 
og med noe røsslyng-blokkebærfuruskog (kystutforming, A3c) øverst i dalsidene på skrinn mark. 
Nederst i dalbunnen er det også flere sammenhengende områder med mer rik og varmekjær 
vegetasjon. Ellers er det, på grunn av mye store og delvis ustabile steinblokker, store områder med 
bare et tykt mosedekke på steinblokkene. Ingen av skogstypene regnes som truet i Norge (Aarrestad 
mfl. 2001). Skogen i kløfta, og spesielt enkelte furutrær, er for det meste storvokste og gamle, og 
nyere hogstinngrep finnes ikke annet enn en og annen nedbrutt stubbe i nedre del. Fragmenter av 
gammel naturskog finnes bare der det er sammenhengende furuskog i bekkekløften, men skogbildet 
totalt sett er allikevel relativt homogent i form av en lite sjiktet skog dominert av bjørk. Samlet sett er 
det lite død ved i bekkekløften og det som finnes er begrenset til noe liggende død ved av bjørk og 
ellers av kvister og stammer som er falt ned fra omkringliggende skoger. Kontinuiteten i død ved er 
derfor ikke spesielt god.   
 
Bekkekløften har bare liten variasjon i biologisk mangfold. Epifyttfloraen på bjørk er relativ fattig og 
består mest av vanlige arter i kvistlavsamfunnet. Av andre arter kan nevnes grynkorkje (Ochrolechia 
androgyna) og Micarea lignaria på bjørk, kyståreneve (Peltigera collina) på selje og Lecanora 
argentata på rogn. På fuktig berg ble følgende arter funnet spredt i området: setergråmose 
(Racomitrium sudeticum), bekkegråmose (Racomitrium aquaticum) og kaursvamose (Trichostomum 
tenuirostre). På moserike vertikale bergvegger ble det funnet vanlige arter som eplekulemose 
(Bartramia pomiformisi), stripefoldmose (Diplophyllum albicans) og brun korallav (Sphaerophorus 
globosus). Den mest interessante lavarten på slike bergvegger var rikelige forekomster av mosealvelav 
(Mycobilimbia hypnorum) på mose. Direkte på berg i slike habitater ble også skorpelaven blodøyelav 
(Haematomma ochroleucum var porphyrium) funnet. Det mest interessante funnet i hele 
forvaltningsområdet var allikevel det av prakttvebladmose (Scapania ornithopodioides) som ble 
funnet ved i nedre del av en fuktig bergvegg og i overgangen mot bakken (høydekote 130). Mosen 
finnes mest i de sterkt oseaniske områdene i Norge (Damsholt 2002). Av arter på bakken kan nevnes 
de oseaniske mosene storstylte (Bazzania trilobata) og kystjamnemose (Plagiothecium undulatum) 
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samt de mer varmekjære artene storkransemose (Rhytidiadelphus triquetrus) og stortujamose 
(Thuidium tamariscnum). Ingen av artene er ført opp i den siste oversikten over rødlistede arter i 
Norge (Kålås mfl. 2006). Lite død ved gjør at det ble registrert lite vedboende sopp, bare knuskkjuke 
og knivkjuke ble funnet på bjørk. Karplantefloraen i røsslyng-blokkebærfuruskogene og 
blåbærskogene er lite variert, og består av arter typisk for disse vegetasjonstypene.  
 
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), 
inneholder lokaliteten ingen prioriterte skogstyper. I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt 
ansvar for bekkekløfter, noe Raundalsåsen oppfyller i middels grad. Samlet sett vurderes 
Raundalsåsen til i liten grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes Raundalsåsen som mellom lokalt og regionalt verdifull (B/C i 
naturtypesammenheng) – verdi 2. 
 
Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Per G. Ihlen og Geir Helge Johnsen den 10. oktober 2008 og av per G. Ihlen 
og Kurt Urdal den 17. april 2009. Det var tett skydekke og regn hele dagen og ikke helt optimale 
lysforhold i oktober og sol og skyfritt i april. Tidspunktene var bra for de aktuelle organismegruppene 
som skulle undersøkes (moser, lav og poresopp), men noe sent (oktober) og tidlig (april) for 
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. I de opprinnelige planene skulle hele Storelva, Gjuva/Breidkvamselva, 
undersøkes, men etter befaringen den 10. oktober 2008, ble det klart at dette ble for omfattende for 
prosjektet. I tillegg har Jordal & Johnsen (2008) kartlagt stort sett det samme området (Storelva vest 
for Gjuvastøl). Etter avtale med Fylkesmannen i Rogaland og Direktoratet for naturforvaltning ble det 
derfor bestemt at bare en av sidekløftene skulle undersøkes mer detaljert av Rådgivende Biologer AS. 
Bekkekløften nordvest for Raundalsåsen ble valgt og dette forvaltningsområdet inkluderer avgrenset 
naturtype. Hele forvaltningsområdet, bunnen og delvis bergveggene, i bunnen av hele bekkekløften, 
ble befart. Det bør presiseres at det er mye vippstein, og dermed stor risiko for steinsprang, i hele 
området. Samlet sett ble lokaliteten meget godt dekket. 
 
Tidligere undersøkelser 
 
Sauda kommune har foretatt naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbasen (Direktoratet for 
naturforvaltning 2009). I tillegg har Jordal & Johnsen (2008) foretatt supplerende kartlegginger, bl.a. 
basert på Moe (1989), av naturtyper for Sauda. Her og i Naturbasen fremgår det at det undersøkte 
forvaltningsområdet er en del av naturtypen som er klassifisert som bekkekløft og bergvegg 
(BN00045042, Storelva vest for Gjuvastøl). Området regnes som viktig (verdi B). I følge DN håndbok 
13 (oppdatert 2007) blir det riktig å klassifisere området som bekkekløft og bergvegg, men U-formen 
og den store størrelsen gjør at den i (NIN) kan klassifiseres som landskapstypen dal (se Gaarder mfl. 
2008, Erikstad mfl. 2009). Det undersøkte forvaltingsområdet ligger innenfor området avgrenset av 
Jordal og Johnsen (2008). Vestskog har også foretatt Mis-registreringer (Jan Ivar Rødland, Vestskog, 
pers. medd.), men resultatene av dette er foreløpig ikke tilgjengelige. 
 
Beliggenhet 
 
Lokaliteten ligger på sørsiden av Storelva, omtrent 1,5 km vest for Børkjeland og 2 km nordvest for 
Gjuvastøl i Sauda kommune. Veien inn til Røldal (RV520) går rett nedenfor avgrenset 
forvaltningsområde.  
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Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon  
Hele bekkekløften er tydelig markert i landskapet. Landskapet ellers består av bratte og høye fjellsider 
og gjel i Storelvas elvedal. Flere høye fjell finnes i nærheten: Børkjelandsnuten (770 moh), 
Svartavassheia (835 moh) og Storaheia (472 moh). Bekkekløfta er jevnt over dyp og med flere store 
og vertikale gjel mellom 5 til 30 m høye, mest på sørsiden av dalbunnen. Dalbunnen domineres av 
store og delvis ustabile steiner i et bratt terreng og det må presiseres at det er et meget risikabelt 
område å bevege seg her. Bekkekløften er avgrenset mellom høydekotene 100 og 280 moh. Bekken 
renner i sørøst-nordvest-retning og med forholdsvis bratt helning langs hele strekningen. Ved normal 
vannføring renner det meste av bekken under steinene i dalbunnen. Det ble ikke observert annet enn 
enkelte småfosser som ikke danner egne fossesprøytsoner.  
 
Geologi og løsmasser 
Berggrunnen består av gneis og granitt, og bortsett fra mye stein- og blokkmark i bunnen av hele 
bekkekløften, er det kun bart fjell. 
 
Klima 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt 
kjølig, med et gjennomsnitt på rundt 10-15 °C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og 
februar, som er kaldeste måned, har snittemperaturer på minus 1-3 °C. Middeltemperaturen i løpet av 
et år ligger mellom 4-6 °C. Årsnedbøren ligger mellom 3000 og 4000 mm. Det er i snitt 100-200 dager 
med snødekke >5 cm hver vinter. Videre er det lite lokalklimatisk variasjon innen kløfta, den er jevnt 
over fuktig, kjølig og skyggefull langs hele strekningen.  
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Hele forvaltningsområdet ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone og den klart oseaniske 
seksjon (O2; se også Moen 1998). 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsforslaget i Raundalsåsen sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde) og er 
gjengitt i figur 2. Nedre grense er satt ved høydekote 100 fordi terrenget her vider seg ut og at riksvei 
520 krysser her.  Forvaltningsområdets øvre grense er satt ved høydekote 280, der terrenget flater mer 
ut. Bekkekløften er velavgrenset fordi den ligger i en tydelig sørøst-nordvest retning og fordi det er en 
jevn, men meget bratt, avstand mellom dalbunn og topp på begge sider av elva. Forvaltningsområdet 
er ikke oppskåret på grunn av veier eller kraftlinjer og arronderingen er derfor god.   
 
Vegetasjon 
 
Raundalsåsen har liten variasjon i topografi, lokalklima, berggrunn og vegetasjonssammensetning. 
Vegetasjonen nede i selve bekkekløften består for det meste av blåbærskog (A4) med bjørk i tresjiktet 
og med noe røsslyng-blokkebærfuruskog (kystutforming, A3c) øverst i dalsidene på skrinn mark. 
Nederst i selve dalbunnen er det også flere sammenhengende områder med mer rik og varmekjær 
vegetasjon (se under artsmangfold nedenfor). Ellers er det, på grunn av mye store og delvis ustabile 
steinblokker, flere store områder med lite vegetasjonsdekke og bare et tykt mosedekke på 
steinblokkene. Ingen av skogstypene regnes som truet i Norge (Aarrestad mfl. 2001).  Se også figur 1. 
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Skogstruktur og påvirkning 
 
Skogen i kløfta, og spesielt enkelte furutrær, er for det meste storvokste og gamle, og nyere 
hogstinngrep finnes ikke annet enn en og annen nedbrutt stubbe i nedre del. Selv om området ligger 
lett tilgjengelig fra riksveien nedenfor har hogsten i bekkekløften i tidligere tider vært minimal på 
grunn av beliggenheten. Fragmenter av gammel naturskog finnes bare der det er sammenhengende 
furuskog i øvre del, og på nordsiden, av bekkekløften, men skogbildet totalt sett er allikevel relativt 
homogent i form av en lite sjiktet skog dominert av bjørk.  
 
Samlet sett er det lite død ved i bekkekløften og det som finnes er begrenset til noe liggende død ved 
av bjørk og ellers av kvister og stammer som er falt ned fra omkringliggende skoger. Stående død ved 
består mest av tidlige nedbrytningsstadier og kontinuiteten i død er ikke spesielt god. Det er ingen 
tekniske inngrep i selve forvaltningsområdet.  
 
Artsmangfold 
 
De mest interessante artsfunn fra lokaliteten er gjengitt i tabell 2. Bekkekløften har bare liten variasjon 
i substrater, habitater og biologisk mangfold. Epifyttfloraen på bjørk er relativ fattig og består mest av 
vanlige arter i kvistlavsamfunnet (vanlig kvistlav, papirlav etc.). Av andre arter kan nevnes grynkorkje 
(Ochrolechia androgyna) og Micarea lignaria på bjørk, kyståreneve (Peltigera collina) på selje og 
Lecanora argentata på rogn. På fuktig berg ble følgende arter funnet spredt i området: mattehutre 
(Marsupella emarginarta), setergråmose (Racomitrium sudeticum), bekkegråmose (Racomitrium 
aquaticum), steinsaltlav (Stereocaulon botryosum) og kaursvamose (Trichostomum tenuirostre). På 
moserike vertikale bergvegger ble det funnet vanlige arter som eplekulemose (Bartramia pomiformis), 
pelssåtemose (Campylopus atrovirens), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), rustmose 
(Tetralophozia setiformis) og brun korallav (Sphaerophorus globosus). Den mest interessante lavarten 
på slike bergvegger var rikelige forekomster av mosealvelav (Mycobilimbia hypnorum) på mose. 
Direkte på berg i slike habitater ble også skorpelaven blodøyelav (Haematomma ochroleucum var 
porphyrium) funnet. Det mest interessante funnet i hele forvaltningsområdet var allikevel det av 
prakttvebladmose (Scapania ornithopodioides) som ble funnet ved i nedre del av en fuktig bergvegg 
og i overgangen mot bakken (UTM: 32 V 355532, 6616314, høydekote 130). Denne mosen finnes 
mest i de sterkt oseaniske områdene i Norge (Damsholt 2002) og funnet så langt øst er derfor noe 
spesielt. Av arter på bakken kan nevnes de oseaniske mosene storstylte (Bazzania trilobata) og 
kystjamnemose (Plagiothecium undulatum) samt de mer varmekjære artene storkransemose 
(Rhytidiadelphus triquetrus) og stortujamose (Thuidium tamariscinum). Ellers kan nevnes store 
mengder av heigråmose (Racomitrium lanunginosum) i tykke matter direkte på steinblokkene. Ingen 
av artene er ført opp i den siste oversikten over rødlistede arter i Norge (Kålås mfl. 2006).  
 
Lite død ved gjør at det ble registrert lite vedboende sopp, bare knuskkjuke og knivkjuke ble funnet på 
bjørk. Karplantefloraen i røsslyng-blokkebærfuruskogene er lite variert, og består av arter typisk for 
denne vegetasjonstypen (for eksempel einer, røsslyng, bjønnkam og blåbær). Av arter i blåbærskogen 
kan nevnes smyle, blåtopp, stri kråkefot og rogn. I tillegg ble hassel, hegg og selje funnet. 
 
Tabell 2. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Raundalsåsen (8444). 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 
Skorpelav Lecanora argentata - - 
Skorpelav Mycobilimbia hypnorum Mosealvelav - 
Skorpelav Rhizocarpon amphidium - - 
Skorpelav Haematomma ochroleucum 

var. porphyrium 
Blodøyelav - 

Makrolav Stereocaulon botryosum Steinsaltlav - 
Bladmose Racomitrium sudeticum Setergråmose - 
Levermose Scapania ornithopodioides Prakttvebladmose - 
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Verdivurdering 
 
Raundalsåsen er en markert, men relativt liten bekkekløft, med de fleste av egenskapene som 
karakteriserer naturtypen (blokkmark, vertikale bergvegger og gjel). Topografisk er det mest spesielle 
med lokaliteten at den er vid og med mye blokkmark i bunnen. Videre er det liten variasjon i 
berggrunn, vegetasjonstyper og flora. Arronderingen er derimot god og det finnes ikke tekniske 
inngrep her. Det er ingen rike eller truete vegetasjonstypen i forvaltningsområdet (Aarrestad mfl. 
2001), annet enn et noe rikere drag i dalbunnen. Videre er det lite sammenhengende skog i selve 
bekkekløften. Samlet sett er det et lavt artsmangfold uten registrerte rødlistearter. Sannsynligvis er det 
lite potensial for funn av sjeldne og rødlistede moser, lav og sopp i forvaltningsområdet.  
 
Bekkekløften ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone og klart oseaniske seksjon. I forhold til 
listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder 
lokaliteten ingen prioriterte skogstyper. I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar for 
bekkekløfter, noe Raundalsåsen oppfyller i middels grad. Samlet sett vurderes Raundalsåsen til i liten 
grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Konklusjon  
 
Samlet sett vurderes Raundalsåsen til å verdisettes som mellom lokalt og regionalt verdifull (B/C i 
naturtypesammenheng) – verdi 2 (tabell 3). 
 
Tabell 3. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Raundalsåsen - 8444. UR = 
urørthet/påvirkning, ST = størrelse, TV = topografisk variasjon, VV = vegetasjsonsvariasjon, AR = 
arrondering, AM = artsmangfold, RV = rike vegetasjonstyper,  DVm = død ved, mengde, DVk = død 
ved kontinuitet, TF = treslagsfordeling, GM = gamle trær (bar-, løv- og edelløvtrær samlet). 
Stjernesetting: - = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = 
kriteriet i liten grad tilfredsstilt/er dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad 
tilfredsstilt/er dårlig utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av 
stor verdi. 
Naturtype UR ST TV VV AR AM RV DVm DVk TF GM Poeng 
Raundalsåsen ** * * * *** * * * * * ** 2 **/* 

 
  
 
A: B: 

Figur 1. Raundalsåsen (8444). A: Oversikt over bekkekløften. B: Nedre del av forvaltningsområdet. 
Foto: Kurt Urdal. 
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Figur 2. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Raundalsåsen (8444). 
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LOKALITET 08445 NEDRE LONA     2 POENG 
Referansedata 08445  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Kommune Sauda 
Vegetasjonssone Mellomboreal (100%)  
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Røsslyng-blokkebærfuruskog. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 360497 - 6620147  
Høyde over havet 300 – 420 moh. 
Areal 25 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Geir Helge Johnsen, 23. oktober 2008 

 
Sammendrag 
 
Lokaliteten ligger rett nordøst for Hellandsbygda i Sauda kommune. Veien inn til Røldal krysser nedre 
del av avgrenset forvaltningsområde. Elva i bekkekløften renner fra innsjøen Nedre Lona (420 moh.). 
Hele bekkekløften er markert i landskapet som ellers er mer avrundet. Bekkekløfta er jevnt over dyp 
og med flere vertikale gjel mellom 5 til 20 m høye på begge sider av dalbunnen. Dalbunnen domineres 
av store og delvis ustabile steiner i et bratt terreng og det må presiseres at det er et risikabelt område å 
bevege seg i. Elva renner i øst-vest retning i slak helning og det ble ikke observert egne 
fossesprøytsoner. Berggrunnen består av gneis og granitt, og bortsett fra mye stein- og blokkmark i 
bunnen av hele bekkekløften, er det kun bart fjell. Klimaet er preget av mye nedbør og mange 
nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig og vintertemperaturen. 
Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 4-6 °C og årsnedbøren mellom 3000 og 4000 mm. 
Det er i snitt 100-200 dager med snødekke >5 cm hver vinter. Forvaltningsforslaget i Nedre Lona 
sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde). Nedre grense er satt ved høydekote 300 og 
øvre grense er satt ved høydekote 420, som er utløpet av innsjøen Nedre Lona. Forvaltningsområdet er 
oppskåret på grunn av veien som krysser nedre del og arronderingen er derfor middels god.  
 
Nedre Lona har liten variasjon i topografi, lokalklima, berggrunn og vegetasjonssammensetning. 
Vegetasjonen består av røsslyng-blokkebærfuruskog (kystutforming) samt en mosaikk av blåbær-, 
lavurt- og småbregneskoger. Ingen av skogstypene regnes som truet i Norge (Aarrestad mfl. 2001). 
Skogen i kløfta, og spesielt furutrærne i øvre del, er for det meste storvokste og gamle, og nyere 
hogstinngrep finnes ikke. I følge Moe (1989) og Jordal & Johnsen (2008) har skogen i Dalvassheia 
vært utsatt for hogst flere ganger, siste gang for omtrent 50 år siden. Moe (1989) målte 
stammediameter på furu på 55 cm og det ble estimert at gjennomsnittsalderen på furu ligger på 140-
150 år. Fragmenter av gammel naturskog spredt bekkekløften, men skogbildet der er allikevel relativt 
homogent i form av en lite sjiktet skog dominert av bjørk.  Samlet sett er det lite død ved og 
kontinuiteten i død er derfor ikke spesielt god.  
 
Totalt er det et lite rikt biologisk mangfold. På fuktig berg nær, og delvis nedsenket i elva kan nevnes 
vanlig knøllav (Placopsis gelida), bekkekartlav (Rhizocarpon lavatum) og Rhizocarpon amphibium 
(tidligere ikke registrert i Rogaland). Der det var noe tørrere kan nevnes en rikelig forekomst av 
dronninglav (Catolechia wahlenbergii) ved høydekote 380 m, en art som har sitt tyngdepunkt i alpine 
områder (Santesson mfl 2004). Av andre arter her kan nevnes fingersaltlav (Stereocaulon 
dactylophyllum) og bergsigd (Dicranum fuscescens). Epifyttfloraen er relativ fattig og triviell og 
består bare av vanlige arter i kvistlavsamfunnet. På moserike vertikale bergvegger ble det funnet 
vanlige arter som for eksempel bergpolstermose (Amphidium mougeotii) og fleinljåmose 
(Dicranodontium denudatum). Av arter på bakken kan nevnes de oseaniske mosene rødmuslingmose 
(Mylia taylorii) og kystjamnemose (Plagiothecium undulatum). Ingen av artene er ført opp i den siste 
oversikten over rødlistede arter i Norge (Kålås mfl. 2006).  
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I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), 
inneholder lokaliteten ingen prioriterte skogstyper. I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt 
ansvar for bekkekløfter, noe Nedre Lona oppfyller i middels grad. Samlet sett vurderes Nedre Lona til 
i liten grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes nedre Lona som mellom lokalt og regionalt verdifull (B/C i 
naturtypesammenheng) – verdi 2. 
 
Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Per G. Ihlen og Geir Helge Johnsen den 10. oktober 2008. Det var tett 
skydekke og regn hele dagen og ikke helt optimale lysforhold. Tidspunktet var bra for de aktuelle 
organismegruppene som skulle undersøkes (moser, lav og poresopp), men noe sent for karplanter.  
 
Utvelgelse av undersøkelsesområde 
 
Det utvalgte området inngår i ”Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008”. 
Oppdragsgiver er Direktoratet for naturforvaltning (DN). Hensikten med prosjektet er å undersøke 
prioriterte og biologisk viktige naturtyper i Norge. Lokaliteten er utvalgt av Fylkesmannen i Rogaland 
i samarbeid med DN. Rådgivende Biologer AS har kartfestet et forvaltningsområde (Nedre Lona) som 
inkluderer en avgrenset naturtype. Hele forvaltningsområdet, bunnen og delvis bergveggene, i bunnen 
av hele bekkekløften, ble befart. Det bør presiseres at det er mye vippstein, og dermed stor risiko for 
steinsprang, i hele området. Samlet sett ble lokaliteten meget godt dekket. 
 
Tidligere undersøkelser 
 
Sauda kommune har foretatt naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbasen (Direktoratet for 
naturforvaltning 2009). I tillegg har Jordal & Johnsen (2008) foretatt supplerende kartlegginger, bl.a. 
basert på Moe (1989), av naturtyper for Sauda. Her og i Naturbasen fremgår det at sørsiden av det 
undersøkte forvaltningsområdet grenser til naturtypen som er klassifisert som gammel barskog 
(BN00045019) i Dalvassheia som regnes som viktig (verdi B). Vestskog har også foretatt Mis-
registreringer (Jan Ivar Rødland, Vestskog, pers. medd.), men resultatene av dette er foreløpig ikke 
tilgjengelige. 
 
Beliggenhet 
 
Lokaliteten ligger rett nordøst for Hellandsbygda, nord for Storlivatnet, og på nordsiden av 
Dalvassheia i Sauda kommune. Veien inn til Røldal krysser nedre del av avgrenset 
forvaltningsområde. Elva i bekkekløften renner fra innsjøen Nedre Lona (420 moh.). 
 
Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon  
Hele bekkekløften er tydelig markert i landskapet, men unntak av nordsiden av midtre del som breier 
seg noe ut. Landskapet ellers er mer avrundet, men med mange høye fjell med jevn og bratt helning: 
Dalvassheia (726 moh.), Breidskardnuten (900 moh.) og Ukkendalsnutane (972 moh.). Bekkekløfta er 
jevnt over dyp og med flere store og vertikale gjel mellom 5 til 20 m høye på begge sider av 
dalbunnen. Dalbunnen domineres av store og delvis ustabile steiner i et bratt terreng og det må 
presiseres at det er et meget risikabelt område å bevege seg i. Bekkekløften er avgrenset mellom 
høydekotene 300 og 420 moh. Elva renner i forholdsvis slak helning langs hele strekningen og ved 
normal vannføring renner noe av elvestrekkningen under steinene i dalbunnen. Det ble ikke observert 
annet enn enkelte småfosser som ikke danner egne fossesprøytsoner. Videre renner elva i bekkekløften 
omtrent i rett øst-vest retning. 
 
Geologi og løsmasser 
Berggrunnen består av gneis og granitt, og bortsett fra mye stein- og blokkmark i bunnen av hele 
bekkekløften, er det kun 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 10-15 °C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og 
februar, som er kaldeste måned, har snittemperaturer på minus 1-3 °C. Middeltemperaturen i løpet av 
et år ligger mellom 4-6 °C. Årsnedbøren ligger mellom 3000 og 4000 mm. Det er i snitt 100-200 dager 
med snødekke >5 cm hver vinter. Videre er det lite lokalklimatisk variasjon innen kløfta, den er jevnt 
over fuktig, kjølig og skyggefull langs hele strekningen.  
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Hele forvaltningsområdet ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone og den klart oseaniske 
seksjon (O2; se også Moen 1998). 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsforslaget i Nedre Lona sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde) og er 
gjengitt i figur 4. Nedre grense er satt ved høydekote 300 fordi terrenget her vider seg ut og det er ikke 
lenger noen tydelig bekkekløft. Forvaltningsområdets øvre grense er satt ved høydekote 420, som er 
utløpet av innsjøen Nedre Lona. Bekkekløften er velavgrenset fordi den ligger i en tydelig øst-vest 
retning og fordi det er en jevn, men meget bratt, avstand mellom dalbunn og topp på begge sider av 
elva. Forvaltningsområdet ligger er oppskåret på grunn av veien som krysser nedre del og 
arronderingen er derfor middels god. På tross av dette er bekkekløften økologisk velfungerende.  
 
Vegetasjon 
 
Nedre Lona har liten variasjon i topografi, lokalklima, berggrunn og vegetasjonssammensetning. 
Vegetasjonen nede i selve bekkekløften fordeler seg i grove trekk på følgende måte: I øvre del, og ned 
til høydekote 380 består den av røsslyng-blokkebærfuruskog (kystutforming, A3c). Herfra og nedover 
består den av en mosaikk av blåbær-, lavurt- og småbregneskoger. Ellers er det, på grunn av mye store 
og delvis ustabile steinblokker, flere store områder med lite vegetasjonsdekke i dalbunnen. Ingen av 
skogstypene regnes som truet i Norge (Aarrestad mfl. 2001). Se også figur 3. For artsmangfold, se eget 
kapittel nedenfor. 
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
Skogen i kløfta, og spesielt furutrærne i øvre del, er for det meste storvokste og gamle, og nyere 
hogstinngrep finnes ikke som annet enn en og annen nedbrutt stubbe. I følge Moe (1989) og Jordal & 
Johnsen (2008) har skogen i Dalvassheia vært utsatt for hogst flere ganger, siste gang for omtrent 50 år 
siden. Moe (1989) målte stammediameter på furu på 55 cm og det ble estimert at gjennomsnittsalderen 
på furu ligger på 140-150 år, med eldste målte tre på 220 år. Selv om det går en skogsbilvei parallelt 
med nordsiden av bekkekløften, har hogsten nede i selve bekkekløften i tidligere tider vært minimal på 
grunn av beliggenheten. Fragmenter av gammel naturskog finnes bare der det er sammenhengende 
skog i bekkekløften, men dett er begrenset midtre deler. Skogbildet der er allikevel relativt homogent i 
form av en lite sjiktet skog dominert av bjørk.  
 
Det var noe død furuved, litt gadd og læger, men generelt er lokaliteten fattig på læger. 
 
Samlet sett er det lite død ved i bekkekløften og det som finnes er begrenset til noe stående død furu 
og bjørk spredt i hele forvaltningsområdet. Liggende død ved finnes mest som kvister og stammer 
nede i dalbunnen som er falt ned fra omkringliggende skoger. Stående død ved består mest av tidlige 
nedbrytningsstadier og kontinuiteten i død ved er ikke spesielt god. Med unntak av veien som krysser 
nedre del av forvaltningsområdet, er det ingen tekniske inngrep her.  
 
Artsmangfold 
 
De mest interessante artsfunn fra lokaliteten er gjengitt i tabell 4. Bekkekløften har bare liten variasjon 
i substrater og habitater. Selv om bekkekløften er trang og skyggefull, gir den vestvendte eksposisjon 
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noe solinnstråling. Allikevel er det totalt sett et lite rikt biologisk mangfold. På fuktig berg nær, og 
delvis nedsenket i elva ble følgende skorpelav registrert: matteutre (Marsupella emarginarta), 
Ionaspis lacustris, vanlig knøllav (Placopsis gelida), rustblokklav (Porpidia melinodes), bekkekartlav 
(Rhizocarpon lavatum) og Rhizocarpon amphibium (tidligere ikke registrert fra Rogaland). Der det var 
noe tørrere kan nevnes en rikelig forekomst av dronninglav (Catolechia wahlenbergii) ved høydekote 
380 m, en art som har sitt tyngdepunkt i alpine områder (Santesson mfl 2004). Av andre arter her kan 
nevnes fingersaltlav (Stereocaulon dactylophyllum), putesaltlav (Stereocaulon evolutum), 
grynrødbeger (Cladonia coccifera), pulverrødbeger (Cladonia pleurota) og bergsigd (Dicranum 
fuscescens). Epifyttfloraen er relativ fattig og triviell og består bare av vanlige arter i 
kvistlavsamfunnet (vanlig kvistlav, papirlav og hengestry). På moserike vertikale bergvegger ble det 
funnet vanlige arter som bergpolstermose (Amphidium mougeotii), stripefoldmose (Diplophyllum 
albicans), fleinljåmose (Dicranodontium denudatum), brun korallav (Sphaerophorus globosus) og 
rustmose (Tetralophozia setiformis). Av arter på bakken kan nevnes de oseaniske mosene 
rødmuslingmose (Mylia taylorii) og kystjamnemose (Plagiothecium undulatum) samt piskskjeggmose 
(Barbilophozia attenuata) og gåsefotskjeggmose (Barbilophozia lycopodioides). Ingen av artene er 
ført opp i den siste oversikten over rødlistede arter i Norge (Kålås mfl. 2006).  
 
Lite død ved, gjør at det ble registrert lite vedboende sopp, bare knuskkjuke og knivkjuke ble funnet 
på bjørk. Karplantefloraen i røsslyng-blokkebærfuruskogene er lite variert, og består av arter typisk for 
denne vegetasjonstypen (for eksempel einer, røsslyng, bjønnkam og blåbær). Av arter i blåbærskogen 
kan nevnes smyle, blåtopp, stri kråkefot og rogn. 
 
Tabell 4. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Nedre Lona (8445). 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 
Skorpelav Ionaspis lacustris - - 
Skorpelav Placopsis gelida Vanlig knøllav - 
Skorpelav Porpidia melinodes - - 
Skorpelav Rhizocarpon amphidium - - 
Skorpelav Rhizocarpon lavatum Bekkekartlav - 
Skorpelav Catolechia wahlenbergii Dronninglav - 
Bladmose Amphidium mougeotii Bergpolstermose - 
Bladmose Dicranum fuscescens Bergsigd - 

 
Verdivurdering 
 
Nedre Lona er en markert, middels stor bekkekløft, med de fleste av egenskapene som karakteriserer 
naturtypen (blokkmark og vertikale bergvegger). Topografisk er det mest spesielle med lokaliteten at 
den er trang, dyp og velavgrenset. Videre er det liten variasjon i berggrunn, vegetasjonstyper og flora. 
Arronderingen er middels god og en vei krysser nedre del. Andre tekniske inngrep finnes ikke. At elva 
ikke har redusert vannføring på grunn av kraftutbygginger er også positivt for helheten i kløfta. 
 
Det er ingen rike eller truete vegetasjonstypen i forvaltningsområdet (Aarrestad mfl. 2001).  Videre er 
det lite sammenhengende skog i selve bekkekløften. Samlet sett er det et lavt artsmangfold uten 
registrerte rødlistearter. Sannsynligvis er det lite potensial for funn av sjeldne og rødlistede moser, lav 
og sopp i forvaltningsområdet.  
 
Bekkekløften ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone og klart oseaniske seksjon. I forhold til 
listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder 
lokaliteten ingen prioriterte skogstyper. I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar for 
bekkekløfter, noe Nedre Lona oppfyller i middels grad. Samlet sett vurderes Nedre Lona til i liten grad 
å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Konklusjon  
 
Samlet sett vurderes nedre Lona til å verdisettes som mellom lokalt og regionalt verdifull (B/C i 
naturtypesammenheng) – verdi 2 (tabell 5). 
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Tabell 5. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Nedre Lona - 8445. UR = 
urørthet/påvirkning, ST = størrelse, TV = topografisk variasjon, VV = vegetasjsonsvariasjon, AR = 
arrondering, AM = artsmangfold, RV = rike vegetasjonstyper,  DVm = død ved, mengde, DVk = død 
ved kontinuitet, TF = treslagsfordeling, GM = gamle trær (bar-, løv- og edelløvtrær samlet). 
Stjernesetting: - = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = 
kriteriet i liten grad tilfredsstilt/dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad 
tilfredsstilt/dårlig utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/meget godt utviklet/av stor 
verdi. 

Naturtype UR ST TV VV AR AM RV DVm DVk TF GM Poeng 
Lona, nedr.  ** * * * ** * 0 * * * ** 2 **/* 

 
A: B: 

C: D: 

Figur 3. Nedre Lona (8445). A: Øverste grense av forvaltningsområdet. B: Omtrent midt i 
forvaltningsområde. C: Vertikale gjel nedstrøms brua. D: Vertikale gjel med røsslyng-
blokkebærfuruskog på toppene. Foto: Geir Helge Johnsen. 
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Figur 4. Kart over forvaltningsområde og naturtype for Nedre Lona (8445). 
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