
 
 
 

Bekkekløftprosjektet –  
naturfaglige registreringer  

i Rogaland 2008:  
 

 
 

Strand kommune 
 

 

 

 
R 
A 
P 
P 
O 
R 
T 

 

     Rådgivende Biologer AS     1236 





 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1236 3

Rådgivende Biologer AS  
 

 

RAPPORTENS TITTEL: 
Bekkekløftprosjektet – Naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: Strand kommune. 

FORFATTER: 
Per G. Ihlen  

OPPDRAGSGIVER: 
Direktoratet for naturforvaltning. N-7485 Trondheim 

OPPDRAGET GITT: ARBEIDET UTFØRT: RAPPORT DATO: 
18.04.2008 Juni 2008- august 2009 15. oktober 2009 

RAPPORT NR: ANTALL SIDER: ISBN NR: 
1236 48 ISBN 978-82-7658-695-4 

EMNEORD: 
- Bekkekløft og bergvegg 
- Naturtyper 
- Vegetasjon 
- Skogstruktur 

- Moser 
- Lav 
- Skogvern 
- Vannkraft 

 
RÅDGIVENDE BIOLOGER AS 

Bredsgården, Bryggen, N-5003 Bergen 
Foretaksnummer 843667082-mva 

Internett : www.radgivende-biologer.no E-post: post@radgivende-biologer.no 
Telefon: 55 31 02 78 Telefaks: 55 31 62 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsidebilde: Lokalitet på vestsiden av Botnavatnet. Foto: Per G. Ihlen  



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1236 4

 

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 Strand kommune.     
 
Gjennomføringen av dette arbeidet hadde ikke vært mulig uten hjelp og støtte fra flere personer som 
har bidratt på forskjellige måter: Kurt Urdal (Rådgivende biologer AS) for assistanse i felt, Leif 
Appelgren (AMBIO Miljørådgivning AS), Ove Førland (Jørpeland) og Hans H. Blom (Norsk institutt 
for skog og landskap) for viktige bidrag med registreringer av og lokalitetslister med moser. En stor 
takk til alle. En spesiell takk til Ove Førland (Jørpeland) for å ha gitt oss båt til disposisjon i 
Botnavatnet.  
 
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: Strand kommune. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1236, ISBN 978-82-7658-695-4, 48 sider. 

 
På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning har Rådgivende Biologer AS gjennomført 
naturfaglige registreringer av naturtypen bekkekløft (F0901) for seks lokaliteter i Strand kommune. 
Feltarbeidet ble utført høsten 2008 og våren 2009.  
 
De seks lokalitetene er sør- og vestenden av Botnavatnet, nordvestsiden av Storafjellet, Rognkleiva og 
Døvikåna. Sistnevnte er ingen bekkekløft og er derfor ikke kartlagt, men bare kort beskrevet. 
Bekkekløftene ligger for det meste i sørboreal vegetasjonssone og i den klart oseaniske seksjonen, 
med unntak av Rognkleiva, som ligger i sterkt oseanisk seksjon. Vegetasjonen består for det meste av 
blåbærskog og røsslyng-blokkebærfuruskog, med unntak av sørøstenden av Botnavatnet som også 
inneholder alm-lindeskog, og Rognkleiva som inneholder rikt hasselkratt. Floraen består for det meste 
vanlige arter. Av interessante funn kan nevnes kystvortelav (Pertusaria multipuncta, VU) fra sørenden 
av Botnavatnet og barlind (VU) fra sørøstenden. Vestsiden av Botnavatnet inneholder rødlisteartene 
gul pærelav (Pyrenula occidenstalis, NT) og kystkorallav (Bunodophoron melanocarpum, NT). 
Ringstry (Usnea flammea, VU) ble funnet på furu på nordvestsiden av Storafjellet og skorpelaven 
Celothelium iscnobelum rapporteres som ny for Rogaland (fra Rognkleiva).  
 
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 Strand kommune er det først og fremst Rognkleiva som i stor grad inneholder 
den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog og i liten grad rikt hasselkratt. De undersøkte lokalitetene i 
Strand kommune oppfyller i liten til middels grad det internasjonale ansvaret Norge har for 
bekkekløfter.  
 
Lokalitetene i Strand kommune verdisettes samlet sett som regionalt og som mellom nasjonalt og 
regionalt verdifulle (tilsvarer B og A/B i naturtypesammenheng) – verdiene 3 og 4.   
 
 

 
 
Figur. Kart over bekkekløftene i Strand. 
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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 Strand 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 kartfestet et forvaltningsområde som inkluderer en avgrenset naturtype. Her brukes termene 
”forvaltningsområde” og ”naturtype”, som tilsvarer ”kjerneområde” i undersøkelsene til for eksempel 
Hofton & Framstad (2006). I de fleste tilfellene i bekkekløftprosjektet i Rogaland fyller en naturtype 
opp hele forvaltningsområdet. Dersom det er flere naturtyper innenfor et forvaltningsområde, 
avgrenses og beskrives disse separat. Ingen av områdene er med i de supplerende undersøkelsene til 
Jordal (2007) og Jordal & Johnsen (2008, 2009). 
 
I dette kapittelet oppgis også hvilke deler av bekkekløften som er befart og om lokaliteten ble lite godt, 
middels eller meget godt dekket. Videre henvises det til andre undersøkelser og tidligere vurderinger 
(dersom disse finnes) av det samme området. Aktuell litteratur om områdene er nevnt søkt etter i 
BIBSYS (http://ask.bibsys.no/ask/action/stdsearch). Data fra kommunens naturtypekartlegging er søkt 
opp i Naturbasen. Flere av kommunene i Rogaland har utført miljøregistrering i skog (Baumann mfl. 
2001, Mis-instruks for 2002, datert 08.05.2002). Informasjon av eventuelle Mis bruttodata er gitt av 
Vestskog ved Jan Ivar Rødland. Om områdene er vernet eller vurdert for vern er undersøkt i 
Naturbasen. 
 
Beliggenhet, naturgrunnlag, avgrensning og arrondering 
Beliggenheten, inkludert høydespennet og eksposisjonen, innen hver lokalitet, samt topografien i 
landskapet rundt er beskrevet. Topografisk variasjon er av stor betydning for bekkekløftens verdi og 
egenskaper som bergvegger, gjel, dybde, blokkmark, etc. er derfor beskrevet. Informasjon om geologi 
og løsmasser er hentet fra kartinnsynet til Arealisdata på nett (http://www.ngu.no/kart/arealisNGU/) og 
informasjon om klimaet er hovedsakelig hentet fra nettsiden www.seNorge.no. Inndelingen av 
vegetasjonssoner og -seksjoner følger Moen (1998). Avgrensningen av naturtyper og 
forvatningsområder er hovedsakelig gjort i felt. De delene av forvaltningsområdet som ikke var mulig 
å komme til, er avgrenset topografisk fra kart. Til hjelp ved avgrensninger er også ortofoto benyttet. 
Arronderingen i forvaltningsområdet er kort diskutert.  
 
Vegetasjon, skogstruktur og påvirkning 
Her redegjøres for hovedtrekkene i vegetasjon og i treslagsfordelingen. Artssammensetningen er 
redegjort for i kapittelet om artsmangfold. Vegetasjonstypeinndelingen følger Fremstad (1997). Truete 
vegetasjonstyper i skog følger Aarrestad mfl. (2001).   
 
Videre beskrives alder på skogen (grovt angitt), forekomst av gamle trær, mengde og kontinuitet av 
død ved, sjiktning, hogstpåvirkning, bonitet, plantefelter samt tekniske inngrep. Gruppering av 
utviklingsfaser (optimalfase, aldersfase etc.) er tidligere beskrevet av Huse (1965) for furuskoger og 
terminologien er delvis benyttet her. 
 
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 
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bark og ved er også omtalt). Disse er også gjengitt i egen samletabell. Belegg (med koordinatfesting) 
til De naturhistoriske samlinger, Bergen Museum, Universitetet i Bergen, er gjort for en del av disse 
forekomstene. For denne type forekomster som det ikke er gjort belegg av, er lokaliteten 
koordinatfestet og lest inn i regneark for oversendelse til Artsdatabanken og GBIF Norge.  
 
”Signalart” er av DN forklart som ”arter som brukes for å identifisere områder med høy naturverdi. 
Signalverdien baserer seg på artenes avhengighet av bestemte miljøbetingelser”. Etter samråd med 
oppdragsgiver, benytter vi ikke denne termen, men diskuterer heller om enkelte arter indikerer 
spesielle miljøforhold. Et eksempel er hinnebregne som er utbredt i områder i den sterkt oseaniske 
seksjonen og som er en god indikator for arter som krever høy luftfuktighet (Fægri 1960, Gjærevoll 
1992, Odland 2008).  
 
For makrolav er kunnskapen om utbredelse og forekomst relativt godt kjent i Norge, mens det for 
skorpelav, spesielt de epilittiske, er kunnskapen om utbredelse og forekomst i Norge begrenset.  
Faktisk er flere store slekter som for eksempel Aspicilia, Lecidea, Porpidia og Rhizocarpon så dårlig 
kjent at de ikke engang er vurdert for rødlista (Einar Timdal pers. medd.). For å øke kunnskapen om 
skorpelav, er disse også samlet inn og bestemt så langt det har latt seg gjennomføre innenfor 
prosjektets rammer. Vegetasjonsvariasjon er gitt i kapittelet om vegetasjon.   
 
Verdivurdering 
Her diskuteres bl.a. representativitet og sjeldenhet for naturtyper, vegetasjonstyper og arter, samt 
potensialet for funn av flere sjeldne arter. Her er også med en diskusjon av forekomster av skogstyper i 
forhold til prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003). Det hele 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 08419 SØRENDEN AV BOTNAVATNET 3 POENG 
Referansedata 08419  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Kommune Strand 
Vegetasjonssone Sørboreal (100%)  
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Blåbærskog og røsslyng-blokkebærfuruskog. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 333785 - 6539591  
Høyde over havet 40 – 80 moh. 
Areal 16 daa 
Inventert  Hans H. Blom og Kurt Urdal, 10. september 2008 

 
Sammendrag 
 
Lokaliteten ligger på sørøstsiden av Botnavatnet (32 moh.), omtrent 7 km sørøst for Jørpeland. Elva i 
bekkekløften renner fra Heiavatnet (130 moh.). Lokaliteten er nordvendt og har en markert 
kløfteformasjon i øvre del, mens nedre del er mer utydelig fordi den her breier seg ut ned mot 
Botnavatnet. Landskapet rundt er dominert av steile og høye bergvegger samt flere rasmarker. 
Bekkekløfta er aldri særlig dyp og høydespennet går fra 40 til 80 moh. Bekkekløften har både store 
steinblokker og noen få bergvegger. Berggrunnen består av gneis og granitt, og bortsett fra et felt med 
skredmasser midt på lokaliteten, er det kun bart fjell. 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 8-10 °C. Årsnedbøren 
ligger mellom 2000 og 3000 mm. Forvaltningsområdet i Botnavatnet sammenfaller med avgrenset 
naturtype (kjerneområde). Forvaltningsområdet ligger lett tilgjengelig og er oppskåret på grunn av 
inngrep (se nedenfor). Arronderingen er derfor mindre god og bekkekløften er derfor ikke optimalt 
fungerende.  
 
Bekkekløften domineres av blåbærskog med bjørk i tresjiktet (A4) i fuktige områder samt av relativ 
tørr røsslyng-blokkebærfuruskog (kystutforming, A3c) på noe tørrere og mer næringsfattig grunn. 
Ingen av vegetasjonstypene regnes som truet i Norge (Aarrestad mfl. 2001).  
 
Skogen i bekkekløfta er for det meste relativ ung. I tillegg finnes en del nyere hogstinngrep, bl.a. er det 
flere hogstflater tett inntil forvaltningsområdet. Gammel naturskog eller elementer av dette mangler. 
Enkelte av furu- og eiketrær er storvokste og har sannsynligvis en noe høyere alder enn bjørketrærne.  
Skogbildet er relativt homogent og samlet sett har skogen en lite sjiktet aldersfaseskog. Død ved er 
omtrent fraværende i forvaltningsområdet og kontinuiteten i død ved er derfor svært liten. Det er en 
del inngrep i selve forvaltningsområdet: høyspentlinje som går gjennom lokaliteten på østsiden av elva 
i dalbunnen samt plantefelter.  
 
Flere oseaniske kryptogamer ble registrert: eik med repmose (Pterigynandrum filiforme), trådkjølmose 
(Zygodon rupestris), ekornmose (Leucodon sciuroides) og kystnever (Lobaria virens), rogn og eik 
med kystvortelav (Pertusaria multipuncta), en art som regnes som sårbar (VU) i Norge (Kålås mfl. 
2006) og pløsegullhette (Ulota coarctata) og eik med vrengfellmose (Neckera pumila). Av 
kryptogamer på bakken kan nevnes gullhårmose (Breutelia chrysocoma) og på steile bergvegger og 
sva i furuskogsområdene i nordøst er det en interessant moseflora med arter som tannåmemose 
(Gymnomitrion crenulatum), taglmose (Sphenolobopsis paersonii), purpurmose (Pleurozia purpurea), 
samt noe prakttvebladmose (Scapania ornitopodioides). På sigevannspåvirkete bergvegger er det til 
dels rikelig med bergljåmose (Dicranodontium uncinatum) og krusfellmose (Neckera crispa). 
Karplantefloraen er typisk for blåbær- og røsslyng-blokkebærfuruskogene (Fremstad 1997).  
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I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), 
inneholder lokaliteten bare i liten grad den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog. I skogvernmangelen 
har også Norge internasjonalt ansvar for bekkekløfter, noe sørenden av Botnavatnet til en viss grad 
oppfyller. Samlet sett vurderes Botnavatnet til i liten grad å inneholde skogstyper som mangler i 
skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes sørenden av Botnavatnet som regionalt verdifull (B i 
naturtypesammenheng) – verdi 3. 
 
 
Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Hans H. Blom og Kurt Urdal den 10. september 2008. Det var lettskyet 
oppholdsvær og bra lysforhold. Tidspunktet var bra for de aktuelle organismegruppene som skulle 
undersøkes (moser, lav, sopp og karplanter).  
 
Utvelgelse av undersøkelsesområde 
 
Det utvalgte området inngår i ”Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008”. 
Oppdragsgiver er Direktoratet for naturforvaltning (DN). Hensikten med prosjektet er å undersøke 
prioriterte og biologisk viktige naturtyper i Norge. Lokaliteten er utvalgt av Fylkesmannen i Rogaland 
i samarbeid med DN. Rådgivende Biologer AS har kartfestet et forvaltningsområde (sørenden av 
Botnavatnet) som inkluderer hele avgrenset naturtype. Hele forvaltningsområdet, og begge sider av 
elva, ble befart med unntak av enkeltsteder med vippstein og dermed med stor risiko for steinsprang. 
Samlet sett ble lokaliteten meget godt dekket. 
 
Tidligere undersøkelser 
 
Strand kommune har foretatt naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbasen (Direktoratet for 
naturforvaltning 2009), men resultatene er ikke sammenfattet i egen rapport (Anne Frugård, Strand 
kommune pers. medd.). I Naturbasen sammenfaller det undersøkte området med naturtypen som er 
klassifisert som ”andre viktige forekomster”, verdisatt som lokalt viktig. Denne klassifiseringen er 
tvilsom, siden det både er kystfuru- og edelløvskoger i området. I et regneark om naturtyper fra Strand 
kommune nevnes Botnevatnet sør, som hagemark med verdi B, men denne er foreløpig ikke kartfestet. 
Vestskog er også i ferd med å foreta Mis-registreringer (Jan Ivar Rødland, Vestskog, pers. medd.), 
men resultatene av dette er foreløpig ikke tilgjengelig. Ved Botnavatnet er det ikke verneområder eller 
foreslåtte verneområder.   
 
Beliggenhet 
 
Lokaliteten ligger på sørøstsiden av Botnavatnet (32 moh.), omtrent 7 km sørøst for Jørpeland og nord 
for ytre del av Lysefjorden i Strand kommune. Veien inn til Hamnen og Høllesli krysser elva, som 
fører ned til bekkekløften, lenger opp i dalen. Elva i bekkekløften renner fra Heiavatnet (130 moh.). 
 
Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon  
Lokaliteten har en markert kløfteformasjon i øvre del, mens nedre del er mer utydelig fordi den her 
breier seg ut ned mot Botnavatnet. Landskapet rundt er dominert av steile og høye bergvegger samt 
flere rasmarker. Bekkekløfta er aldri særlig dyp og høydespennet går fra 40 til 80 moh. Bekkekløften 
har både store steinblokker og noen få bergvegger, som varierer i størrelse, fra små til store vertikale 
berg. Elva renner i sør-nord retning og forholdsvis bratt langs hele strekningen. Innimellom er det små 
fossefall som aldri danner egne fossesprøytsoner.  
 
Geologi og løsmasser 
Berggrunnen består av gneis og granitt, og bortsett fra et felt med skredmasser midt på lokaliteten, 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 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 8-10 °C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 3000 mm. Det er sporadisk 
snødekke om vinteren.  
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Hele forvaltningsområdet ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone og den klart oseaniske seksjon 
(O2; se også Moen 1998). 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsområdet i Botnavatnet sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde) og er 
avgrenset i figur 2. Nedre grense er satt ved høydekote 40 fordi bekkekløften her grenser til 
Botnavatnet og øvre grense er satt ved høydekote 80 fordi terrenget herfra og videre opp består av 
hogst- og plantefelter. Bekkekløften er tydelig avgrenset selv om det er en ujevn avstand mellom 
dalbunn og topp på begge sider av elva. Forvaltningsområdet ligger lett tilgjengelig og er oppskåret på 
grunn av inngrep (se nedenfor). Arronderingen er derfor mindre god og bekkekløften er derfor ikke 
optimalt fungerende.  
 
Vegetasjon 
 
Sørenden av Botnavatnet har liten variasjon i topografi, lokalklima, berggrunn og vegetasjons-
sammensetning. Bekkekløften domineres av blåbærskog med bjørk i tresjiktet (A4) i fuktige områder 
samt av relativ tørr røsslyng-blokkebærfuruskog (kystutforming, A3c) på noe tørrere og mer 
næringsfattig grunn. Sistnevnte er lokalisert til østsiden av høyspentlinjen. I elveløpet er det åpent og 
blokkrikt. Ingen av vegetasjonstypene regnes som truet i Norge (Aarrestad mfl. 2001). For 
artsmangfold, se eget kapittel nedenfor. Se også figur 1. 
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
Skogen i bekkekløfta er for det meste relativ ung. I tillegg finnes en del nyere hogstinngrep, bl.a. er det 
flere hogstflater tett inntil forvaltningsområdet. Gammel naturskog eller elementer av dette mangler. 
Enkelte av furutrærne er storvokste og har sannsynligvis en noe høyere alder enn den bjørketrærne har.  
Enkelte storvokste eiketrær finnes i nedre del av bekkekløften. Totalt sett er skogbildet relativt 
homogent. Lokalt utgjør enkelte furuer sammen med bjørkene (og eik) noe sjiktning, men samlet sett 
har skogen allikevel en lite sjiktet aldersfaseskog. Skogen i bekkekløften har høy bonitet, og derfor er 
det også noen granplantefelter i forvaltningsområdet.    
 
Død ved er omtrent fraværende i forvaltningsområdet og det lille som finnes er begrenset til enkelte 
småvokste trær av bjørk i tidlige nedbrytningsstadier. Kontinuiteten i død ved er derfor svært liten. Det 
er en del inngrep i selve forvaltningsområdet: høyspentlinje som går gjennom lokaliteten på østsiden 
av elva i dalbunnen samt plantefelter.  
 
Artsmangfold 
 
De mest interessante artsfunn fra lokaliteten er gjengitt i tabell 2. Bekkekløften har liten variasjon i 
substrater og habitater, men nordvendt eksposisjon gir likevel grunnlag for et middels rikt biologisk 
mangfold med flere oseaniske arter. Epifyttfloraen er relativ fattig og på bjørk ble det mest registrert 
vanlige arter i kvistlavsamfunnet (vanlig kvistlav, grå fargelav, papirlav etc.), men sør i 
forvaltningsområdet ble det funnet en storvokst eik med repmose (Pterigynandrum filiforme), 
trådkjølmose (Zygodon rupestris), ekornmose (Leucodon sciuroides) og rikelig med kystnever 
(Lobaria virens). På både en ung rogn og en ung eik ble kystvortelav (Pertusaria multipuncta) funnet, 
en art som regnes som sårbar (VU) i Norge (Kålås mfl. 2006). Av andre epifytter kan nevnes 
pløsegullhette (Ulota coarctata) og skorpelaven Arthopyrenia analepta på rogn og vrengefellmose 
(Neckera pumila) som er vanlig på eik i området.  
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Av kryptogamer som vokste på bakken i blåbærskogen ble det mest funnet arter typiske for denne 
vegetasjonstypen (Fremstad 1997). Et unntak er funnet av gullhårmose (Breutelia chrysocoma), en art 
med eu-oseanisk utbredelse og som krever høy luftfuktighet gjennom hele året (Hallingbäck 2008). På 
steile bergvegger og sva i furuskogsområdene i nordøst er det en interessant moseflora som til dels er 
dominert av levermosen tannåmemose (Gymnomitrion crenulatum), en art som er utbredt i den sterkt 
oseaniske seksjon (se Moen 1998, Damsholt 2002). Sammen med den forekommer den oseaniske 
taglmose (Sphenolobopsis paersonii). På humusvalker i kanten av bratte sva ble det funnet rikelig med 
purpurmose (Pleurozia purpurea), samt noe prakttvebladmose (Scapania ornitopodioides), også disse 
med sterk oseanisk utbredelse (se Damsholt 2002). På sigevannspåvirkete bergvegger er det til dels 
rikelig med bergljåmose (Dicranodontium uncinatum) og krusfellmose (Neckera crispa). 
Karplantefloraen er typisk for blåbær- og røsslyng-blokkebærfuruskogene (Fremstad 1997). Blåtopp 
kan allikevel nevnes fordi den opptrer i store mengder på sigevannspåvirkede og delvis beitede 
arealer. Av trearter ble også osp, rogn og eik registrert.  
 
Tabell 2. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra sørenden av Botnavatnet (8419). 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 
Lav Pertusaria multipuncta Kystvortelav VU 
Lav Lobaria virens  Kystnever - 
Mose Pterigynandrum filiforme  Repmose - 
Mose Zygodon rupestris Trådkjølmose - 
Mose Leucodon sciuroides Ekornmose - 
Mose Dicranodontium uncinatum Bergljåmose - 
Mose Ulota coarctata Pløsegullhette - 
Mose Neckera pumila Vrengefellmose - 
Mose Breutelia chrysocoma Gullhårmose - 
Mose Scapania ornitopodioides Prakttvebladmose - 
Mose Pleurozia purpurea Purpurmose - 
Mose Sphenolobopsis paersonii Taglmose - 
Mose Gymnomitrion crenulatum Tannåmemose - 

 
Verdivurdering 
 
Botnavatnet er en liten bekkekløft, med de fleste av egenskapene som karakteriserer naturtypen 
(blokkmark og vertikale bergvegger), men den er aldri særlig dyp. Videre er det liten variasjon i 
berggrunn og vegetasjonstyper. Derimot er den velavgrenset, men arronderingen er mindre god, mest 
på grunn av høyspentlinjen som krysser forvaltningsområdet. At elva ikke har redusert vannføring på 
grunn av kraftutbygginger er også positivt for helheten i kløfta. 
 
Det er ingen rike eller truete vegetasjonstyper i området (Aarrestad mfl. 2001) og skogen er relativ 
homogen i form av en lite sjiktet aldersfaseskog. Samlet sett er artsmangfoldet middels rikt og som 
forventet i en bekkekløft som denne. Bare kystvortelav er rødlistet (se Kålås mfl. 2006) som sårbar 
(VU) og sannsynligvis er det lite potensial for funn av ytterligere sjeldne og rødlistede moser, lav og 
sopp i forvaltningsområdet. Rike forekomster av oseaniske mosearter er også en viktig verdi for 
bekkekløften.   
 
Bekkekløften i Botnavatnet ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over 
prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten bare i 
liten grad den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog. I skogvernmangelen har også Norge 
internasjonalt ansvar for bekkekløfter, noe sørenden av Botnavatnet til en viss grad oppfyller. Samlet 
sett vurderes Botnavatnet til i liten grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
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Konklusjon  
 
Botnavatnet er en liten bekkekløft, med de fleste av egenskapene som karakteriserer naturtypen 
(blokkmark og vertikale bergvegger), men den er aldri særlig dyp. I tillegg er det liten variasjon i 
lokalklima, berggrunn, vegetasjonstyper og flora. Rike forekomster av oseaniske mosearter og funn av 
den truete arten kystvortelav (VU), gjør at lokaliteten verdisettes som regionalt verdifull – 3 poeng 
(tabell 3). 
 
Tabell 3. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Botnavatnet, sørøstsiden - 8419. 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 
Botnavatn S * * ** * * ** 0 * * ** ** 3 (**) 

 
 
A: 

B: C: 

Figur 1. Sørenden av Botnavatnet (8419). A: Oversikt over lokaliteten (foto Per G. Ihlen). B: 
Småskog av furu nær Botnavatnet. C: Parti av blokkmark i bekkekløften. Foto: Kurt Urdal. 
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Figur 2. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for sørenden av Botnavatnet (8419). 
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LOKALITET 08420 BOTNAVATNET, SØRØSTENDEN 3 POENG 
Referansedata 08420  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Kommune Strand 
Vegetasjonssone Sørboreal (100%)  
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Alm-lindeskog og røsslyng-blokkebærfuruskog. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 334047 - 6539900  
Høyde over havet 32 – 170 moh. 
Areal 8 daa 
Inventert  Per G. Ihlen, Leif Appelgren, Ove Førland, 24. april 2009 

 
Sammendrag 
 
Lokaliteten ligger på sørøstsiden av Botnavatnet (32 moh.), omtrent 7 km sørøst for Jørpeland. Elva i 
bekkekløften renner fra Stora Ulvaskogvatn (220 moh.). 
 
Botnavatnet, sørøstsiden, er en markert kløfteformasjon i øvre del, mens nedre del er mer utydelig 
fordi den her breier seg ut i en stor steinrøys. Landskapet rundt er dominert av steile og høye 
bergvegger samt flere store steinrøyser. Bekkekløfta er aldri særlig dyp og høydespennet går fra 32 til 
170 moh. Bergveggene varierer i størrelse, fra små til store vertikale berg som det er umulig å ta seg 
fram i. Utrasninger mangler, men enkelte vippesteiner utgjør en fare for at dette kan skje. Elva renner 
forholdsvis bratt langs hele strekningen og det dannes aldri egne fossesprøytsoner. Elva renner omtrent 
i rett øst-vest retning.  
 
Berggrunnen består av gneis og granitt, og bortsett fra et felt med skredmasser midt på lokaliteten, er 
det kun bart fjell. Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år, relativ lav 
sommertemperatur, og høy vintertemperatur. Middeltemperaturen i løpet av et år er 8-10 °C. 
Årsnedbøren ligger normalt mellom 2000 og 3000 mm. Vestvendt eksposisjon gir mye solinnstråling, 
spesielt i nedre del av Forvaltningsområdet. Videre er det noe mer fuktig og skyggefullt lengre oppe i 
bekkekløften.  
 
Forvaltningsområdet i Botnavatnet sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde). Nedre 
grense er satt ved høydekote 32, fordi bekkekløften her grenser til Botnavatnet og øvre grense er satt 
ved høydekote 170 fordi terrenget herfra og videre opp flater ut. Bekkekløften er velavgrenset fordi 
den ligger i en tydelig øst-vest retning og fordi det er en jevn avstand mellom dalbunn og topp på 
begge sider av elva, spesielt i øvre del. Forvaltningsområdet ligger såpass vanskelig tilgjengelig at det 
ikke er oppskåret på grunn av inngrep. Arronderingen er derfor god og bekkekløften er økologisk 
velfungerende.  
 
Lokaliteten har liten variasjon i topografi, lokalklima og berggrunn, men en middels variert 
vegetasjonssammensetning. I nedre del er det mye store steinblokker og lite vegetasjon. Vegetasjonen 
her kan klassifiseres som alm-lindeskog (D4), en vegetasjonstype som regnes som hensynskrevende 
(LR) i Norge (Aarrestad mfl. 2001). Ellers består vegetasjonen mest av tørr røsslyng-
blokkebærfuruskog (kystutforming, A3c).  
 
Skogen i kløfta, og spesielt edelløvtrærne, er for det meste storvokste og gamle, og nyere hogstinngrep 
finnes ikke. Gammel naturskog finnes der det er sammenhengende skog i bekkekløften, og skogbildet 
der er relativt heterogent i form av en flersjiktet aldersfaseskog. Død ved er begrenset til flere 
nedbrytningsstadier og kontinuiteten i død ved er derfor brukbar og begrenset til noen få liggende 
døde trær (læger) og stående død ved (gadd). Det er ingen tekniske inngrep i selve 
forvaltningsområdet, det nærmeste er veien på motsatt side av Botnavatnet samt kraftlinjen nord for 
forvaltningsområdet.  
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Bekkekløften har bare middels variasjon i substrater og habitater. Vestvendt eksposisjon gir likevel 
grunnlag for et middels rikt biologisk mangfold med flere varmekjære arter. Epifyttfloraen er relativ 
fattig, men på enkelte bjørketrær opptrer kattefotlav (Arthonia leucopellaea) og vanlig rurlav 
(Thelotrema lepadinum). Av andre epifytter kan nevnes skorpelaven Micarea coppinsii på rogn, 
blanknever (Peltigera horizontalis) og putevortelav (Pertusaria pertusa) på lind og stiftglye (Collema 
subflaccidum) på eik. Lite død ved, men fra forskjellige arter, gjør at det ble registrert flere vedboende 
sopp: svovelkjuke (Laetiporus sulphureus) på eik, beltekjuke (Trametes ochracea) på ask og 
valkildkjuke (Phellinus lundellii) på bjørk. Floraen i alm-lindeskogen består av mange varmekjære 
arter som eik, lind, kristtorn, vivendel, fagerperikum og fingerstarr. Det mest interessante funnet var  
et individ av barlind (sårbar, VU) helt nede ved Botnavatnet, som dessverre hadde fleire huggemerker. 
 
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 Botnavatnet, sørøstenden til en viss grad oppfyller. Lokaliteten vurderes 
til i liten grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes Botnavatnet, sørøstenden, som regionalt verdifull (B i 
naturtypesammenheng) – verdi 3. 
 
 
Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Per G. Ihlen, Leif Appelgren og Ove Førland den 24. april 2009. Det var sol 
fra skyfri himmel bra lysforhold. Tidspunktet var bra for de aktuelle organismegruppene som skulle 
undersøkes (moser, lav og poresopp), men noe tidlig 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 (Botnavatnet, 
sørøstenden) som inkluderer en avgrenset naturtype. Hele forvaltningsområdet, og begge sider av elva, 
ble befart med unntak av enkeltsteder med vippstein og dermed med stor risiko for steinsprang. Samlet 
sett ble lokaliteten meget godt dekket. 
 
Tidligere undersøkelser 
 
Strand kommune har foretatt naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbasen (Direktoratet for 
naturforvaltning 2009), men resultatene er ikke sammenfattet i egen rapport (Anne Frugård, Srand 
kommune pers. medd.). I Naturbasen sammenfaller det undersøkte området med naturtypen som er 
klassifisert som ”andre viktige forekomster”, verdisatt som lokalt viktig. Denne klassifiseringen er 
tvilsom siden det både er kystfuru- og edelløvskoger i området. I et regneark om naturtyper fra Strand 
kommune nevnes Botnevatnet, sørøst, som sørvendt berg og rasmark med verdi B. Denne er ikke 
avgrenset geografisk, men tilsvarer sannsynligvis bekkekløften. I forbindelse med registrering av 
barskogslokaliteter for mulig vern i Rogaland, har Moe (1989) undersøkt Ulvaskogvatna, som ligger 
rett øst for forvaltningsområdet. Vestskog er også i ferd med å foreta Mis-registreringer (Jan Ivar 
Rødland, Vestskog, pers. medd.), men resultatene av dette er foreløpig ikke tilgjengelig. Ved 
Botnavatnet er det ikke verneområder eller foreslåtte verneområder.   
 
Beliggenhet 
 
Lokaliteten ligger på sørøstsiden av Botnavatnet (32 moh.), omtrent 7 km sørøst for Jørpeland og nord 
for ytre del av Lysefjorden i Strand kommune. Veien inn til Hamnen og Høllesli går på motsatt side av 
Botnavatnet. Elva i bekkekløften renner fra Stora Ulvaskogvatn (220 moh.). 
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Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon  
Det er en markert kløfteformasjon i øvre del, mens nedre del er mer utydelig fordi den her breier seg ut 
i en stor steinrøys. Landskapet rundt er dominert av steile og høye bergvegger samt flere rasmarker.  
Bekkekløfta er aldri særlig dyp og høydespennet går fra 32 til 170 moh. Bekkekløften domineres av 
store steinblokker og bratte bergvegger. Bergveggene varierer i størrelse, fra små til store vertikale 
berg som det er umulig å ta seg fram i. Utrasninger mangler, men enkelte vippesteiner utgjør en fare 
for at dette kan skje. Elva renner forholdsvis bratt langs hele strekningen og innimellom er det små 
fossefall som aldri danner egne fossesprøytsoner. Videre renner elva i bekkekløften omtrent i rett øst-
vest retning og danner aldri tydelige svinger.  
 
Geologi og løsmasser 
Berggrunnen består av gneis og granitt, og bortsett fra et felt med skredmasser midt på lokaliteten, 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 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 8-10 °C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 3000 mm. Det er sporadisk 
snødekke om vinteren. Vestvendt eksposisjon gir mye solinnstråling, spesielt i nedre del av 
Forvaltningsområdet. Videre er det noe mer fuktig og skyggefullt lengre oppe i bekkekløften.  
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Hele forvaltningsområdet ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone og den klart oseaniske seksjon 
(O2; se også Moen 1998). 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsområdet i Botnavatnet sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde) og er 
avgrenset i figur 3. Nedre grense er satt ved høydekote 32, fordi bekkekløften her grenser til 
Botnavatnet og øvre grense er satt ved høydekote 170 fordi terrenget herfra og videre opp flater ut. 
Bekkekløften er velavgrenset fordi den ligger i en tydelig øst-vest retning og fordi det er en jevn 
avstand mellom dalbunn og topp på begge sider av elva, spesielt i øvre del. Forvaltningsområdet ligger 
såpass vanskelig tilgjengelig at det ikke er oppskåret på grunn av inngrep. Arronderingen er derfor god 
og bekkekløften er økologisk velfungerende.  
 
Vegetasjon 
 
Botnavatnet har liten variasjon i topografi, lokalklima og berggrunn, men en middels variert 
vegetasjonssammensetning. I nedre del av bekkekløften, spesielt opp til høydekote 60, er det mye 
store steinblokker og lite vegetasjon. Mye varme og god lysinnstråling samt enkelte partier med god 
jord og storvokste eik- og lindetrær samt kristtorn, gjør at vegetasjonen her kan klassifiseres som alm-
lindeskog (D4), en vegetasjonstype som regnes som hensynskrevende (LR) i Norge (Aarrestad mfl. 
2001). Store arealer, spesielt mellom dalbunn og topp sør for bekken i kløftens øvre del, består av 
relativ tørr røsslyng-blokkebærfuruskog (kystutforming, A3c). For artsmangfold, se eget kapittel 
nedenfor. Se også figur 4. 
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
Skogen i kløfta, og spesielt edelløvtrærne, er for det meste storvokste og gamle, og nyere hogstinngrep 
finnes ikke annet enn huggemerker i et barlindtre i nedre del. Hvor omfattende hogsten har vært i dette 
området tidligere er usikkert, men edelløvtrær med høy alder, beliggenheten og tilgjengligheten av 
lokaliteten, samt at skogen har lav bonitet, tyder på at det ikke har vært hogst her. Gammel naturskog 
finnes der det er sammenhengende skog i bekkekløften, og skogbildet der er relativt heterogent i form 
av en flersjiktet aldersfaseskog.  
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Samlet sett er det lite død ved i bekkekløften, men det som finnes er fra forskjellige treslag som ask, 
bjørk, furu og eik. Død ved er begrenset til flere nedbrytningsstadier og kontinuiteten i død ved er 
derfor brukbar og begrenset til noen få liggende døde trær (læger) og stående død ved (gadd). Det er 
ingen tekniske inngrep i selve forvaltningsområdet, det nærmeste er veien på motsatt side av 
Botnavatnet samt kraftlinjen nord for forvaltningsområdet.  
 
Artsmangfold 
 
De mest interessante artsfunn fra lokaliteten er gjengitt i tabell 4. Bekkekløften har bare middels 
variasjon i substrater og habitater. Vestvendt eksposisjon gir likevel grunnlag for et middels rikt 
biologisk mangfold med flere varmekjære arter. Epifyttfloraen er relativt fattig. På bjørk ble det mest 
registrert vanlige arter i kvistlavsamfunnet (vanlig kvistlav, grå fargelav, papirlav etc.), men på enkelte 
trær opptrer kattefotlav (Arthonia leucopellaea) og vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum). Av andre 
epifytter kan nevnes skorpelaven Micarea coppinsii på rogn, blanknever (Peltigera horizontalis) og 
putevortelav (Pertusaria pertusa) på lind og stiftglye (Collema subflaccidum) på eik. 
 
Av kryptogamer som vokste på bakken ble det mest funnet arter typiske for denne vegetasjonstypen 
(Fremstad 1997). Et unntak er funnet av gullhårmose (Breutelia chrysocoma), en art med eu-oseanisk 
utbredelse og som krever høy luftfuktighet gjennom hele året (Hallingbäck 2008). Denne ble funnet i 
øvre del av forvaltningsområdet. Av andre arter på bakken nevnes kystmoldmose (Eurhynchium 
striatum) og blåmose (Leucobryum glaucum). På fuktige berg ble det også registrert vanlige arter, f. 
eks. kysttvebladmose (Scapania gracilis), trådfloke (Heterocladium heteropterum) og glansperlemose 
(Lejeunea cavifolia), men funnet av kammose (Ctenidium molluscum) kan nevnes spesielt fordi dette 
er en kalkindikator (Hallingbäck & Holmåsen 1985). Et annet interessant funn her var det av 
purpurmose (Pleurozia purpurea), en art med sterk oseanisk utbredelse. Det ble også funnet 
steingullhette (Ulota hutchinsiae) og kostsåtemose (Campylopus fragilis). Lite død ved, men fra 
forskjellige arter, gjør at det ble registrert flere vedboende sopp: svovelkjuke (Laetiporus sulphureus) 
på eik, beltekjuke (Trametes ochracea) på ask. Floraen i alm-lindeskogen består av mange varmekjære 
arter som eik, lind, kristtorn, vivendel, fagerperikum og fingerstarr. Av andre arter fra denne 
vegetasjonstypen kan nevnes gulaks, rogn, skogfiol og maiblom. Det mest interessante funnet var av 
barlind (sårbar, VU) helt nede ved Botnavatnet. Dessverre var det tydelige huggemerker på dette 
individet. Karplantefloraen i røsslyng-blokkebærfuruskogene er lite variert, og består av arter typisk 
for denne vegetasjonstypen (for eksempel einer, røsslyng, blåbær, smyle).  
 
Tabell 4. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Botnavatnet, sørøstenden (8420). 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 
Karplante Taxus baccata Barlind VU 
Lav Micarea coppinsii - - 
Lav Arthonia leucopellaea Kattefotlav - 
Sopp Laetiporus sulphureus  Svovelkjuke - 
Sopp Trametes ochracea Beltekjuke - 
Sopp Phellinus lundellii Valkildkjuke - 
Mose Pleurozia purpurea Purpurmose - 
Mose Breutelia chrysocoma Gullhårmose - 
Mose Ctenidium molluscum Kammose - 
Mose Campylopus fragilis Kostsåtemose - 
Mose Ulota hutchinsiae Steingullhette - 

 
Verdivurdering 
 
Botnavatnet er en markert, middels stor bekkekløft, med de fleste av egenskapene som karakteriserer 
naturtypen (blokkmark og vertikale bergvegger), men den er aldri særlig dyp. Videre er det liten 
variasjon i berggrunn og vegetasjonstyper. Derimot er den velavgrenset, arronderingen er god og det 
er ingen tekniske inngrep. At elva ikke har redusert vannføring på grunn av kraftutbygginger er også 
positivt for helheten i kløfta. 
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Andelen rike vegetasjonstyper er lav, bare den truete vegetasjonstypen alm-lindeskog ble registrert, 
mest i midtre del. Denne vegetasjonstypen ble av Aarrestad mfl. (2001) vurdert som hensynskrevende 
(LR), mest fordi den er utsatt for arealinngrep. I følge Aarrestad m. fl. (2001) er den viktigste trusselen 
mot vegetasjonstypen på Vestlandet rassikring i forbindelse med veier, noe som ikke er en aktuell 
problemstilling i forvaltningsområdet. Videre er skogen relativ heterogen i form av en flersjiktet 
aldersfaseskog. Samlet sett er artsmangfoldet middels rikt og som forventet i en bekkekløft som denne. 
Bare barlind er rødlistet (se Kålås mfl. 2006) og mest sannsynlig er det lite potensial for funn av 
sjeldne og rødlistede moser, lav og sopp i forvaltningsområdet.  
 
Bekkekløften i Botnavatnet ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over 
prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten ingen 
prioriterte skogstyper. Botnavatnet ligger innenfor den klart oseaniske seksjon, se Moen 1998 og 
derfor kan ikke furuskogen klassifiseres som sterkt oseanisk og dermed ikke som prioritert skogstype 
(Framstad mfl. 2003). I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar for bekkekløfter, noe 
Botnavatnet, sørøstenden til en viss grad oppfyller. Samlet sett vurderes Botnavatnet til i liten grad å 
inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Konklusjon  
 
Botnavatnet er en markert, middels stor bekkekløft, med de fleste av egenskapene som karakteriserer 
naturtypen (blokkmark og vertikale bergvegger), men den er aldri særlig dyp. I tillegg er det liten 
variasjon i lokalklima, berggrunn, vegetasjonstyper og flora. Storvokste og gamle trær, flersjiktet 
aldersfaseskog, en del død ved, den truete vegetasjonstypen alm-lindeskog (LR) og forekomsten av 
barlind (VU), gjør at lokaliteten verdisettes som regionalt verdifull – 3 poeng (tabell 5). 
 
Tabell 5. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Botnavatnet, sørøstsiden - 8420. 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 
Botnavatn  *** * ** * *** ** ** ** ** ** *** 3 (**) 
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Figur 3. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Botnavatnet, sørøstsiden (8420). 
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A: B: 

C: D: 

Figur 4. Botnavatnet, sørøstsiden (8420). A: Oversikt over lokaliteten. B: Steinrøys/blokkmark i 
nedre del av lokaliteten. C: Parti av alm-lindeskog ved høydekote 60. D: Barlind ved Botnavatnet. 
Foto: Per G. Ihlen. 
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LOKALITET 08421 VESTSIDEN AV BOTNAVATNET 4 POENG 
Referansedata 08421  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Kommune Strand 
Vegetasjonssone Sørboreal (100%)  
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Røsslyng-blokkebærfuruskog. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 332664 - 6540507  
Høyde over havet 190 – 260 moh. 
Areal 10 daa 
Inventert  Per G. Ihlen, Leif Appelgren, Ove Førland, 24. april 2009 

 
Sammendrag 
 
Lokaliteten ligger på vestsiden av Botnavatnet (32 moh.), omtrent 7 km sørøst for Jørpeland i Strand 
kommune. Elva i bekkekløften renner fra Stora Mjåvatnet (287 moh.). Hele bekkekløften er tydelig 
markert i landskapet, med unntak av aller nederste del som breier seg ut i en stor steinrøys. Den er 
jevnt over dyp og med store vertikale gjel mellom 5 til 30 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. Det ble ikke observert annet enn enkelte småfosser som 
ikke danner 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. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 8-10 °C. Årsnedbøren 
ligger mellom 2000 og 3000 mm. Østvendt eksposisjon gir lite solinnstråling i forvaltningsområdet.   
 
Forvaltningsområdet sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde). Nedre grense er satt ved 
høydekote 190 fordi terrenget her vider seg ut og det er ikke lenger noen tydelig bekkekløft. 
Forvaltningsområdets øvre grense er satt ved høydekote 260. Bekkekløften er velavgrenset 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 inngrep og arronderingen er god.  
 
Vegetasjonen består av røsslyng-blokkebærfuruskog (kystutforming, A3c) med noe blåbær- og 
lavurtpreg inne i mellom i dalbunnen. Nedenfor høydekote 220 kommer det inn fragmenter av mer 
varmekjær skog med arter som hassel og ask. Ellers er det jevnt over lite vegetasjonsdekke i 
dalbunnen. Ingen av skogstypene regnes som truet i Norge (Aarrestad mfl. 2001). Furutrærne i øvre 
del, er for det meste storvokste og gamle, og nyere hogstinngrep finnes ikke annet enn rester av et 
tømmerfløtingsanlegg i øvre del. Hogsten i selve bekkekløften har i tidligere tider vært minimal på 
grunn av beliggenheten. Kombinasjon med høyproduktiv skog er også hovedgrunnen for vernet av 
Gitlandsåsen naturreservat, som forvaltningsområdet er en del av. Gammel naturskog finnes der det er 
sammenhengende skog i bekkekløftens øvre del. Skogbildet der er relativt heterogent i form av en 
flersjiktet aldersfaseskog. Samlet sett er det lite død ved i bekkekløften og det som finnes er begrenset 
til enkeltstammer med furu (med sene nedbrytningsstadier) og begrenset til øvre del. Kontinuiteten i 
død ved er ikke spesielt god.  
 
Den mest interessante artsforekomsten var gul pærelav (Pyrenula occidentalis) som ble funnet på rogn 
ved høydekote 230 (UTM: 32 V 332698 6540517) og på en gammel ask i nedre del av 
forvaltningsområdet ved høydekote 180 (UTM: 32 V 332775 6540523). Arten regnes som nær truet 
(NT) i den norske rødlisten (Kålås mfl. 2006). På stående død furuved kan nevnes følgende lavarter: 
Micarea peliocarpa, en art med noe vestlig utbredelse, lys vedskriftlav (Xylographa trunciseda) og 
fausknål (Chaenothecha brunneola). På levende furu er det rikelig med piggstry (Usenea 
subfloridiana). Av andre funn kan nevnes kattefotlav (Arthonia leucopellaea) og gammelgranlav 
(Lecanactis abietina) på bjørk.  På moserike vertikale bergvegger ble det mellom høydekotene 250 og 
260 (UTM: 32 V 332561 6540505) funnet rikelig med kystkorallav (Bunodophoron melanocarpum), 
en art som regnes som nær truet (NT) i Norge (Kålås mfl. 2006).  
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Vestsiden av Botnavatnet ligger innenfor den klart oseaniske seksjon og 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 
vestsiden av Botnavatnet oppfyller i meget stor grad. Samlet sett vurderes Botnavatnet til i middels 
grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes vestsiden av Botnavatnet som mellom nasjonalt og regionalt verdifull (A/B i 
naturtypesammenheng) – verdi 4. 
 
 
Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Per G. Ihlen, Leif Appelgren og Ove Førland den 24. april 2009. Det var sol 
fra skyfri himmel bra lysforhold. Tidspunktet var bra for de aktuelle organismegruppene som skulle 
undersøkes (moser, lav og poresopp), men noe tidlig 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 (vestsiden av 
Botnavatnet) 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 
 
Strand kommune har foretatt naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbasen (Direktoratet for 
naturforvaltning 2009), men resultatene er ikke sammenfattet i egen rapport (Anne Frugård, Srand 
kommune pers. medd.). I Naturbasen fremgår det at øvre del av det undersøkte området inngår i 
naturtypen som er klassifisert som kystfuruskog (BN0008972) og som regnes som svært viktig (verdi 
A). Dette området inngår også i naturreservatet Gitlandsåsen, som er vernet for å sikre et stort, variert 
og lite rørt furuskogområde med høgproduktiv lavlandsskog og sørvestlige kysttrekk (se også Moe 
1989). Øvre del av den undersøkte bekkekløften inngår i dette reservatet. Vestskog er også i ferd med 
å foreta Mis-registreringer (Jan Ivar Rødland, Vestskog, pers. medd.), men resultatene av dette er 
foreløpig ikke tilgjengelig. 
 
Beliggenhet 
 
Lokaliteten ligger på vestsiden av Botnavatnet (32 moh.), omtrent 7 km sørøst for Jørpeland og nord 
for ytre del av Lysefjorden i Strand kommune. Veien inn til Hamnen og Høllesli krysser rett nedenfor 
avgrenset bekkekløft. Elva i bekkekløften renner fra Stora Mjåvatnet (287 moh.). 
 
Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon  
Hele bekkekløften er tydelig markert i landskapet, med unntak av aller nederste del som breier seg ut i 
en stor steinrøys. Landskapet ellers er mer avrundet, men med en jevn og bratt helning av hele 
fjellsiden østover mot Botnavatnet mellom Storafjellet og Botnsheia. Bekkekløften er jevnt over dyp 
og med store vertikale gjel mellom 5 til 30 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 190 og 260 moh. Elva renner 
forholdsvis bratt langs hele strekningen og ved normal vannføring renner den 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 vest-øst retning. 
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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 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 8-10 °C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 3000 mm. Det er sporadisk 
snødekke om vinteren. Østvendt eksposisjon gir lite solinnstråling i forvaltningsområdet.   
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Hele forvaltningsområdet ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone og den klart oseaniske seksjon 
(O2; se også Moen 1998). 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsområdet i Botnavatnet sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde) og er 
avgrenset i figur 5. Nedre grense er satt ved høydekote 190 fordi terrenget her vider seg ut og det er 
ikke lenger noen tydelig bekkekløft. Forvaltningsområdets øvre grense er satt ved høydekote 260 fordi 
utløpet av Mjåvatnet renner ut her. Bekkekløften er velavgrenset fordi den ligger i en tydelig vest-øst 
retning og fordi det er en jevn, men meget bratt, avstand mellom dalbunn og topp på begge sider av 
elva. Forvaltningsområdet ligger såpass vanskelig tilgjengelig at det ikke er oppskåret på grunn av 
inngrep. Arronderingen er derfor god og bekkekløften er økologisk velfungerende.  
 
Vegetasjon 
 
Vestsiden av Botnavatnet 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 helt ned til høydekote 220 består den av relativ røsslyng-
blokkebærfuruskog (kystutforming, A3c) med noe blåbær- og lavurtpreg inne i mellom i dalbunnen. 
Det meste av forvaltningsområdet består av denne type vegetasjon, men nedenfor høydekote 220 
kommer det inn fragmenter av mer varmekjær skog med arter som hassel og ask. Ellers er det, på 
grunn av mye store og delvis ustabile steinblokker, jevnt over lite vegetasjonsdekke i dalbunnen. Ingen 
av skogstypene regnes som truet i Norge (Aarrestad mfl. 2001). For artsmangfold, se eget kapittel 
nedenfor. Se også figur 6. 
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
Skogen i kløfta, og spesielt furutrærne i øvre del, er for det meste storvokste og gamle, og nyere 
hogstinngrep finnes ikke annet enn rester av et tømmerfløtingsanlegg i øvre del (gamle stokker på 
tvers av utløpsbekken av Mjåvatnet). Hogsten i selve bekkekløften har i tidligere tider vært minimal på 
grunn av beliggenheten.  Dette, i kombinasjon med høyproduktiv skog, er også hovedgrunnen for 
vernet av Gitlandsåsen naturreservat, som forvaltningsområdet grenser til. Gammel naturskog finnes 
der det er sammenhengende skog i bekkekløften, men dett er begrenset til øvre del. Skogbildet der er 
relativt heterogent i form av en flersjiktet aldersfaseskog.  
 
Samlet sett er det lite død ved i bekkekløften og det som finnes er begrenset til furu i øvre del. Den 
døde veden som finnes er begrenset til enkeltstammer av stående død furuved, mens liggende døde 
ved ble bare funnet som kvister og stammer falt ned fra omkringliggende skoger. Stående død ved 
består mest av sene nedbrytningsstadier og kontinuiteten i død ved er ikke spesielt god. Det er ingen 
tekniske inngrep i selve forvaltningsområdet, det nærmeste er veien på nedsiden av 
forvaltningsområdet.  
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Artsmangfold 
 
De mest interessante artsfunn fra lokaliteten er gjengitt i tabell 6. Bekkekløften har bare liten variasjon 
i substrater og habitater. Østvendt eksposisjon og mye skygge gir likevel grunnlag for et middels rikt 
biologisk mangfold. Epifyttfloraen er relativ fattig, men har enkelte interessante arter. Den mest 
interessante artsforekomsten var gul pærelav (Pyrenula occidentalis) som ble funnet på rogn ved 
høydekote 230 (UTM: 32 V 332698 6540517) og på en gammel ask i nedre del av 
forvaltningsområdet ved høydekote 180 (UTM: 32 V 332775 6540523). Arten regnes som nær truet 
(NT) i den norske rødlisten (Kålås mfl. 2006). På ask ble også vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum) 
funnet rikelig. På stående død furuved kan nevnes følgende lavarter: Micarea peliocarpa, en art med 
noe vestlig utbredelse, lys vedskriftlav (Xylographa trunciseda) og fausknål (Chaenothecha 
brunneola). På levende furu er det rikelig med piggstry (Usenea subfloridiana), spesielt i øvre del av 
forvaltningsområdet. Av andre funn kan nevnes kattefotlav (Arthonia leucopellaea) og gammelgranlav 
(Lecanactis abietina) på bjørk.  På moserike vertikale bergvegger ble det mellom høydekotene 250 og 
260 (UTM: 32 V 332561 6540505) funnet rikelig med kystkorallav (Bunodophoron melanocarpum), 
en art som regnes som nær truet (NT) i Norge (Kålås mfl. 2006). Sammen med denne er det også 
rikelig med rosenlav (Icmadophila ericetorum) på mose. Av moser her kan nevnes de oseaniske artene 
fleinljåmose (Dicranodontium denudatum), vengemose (Douinia ovata), stiv kulemose (Bartramia 
ithyphylla), purpurmose (Pleurozia purpurea) og kalkindikatoren putevrimose (Tortella tortuosa). 
 
Av kryptogamer som vokste på bakken i blåbærskogen ble det mest funnet arter typiske for denne 
vegetasjonstypen (Fremstad 1997). Et unntak er funnet av gullhårmose (Breutelia chrysocoma), en art 
med eu-oseanisk utbredelse og som krever høy luftfuktighet gjennom hele året (Hallingbäck 2008). På 
fuktige berg, ofte nær bekken, ble det også registrert vanlige arter, men funnet av kammose 
(Ctenidium molluscum) kan nevnes spesielt fordi dette er en kalkindikator (Hallingbäck & Holmåsen 
1985). Av andre arter her kan nevnes kysttvebladmose (Scapania gracilis), bekkegråmose 
(Racomitrium aquaticum) og skortejuvmose (Anoectangium aestivum). Lite død ved, gjør at det ble 
registrert lite vedboende sopp, men blek blåkjuke (Oligoporus subcaesius) ble registrert på ask i nedre 
del. Karplantefloraen i røsslyng-blokkebærfuruskogene er lite variert, og består av arter typisk for 
denne vegetasjonstypen (for eksempel einer, røsslyng, bjønnkam, blåbær, einstape og hassel). Av 
andre arter kan nevnes smyle, rogn og osp). 
 
Tabell 6. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra vestsiden av Botnavatnet (8421). 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 
Sopp Oligoporus subcaesius  Blek blåkjuke - 
Lav Micarea peliocarpa - - 
Lav Xylographa trunciseda Vedskriftlav - 
Lav Pyrenula occidentalis Gul pærelav NT 
Lav Arthonia leucopellaea Kattefotlav - 
Lav Lecanactis abietina Gammelgranlav - 
Lav Chaenotheca brunneola Fausknål - 
Lav Bunodophoron melanocarpum Kystkorallav NT 
Mose Pleurozia purpurea Purpurmose - 
Mose Douinia ovata Vengemose - 
Mose Ctenidium molluscum Kammose - 
Mose Tortella tortuosa Putevrimose - 
Mose Bartramia ithyphylla Stiv kulemose - 

 
Verdivurdering 
 
Vestsiden av Botnavatnet 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 og 
vegetasjonstyper. Arronderingen er god og det er ingen tekniske inngrep. At elva ikke har redusert 
vannføring på grunn av kraftutbygginger er også positivt for helheten i kløfta. 
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Det er ingen rike eller truete vegetasjonstypen i forvaltningsområdet (Aarrestad mfl. 2001).  Videre er 
det lite sammenhengende skog i selve bekkekløften og det som fines er relativt heterogent i form av en 
flersjiktet aldersfaseskog. Samlet sett er artsmangfoldet middels og med to registrerte rødlistearter: 
kystkorallav og gul pærelav (begge NT; se Kålås mfl. 2006). Sannsynligvis er det lite potensial for 
funn av ytterligere sjeldne og rødlistede moser, lav og sopp i forvaltningsområdet.  
 
Bekkekløften i Botnavatnet ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over 
prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten ingen 
prioriterte skogstyper. Vestsiden av Botnavatnet ligger innenfor den klart oseaniske seksjon, se Moen 
(1998) og derfor kan ikke furuskogen klassifiseres som sterkt oseanisk og dermed ikke som prioritert 
skogstype (Framstad mfl. 2003). I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar for 
bekkekløfter, noe vestsiden av Botnavatnet oppfyller i meget stor grad. Samlet sett vurderes 
Botnavatnet til i middels grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Konklusjon  
 
Samlet sett vurderes vestsiden av Botnavatnet som mellom nasjonalt og regionalt verdifull (A/B i 
naturtypesammenheng) – verdi 4 (tabell 7). 
 
Tabell 7. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for vestsiden av Botnavatnet - 8421. 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 
BotnavatnV  *** * ** * *** ** * * * ** ** 4 ***/** 
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Figur 5. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for vestsiden av Botnavatnet (8421). 
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A: B: 

C: 

 

D: 

Figur 6. Vestsiden av Botnavatnet (8421). A: Omtrent midt i bekkekløften. B: Utsikt mot Botnavatnet. 
C: Åpent parti med røsslyng-blokkebærfuruskog ved høydekote 250. D: Ask i nederste del av 
forvaltningsområdet. Foto: Per G. Ihlen. 
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LOKALITET 08422 NORDVESTSIDEN AV STORAFJELLET 4 POENG 
Referansedata 08422  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Kommune Strand 
Vegetasjonssone Sørboreal (100%)  
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Røsslyng-blokkebærfuruskog. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 331602 - 6541298 
Høyde over havet 190 – 260 moh. 
Areal 13 daa 
Inventert  Per G. Ihlen, Leif Appelgren, Ove Førland, 24. april 2009 

 
Sammendrag  
 
Lokaliteten ligger på nordvestsiden av Storafjellet (32 moh.), omtrent 5 km sørøst for Jørpeland i 
Strand kommune. Elva i bekkekløften renner fra Hestatjørnene (281 og 288 moh.). Gitlandsåsen 
naturreservat ligger rett sør for forvaltningsområdet. Bekkekløften er lite markert og synlig fra 
landskapet rundt, den er for det meste åpen og aldri dyp og uten store vertikale gjel, men med en del 
øst- og vestvendte bergvegger. Selve dalbunnen domineres av stein. Elva renner i et slakt terreng i 
sørøst-nordvest retning og det dannes ikke fossesprøytsoner. Berggrunnen består av gneis og granitt. 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt 
kjølig og vintertemperaturen er relativt høy. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 8-10 
°C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 3000 mm.  
 
Forvaltningsområdet sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde). Nedre grense er satt ved 
høydekote 190, mens øvre grense er satt ved høydekote 280. Forvaltningsområdet ligger såpass 
vanskelig tilgjengelig at det ikke er oppskåret på grunn av inngrep og arronderingen er derfor god. 
Derimot er det noen frøplanter av gran i bekkekløften. Nordvestsiden av Storafjellet har liten variasjon 
i topografi, lokalklima og berggrunn, men med brukbar variasjon av vegetasjonstyper og treslag: 
røsslyng-blokkebærfuruskog (kystutforming) samt blåbær- og lavurtfragmenter med bjørk, svartor, 
hassel, rogn, furu og osp. 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. Noe plukkhogst foregikk for ca 40 år siden.  
 
Skogbildet der er relativt heterogent i form av en flersjiktet aldersfaseskog og det er mye død ved i 
bekkekløften som finnes både som stående og liggende død ved av både furu, svartor, osp og bjørk. 
Død ved finnes i de fleste nedbrytningsstadier og kontinuiteten er derfor god. Nordvestvendt 
eksposisjon og en del skygge gir også grunnlag for et middels rikt biologisk mangfold. Epifyttfloraen 
har enkelte interessante arter. På gråor, hassel og rogn ble vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum) 
funnet rikelig. På levende furu ble det helt nederst i forvaltningsområdet (UTM: 32 V 331549 
6541379, høydekote 190) gjort er funn av ringstry (Usnea flammea), en art som regnes som sårbar 
(VU) i den siste norske rødlisten (Kålås mfl. 2006). Et annet interessant substrat for epifytter var osp. 
Omtrent ved høydekote 240 (UTM: 32 V 331648 6541241) ble det registrert 7 storvokste opsetrær 
med mange oseaniske arter som for eksempel grynfløyelslav (Megalaria pulverea), vanlig rurlav 
(Thelotrema lepadinum), grynfiltlav (Pannaria conoplea), kystfiltlav (Pannaria rubiginosa) og vanlig 
blåfiltlav (Degelia plumbea). Av andre funn kan nevnes kattefotlav (Arthonia leucopellaea) og 
gammelgranlav (Lecanactis abietina).  På moserike vertikale bergvegger, spesielt på vestsiden av 
dalbunnen ved høydekote 270, ble det funnet rikelig med purpurmose (Pleurozia purpurea) og 
kystreinlav (Cladonia portentosa).  Som nevnt ovenfor, ble det registrert en del død ved. Av 
vedboende sopp kan nevnes orekjuke (Inonotus radiatus) på svartor og ildkjuke (Phellinus igniarius) 
på bjørk. Karplantefloraen er lite variert, men av mer kravfulle arter kan nevnes blåknapp, myske, 
sumphaukeskjegg, perlevintergrønn, junkerbregne og hinnebregne.  
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1236 31

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), 
inneholder lokaliteten ingen prioriterte skogstyper. Nordvestsiden av Storafjellet ligger innenfor den 
klart oseaniske seksjon (se Moen 1998) og derfor kan ikke furuskogen klassifiseres som sterkt 
oseanisk og dermed ikke som prioritert skogstype (Framstad mfl. 2003). I skogvernmangelen har også 
Norge internasjonalt ansvar for bekkekløfter, noe nordvestsiden av Storafjellet oppfyller i liten grad, 
mest på grunn av sin lille størrelse og åpne topografi. Samlet sett vurderes Botnavatnet til i liten grad å 
inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes nordvestsiden av Storafjellet som mellom nasjonalt og regionalt verdifull 
(A/B i naturtypesammenheng) – verdi 4. 
 
 
Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Per G. Ihlen, Leif Appelgren og Ove Førland den 24. april 2009. Det var sol 
fra skyfri himmel og bra lysforhold. Tidspunktet var bra for de aktuelle organismegruppene som skulle 
undersøkes (moser, lav og poresopp), men noe tidlig for karplanter.  
 
Utvelgelse av undersøkelsesområde 
 
Lokaliteten 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 (nordvestsiden av 
Storafjellet) som inkluderer en avgrenset naturtype. Hele forvaltningsområdet ble befart. Samlet sett 
ble lokaliteten meget godt dekket. 
 
Tidligere undersøkelser 
 
Strand kommune har foretatt naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbasen (Direktoratet for 
naturforvaltning 2009), men resultatene er ikke sammenfattet i egen rapport (Anne Frugård, Strand 
kommune pers. medd.). I Naturbasen fremgår at sør for avgrenset bekkekløft er en naturtype som er 
klassifisert som kystfuruskog (BN0008972) og som regnes som svært viktig (verdi A). Dette området 
inngår også i naturreservatet Gitlandsåsen, som er vernet for å sikre et stort, variert og lite rørt 
furuskogområde med høgproduktiv lavlandsskog og sørvestlige kysttrekk (se også Moe 1989). Den 
undersøkte bekkekløften inngår ikke i dette reservatet. Vestskog er også i ferd med å foreta Mis-
registreringer (Jan Ivar Rødland, Vestskog, pers. medd.), men resultatene av dette er foreløpig ikke 
tilgjengelig. 
  
Beliggenhet 
 
Lokaliteten ligger på nordvestsiden av Storafjellet (32 moh.), omtrent 5 km sørøst for Jørpeland og 
omtrent 1 km vest for nordsiden av Botnavatnet i Strand kommune. Elva i bekkekløften renner fra 
Hestatjørnene (281 og 288 moh.). 
 
Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon  
Bekkekløften er lite markert og synlig fra landskapet rundt. Landskapet ellers er avrundet og 
skogkledd og med flere fjelltopper rundt: Storafjellet, Hesten (421 moh.) og Ådnanesnuten (260 
moh.). Bekkekløften er for det meste åpen og aldri dyp og uten store vertikale gjel. Derimot er det en 
del øst- og vestvendte bergvegger på sidene av dalbunnen. Selve dalbunnen domineres av stein og en 
og annen steinblokk. Bekkekløften er avgrenset mellom høydekotene 190 og 280 moh. Elva renner i et 
forholdsvis slakt terreng i sørøst-nordvest retning langs hele strekningen. Ved normal vannføring 
renner den under steinene i dalbunnen. Det ble ikke observert fosser eller fossesprøytsoner.  
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Geologi og løsmasser 
Berggrunnen består av gneis og granitt, og bortsett fra noe stein 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 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 8-10 °C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 3000 mm. Det er sporadisk 
snødekke om vinteren. Nordvestvendt eksposisjon gir lite solinnstråling i forvaltningsområdet, med 
unntak av enkelte åpne og vestvendte felt i nedre del av forvaltningsområdet.   
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Hele forvaltningsområdet ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone og den klart oseaniske seksjon 
(O2; se også Moen 1998). 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsområdet nordvestsiden av Storafjellet sammenfaller med avgrenset naturtype 
(kjerneområde) og er avgrenset i figur 7. Forvaltningsområdets nedre grense er satt ved høydekote 190 
fordi terrenget her vider seg ut, mens øvre grense er satt ved høydekote 280, dvs. rett nedstrøms 
utløpet av Hestatjørnene. Bekkekløften er velavgrenset fordi den ligger i en tydelig sørøst-nordvestst 
retning og fordi det er en jevn avstand mellom dalbunn og topp på begge sider av elva. 
Forvaltningsområdet ligger såpass vanskelig tilgjengelig at det ikke er oppskåret på grunn av inngrep. 
Arronderingen er derfor god og bekkekløften er økologisk velfungerende.  
 
Vegetasjon 
 
Nordvestsiden av Storafjellet har liten variasjon i topografi, lokalklima og berggrunn. Derimot er det 
en relativ stor variasjon av vegetasjonstyper i bekkekløften som fordeler seg på følgende måte: i øvre 
del av bekkekløften samt øvre deler av østsiden består den av røsslyng-blokkebærfuruskog 
(kystutforming, A3c). Ned mot selve dalbunnen, spesielt i nedre del av forvaltningsområdet, er det noe 
mer blåbær- og lavurtpreg. Her er det stor variasjon av treslag. Bjørk dominerer, gråor er mest på 
østsiden av kløfta og en del hassel finnes spredt på vestsiden av bekkekløften. I dalbunnen, omtrent 
ved høydekote 240 m (UTM: 32 V 331648 6541241), er det et ospeholt. Det er kun syv jevnaldrende 
ospetrær her og de fordeler seg over et såpass lite område at de ikke kan klassifiseres som naturtypen 
gammel lauvskog (F07). Ingen av skogstypene regnes som truet i Norge (Aarrestad mfl. 2001). For 
artsmangfold, se eget kapittel nedenfor. Se også figur 8. 
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
Skogen i kløfta, og spesielt furutrærne i øvre del, er for det meste storvokste og gamle, og nyere 
hogstinngrep finnes ikke. I følge Ove Førland (Jørpeland) foregikk det noe plukkhogst i området for ca 
40 år siden, men ellers har det vært minimalt med hogst her. Dette, i kombinasjon med høyproduktiv 
skog, er også hovedgrunnen for vernet av Gitlandsåsen naturreservat, som ligger rett sør for 
forvaltningsområdet. Gammel og sammenhengende naturskog finnes derfor i bekkekløften. Skogbildet 
der er relativt heterogent i form av en flersjiktet aldersfaseskog.  
 
Samlet sett er det relativt mye død ved i bekkekløften. Den døde veden som finnes både som stående 
og liggende død ved av både furu, svartor, osp og bjørk. Død ved finnes i de fleste nedbrytningsstadier 
og kontinuiteten i død er derfor god. Det er ingen tekniske inngrep i forvaltningsområdet. Derimot må 
det presiseres at det ble observert flere frøplanter av gran i bekkekløften, noe som tyder på at den sprer 
seg fra granplantefelt i området rundt.    
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Artsmangfold 
 
De mest interessante artsfunn fra lokaliteten er gjengitt i tabell 8. Bekkekløften har bare liten variasjon 
i topografi, lokalklima og berggrunn. Nordvestvendt eksposisjon og en del skygge gir likevel grunnlag 
for et middels rikt biologisk mangfold. Epifyttfloraen er samlet sett relativ fattig, men har enkelte 
interessante arter. På gråor, hassel og rogn ble vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum) funnet rikelig. På 
levende furu er det rikelig med piggstry (Usnea subfloridana), spesielt i øvre del av 
forvaltningsområdet, men helt nederst i forvaltningsområdet (UTM: 32 V 331549 6541379, høydekote 
190) ble det gjort er funn av ringstry (Usnea flammea), en art som regnet som sårbar (VU) i den siste 
norske rødlisten (Kålås mfl. 2006). Et annet interessant substrat for epifytter var osp. Omtrent ved 
høydekote 240 (UTM: 32 V 331648 6541241) ble det registrert 7 storvokste ospetrær med mange 
oseaniske arter som for eksempel grynfløyelslav (Megalaria pulverea), vanlig rurlav (Thelotrema 
lepadinum), grynfiltlav (Pannaria conoplea), kystfiltlav (Pannaria rubiginosa), vanlig blåfiltlav 
(Degelia plumbea). Av andre funn kan nevnes kattefotlav (Arthonia leucopellaea) og gammelgranlav 
(Lecanactis abietina) på bjørk og muslinglav (Normandina pulchella) på hassel. På moserike vertikale 
bergvegger, spesielt på vestsiden av dalbunnen ved høydekote 270, ble det funnet rikelig med 
vengemose (Douinia ovata), purpurmose (Pleurozia purpurea), brun korallav (Sphaerophorus 
globosus), grå korallav (Sphaerophorus fragilis), rosettmellav (Lepraria membranacea) og kystreinlav 
(Cladonia portentosa).  På en litt mer åpent og eksponert bergvegg helt i øvre del av 
forvaltningsområdet, ble kysturnemose (Rhabdoweisia crispata), kostsåtemose (Campylopus fragilis), 
kystmose (Loeskeobryum brevirostre), vortetvebladmose (Scapania aspera), som er sjelden i 
Rogaland, og putevrimose (Tortella tortuosa) funnet (alle med UTM: 32 V 331648 6541241). De to 
sistnevnte er også kalkindikatorer (se for eksempel Damsholt 2002). Av andre arter på berg/stein kan 
nevnes rugledraugmose (Anastrophyllum assimile). Av interessante mosefunn på bakken kan nevnes 
heimose (Anastrepta orcadensis), gullhårmose (Breutelia chrysocoma), fleinljåmose (Dicranodontium 
denudatum) og sprikesleivmose (Jungermannia obovata). Som nevnt ovenfor, ble det registrert en del 
død ved. Av vedboende sopp kan nevnes orekjuke (Inonotus radiatus) på svartor og valkildkjuke 
(Phellinus lendellii) på bjørk. 
 
Karplantefloraen i røsslyng-blokkebærfuruskogene er lite variert, og består av arter typisk for denne 
vegetasjonstypen (for eksempel einer, røsslyng, bjønnkam, stri kråkefort, blåbær). Av blåbærarter i 
dalbunnen kan nevnes smyle og blåknapp. Av andre planter kan nevnes myske, sumphaukeskjegg, 
perlevintergrønn, junkerbregne og hinnebregne.   
 
Tabell 8. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra nordvestsiden av Storafjellet (8422). 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 
Sopp Phellinus lundellii  Valkildkjuke - 
Lav Usnea flammea Ringstry VU 
Lav Pannaria conoplea Grynfiltlav - 
Lav Pannaria rubiginosa kystfiltlav - 
Lav Megalaria pulverea Grynfløyelslav - 
Lav Lecanactis abietina Gammelgranlav - 
Lav Arthonia lecopellaea Kattefotlav - 
Mose Anastrepta ocradensis Heimose - 
Mose Anastrophyllum assimile Rugledraugmose - 
Mose Douinia ovata Vengemose - 
Mose Jungermannia obovata Sprikesleivmose - 
Mose Pleurozia purpurea Purpurmose - 
Mose Scapania aspera Vortetvebladmose - 
Mose Rhabdoweisia crispata Kysturnemose - 
Mose Breutelia chrysocoma Gullhårmose - 
Mose Campylpus fragilis Kostsåtemose - 
Mose Tortella tortuosa Putevrimose - 
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Verdivurdering 
 
Nordvestsiden av Storafjellet er en markert, men liten bekkekløft, med de fleste av egenskapene som 
karakteriserer naturtypen. Topografisk er det mest spesielle med lokaliteten at den er relativ åpen med 
flere vest- og østvendte bergvegger. Videre er det liten variasjon i berggrunn, men relativt mye 
variasjon av vegetasjon sett i forhold til den lille størrelsen på naturtypen. Arronderingen er god og det 
er ingen tekniske inngrep. Det er ingen truete vegetasjonstyper i forvaltningsområdet (Aarrestad mfl. 
2001), men mye sammenhengende skog som har er relativt heterogen i form av en flersjiktet 
aldersfaseskog. Samlet sett er artsmangfoldet middels og med en registrerte rødlisteart: ringstry (VU; 
se Kålås mfl. 2006). Det lite potensial for funn av ytterligere sjeldne og rødlistede moser, lav og sopp i 
forvaltningsområdet.  
 
Bekkekløften i Botnavatnet ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over 
prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten ingen 
prioriterte skogstyper. Nordvestsiden av Storafjellet ligger innenfor den klart oseaniske seksjon (se 
Moen 1998) og derfor kan ikke furuskogen klassifiseres som sterkt oseanisk og dermed ikke som 
prioritert skogstype (Framstad mfl. 2003). I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar 
for bekkekløfter, noe nordvestsiden av Storafjellet oppfyller i liten mest på grunn av sin lille størrelse 
og åpne topografi. Samlet sett vurderes Botnavatnet til i liten grad å inneholde skogstyper som 
mangler i skogvernet.  
 
Konklusjon  
 
Nordvestsiden av Storafjellet er en markert, middels stor bekkekløft, med en del av egenskapene som 
karakteriserer naturtypen. I tillegg er det liten variasjon i lokalklima, berggrunn, men brukbar 
variasjon i vegetasjon. Storvokste og gamle furutrær, flersjiktet aldersfaseskog, en del død ved samt 
forekomstene av rødlistearten ringstry (VU), gjør at lokaliteten verdisettes som mellom nasjonalt og 
regionalt verdifull – 4 poeng (tabell 9). 
 
Tabell 9. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi fornordvestsiden av Storafjellet - 8422. 
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 
Storafjellet NV  *** * * ** *** ** * ** ** ** ** 4 ***/**
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Figur 7. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for nordvestsiden av Storafjellet 
(8422). 
 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1236 36

 
A: B: 

C: D: 

Figur 8. Nordvestsiden av Storafjellet (8422). A: Liggende død ved omtrent midt i bekkekløften. B: 
Vid og åpen del, med blåbærskog, av bekkekløftens nedre del. C: Parti dominert av osp omtrent ved 
høydekote 240. D: Østvendt bergvegg med store mengder av bla. purpurmose. Foto: Per G. Ihlen. 
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LOKALITET 08423 ROGNKLEIVA      3 POENG 
Referansedata 08423  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Kommune Strand 
Vegetasjonssone Mellomboreal (90%), sørboreal (10%)  
Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 
Vegetasjonstype Rikt hasselkratt i nedre del, blåbærskog med bjørk i øvre del. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 331855 - 6556832  
Høyde over havet 60 – 315 moh. 
Areal 23 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Hans H. Blom, 14. august 2008 

 
Sammendrag 
 
Rognkleiva ligger på sørsiden av ytre del av Årdalsfjorden, mellom Fiskå og Sørskor. Elven i 
bekkekløften er Uraåna som renner fra et lite myrområde (430 moh.) mellom fjellene Lågehei og 
Ormakam og renner nordover og ut i Årdalsfjorden ved Urd. Veien inn til Døvik krysser elva. 
Bekkekløften er avgrenset noe ovenfor dette punktet (høydekote 60) og opp til høydekote 315. Kløfta 
er markert i landskapet, går omtrent i sørøst-nordvest retning, er aldri særlig dyp og inneholder en del 
blokkmark, skrenter, bergvegger og bratte gjel. Elva renner forholdsvis bratt langs hele strekningen og 
det dannes ikke egne fossesprøytsoner. 
 
Berggrunnen består av fyllitt og glimmerskifer og løsmasser mest av et tynt morenedekke, med unntak 
av breelvavsetninger i nedre deler. Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år, 
relativ lav sommertemperatur, og høy vintertemperatur. Middeltemperaturen i løpet av et år er 8-10 °C 
i nedre del og 6-8 °C i øvre del. Årsnedbøren er normalt litt over 2000 mm i øvre del av nedbørfeltet, 
og rundt 1500 mm i nedre del.  
 
Rognkleiva har middels variasjon i topografi, lokalklima og berggrunn, og liten til middels variert 
vegetasjonssammensetning. I nedre del, mellom høydekote 60 og 80, og spesielt på østsiden av elva, 
er det gjengrodd innmark med mye hassel, en vegetasjonstype som er klassifisert som den truete 
vegetasjonstypen ”rikt hasselkratt”. Vegetasjonstypen har god moldjord og et godt utviklet bunnsjikt, 
mens det er få arter i feltsjiktet. Den rike hasselskogen går gradvis over i lavurtskog med bjørk opp til 
omtrent høydekote 100. Lavurtskogen finnes også fragmentarisk nær elva. I resten av naturtypen 
dominerer blåbærskog med bjørk og det er liten variasjon i aldersfaser. Unntaksvis er det fragmenter 
med storbregneskog i nedre deler og småbregneskog i øvre deler. Skogen i kløfta, og spesielt 
løvsuksesjonen i hasselskogen, er for det meste relativ ung, elementer av gammelskog mangler og 
nyere hogstinngrep finnes ikke. Skogen har høy bonitet og deler av området er utnyttet til 
granplantefelt. Sør for avgrenset bekkekløft er det hugget ned til sjøen. Samlet sett er det lite død ved i 
bekkekløften. Det er ingen tekniske inngrep i selve forvaltningsområdet og arronderingen er middels 
god.  
 
Rognkleiva har et middels rikt biomangfold, men det ble ikke registrert rødlistede arter. Potensialet for 
funn av sjeldne og rødlistede moser, lav og sopp er lite. En del kryptogamer med oseanisk utbredelse 
ble observert: kystmose (Loeskeobryum brevirostre), Arthonia arthonioides, gullhårmose (Breutelia 
chrysocoma), evjebekkemose (Hygrohypnum eugyrium), samt kalkindikatoren kammose (Ctenidium 
molluscum). Epifyttfloraen er samlet sett fattig og på bjørk ble det bare registrert arter vanlige i 
kvistlavsamfunnet. Epifyttene på hassel utgjorde den mest interessante floraen med typiske 
glattbarksarter som Celothelium iscnobelum (ny for Rogaland), Arthopyrenia analepta, Arthonia 
stellaris og skriftlav (Graphis scripta). Karplantefloraen er lite variert, men noen varmekjære arter ble 
funnet (lundrapp og junkerbregne). 
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I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), finnes 
den priorterte skogstypen kystbjørkeskog (som i Rognkleiva også ligger innenfor sterkt oseanisk 
seksjon) i stor grad, samt rikt hasselkratt i liten grad. Rognkleiva vurderes til å inneholde skogstyper 
som mangler i skogvernet i liten til middels grad.  
 
Samlet sett vurderes Rognkleiva som regionalt verdifull (B i naturtypesammenheng) – verdi 3. 
 
 
Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Per G. Ihlen og Hans H. Blom den 14. august 2008. Det var oppholdsvær 
med tynt skydekke og bra lysforhold. Tidspunktet var bra for de aktuelle organismegruppene som 
skulle undersøkes (moser, lav, poresopp og karplanter).  
 
Utvelgelse av undersøkelsesområde 
 
Det utvalgte området inngår i ”Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008”. 
Oppdragsgiver er Direktoratet for naturforvaltning (DN). Hensikten med prosjektet er å undersøke 
prioriterte og biologisk viktige naturtyper i Norge. Lokaliteten er utvalgt av Fylkesmannen i Rogaland 
i samarbeid med DN. Rådgivende Biologer AS har kartfestet et forvaltningsområde (Rognkleiva) som 
inkluderer avgrensede naturtyper. Hele forvaltningsområdet, og begge sider av elva, ble befart med 
unntak av områdene med granplantefelter og enkeltsteder med vippstein og dermed med stor risiko for 
steinsprang. Samlet sett ble lokaliteten meget godt dekket. 
 
Tidligere undersøkelser 
 
Det er ikke kjent andre biologiske undersøkelser fra denne lokaliteten. Strand kommune har foretatt 
naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbasen (Direktoratet for naturforvaltning 2009), men 
resultatene er ikke sammenfattet i egen rapport. I Naturbasen er myrområdet (omtrent ved høydekote 
430), som Uraåna renner fra, avgrenset og klassifisert som ”andre viktige forekomster”. Mest 
sannsynlig er dette en kystmyr. Strand kommune er i ferd med å foreta Mis-registreringer (Jan Ivar 
Rødland, Vestskog, pers. medd.). Ved Rognkleiva er det ikke verneområder eller foreslåtte 
verneområder.   
 
Beliggenhet 
 
Rognkleiva ligger på sørsiden av ytre del av Årdalsfjorden, mellom Fiskå og Sørskor, nordøst i Strand 
kommune. Elven i bekkekløften er Uraåna som renner fra et lite myrområde (430 moh.) mellom 
fjellene Lågehei og Ormakam. Uraåna renner nordover og ut i Årdalsfjorden ved Urd. Veien inn til 
Døvik krysser elva rett nedenfor kote 60. Bekkekløften er avgrenset mellom høydekotene 60 og 315. 
 
Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon  
Kløfta er markert og godt synlig i et rolig landskap med lange linjer. Bekkekløfta er aldri særlig dyp 
og høydespennet går fra 60 til 315 moh. Videre finnes en del blokkmark, skrenter, bergvegger og 
bratte gjel. Bergveggene er alle små og loddrette til overhengende. Utrasninger mangler, men en del 
vippesteiner i øvre del utgjør en fare for at dette kan skje. Elva renner forholdsvis bratt langs hele 
strekningen og innimellom er det små fossefall som aldri danner egne fossesprøytsoner. Videre renner 
elva i bekkekløften omtrent i sørøst-nordvestlig retning og danner aldri noen tydelige svinger.  
 
Geologi og løsmasser 
Den avgrensa bekkekløften ligger i et område med lett baseholdige og relativt lett forvitrende bergarter 
som fyllitt og glimmerskifer. Løsmassedekket består for det meste av et tynt morenedekke, med 
unntak av nedre deler (mellom høydekote 50 og 70), som består av breelvavsetninger. 
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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 8-10 °C. Årsnedbøren ligger mellom 1500 og 2000 mm. Det er sporadisk 
snødekke om vinteren. Videre er det noe lokalklimatisk variasjon innen kløfta. I nedre del er det noe 
mer fuktig og skyggefullt enn lengre oppe, der det er noe mer åpent. Nede i bunnen av kløfta er det 
fuktig og kjølig. 
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Det meste av området (omtrent 90 %) ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone. Den nedre delen 
(nedenfor høydekote 80) tilhører sørboreal vegetasjonssone. Hele området er også innenfor den sterkt 
oseaniske seksjon, humid underseksjon (O3h; se også Moen 1998). 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsområdet i Rognkleiva sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde) og er 
gjengitt i figur 9. Gran-plantefeltet på vestsiden av elva er ikke inkludert, og derfor avgrenses 
bekkekløften mot vest ved dette området. Nedre grense er satt ved høydekote 60, fordi det er et 
hogstfelt fra brua og ned til sjøen. Øvre grense er satt ved høydekote 315. Bekkekløften er 
velavgrenset fordi den ligger i en tydelig sørøst-nordvestlig retning og fordi det er en jevn avstand 
mellom dalbunn og topp på begge sider. Granplantefeltet gjør at arronderingen bare er middels god, og 
derfor er ikke bekkekløften helt økologisk velfungerende.  
 
Vegetasjon 
 
Rognkleiva har middels variasjon i topografi, lokalklima og berggrunn og en liten til middels variert 
vegetasjonssammensetning (figur 10). I nedre del mellom høydekote 60 og 80, og spesielt på østsiden 
av elva, er det mye hassel (figur 10), som tilsvarer den truete vegetasjonstypen ”rikt hasselkratt” i 
Aarrestad mfl. (2001). Vegetasjonstypen har god moldjord og et godt utviklet bunnsjikt av moser, 
mens det er få arter i feltsjiktet, noe som gjør at den ikke er av de mest artsrike utformingene. Det er 
også karakteristisk at det er mest typiske glattbarkslaver som utgjør epifyttene på hassel. Det er ingen 
andre truete vegetasjonstyper i Rognkleiva (Fremstad & Moen 2001).  
 
Den rike hasselskogen går gradvis over i lavurtskog (B1) med bjørk som det dominerende treslaget. 
Denne skogstypen går opp til omtrent høydekote 100. I tillegg finnes den spredt nær elva i bunnen av 
trange gjel og skrenter langs det meste av strekningen. I resten av bekkekløften dominerer 
blåbærskogen (A4) med bjørk som dominerende treslag. Ellers er det en treslagsblanding med ulike 
boreale løvtrær (se nedenfor). Unntaksvis er det fragmenter med storbregneskog (C1) i nedre deler og 
småbregneskog (A5) i øvre deler av der det er lokalt fuktig. Vegetasjonen knyttet til mye fuktighet 
finnes på overrislete bergvegger samt steinblokker og ustabil grus nær elva.  
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
Skogen i kløfta, og spesielt løvsuksesjonen i hasselskogen, er for det meste relativ ung, og nyere 
hogstinngrep finnes ikke. Hvor omfattende hogsten har vært i dette området tidligere er usikkert, men 
enkeltfunn av nedbrutte og gjengrodde stubber i blåbærskogen viser at det har vært noe hogst her. 
Gammel naturskog eller elementer av dette mangler i hele bekkekløften, og skogbildet er relativt 
homogent i form av en lite sjiktet aldersfaseskog. Skogen i bekkekløften har høy bonitet og deler av 
området er utnyttet til et granplantefelt på vestsiden av elva.   
 
Samlet sett er det lite død ved i bekkekløften og det som finnes er begrenset til tidlige 
nedbrytningsstadier av bjørk. Kontinuiteten i død ved er derfor liten og er begrenset til noen få 
liggende døde trær (læger). Stående død ved (gadd) mangler, selv om enkelte nylig døde og fortsatt 
stående trær finnes. Det er ingen tekniske inngrep i selve forvaltningsområdet, det nærmeste er veien 
inn til Døvigvågen med brua over Uraåna, som ligger rett nedenfor forvaltningsområdets nedre grense. 
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Artsmangfold 
 
De mest interessante artsfunn fra lokaliteten er gjengitt i tabell 10. Den markerte bekkekløften har bare 
middels variasjon i substrater og habitater. Relativ rik berggrunn og sørøst-nordvest eksposisjon gir 
likevel grunnlag for et middels rikt biologisk mangfold. Av moser i skogbunnen i hasselskogen dekker 
stortujamose (Thuidium tamariscinum) store arealer. I tillegg kan nevnes kystmose (Loeskeobryum 
brevirostre), en art med tydelig eu-oseanisk utbredelse i Norge som også indikerer rik vegetasjon 
(www.artsdatabanken.no). 
 
Epifyttfloraen er relativ fattig. På bjørk ble det bare registrert arter i kvistlavsamfunnet (vanlig 
kvistlav, papirlav, hengestry etc.), men ved høydekote 200, og på vestsiden av elva, ble skorpelaven 
Arthonia arthonioides (Ihlen 1820, BG) funnet rikelig ved basis av en storvokst bjørk. Også dette er en 
art med tydelig eu-oseanisk utbredelse (Jørgensen & Tønsberg 1988). Ved høydekote 280 var det noen 
få ospetrær i en østvendt li, med vanlige epifytter som for eksempel stiftfiltlav (Parmeliella 
triptophylla) og matteblæremose (Frullania tamarisci). Selv om det er liten artsdiversitet på 
hasseltrærne i nedre del, er allikevel dette det mest interessante treslaget for epifyttfloraen i området. 
Dette fordi det huser et typisk glattbarkssamfunn med små og lite synlige pyrenokarpe skorpelavarter 
som knapt nok er licheniserte. Celothelium iscnobelum (Ihlen 1817, BG) var tidligere bare kjent fra 
noen få lokaliteter i Hordaland (Ihlen mfl. 2001) og rapporteres her som ny for Rogaland. Av andre 
glattbarksarter på hassel i dette området ble bare vanlige arter som Arthopyrenia analepta (Ihlen 1818, 
BG), Arthonia stellaris og skriftlav (Graphis scripta) registrert. Av fuktighetskrevende kryptogamer 
på stein langs og delvis nedsenket i elva, ble det hovedsaklig registrert vanlige arter for slike miljøer. 
Bekkelundmose (Brachytheium plumosum) kan allikevel nevnes fordi den i Rognkleiva vokser i store 
mengder nær, og delvis nedsenket i, Uraåna. Skorpelaven Porina lectissima (Ihlen 1819, BG), en art 
med spredte forekomster i Norge (Santesson m. fl. 2004), ble også funnet spredt langs elva. Den mest 
interessante mosen fra Rognkleiva var en stor og avvikende form av evjebekkemose (Hygrohypnum 
eugyrium) som ble funnet sparsomt på blokk nær elva ved høydekote 200. 
 
Av kryptogamer som vokste på bakken i blåbærskogen ble det mest funnet arter typiske for denne 
vegetasjonstypen (Fremstad 1997). Et unntak er funnet av gullhårmose (Breutelia chrysocoma), en art 
med eu-oseanisk utbredelse og som krever høy luftfuktighet gjennom hele året (Hallingbäck 2008). På 
fuktige berg ble det også registrert vanlige arter, men funnet av kammose (Ctenidium molluscum) kan 
nevnes spesielt fordi dette er en kalkindikator (Hallingbäck & Holmåsen 1985). Under overhengende 
berg ble det også bare registrert arter som er vanlige for denne type substrat på Vestlandet (Botnen 
1984), for eksempel Cystoleus ebenus og beltelav (Enterographa zonata). Lite død ved gjør at det er 
lite vedboende sopp, bare vanlige arter som knuskkjuke og knivkjuke ble registrert. Karplantefloraen 
er også lite variert, og består av arter typisk for blåbærskogene. Her dominerer bjørk, og delvis selje og 
rogn, i tresjiktet, mens einer og ørevier var vanlige i busksjiktet. I feltsjiktet dominerer helt vanlige 
arter som blåbær, blokkebær, skrubbær, smyle (ofte i store mengder), tepperot og skogstjerne. På 
fuktigere partier finnes fugletelg, hengeving, skogburkne, blåtopp og pors. Av mer varmekjære arter 
kan nevnes lundrapp og hegg fra hasselskogen, og junkerbregne fra blåbærskogen ved høydekote 280, 
der den ble funnet på østvendt bergvegg.  
 
Tabell 10. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Rognkleiva (8423). 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 
Lav Arthopyrenia analepta - - 
Lav Arthonia arthonioides - - 
Lav Arthonia stellaris - - 
Lav Celothelium iscnobelum - - 
Lav Enterographa zonata Beltelav - 
Lav Porina lectissima - - 

Mose Brachytheium plumosum Bekkelundmose - 
Mose Breutelia chrysocoma Gullhårmose - 
Mose Ctenidium molluscum Kammose - 
Mose Hygrohypnum euryngium Evjebekkemose - 
Mose Loeskobryum brevirostre Kystmose - 
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Verdivurdering 
 
Rognkleiva er en markert, middels stor bekkekløft, med de fleste av egenskapene som karakteriserer 
naturtypen (overhengende bergvegger, gjel, skrenter og blokkmark), men den er aldri særlig dyp. 
Videre er det liten variasjon i berggrunn og vegetasjonstyper. Samlet sett har derfor bekkekløften bare 
middels variasjon i substrater, habitater og lokalklima. Derimot er den velavgrenset, selv om 
granplantefeltet på vestsiden av elva er uheldig for det biologiske mangfoldet. At elva ikke har 
redusert vannføring på grunn av kraftutbygginger er også positivt for helheten i kløfta. 
 
Andelen rike vegetasjonstyper er lav, bare den truete vegetasjonstypen ”rikt hasselkratt” ble registrert i 
nedre del. Denne vegetasjonstypen ble av Aarrestad mfl. (2001) vurdert som sterkt truet (EN), mest 
fordi den er utsatt for arealinngrep. I følge Aarrestad mfl. (2001) er den viktigste trusselen mot 
vegetasjonstypen på Vestlandet redusert skjøtsel, som avtakende beiting og mangel på uttak av 
trevirke, samt at nye treslag som platanlønn og gran tar over. Forekomsten av denne vegetasjonstypen 
i Rognkleiva er litt spesiell fordi det meste av området er et tidligere åpent beiteområde som er 
gjengrodd av hassel fordi beitet har opphørt (mest unge hasselkratt). Videre har blåbærskogen lenger 
oppe i Rognkleiva liten variasjon i aldersfaser. 
 
Samlet sett er artsmangfoldet middels rikt og som forventet i en bekkekløft som denne. Ingen av de 
registrerte artene er rødlistet (se Kålås mfl. 2006) og mest sannsynlig er det lite potensial for funn av 
sjeldne og rødlistede moser, lav og sopp i Rognkleiva. Derimot ble det gjort noen biogeografisk 
interessante funn, som for eksempel evjebekkemose (Hygrohypnum eugyrium) og skorpelavene 
Arthonia arthonioides og Celothelium iscnobelum.  
 
Bekkekløften i Rognkleiva ligger innenfor både mellom- og sørboreal vegetasjonssone. I forhold til 
listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder 
lokaliteten i stor grad den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog (som i Rognkleiva også ligger 
innenfor sterkt oseanisk seksjon, se Moen 1998). Denne er også en prioritert skogstype i sørboreal 
sone (Framstad mfl. 2003). Videre inneholder Rognkleiva i liten grad rike hasselkratt. I 
skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar for bekkekløfter, men Rognkleiva vil bare i 
liten grad oppfylle dette ansvaret. Samlet sett vurderes Rognkleiva i liten til middels grad å inneholde 
skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Konklusjon  
 
Rognkleiva er en markert, middels stor bekkekløft, med de fleste av egenskapene som karakteriserer 
naturtypen (overhengende bergvegger, gjel, skrenter og blokkmark), men den er aldri særlig dyp. I 
tillegg er det liten variasjon i lokalklima, berggrunn og vegetasjonstyper. Rognkleiva har bare et 
middels rikt artsmangfold, flere biogeografiske interessante funn, men uten påviste rødlistede arter. 
Forekomsten av den prioriterte skogstypen og truete vegetasjonstypen rikt hasselkratt og den 
prioriterte skogstypen kystbjørkeskog (i sterkt i sterkt oseanisk seksjon), gjør at lokaliteten verdisettes 
som regionalt verdifull – 3 poeng (tilsvarer B i naturtypesammenheng). Se også tabell 11. 
 
Tabell 11. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Rognkleiva - 08423. UR = 
urørthet/påvirkning, ST = størrelse, TV = topografisk variasjon, VV = Vegetasjonsvariasjon, AR = 
arrondering, AM = artsmangfold, RV = rike vegetasjonstyper, DVm = død ved, mengde, DVk = død 
ved kontinuitet, TF = treslagsfordeling, GM = gamle trær (bar-, løv- og edelløvtrær samlet). 
Stjernesetting: - = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = 
kriteriet i liten grad tilfredsstilt/er dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad 
tilfredsstilt/er dårlig utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av 
stor verdi. 

Naturtype UR ST TV VV AR AM RV DVm DVk TF GM Poeng 
Rognkleiva ** * ** ** ** ** ** * * ** * 3 (**) 
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Figur 9. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Rognkleiva (08423). 
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A: 

B: C: 

Figur 10. Rognkleiva (08423). A: Oversikt over lokaliteten (legg merke til granplantefeltet). B: 
Gjengrodd innmark dominert av hassel. C: Parti av bekkekløften ved høydekote 200. Foto: Per G. 
Ihlen. 
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LOKALITET 08424 DØVIKÅNA     0 POENG 
Referansedata 08424  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Kommune Strand 
Vegetasjonssone Mellomboreal   
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Blåbærskog med bjørk 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 333768 - 6557716  
Høyde over havet 70 moh. 
Inventert  Per G. Ihlen & Hans H. Blom, 14. august 2008 

 
Lokaliteten vurderes til ikke å ha relevante naturverdier – verdi 0, og omtales derfor bare kort. 
 
Døvikåna ligger innerst i Døvikvågen på sørsiden av Årdalsfjorden i Strand kommune.  
 
Feltarbeid, utvelgelse av undersøkelsesområde 
 
Området ble undersøkt av Per G. Ihlen og Hans H. Blom den 14. august 2008.  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 fant ikke relevante naturverdier for Døvikåna og har derfor ikke avgrenset et 
forvaltningsområde. 
 
Tidligere undersøkelser 
 
Hele lokaliteten ble undersøkt av Hellen mfl. (2009) i forbindelse med en konsekvensvurdering for et 
småkraftverk.  Vindafjord kommune har foretatt naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbasen 
(Direktoratet for naturforvaltning 2009). I Naturbasen er myrområdet ved høydekote 430 m avgrenset 
og klassifisert som ”andre viktige forekomster”. Mest sannsynlig er dette en kystmyr. Strand 
kommune er i ferd med å foreta Mis-registreringer (Jan Ivar Rødland, Vestskog, pers. medd.).  
 
Naturgrunnlag 
 
Lokaliteten ligger i et rolig landskap. Den er nordvendt, ikke dyp og mangler det meste som 
karakteriserer en bekkekløft: skrenter, bergvegger og bratte gjel. Utrasninger mangler også, men en del 
stein og store steinblokker finnes i elveløpet. Elva renner forholdsvis bratt langs hele strekningen og 
det er ingen fossesprøytsoner. Berggrunnen består av gneis og granitt og løsmassene finnes i form av 
et tykt morenedekke. 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 8-10 °C. Årsnedbøren ligger mellom 
1500 og 2000 mm. Det er sporadisk snødekke om vinteren.  
 
Vegetasjon, skogstruktur og påvirkning 
 
Vegetasjonen består for det meste av blåbærskog (A4) med bjørk i tresjiktet (figur 11). Skogen har 
høy bonitet og det meste av området er utnyttet til granplantefelter.  Ellers er det en treslagsblanding 
med ulike boreale løvtrær (se nedenfor). I tillegg til granplantefeltet finnes også mye av nyere 
hogstinngrep og grusveien opp til broen har også lagt beslag på store arealer. Død ved er fraværende. 
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Artsmangfold 
 
De mest interessante artsfunn fra lokaliteten er gjengitt i tabell 12. Av mosearter som dominerer på 
fuktig berg nær og delvis i elveløpet kan nevnes mattehutremose (Marsupella emarginata), 
bekketvebladmose (Scapania undulata), vanlig køllelav (Baeomyces rufus), Fuscidea mollis, Fuscidea 
kochiana og Rhizocarpon polycarpum. På litt tørrere berg nær elva vokste kryptogamene pelssåtemose 
(Campylopus atrovirens), grynrødbeger (Cladonia coccifera), syllav (Cladonia gracilis), skjellnever 
(Peltigera praetextata) og skjoldsaltlav (Stereocaulon vesuvianum). Vanlige arter på bakken et stykke 
vekk fra elva (2 til 3 m) var etasjemose (Hylocomium splendens), vanlig bjørnemose (Polytrichum 
commune), kystjamnemose (Plagiothecium undulatum), fnaslav (Cladonia squamosa) og kystreinlav 
(Cladonia portentosa). På bjørk ble det bare registrert vanlige arter i kvistlavsamfunnet, som for 
eksempel vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes), grå fargelav (P. saxatilis) og papirlav (Platismatia 
glauca)  
 
Av noe mer interessante funn kan nevnes spredte forekomster av storstylte (Bazzania trilobata), 
heimose (Anastrepta orcadensis), kysttvebladmose (Scapania gracilis) og gullhårmose (Breutelia 
chrysocoma) på bakken både nær elva og inne i skogene omkring. De tre første artene har tydelig 
suboseanisk utbredelse i Norge, mens sistnevnte har tydelig eu-oseanisk utbredelse. Litt høyere oppe, 
omtrent ved kote 200, vokste berggråmose (Racomitrium heterostichum). For mer utfyllende 
informasjon om artsmangfold, se Hellen mfl. (2009). 
 
Tabell 12. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Døvikåna (lokalitet 08424). 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 
Lav Rhizocarpon polycarpum - - 
Mose Breutelia chrysocoma Gullhårmose - 
Mose Racomitrium heterostichum berggråmose - 
Mose Anastrepta orcadensis Heimose - 
Mose Scapania gracilis Kysttvebladmose - 

 
Verdivurdering 
 
Døvikåna er nordvendt, ikke dyp og mangler det meste som karakteriserer en bekkekløft: skrenter, 
bergvegger og bratte gjel. Utrasninger mangler også, men en del stein og store steinblokker finnes i 
elveløpet. Lokaliteten kan derfor ikke klassifiseres som bekkekløft. I tillegg består det meste av 
vegetasjonen av granplantefelter. Det ble ikke registrert rødlistede arter (se Kålås mfl. 2006). 
Lokaliteten har ikke relevante naturverdier – 0 poeng (tabell 13). 
 
Tabell 13. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Rognkleiva - 08423. UR = 
urørthet/påvirkning, ST = størrelse, TV = topografisk variasjon, VV = Vegetasjonsvariasjon, AR = 
arrondering, AM = artsmangfold, RV = rike vegetasjonstyper, DVm = død ved, mengde, DVk = død 
ved kontinuitet, TF = treslagsfordeling, GM = gamle trær (bar-, løv- og edelløvtrær samlet). 
Stjernesetting: - = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = 
kriteriet i liten grad tilfredsstilt/er dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad 
tilfredsstilt/er dårlig utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av 
stor verdi. 

Naturtype UR ST TV VV AR AM RV DVm DVk TF GM Poeng 
Rognkleiva 0 - * * * 0 0 0 0 * 0 0 
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Figur 11. Oversikt over Døvikåna. Foto: Geir Helge Johnsen. 
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