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FORORD 
 
 
På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning fikk Rådgivende Biologer AS i oppgave 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 for 
Suldal kommune.     
 
Gjennomføringen av dette arbeidet hadde ikke vært mulig uten hjelp og støtte fra flere personer som har 
bidratt på forskjellige måter: Mette Eilertsen (Rådgivende biologer AS) og Toralf Tysse og Mass Kåre 
Løyning (AMBIO Miljørådgivning AS) for assistanse i felt og for båttransport. Reidar Sandal (Statens 
naturoppsyn, Nesflaten) takkes for lån av båt i Suldalsvatnet. Stor takk til Jarle og Trine Lunde for 
overnatting i Sand. Stor takk til Ove Førland (Jørpeland) og John Inge Johnsen (Stavanger) for å ha stilt 
flere av sine egne artsregistreringer til vår disposisjon. 
 
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., H. H. Blom & G. H. Johnsen 2009. 

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: Suldal kommune. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1237, ISBN 978-82-7658-696-1, 82 sider. 
 

På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning har Rådgivende Biologer AS gjennomført naturfaglige 
registreringer av naturtypen bekkekløft (F0901) for ti lokaliteter i Suldal kommune. Feltarbeidet ble 
utført høsten 2008.  
 
De 10 lokalitetene er Jensajuvet og Krokabekken i Ulladalen, Brattåna, Kalvhagjuvet, Falkheirindane, 
Hestheia, Nevøyvågen, Åsgjuvet, Indre Åserød og Fjellbergånas nedre del. Lokalitetene i Ulladalen er 
ikkje bekkekløfter, men rasmarker. Lokalitetene er fra både nord-, mellom-, sør og boreonemorale 
vegetasjonssoner og ligger hovedsakelig i den klart oseaniske seksjonen, med unntak av Ulladalen, 
Fjellbergåna og Nevøyvågen, som ligger i sterkt oseanisk seksjon. Vegetasjonen består for det meste av 
blåbærskog og noe røsslyng-blokkebærfuruskog. Unntakene er nedre del av Falkheirindane som består 
av or-askeskog, Indre Åserød med rikt hasselkratt og alm-lindeskoger og Fjellbergåna med bl.a. 
hagemark, lavurt- og storbregneskoger. Floraen består for det meste vanlige arter. Av interessante funn 
kan nevnes kløftegrimemose (Herbertus aduncus, NT) frå Brattåna pg Kalvagjuvet og gul pærelav 
(Pyrenula occidenstalis, NT) og kastanjefiltlav (Fuscopannaria sampaiana, VU) fra Falkheirindane. 
Nedre del av Hestheia er også interessant fordi skorpefiltlav (VU) og alm (NT) finnes der, mens 
Åsgjuvet har alm og hasselrurlav (Thelotrema suecicum). Alm (NT) ble også funnet i Nevøyvågen i 
Indre Åserød. Funnet av prakttvebladmose (Scapania ornithopodioides) i Ulladalen, som ligger så langt 
mot øst og høyt over havet, er også litt spesielt. Den mest verdifulle lokaliteten i Suldal er Fjellbergåna 
der både skorpefiltlav (Fuscopannaria ignobilis, VU) og kastanjefiltlav (VU) opptrer på osp og 
tannkjølmose (Zygodon dentatus, CR) på rogn i Hagemarken i øvre del. Sistnevnte er tidliger bare kjent 
frå en lokalitet i Norge.   
 
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 Suldal kommune er det først og fremst Fejjbergåna som i stor grad inneholder den 
prioriterte skogstypen kystbjørkeskog og Indre Åserød som i stor grad inneholder rikt hasselkratt og i 
liten grad alm-lindeskoger. Åsgjuvet inneholder i stor grad den prioriterte skogstypen gråor-almeskog 
og Nevøyvågen inneholder betydelige mengder med oseanisk furuskog. Kystbjørkeskog finnes rikelig i 
Falkheirindane og Brattåna. De undersøkte lokalitetene i Suldal kommune oppfyller i middels til stor 
grad det internasjonale ansvaret Norge har for bekkekløfter.  
 
Lokalitetene i Suldal kommune verdisettes samlet sett som regionalt til nasjonalt verdifulle (tilsvarer B 
og A i naturtypesammenheng) – verdiene 3 og 5.   
 

 
 
Figur. Kart over bekkekløftene i Suldal. 
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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 Suldal 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.  
 
I dette kapittelet oppgis også hvilke deler av bekkekløften som er befart og om lokaliteten ble lite godt, 
middels eller meget godt dekket. Videre henvises det til andre undersøkelser og tidligere vurderinger 
(dersom disse finnes) av det samme området. Aktuell litteratur om områdene er nevnt søkt etter i 
BIBSYS (http://ask.bibsys.no/ask/action/stdsearch). Data fra kommunens naturtypekartlegging er søkt 
opp i Naturbasen. Flere av kommunene i Rogaland har utført miljøregistrering i skog (Baumann mfl. 
2001, Mis-instruks for 2002, datert 08.05.2002). Informasjon av eventuelle Mis bruttodata er gitt av 
Vestskog ved Jan Ivar Rødland. Om områdene er vernet eller vurdert for vern er undersøkt i 
Naturbasen. 
 
Beliggenhet, naturgrunnlag, avgrensning og arrondering 
Beliggenheten, inkludert høydespennet og eksposisjonen, innen hver lokalitet, samt topografien i 
landskapet rundt er beskrevet. Topografisk variasjon er av stor betydning for bekkekløftens verdi og 
egenskaper som bergvegger, gjel, dybde, blokkmark, etc. er derfor beskrevet. Informasjon om geologi 
og løsmasser er hentet fra kartinnsynet til Arealisdata på nett (http://www.ngu.no/kart/arealisNGU/) og 
informasjon om klimaet er hovedsakelig hentet fra nettsiden www.seNorge.no. Inndelingen av 
vegetasjonssoner og -seksjoner følger Moen (1998). Avgrensningen av naturtyper og 
forvatningsområder er hovedsakelig gjort i felt. De delene av forvaltningsområdet som ikke var mulig å 
komme til, er avgrenset topografisk fra kart. Til hjelp ved avgrensninger er også ortofoto benyttet. 
Arronderingen i forvaltningsområdet er kort diskutert.  
 
Vegetasjon, skogstruktur og påvirkning 
Her redegjøres for hovedtrekkene i vegetasjon og i treslagsfordelingen. Artssammensetningen er 
redegjort for i kapittelet om artsmangfold. Vegetasjonstypeinndelingen følger Fremstad (1997). Truete 
vegetasjonstyper i skog følger Aarrestad mfl. (2001).   
 
Videre beskrives alder på skogen (grovt angitt), forekomst av gamle trær, mengde og kontinuitet av død 
ved, sjiktning, hogstpåvirkning, bonitet, plantefelter samt tekniske inngrep. Gruppering av 
utviklingsfaser (optimalfase, aldersfase etc.) er tidligere beskrevet av Huse (1965) for furuskoger og 
terminologien er delvis benyttet her. 
 
Artsmangfold 
Her er gitt en generell beskrivelse av artssammensetningen. Det er lagt spesiell vekt på biogeografisk 
interessante artsforekomster og rødlistearter (Kålås mfl. 2006) av moser og lav (karplanter og sopp på 
bark og ved er også omtalt). Disse er også gjengitt i egen samletabell. Belegg (med koordinatfesting) til 
De naturhistoriske samlinger, Bergen Museum, Universitetet i Bergen, er gjort for en del av disse 
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forekomstene. For denne type forekomster som det ikke er gjort belegg av, er lokaliteten koordinatfestet 
og lest inn i regneark for oversendelse til Artsdatabanken og GBIF Norge.  
 
”Signalart” er av DN forklart som ”arter som brukes for å identifisere områder med høy naturverdi. 
Signalverdien baserer seg på artenes avhengighet av bestemte miljøbetingelser”. Etter samråd med 
oppdragsgiver, benytter vi ikke denne termen, men diskuterer heller om enkelte arter indikerer spesielle 
miljøforhold. Et eksempel er hinnebregne som er utbredt i områder i den sterkt oseaniske seksjonen og 
som er en god indikator for arter som krever høy luftfuktighet (Fægri 1960, Gjærevoll 1992, Odland 
2008).  
 
For makrolav er kunnskapen om utbredelse og forekomst relativt godt kjent i Norge, mens det for 
skorpelav, spesielt de epilittiske, er kunnskapen om utbredelse og forekomst i Norge begrenset.  Faktisk 
er flere store slekter som for eksempel Aspicilia, Lecidea, Porpidia og Rhizocarpon så dårlig kjent at de 
ikke engang er vurdert for rødlista (Einar Timdal pers. medd.). For å øke kunnskapen om skorpelav, er 
disse også samlet inn og bestemt så langt det har latt seg gjennomføre innenfor prosjektets rammer. 
Vegetasjonsvariasjon er gitt i kapittelet om vegetasjon.   
 
Verdivurdering 
Her diskuteres bl.a. representativitet og sjeldenhet for naturtyper, vegetasjonstyper og arter, samt 
potensialet for funn av flere sjeldne arter. Her er også med en diskusjon av forekomster av skogstyper i 
forhold til prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003). Det hele avsluttes 
med en tabell for verdivurdering og samlet poengverdi (tabell 1) for hver lokalitet med følgende 
parametre:  
 
Urørthet 
* En del påvirket av nyere tids inngrep, eksempelvis hogstflater/plantefelt/ungskog og/eller 

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

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

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

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

spennet av vegetasjonsøkologiske gradienter. 
*** Heterogen vegetasjonssammensetning, mange ulike vegetasjonstyper er godt representert (med 

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

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

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

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

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

0 Ikke relevante naturverdier - 
1 Lokalt verdifullt C 
2 Mellom lokalt og regionalt, vekt på regionalt verdifullt B/C 
3 Regionalt verdifullt B 
4 Mellom nasjonalt og regionalt, vekt på nasjonalt verdifullt A/B 
5 Nasjonalt verdifullt A 
6 Nasjonalt verdifullt i særklasse A 
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LOKALITET 08434 JENSAJUVET, ULLADALEN  2 POENG 
Referansedata 08434  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Kommune Suldal 
Naturtype og utforming Sørvendt berg og rasmark, rasmark med innslag av skog/trær – B0103 
Vegetasjonssone Nordboreal (100%)  
Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 
Vegetasjonstype Blåbærskog (A4) med bjørk. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 358576 - 6584601  
Høyde over havet 200 – 300 moh. 
Areal 29 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Mette Eilertsen, 30. oktober 2008 

 
Sammendrag 
 
Jensajuvet ligger i Suldal kommune, på sørsiden av Ulladalen, omtrent på motsatt side av Bøen.  
Lokaliteten er nordvendt og godt synlig i et landskap preget av bratte og høye lier og fjell på begge sider 
av Ulladalen. Rasmarken består av skrenter, steiner og til dels store blokker og bergvegger. Det ingen 
fossesprøytsoner. Berggrunnen består av gneis og granitt, og løsmassedekket består av skredmateriale. 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig 
og vintertemperaturen er relativt høy. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 6-8 °C. 
Årsnedbøren er de fleste år over 3000 mm. Det er sporadisk snødekke om vinteren. 
Forvaltningsforslaget sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde). Nedre grense er satt ved 
høydekote 200 (rett ovenfor elva) og øvre grense er satt ved høydekote 300. Rasmarken er velavgrenset 
på østsiden, men noe mer utydelig på vestsiden. Det er ingen tekniske inngrep, arronderingen er god og 
forvaltningsområdet er økologisk velfungerende.  
 
Jensajuvet har liten variasjon i topografi, lokalklima, berggrunn og vegetasjonssammensetning. I helt 
nederste del av forvaltningsområdet er det noen partier med storbregneskog (C1). Herfra og omtrent opp 
til høydekote 250, består området av lavurtskog (B1) med dominans av bjørk i tresjiktet. 
Vegetasjonstypen finnes mest inne i mellom steinblokkene på veldrenert grunn. Fra høydekote 250 og 
opp til øvre grense, består rasmarken av blåbærskog (A4) med bjørk som dominerende treslag. Ellers er 
det en treslagsblanding med ulike boreale løvtrær (se nedenfor). Ingen av vegetasjonstypene regnes som 
truete (Fremstad & Moen 2001). Skogen i forvaltningsområdet er hovedsakelig ung og bærer preg av 
nyere gjengroing etter opphørt beite. Synlige hogstinngrep ble observert i nedre del. Sammenhengende 
gammel naturskog mangler i hele rasmarken og skogbildet er samlet sett relativt homogent. Skogen har 
høy til særs høy bonitet, men disse områdene er ikke utnyttet til plantefelter. Samlet sett er det lite død 
ved i rasmarken og det som finnes er begrenset til bjørk i forskjellige nedbrytningsstadier. Kontinuiteten 
i død ved er derfor liten.  
 
Epifyttfloraen er relativ fattig og på bjørk ble det bare registrert arter i kvistlavsamfunnet. Av arter på 
selje kan nevnes glattvrenge (Nephroma bellum) og hinnenever (Peltigera membranacea). Av 
kryptogamer som vokste på bakken i blåbærskogen ble det mest funnet arter typiske for denne 
vegetasjonstypen, som for eksempel storstylte (Bazzania trilobata), fleinljåmose (Dicranodontium 
denudatum) og kystkransemose (Rhytidiadelphus loreus).  Se også Fremstad (1997). På berg og stein 
ved bekken ble følgende skorpelav samlet inn: bekkekartlav (Rhizocarpon lavatum) og Ionaspis 
lacustris. Av arter på steinlokker i rasmarken kan nevnes heimose (Anastrepta orcadensis), 
skyggehusmose (Hylocomiastrum umbratum), bergfrostmose (Kiaeria blyttii), berghinnemose 
(Plagiochila porelloides) og berggråmose (Racomitrium heterostichum). På liggende død bjørk i sent 
nedbryningsstadium ble levermosene roteflak (Calypogeia suecica) og sagtvebladmose (Scapania 
umbrosa) funnet. Karplantefloraen er også lite variert, og består av arter typisk for blåbær-, lavurt- og 
storbregneskoger. Av varmekjære arter kan nevnes lundrapp og sanikkel.  
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Jensajuvet er en middels stor rasmark, med de fleste av egenskapene som karakteriserer naturtypen 
(stein og blokkrik skråning, ur). I tillegg har naturtypen verdi på grunn av at det meste av området er 
dekket av skog, noe som også kan tyde på at det sjeldent går snøras her. Samlet sett er artsmangfoldet 
lite til middels rikt og som forventet i en rasmark som denne. Ingen av de registrerte artene er rødlistet 
(se Kålås mfl. 2006). I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 
2002, 2003), inneholder ikke lokaliteten noen prioriterte skogstyper. I DN håndbok 13 (2007) regnes 
sørvendte og/eller kalkrike rasmarker under skoggrensen som viktige rasmarker, mens de kalkrike 
utformingene med sjelden og artsrik flora som svært viktige. Lokaliteten i Jensajuvet fyller ingen av 
disse kravene og må derfor regnes som mellom lokalt og regionalt verdifull – 2 poeng. 
 
Samlet sett vurderes Jensajuvet til å verdisettes som mellom lokalt og regionalt verdifull (B/C i 
naturtypesammenheng) – verdi 2. 
 
 
Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Per G. Ihlen og Mette Eilertsen den 30. oktober 2008. Det var oppholdsvær 
med tynt skydekke og bra lysforhold. Tidspunktet var bra for de aktuelle organismegruppene som skulle 
undersøkes (moser, lav og poresopp), men noe seint 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 (Jensajuvet) som 
inkluderer en avgrenset naturtype. I dette tilfellet er naturtypen en ”sørvendt berg og rasmark”, 
utformingen ”rasmark med innslag av skog/trær” – B0103 Hele forvaltningsområdet ble befart med 
unntak av enkeltområder 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. Suldal kommune har foretatt 
naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbasen (Direktoratet for naturforvaltning 2009), men 
resultatene er ikke sammenfattet i egen rapport. Det nærmeste naturtypeområdet ligger rett øst for 
forvaltningsområdet ”Svært viktig hagemark” i Ulladalen (BN00003924). I tillegg har Gaarder & 
Haugan (1998) omtalt en hagemarksskog på nordøstsiden av Ørnanibba (motsatt side av Ulladalen i 
forhold til forvaltningsområdet) og et furuskogsområde ved Krune i forbindelse med 
nøkkelbiotopregistreringer. De samme lokalitetene er omtalt i Jordal & Johnsen (2008). Suldal 
kommune har foretatt Mis-registreringer (Jan Ivar Rødland, Vestskog, pers. medd.), men ingen 
livsmiljøer ble avgrenset i det aktuelle området. Ved Jensajuvet er det ikke verneområder eller foreslåtte 
verneområder.   
 
Beliggenhet 
 
Jensajuvet ligger i Suldal kommune, på sørsiden av Ulladalen, omtrent på motsatt side av Bøen. Bekken 
i rasmarken kommer mest fra lisidene ovenfor forvaltningsområdet.  
 
Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon  
Lokaliteten er nordvendt og godt synlig i et landskap preget av bratte og høye lier og fjell på begge sider 
av Ulladalen. Rasmarken består av skrenter, steiner og til dels store blokker. På østsiden av lokaliteten 
er det noen bratte bergvegger. Bekken renner forholdsvis bratt langs hele strekningen og ofte under 
steiner slik at den er vanskelig å se. Det ingen fossesprøytsoner.  
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Geologi og løsmasser 
Berggrunnen består av gneis og granitt, og løsmassedekket består av skredmateriale. 
 
Klima 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig, 
med et gjennomsnitt på rundt 15 °C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og februar, som 
er kaldeste måned, har snittemperaturer på minus 1-3 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger 
mellom 6-8 °C. Årsnedbøren er de fleste år over 3000 mm. Det er sporadisk snødekke om vinteren. 
Videre er det ingen lokalklimatisk variasjon innen lokaliteten. 
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Hele området ligger innenfor nordboreal vegetasjonssone og den sterkt oseaniske seksjon, humid 
underseksjon (O3h; se også Moen 1998). 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsforslaget i Jensajuvet sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde) og gjengitt i 
figur 2. Nedre grense er satt ved høydekote 200 (rett ovenfor elva) og øvre grense er satt ved høydekote 
300 (bergvegg og sva videre opp). Rasmarken er velavgrenset på østsiden fordi den her ligger tydelig 
ved siden av berget, men noe mer utydelig avgrenset på vestsiden. Det er ingen tekniske inngrep, 
arronderingen er god og forvaltningsområdet er økologisk velfungerende.  
 
Vegetasjon 
 
Jensajuvet har liten variasjon i topografi, lokalklima, berggrunn og vegetasjonssammensetning. I helt 
nederste del av forvaltningsområdet er det noen partier med storbregneskog (C1). Herfra og omtrent opp 
til høydekote 250, består området av lavurtskog (B1) med dominans av bjørk i tresjiktet. 
Vegetasjonstypen finnes mest inne i mellom steinblokkene på veldrenert grunn. Fra høydekote 250 og 
opp til øvre grense, består rasmarken av blåbærskog (A4) med bjørk som dominerende treslag. Ellers er 
det en treslagsblanding med ulike boreale løvtrær (se nedenfor). Ingen av vegetasjonstypene regnes som 
truete (Fremstad & Moen 2001). Se også figur 1. For artsmangfold, se eget kapittel nedenfor. 
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
Skogen i forvaltningsområdet er hovedsakelig ung og bærer preg av nyere gjengroing etter opphørt 
beite. Synlige hogstinngrep ble observert i nedre del. Sammenhengende gammel naturskog mangler i 
hele rasmarken og skogbildet er samlet sett relativt homogent og ensaldret i form av en lite sjiktet 
bjørkeskog. Skogen har høy til særs høy bonitet, men disse områdene er ikke utnyttet til plantefelter.  
Samlet sett er det lite død ved i rasmarken og det som finnes er begrenset til bjørk i forskjellige 
nedbrytningsstadier. Kontinuiteten i død ved er derfor liten og er begrenset til noen få liggende og 
stående døde trær. Det er ingen tekniske inngrep i forvaltningsområdet.  
 
Artsmangfold 
 
De mest interessante artsfunn fra lokaliteten er gjengitt i tabell 2. Rasmarken har liten variasjon i 
substrater og habitater og er for det meste begrenset til steinblokker samt noen bergvegger. 
Artsmangfoldet er lite til middels rikt med vanlige arter. Epifyttfloraen er relativ fattig og på bjørk ble 
det bare registrert arter i kvistlavsamfunnet (vanlig kvistlav, elghornslav, papirlav, gul stokklav, 
hengestry etc.). Av arter på selje kan nevnes glattvrenge (Nephroma bellum) og hinnenever (Peltigera 
membranacea). Av kryptogamer på bakken i blåbærskogen ble det mest funnet arter typiske for denne 
vegetasjonstypen, som for eksempel storstylte (Bazzania trilobata), fleinljåmose (Dicranodontium 
denudatum) og kystkransemose (Rhytidiadelphus loreus). Se også Fremstad (1997). På berg og stein 
ved bekken ble følgende skorpelav samlet inn: bekkekartlav (Rhizocarpon lavatum) og Ionaspis 
lacustris. På fuktige bergoverheng ble det også registrert vanlige arter som for eksempel stripefoldmose 
(Diplophyllum albicans), rustmose (Tetralophozia setiformis) og rødmuslingmose (Mylia taylorii). Av 
arter på steinlokker i rasmarken kan nevnes heimose (Anastrepta orcadensis), skyggehusmose 
(Hylocomiastrum umbratum), bergfrostmose (Kiaeria blyttii), berghinnemose (Plagiochila porelloides), 
berggråmose (Racomitrium heterostichum) og fnaslav (Cladonia squamosa) funnet.  
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Lite død ved gjør at det er lite vedboende sopp og bare vanlige arter som knuskkjuke og knivkjuke ble 
det registrert. På liggende død bjørk i sent nedbryningsstadium ble levermosene roteflak (Calypogeia 
suecica) og sagtvebladmose (Scapania umbrosa) funnet. Karplantefloraen er også lite variert, og består 
av arter typisk for blåbær-, lavurt- og storbregneskoger. Her dominerer bjørk, og delvis selje, samt noe 
rogn. I feltsjiktet i blåbærskogen dominerer helt vanlige arter som blåbær, blokkebær, skrubbær, smyle, 
linnea, tepperot og skogstjerne. Av lavurtarter kan nevnes lundrapp, sanikkel, markjordbær og 
storkransmose og av storbregnearter kan nevnes fjellburkne og sauetelg.  
 
Tabell 2. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Jensajuvet (8434). 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 
Skorpelav Rhizocarpon lavatum Bekkekartlav - 
Bladmose Hylocomiastrum umbratum Skyggehusmose - 
Bladmose Kiaeria blyttii Bergfrostmose  - 
Levermose Scapania umbrosa Sagtvebladmose - 
Levermose Calypogeia suecica Roteflak - 

 
Verdivurdering 
 
Jensajuvet er en middels stor rasmark, med de fleste av egenskapene som karakteriserer naturtypen 
(stein og blokkrik skråning, ur). I tillegg har naturtypen verdi på grunn av at det meste av området er 
dekket av skog, noe som også kan tyde på at det sjeldent går snøras her. Videre er det liten variasjon i 
berggrunn og vegetasjonstyper. Derimot er den velavgrenset, nordeksponert og uten tekniske inngrep.  
Bortsett fra små partier med storbregnepreg på skogen, ble det ikke funnet verken rike eller truete 
vegetasjonstyper. Samlet sett er artsmangfoldet lite til middels rikt og som forventet i en rasmark 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 Jensajuvet. Jensajuvet ligger innenfor 
nordboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge 
(Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder ikke lokaliteten noen prioriterte skogstyper. 
 
Konklusjon  
 
Jensajuvet har bare et lite til middels rikt artsmangfold, ingen biogeografiske interessante funn og uten 
påviste rødlistede arter, truete vegetasjonstyper eller prioriterte skogstyper. I DN håndbok 13 (2007) 
regnes sørvendte og/eller kalkrike rasmarker under skoggrensen som viktige rasmarker, mens de 
kalkrike utformingene med sjelden og artsrik flora som svært viktige. Lokaliteten i Jensajuvet fyller 
ingen av disse kravene og regnes derfor som mellom lokalt og regionalt verdifull – 2 poeng (tabell 3). 
 
Tabell 3. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Jensajuvet - 08434. UR = 
urørthet/påvirkning, ST = størrelse, TV = topografisk variasjon, VV = vegetasjsonsvariasjon, AR = 
arrondering, AM = artsmangfold, RV = rike vegetasjonstyper, DVm = død ved, mengde, DVk = død 
ved kontinuitet, TF = treslagsfordeling, GM = gamle trær (bar-, løv- og edelløvtrær samlet). 
Stjernesetting: - = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = kriteriet 
i liten grad tilfredsstilt/dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad tilfresstilt/ 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 
Jensajuvet *** * * * *** * * * * * ** 2 **/* 
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A: B: 

C: D: 

Figur 1. Jensajuvet (08434). A: Oversikt over lokaliteten. B: Øvre del med blåbærskog. C: Øvre del 
av området avgrenset av bergvegg. D: Bekk øst i forvaltningsområdet. Foto: Per G. Ihlen. 
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Figur 2. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Jensajuvet (08434). 
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LOKALITET 08435 KROKABEKKEN, ULLADALEN    2 poeng 
Referansedata 08435  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Kommune Suldal 
Naturtype og utforming Sørvendt berg og rasmark, rasmark med innslag av skog/trær – B0103 
Vegetasjonssone Nordboreal (100%)  
Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 
Vegetasjonstype Blåbærskog (A4) med bjørk. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 357794 - 6584438  
Høyde over havet 230 – 350 moh. 
Areal 39 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Mette Eilertsen, 30. oktober 2008 

 
Sammendrag 
 
Krokabekken ligger i Suldal kommune, på sørsiden av Ulladalen, omtrent på motsatt side av Bøen. 
Elven i rasmarken renner delvis fra Krokavatnet (537 moh.). Lokaliteten er nordvendt og godt synlig i et 
landskap preget av bratte og høye lier og fjell på begge sider av Ulladalen. Rasmarken består av 
skrenter, steiner og til dels store blokker. I sidene av lokaliteten er det en del bratte bergvegger. Elva 
renner bratt langs hele strekningen, men det dannes ikke fossesprøytsoner. Berggrunnen består av gneis 
og granitt, og løsmassedekket består av skredmateriale. Klimaet er preget av mye nedbør og mange 
nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig (i gjennomsnitt 15 °C) og 
vintertemperaturen er relativt høy (minus 1-3 °C i februar). Middeltemperaturen i løpet av et år ligger 
mellom 6-8 °C. Årsnedbøren er de fleste år over 3000 mm.  
 
Forvaltningsforslaget i Krokabekken sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde). 
Rasmarken er velavgrenset fordi den ligger tydelig mellom bergveggene på begge sidene. Det er ingen 
tekniske inngrep, arronderingen er god. Krokabekken har liten variasjon i topografi, lokalklima, 
berggrunn og vegetasjonssammensetning. I nedre del, opp til høydekote 250, består området av 
lavurtskog (B1) med dominans av bjørk i tresjiktet. Der det er noe mer næringsrikt er det små partier 
med storbregneskog (C1) i den samme delen av forvaltningsområdet. Fra høydekote 250 og opp til øvre 
grense, består rasmarken av blåbærskog (A4) med bjørk som dominerende treslag. Ellers er det en 
treslagsblanding med ulike boreale løvtrær (se nedenfor). Ingen av vegetasjonstypene regnes som truete 
(Fremstad & Moen 2001). Skogen i forvaltningsområdet er hovedsakelig ung, og spesielt nedre del 
bærer preg av nyere gjengroing etter opphørt beite. Ingen synlige hogstinngrep ble observert. 
Sammenhengende gammel naturskog mangler i hele rasmarken og skogbildet er homogent i form av en 
lite sjiktet bjørkeskog, selv om enkelte gamle styva asker nok har en betydelig alder. Samlet sett er det 
lite død ved med liten kontinuitet og det som finnes er begrenset til tidlige nedbrytningsstadier av bjørk.  
 
Nordlig eksposisjon gir grunnlag for et middels rikt artsmangfoldet med vanlige arter. Epifyttfloraen er 
relativ fattig og på bjørk ble det bare registrert arter i kvistlavsamfunnet. Av arter på selje kan nevnes 
grynvrenge (Nephroma parile) og på rogn kan nevnes kystkorkje (Ochrolechia szatalaënsis), en art med 
få kjente forekomster i Rogaland (se Norsk lavdatabase). I nedre del er det noen få, men storvokste 
styva asketrær, og på disse ble følgende lavarter registrert: buktporelav (Sticta fuliginosa), stiftfiltlav 
(Parmeliella triptophylla) og grynfiltlav (Pannaria conoplea). Flatfellmose (Neckera complanata) og 
askkjølmose (Zygodon conoidens) ble også funnet her.   
 
Av kryptogamer som vokste på bakken i blåbærskogen ble det mest funnet arter typiske for denne 
vegetasjonstypen (se Fremstad 1997). På berg og stein ved bekken ble følgende skorpelav samlet inn: 
bekkekartlav (Rhizocarpon lavatum), Ionaspis lacustris og Verrucaria aethiobola. På fuktige 
bergoverheng ble det også registrert vanlige arter som for eksempel stripefoldmose (Diplophyllum 
albicans), brun korallav (Sphaerophorus globosus), krusfellmose (Neckera crispa), fingernever 
(Peltigera polydactylon) og rødmuslingmose (Mylia taylorii). Det mest interessante funnet i 
Krokabekken var det av prakttvebladmose (Scapania ornithopodioides) som ble funnet rikelig i nedre 
del av en bergvegg ved høydekote 280 (UTM: 32 V 357723 - 6584391). Funnet av kammose 
(Ctenidium molluscum) på samme sted er også litt spesielt fordi dette er en kalkindikator (Hallingbäck 
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& Holmåsen 1985). Mange av disse artene opptrer også på steinblokker i rasmarken, men her ble også 
koppervrangmose (Bryum alpinum), putevrimose (Tortella tortuosa) og berghinnemose (Plagiochila 
porelloides) funnet. Lite død ved gjør at det er lite vedboende sopp, men funnene av silkekjuke 
(Trametes versicolor) på liggende død bjørk og teglkjuke (Daedaleopsis confragosa) på rogn kan 
nevnes. Karplantefloraen er også lite variert, og består av arter typisk for blåbær-, lavurt- og 
storbregneskoger. Av registrerte arter i området kan nevnes fjellburkne, junkerbregne, sauetelg, 
kratthumleblom, fjellmarikåpe, hvitbladtistel, hestespreng, rødsildre og gulsildre.   
 
Krokabekken er en middels stor rasmark, med de fleste av egenskapene som karakteriserer naturtypen 
(stein og blokkrik skråning, ur). I tillegg har naturtypen verdi på grunn av at det meste av området er 
dekket av skog, noe som også kan tyde på at det sjeldent går snøras her. Videre er det liten variasjon i 
berggrunn og vegetasjonstyper. Derimot er den velavgrenset, nordeksponert og uten tekniske inngrep.  
Bortsett fra små partier med storbregnepreg på skogen, ble det ikke funnet verken rike eller truete 
vegetasjonstyper. Samlet sett er artsmangfoldet middels rikt og som forventet i en rasmark som denne. 
Krokabekken ligger innenfor nordboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte mangler 
ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder ikke lokaliteten noen prioriterte 
skogstyper. 
 
Samlet sett vurderes Krokabekken til å verdisettes som mellom lokalt og regionalt verdifull (B/C i 
naturtypesammenheng) – verdi 2. 
 
 
Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Per G. Ihlen og Mette Eilertsen den 30. oktober 2008. Det var oppholdsvær 
med tynt skydekke og bra lysforhold. Tidspunktet var bra for de aktuelle organismegruppene som skulle 
undersøkes (moser, lav og poresopp), men noe seint 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 (Krokabekken) som 
inkluderer en avgrenset naturtype. I dette tilfellet er naturtypen en ”sørvendt berg og rasmark”, 
utformingen ”rasmark med innslag av skog/trær” – B0103 Hele forvaltningsområdet ble befart med 
unntak av enkeltområder 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. Suldal kommune har foretatt 
naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbasen (Direktoratet for naturforvaltning 2009), men 
resultatene er ikke sammenfattet i egen rapport. Det nærmeste naturtypeområdet ligger rett øst for 
forvaltningsopmrådet: Svært viktig hagemark i Ulladalen (BN00003924). I tillegg har Gaarder & 
Haugan (1998) omtalt en hagemarksskog på nordøstsiden av Ørnanibba (motsatt side av Ulladalen i 
forhold til forvaltningsområdet) og et furuskogsområde ved Krune i forbindelse med 
nøkkelbiotopregistreringer. De samme lokalitetene er omtalt i Jordal & Johnsen (2008). Suldal 
kommune har foretatt Mis-registreringer (Jan Ivar Rødland, Vestskog, pers. medd.), men ingen 
livsmiljøer ble avgrenset i det aktuelle området. Ved Krokabekken er det ikke verneområder eller 
foreslåtte verneområder.   
 
Beliggenhet 
 
Krokabekken ligger i Suldal kommune, på sørsiden av Ulladalen, omtrent på motsatt side av Bøen. 
Elven i rasmarken renner delvis fra Krokavatnet (537 moh.) og delvis fra lisidene ovenfor 
forvaltningsområdet.  
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Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon  
Lokaliteten er nordvendt og godt synlig i et landskap preget av bratte og høye lier og fjell på begge sider 
av Ulladalen. Rasmarken består av skrenter, steiner og til dels store blokker. I sidene av lokaliteten er 
det en del bratte bergvegger. Elva renner forholdsvis bratt langs hele strekningen og innimellom er det 
små fossefall som aldri danner egne fossesprøytsoner.  
 
Geologi og løsmasser 
Berggrunnen består av gneis og granitt, og løsmassedekket består av skredmateriale. 
 
Klima 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig, 
med et gjennomsnitt på rundt 15 °C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og februar, som 
er kaldeste måned, har snittemperaturer på minus 1-3 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger 
mellom 6-8 °C. Årsnedbøren er de fleste år over 3000 mm. Det er sporadisk snødekke om vinteren. 
Videre er det ingen lokalklimatisk variasjon innen lokaliteten. 
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Hele området ligger innenfor nordboreal vegetasjonssone og den sterkt oseaniske seksjon, humid 
underseksjon (O3h; se også Moen 1998). 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsforslaget i Krokabekken sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde) og er 
gjengitt i figur 4. Nedre grense er satt ved høydekote 230 (rett ovenfor elva) og øvre grense er satt ved 
høydekote 350. Rasmarken er velavgrenset fordi den ligger tydelig mellom bergveggene på begge 
sidene. Det er ingen tekniske inngrep, arronderingen er god og forvaltningsområdet er økologisk 
velfungerende.  
 
Vegetasjon 
 
Krokabekken har liten variasjon i topografi, lokalklima, berggrunn og vegetasjonssammensetning. I 
nedre del, opp til høydekote 250, består området av lavurtskog (B1) med dominans av bjørk i tresjiktet. 
Vegetasjonstypen finnes mest inne i mellom steinblokkene på veldrenert grunn. Der det er noe mer 
næringsrikt er det små partier med storbregneskog (C1) i den samme delen av forvaltningsområdet. Fra 
høydekote 250 og opp til øvre grense, består rasmarken av blåbærskog (A4) med bjørk som 
dominerende treslag (figur 2). Ellers er det en treslagsblanding med ulike boreale løvtrær (se nedenfor). 
Ingen av vegetasjonstypene regnes som truete (Fremstad & Moen 2001). Se også figur 3. For 
artsmangfold, se eget kapittel nedenfor. 
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
Skogen i forvaltningsområdet er hovedsakelig ung, og spesielt nedre del bærer preg av nyere gjengroing 
etter opphørt beite. Ingen synlige hogstinngrep ble observert. Sammenhengende gammel naturskog 
mangler i hele rasmarken og skogbildet er samlet sett relativt homogent og ensaldret i form av en lite 
sjiktet bjørkeskog, selv om enkelte gamle styva asker nok har en betydelig alder. Skogen på begge sider 
av bekken har høy til særs høy bonitet, men disse områdene er ikke utnyttet til plante- eller hogstfelter.   
 
Samlet sett er det lite død ved i rasmarken 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 og stående døde 
trær. Det er ingen tekniske inngrep i forvaltningsområdet.  
 
Artsmangfold 
 
De mest interessante artsfunn fra lokaliteten er gjengitt i tabell 4. Rasmarken har liten variasjon i 
substrater og habitater og er for det meste begrenset til steinblokker samt noen bergvegger. Nordlig 
eksposisjon gir allikevel grunnlag for et middels rikt artsmangfoldet med vanlige arter. Epifyttfloraen er 
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relativ fattig og på bjørk ble det bare registrert arter i kvistlavsamfunnet (vanlig kvistlav, elghornslav, 
papirlav, gul stokklav, hengestry etc.). Av arter på selje kan nevnes grynvrenge (Nephroma parile) og 
på rogn kan nevnes vanlig flekklav (Arthonia radiata), Arthopyreina analepta, vanlig smaragdlav 
(Lecidella elaeochroma) og kystkorkje (Ochrolechia szatalaënsis), en art med få kjente forekomster i 
Rogaland (se Norsk lavdatabase). I nedre del er det noen få, men storvokste styva asketrær, og på disse 
ble følgende lavarter registrert: buktporelav (Sticta fuliginosa), stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla) og 
grynfiltlav (Pannaria conoplea). Flatfellmose (Neckera complanata) og askkjølmose (Zygodon 
conoidens) ble også funet her.   
 
Av kryptogamer som vokste på bakken i blåbærskogen ble det mest funnet arter typiske for denne 
vegetasjonstypen, som for eksempel storstylte (Bazzania trilobata) og fleinljåmose (Dicranodontium 
denudatum). Se også Fremstad (1997) og noe rikere partier med stortujamose (Thuidium 
tamarascinum). På berg og stein ved bekken ble følgende skorpelav samlet inn: bekkekartlav 
(Rhizocarpon lavatum), Ionaspis lacustris og Verrucaria aethiobola. På fuktige bergoverheng ble det 
også registrert vanlige arter som for eksempel stripefoldmose (Diplophyllum albicans), brun korallav 
(Sphaerophorus globosus), krusfellmose (Neckera crispa), rustmose (Tetralophozia setiformis), 
fingernever (Peltigera polydactylon), fingersaltlav (Stereocaulon dactylophyllum) og rødmuslingmose 
(Mylia taylorii). Det mest interessante funnet i Krokabekken var det av prakttvebladmose (Scapania 
ornithopodioides) som ble funnet rikelig i nedre del av en bergvegg ved høydekote 280 (UTM: 32 V 
357723, 6584391). Funnet av kammose (Ctenidium molluscum) på samme lokalitet kan også nevnes 
spesielt fordi dette er en kalkindikator (Hallingbäck & Holmåsen 1985). Av andre arter fra bergvegger 
kan nevnes bergpolstermose (Amphidium mougeotti), stivlommemose (Fissidens osmundoides), og 
åregrønnever (Peltigera leucophlebia).  Mange av disse artene opptrer også på steinblokker i rasmarken, 
men her ble også tråddraugmose (Anastrophyllum minutum), koppervrangmose (Bryum alpinum), 
grynrødbeger (Cladonia coccifera), putevrimose (Tortella tortuosa), berghinnemose (Plagiochila 
porelloides) og fnaslav (Cladonia squamosa) funnet.  
 
Lite død ved gjør at det er lite vedboende sopp. I tillegg til vanlige arter som knuskjuke og knivkjuke, 
ble det registrert silkekjuke (Trametes versicolor) på liggende død bjørk og teglkjuke (Daedaleopsis 
confragosa) på rogn. Karplantefloraen er også lite variert, og består av arter typisk for blåbær-, lavurt- 
og storbregneskoger. Her dominerer bjørk, og delvis selje, samt noe rogn og styva asketrær. I feltsjiktet 
i blåbærskogen dominerer helt vanlige arter som blåbær, blokkebær, skrubbær, smyle, linnea, tepperot 
og skogstjerne. Av lavurtarter kan nevnes ormetelg, markjordbær og storkransmose og av 
storbregnearter kan nevnes fjellburkne, junkerbregne, og sauetelg. Av andre registrerte arter i området 
kan nevnes kratthumleblom, fjellmarikåpe, hvitbladtistel, hestespreng, rødsildre og gulsildre.   
 
Tabell 4. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Krokabekken (8435). 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 
Sopp Daedelopsis confragosa Teglkjuke - 

Makrolav Sticta fuliginosa Buktporelav - 
Makrolav Peltigera leucophlebia Åregrønnever - 
Makrolav Pannaria conoplea Grynfiltlav - 
Skorpelav Ionaspis lacustris - - 
Skorpelav Ochrolechia szatalaënsis Kystkorkje - 
Skorpelav Arthopyreina analepta - - 
Skorpelav Rhizocarpon lavatum Bekkekartlav - 
Bladmose Tortella tortuosa Putevrimose - 
Bladmose Neckera complanata Flatfellmose - 
Bladmose Ctenidium molluscum Kammose - 
Levermose Scapania ornithopodioides Prakttvebladmose - 
Levermose Plagiochila porelloides Berghinnemose - 

 
Verdivurdering 
 
Krokabekken er en middels stor rasmark, med de fleste av egenskapene som karakteriserer naturtypen 
(stein og blokkrik skråning, ur). I tillegg har naturtypen verdi på grunn av at det meste av området er 
dekket av skog, noe som også kan tyde på at det sjeldent går snøras her. Videre er det liten variasjon i 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1237 20

berggrunn og vegetasjonstyper. Derimot er den velavgrenset, nordeksponert og uten tekniske inngrep.  
Bortsett fra små partier med storbregnepreg på skogen, ble det ikke funnet verken rike eller truete 
vegetasjonstyper. Samlet sett er artsmangfoldet middels rikt og som forventet i en rasmark 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 Krokabekken. Derimot ble det gjort noen 
biogeografisk interessante funn, som for eksempel kystkorkje, prakttvebladmose og buktporelav. 
Krokabekken ligger innenfor nordboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte mangler 
ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder ikke lokaliteten noen prioriterte 
skogstyper. 
 
Konklusjon  
 
Krokabekken har bare et middels rikt artsmangfold, noen biogeografiske interessante funn, men uten 
påviste rødlistede arter, truete vegetasjonstyper eller prioriterte skogstyper. I DN håndbok 13 (2007) 
regnes sørvendte og/eller kalkrike rasmarker under skoggrensen som viktige rasmarker, mens de de 
kalkrike utformingene med sjelden og artsrik flora som svært viktige. Lokaliteten i Krokabekken fyller 
ingen av disse kravene og må derfor regnes som mellom lokalt og regionalt verdifull – 2 poeng (tabell 
5). 
 
Tabell 5. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Krokabekken - 08435. UR = 
urørthet/påvirkning, ST = størrelse, TV = topografisk variasjon, VV = vegetasjsonsvariasjon, AR = 
arrondering, AM = artsmangfold, RV = rike vegetasjonstyper,  DVm = død ved, mengde, DVk = død 
ved kontinuitet, TF = treslagsfordeling, GM = gamle trær (bar-, løv- og edelløvtrær samlet). 
Stjernesetting: - = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = kriteriet 
i liten grad tilfredsstilt/dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad tilfredsstilt/ dårlig 
utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av stor verdi. 

Naturtype UR ST TV VV AR AM RV DVm DVk TF GM Poeng 
Krokabekk *** * * * *** * * * * * ** 2 **/* 

 
 
 
A: B: 

Figur 3. Krokabekken (08435). A: Oversikt over lokaliteten. Foto: Per G. Ihlen. B: Prakttvebladmose 
(Scapania ornithopodioides). Foto: Mette Eilertsen. 
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Figur 4. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Krokabekken (08435). 
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LOKALITET 08436 BRATTÅNA, GUNLANUT  4 POENG 
Referansedata 08436  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Kommune Suldal 
Vegetasjonssone Mellomboreal (100%)  
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Blåbærskog med bjørk og røsslyng-blokkebærfuruskog 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 343889 - 6577269  
Høyde over havet 10 – 220 moh. 
Areal 48 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Hans H. Blom, 1. september 2008 

 
Sammendrag 
 
Brattåna, Gunlanut ligger ved indre Langvika, innerst i Erfjorden, på grensen mellom Suldal og 
Hjelmeland kommuner. Elven i bekkekløften, Brattåna, renner fra fjellområdene ved Gunlanuten (829 
moh.). Kløfta er dyp, markert og godt synlig i et rolig landskap. I kløfta er det en del blokkmark, 
utrasninger (vippesteiner), skrenter, bergvegger og bratte gjel. Lokaliteten er nordvendt, elva renner 
bratt langs hele strekningen og det er ingen fossesprøytsoner. Berggrunnen består av diorittisk til 
granittisk gneis, og løsmassene er hovedsaklig skredmateriale, med bart fjell nederst og et tynt 
morenedekke øverst. Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. 
Sommertemperaturen er kjølig og vintertemperaturen er relativt høy. Middeltemperaturen i løpet av et 
år ligger mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 3000 mm. Det er sporadisk snødekke om 
vinteren. Nedre grense for forvaltningsområdet er satt ved høydekote 10 (området breier seg ut) og øvre 
grense er satt ved høydekote 220. Det er veiløst og ingen inngrep i bekkekløften og arronderingen er 
derfor god.  
 
Brattåna, Gunlanut har middels variasjon i topografi og lokalklima, men en lite variert berggrunn og 
vegetasjonssammensetning. Blåbærskog (A4) med bjørk dominerer og unntaksvis er det fragmenter 
med storbregneskog (C1), småbregneskog (A5) og lavurtskog (B1) i sidene ned mot dalbunnen. På 
skrinn mark med god drenering består vegetasjonen mest av røsslyng-blokkebærfuruskog, 
kystutforming (A3). Skogen i kløfta er for det meste relativ ung, og nyere hogstinngrep kan sees i form 
av enkelte stubber inne i mellom i blåbær- og røsslyng-blokkebærfuruskogen. Denne type hogstinngrep 
ligger mest i nærheten av stien på sørsiden av bekkekløften. Det meste av skogen i bekkekløften, 
spesielt i øvre deler, er vanskelig tilgjengelig og gammel naturskog eller elementer av dette finnes her. I 
tillegg til et relativt homogent skogbilde der bjørk, og delvis furu, dominerer, er skogbildet på vestsiden 
i bekkekløften noe mer heterogent på grunn av enkelte storvokste eike-, linde- og ospetrær. Her har 
skogen en noe sjiktet aldersfaseskog. 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 mest begrenset til 
liggende døde trær (læger), som mest har falt ned fra de bratte sidene i bekkekløften.  
 
Epifyttfloraen er fattig og på bjørk ble det bare registrert vanlige arter i kvistlavsamfunnet. Det mest 
interessante funnet i forvaltningsområdet var en meget rik forekomst av kløftegrimemose (Herbertus 
aduncus) ved høydekote 50 og på sørsiden av elva. Her ble det registrert 12 tuver av arten på en 
vestvendt og humuskledd bergvegg. Av arter fra samme høydekote kan nevnes hinnebregne, 
steindraugmose (Anastrophyllum saxicola) og purpurmose (Pleurozia purpurea). Sistnevnte vokser 
også rikelig i bunnsjiktet i røsslyng-blokkebærfuruskogen. Gullhårmose (Breutelia chrysocoma), en art 
med eu-oseanisk utbredelse og som krever høy luftfuktighet gjennom hele året (Hallingbäck 2008), ble 
funnet rikelig. Lite død ved gjør at det er lite vedboende sopp og bare vanlige arter ble registrert. 
Karplantefloraen er også lite variert, og består av arter typisk for de nevnte skogene. Av mer 
varmekjære arter kan nevnes lind på østvendt bergvegg.  
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Bekkekløften i Brattåna, Gunlanut ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone. I forhold til listen 
over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten i 
stor i stor den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog (som i Brattåna, Gunlanut også ligger innenfor 
klart oseanisk seksjon, se Moen 1998). Denne er også en prioritert skogstype i sørboreal sone (Framstad 
mfl. 2003). I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar for bekkekløfter og Brattåna, 
Gunlanut vil i stor grad oppfylle dette ansvaret.  
 
Samlet sett vurderes Brattåna, Gunlanut til å verdisettes som mellom nasjonalt og regionalt 
verdifull, med vekt på nasjonalt verdifull (A/B naturtypesammenheng) – 4 poeng. 
 
Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Per G. Ihlen og Hans H. Blom den 1. september 2008. Det var oppholdsvær 
med tynt skydekke og bra lysforhold. Tidspunktet var bra for de aktuelle organismegruppene som skulle 
undersøkes (moser, lav, poresopp og karplanter).  
 
Utvelgelse av undersøkelsesområde 
 
Det utvalgte området inngår i ”Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008”. 
Oppdragsgiver er Direktoratet for naturforvaltning (DN). Hensikten med prosjektet er å undersøke 
prioriterte og biologisk viktige naturtyper i Norge. Lokaliteten er utvalgt av Fylkesmannen i Rogaland i 
samarbeid med DN. Rådgivende Biologer AS har kartfestet et forvaltningsområde (Brattåna, Gunlanut) 
som inkluderer avgrenset naturtype (bekkekløft og bergvegg). Bare nedre deler av forvaltningsområdet, 
og østsiden av elva, ble befart med unntak av enkeltsteder med vippstein og dermed med stor risiko for 
steinsprang. Samlet sett ble lokaliteten middels godt dekket. 
 
Tidligere undersøkelser 
 
Suldal kommune har foretatt naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbasen (Direktoratet for 
naturforvaltning 2009), men resultatene er ikke sammenfattet i egen rapport. I Naturbasen er Lyngstøl, 
som grenser til forvaltningsområdets øvre del, klassifisert som kystfuruskog med svært viktig verdi. 
Dette baserer seg på registreringene for mulig barkskogsvern i Rogaland (Moe 1989). I deler av dette 
området ble det registrert skoger med lang kontinuitet og forekomster av oseaniske moser i gjel og 
kløfter. Det er ikke kjent andre biologiske undersøkelser fra denne lokaliteten. Den nærmeste er en av 
Nordalsåna som ligger rett øst for forvaltningsområdet (Odland & Fremstad 1989). Suldal kommune har 
også foretatt Mis-registreringer (Jan Ivar Rødland, Vestskog, pers. medd.), men ingen livsmiljøer er 
registrert i eller ved forvaltningsområdet. Ved Brattåna, Gunlanut er det ikke verneområder eller 
foreslåtte verneområder.   
 
Beliggenhet 
 
Brattåna, Gunlanut ligger ved indre Langvika, innerst i Erfjorden, på grensen mellom Suldal og 
Hjelmeland kommuner. Elven i bekkekløften, Brattåna, renner fra fjellområdene ved Gunlanuten (829 
moh.). Det er ingen veier inn til forvaltningsområdet.  
 
Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon  
Kløfta er markert og godt synlig i et rolig landskap med lange linjer. Bekkekløfta er dyp, spesielt i øvre 
del og høydespennet går fra 10 til 220 moh. Videre finnes en del blokkmark, utrasninger, skrenter, 
bergvegger (noen overhengende) og bratte gjel. En del vippesteiner i et veldig bratt terreng, spesielt i 
øvre del, utgjør en rasfare. Elva renner forholdsvis bratt langs hele strekningen og innimellom er det 
små fossefall som aldri danner egne fossesprøytsoner. Hele lokaliteten ligger i nordvendt eksposisjon og 
danner aldri noen tydelige svinger.  
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Geologi og løsmasser 
Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis, og løsmassene er hovedsaklig skredmateriale, med 
bart fjell nederst og et tynt morenedekke øverst. 
 
Klima 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig, 
med et gjennomsnitt på rundt 15 °C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og februar, som 
er kaldeste måned, har sjelden snittemperaturer under 0 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger 
mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 3000 mm. Det er sporadisk snødekke om vinteren. 
Det er lite lokalklimatisk variasjon innen kløfta. I nedre del er det noe mer varme fra havet enn lengre 
oppe. 
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Forvaltningsområdet ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone klart oseaniske seksjon (O2; se også 
Moen 1998). 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsforslaget i Brattåna, Gunlanut sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde) og er 
gjengitt i figur 6. Nedre grense er satt ved høydekote 10, fordi området her breier seg ut ned mot 
havnivå. Øvre grense er satt ved høydekote 220 fordi kløftepreget forsvinner herfra og oppover. 
Bekkekløften er velavgrenset fordi den ligger i en tydelig sør-nord retning og fordi det er en jevn, men 
bratt avstand mellom dalbunn og topp på begge sider. Det er ingen inngrep i bekkekløften og 
arronderingen er derfor god og bekkekløften er økologisk velfungerende.  
 
Vegetasjon 
 
Brattåna, Gunlanut har middels variasjon i topografi og lokalklima, men en lite variert berggrunn og 
vegetasjonssammensetning. I det meste av bekkekløften dominerer blåbærskogen (A4) med bjørk som 
dominerende treslag og ellers er det en treslagsblanding med ulike boreale løvtrær (se nedenfor). 
Unntaksvis er det fragmenter med storbregneskog (C1), småbregneskog (A5) og lavurtskog (B1) i 
sidene ned mot dalbunnen. På de øverste berg parallelt med kløfta (spesielt på sørsiden) er det skrinn 
mark med god drenering og områdene der består mest av røsslyng-blokkebærfuruskog, kystutforming 
(A3). Se også figur 5.  
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
Skogen i kløfta er for det meste relativ ung, og nyere hogstinngrep kan sees i form av enkelte stubber 
inne i mellom i blåbær- og røsslyng-blokkebærfuruskogen. Denne type hogstinngrep ligger mest i 
nærheten av stien på sørsiden av bekkekløften. I følge Moe (1989) var Lyngstølen, som ligger et stykke 
sør for forvaltningsområdet, i bruk for inntil ca. 120 år siden. Områdene nord for stølen (inkludert 
forvaltningsområdet) er mindre tilgjengelige og furuskogene her er mindre påvirket. Det meste av 
skogen i bekkekløften, spesielt i øvre deler, er vanskelig tilgjengelig og gammel naturskog eller 
elementer av dette finnes her. I tillegg til et relativt homogent skogbilde der bjørk, og delvis furu, 
dominerer, er skogbildet på vestsiden i bekkekløften noe mer heterogent på grunn av enkelte storvokste 
eike-, linde- og ospetrær inne i mellom. Her har skogen en noe sjiktet aldersfaseskog. Skogen i 
bekkekløften har høy bonitet, men ingen deler av området er utnyttet til et granplantefelt.   
 
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 mest begrenset til liggende døde trær 
(læger), som mest har falt ned fra de bratte sidene i bekkekløften. Stående død ved (gadd) finnes spredt. 
Det er ingen tekniske inngrep i forvaltningsområdet. 
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Artsmangfold 
 
De mest interessante artsfunn fra lokaliteten er gjengitt i tabell 6. Den markerte bekkekløften har bare 
middels variasjon i substrater og habitater. Nordvendt eksposisjon gir likevel grunnlag for et middels 
rikt biologisk mangfold. Epifyttfloraen er fattig og på bjørk ble det bare registrert vanlige arter i 
kvistlavsamfunnet (vanlig kvistlav, papirlav, hengestry etc.). Eiketrærne var ikke tilgjengelige (for bratt) 
og på osp ble det ikke registrert noe spesielt, bare stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla) og 
matteblæremose (Frullania tamarisci). Det mest interessante funnet i forvaltningsområdet var en rik 
forekomst av kløftegrimemose (Herbertus aduncus) ved høydekote 50 og på sørsiden av elva. Her ble 
det registrert 12 tuver av arten på en vestvendt og humuskledd bergvegg. Av arter fra samme høydekote 
kan nevnes hinnebregne, steindraugmose (Anastrophyllum saxicola), stripefoldmose (Diplophyllum 
albicans) og purpurmose (Pleurozia purpurea). Sistnevnte vokser også rikelig i bunnsjiktet sammen 
med kystreinlav (Cladonia portentosa) og blåtopp der det er fuktige sig på grunn mark i røsslyng-
blokkebærfuruskogen. Av kryptogamer på bakken i blåbærskogen ble det mest funnet arter typiske for 
denne vegetasjonstypen, som for eksempel storstylte (Bazzania trilobata) og småstylte (Bazzania 
tricrenata). Et unntak er funnet av gullhårmose (Breutelia chrysocoma), en art med eu-oseanisk 
utbredelse og som krever høy luftfuktighet gjennom hele året (Hallingbäck 2008). Av 
fuktighetskrevende kryptogamer på stein langs og delvis nedsenket i elva, ble det hovedsaklig registrert 
vanlige arter for slike miljøer, for eksempel skjoldsaltlav (Stereocaulon vesuvianum) og putesaltlav 
(Stereocaulon evolutum).  
 
Lite død ved gjør at det er lite vedboende sopp, bare vanlige arter som knuskjuke og knivkjuke ble 
registrert. På furuved kan nevnes vanlige arter som larvemose (Nowellia curvifolia) og torvflak 
(Calypogeia neesiana). 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. På vestsiden av kløfta er det som sagt uforsvarlig å ta seg fram (for bratt), men 
både osp, lind og eik kunne observeres der. I feltsjiktet dominerer helt vanlige arter som blåbær, 
blokkebær, skrubbær, smyle, tepperot og skogstjerne. På fuktigere partier finnes blåknapp, blåtopp, 
fugletelg, gullris og hengeving. Av mer varmekjære arter kan nevnes lind på østvendt bergvegg.  
 
Tabell 6. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Brattåna, Gunlanut (8436). 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 
Karsporeplante Hymenophyllum wilsonii Hinnebregne - 

Levermose Anastrophyllum saxicola Steindraugmose - 
Levermose Bazzania tricrenata Småstylte - 
Levermose Herbertus aduncus Kløftgrimemose NT 
Levermose Pleurozia purpurea Purpurmose - 
Levermose Calypogeia neesiana Torvflak - 
Bladmose Breutelia chrysocoma Gullhårmose - 

 
Verdivurdering 
 
Brattåna, Gunlanut er en markert og middels stor bekkekløft, med de fleste av egenskapene som 
karakteriserer naturtypen (overhengende bergvegger, gjel, skrenter og blokkmark). Videre er det liten 
variasjon i berggrunn og vegetasjonstyper, der ingen er truet (se Aarrestad mfl. 2001). Derimot er den 
nordvendt, velavgrenset og har ingen tekniske inngrep eller oppstykket av granplantefeltet. Skogen er 
ung på de lettest tilgjengelige områdene, men ser ut til å ha en høyere alder og bedre sjiktning i de 
utilgjengelige områdene.   
 
Samlet sett er artsmangfoldet middels rikt og som forventet i en bekkekløft som denne. Bare 
kløftegrimemose (Herbertus aduncus) regnes som nær truet (NT) i Kålås mfl. (2006) og denne ble til 
gjengjeld funnet med en meget stor forekomst. Mest sannsynlig er det et visst potensial for funn av flere 
sjeldne og rødlistede moser, lav og sopp i Brattåna, Gunlanut, men disse områdene er for risikable å 
undersøke.  
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Bekkekløften i Brattåna, Gunlanut ligger innenfor mellomboreal 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 Brattåna, Gunlanut også ligger innenfor klart 
oseanisk seksjon, se Moen 1998). Denne er også en prioritert skogstype i sørboreal sone (Framstad mfl. 
2003). I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar for bekkekløfter og Brattåna, Gunlanut 
vil i stor grad oppfylle dette ansvaret. Samlet sett vurderes Brattåna, Gunlanut i stor grad å inneholde 
skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Konklusjon  
 
Lokaliteten verdisettes som mellom nasjonalt og regionalt verdifull, med vekt på nasjonalt verdifull – 4 
poeng (tabell 7). 
 
Tabell 7. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Brattåna, Gunnlanut - 08436. UR = 
urørthet/påvirkning, ST = størrelse, TV = topografisk variasjon, VV = vegetasjsonsvariasjon, AR = 
arrondering, AM = artsmangfold, RV = rike vegetasjonstyper, DVm = død ved, mengde, DVk = død 
ved kontinuitet, TF = treslagsfordeling, GM = gamle trær (bar-, løv- og edelløvtrær samlet). 
Stjernesetting: - = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = kriteriet 
i liten grad tilfredsstilt/dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad tilfredsstilt/ dårlig 
utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av stor verdi. 

Naturtype UR ST TV VV AR AM RV DVm DVk TF GM Poeng 
Brattåna ** * ** ** *** ** * ** * * * 4***/** 

 
A: B: 

C: 

 

D: 

Figur 5. Brattåna, Gunlanut (8436). A: Oversikt over lokaliteten. B: Utløpet ved havnivå. C: 
Purpurmose med blåtopp og kystreinlav i blokkebær-furuskog. D: Voksested for kløftegrimemose ved 
høydekote 50. Foto: Per G. Ihlen. 

 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1237 27

 

 
 

Figur 6. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Brattåna, Gunlanut (8436). 
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LOKALITET 08437 KALVHAGJUVET    3 POENG 
Referansedata 08437  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Kommune Suldal 
Vegetasjonssone Mellomboreal (100%)  
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Røsslyng-blokkebærfuruskog nedre del, blåbærskog med bjørk i øvre. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 341210 - 6577819  
Høyde over havet 0 – 170 moh. 
Areal 14 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Hans H. Blom, 1. september 2008 

 
Sammendrag 
 
Kalvhagjuvet ligger på nordsiden av Jøsneset, midt i Erfjorden i Suldal kommune. Elven i bekkekløften 
renner fra myrer og innsjøer som ligger mellom fjellområdene Gunlanuten (829 moh.) og Smalaheia 
(596 moh). Hele bekkekløften er nordvendt og tydelig markert i et landskap som ellers er mer avrundet, 
men med en jevn og bratt helning mot Erfjorden. Med unntak av nedre del, er bekkekløften jevnt over 
dyp og med store vertikale gjel mellom 5 til 30 m høye på begge sider av dalbunnen. Bunnen av kløfta 
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 fossesprøytsoner. Berggrunnen består av gneis 
og granitt, og løsmassedekket består av skredmateriale. Klimaet er preget av mye nedbør og mange 
nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig og vintertemperaturen er relativt høy. 
Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 
3000 mm. Det er lite lokalklimatisk variasjon innen kløfta. Forvaltningsforslaget sammenfaller med 
avgrenset naturtype (kjerneområde). Forvaltningsområdets nedre grense er satt ved havnivå og øvre 
grense er satt ved høydekote 170. Forvaltningsområdet ligger såpass vanskelig tilgjengelig at det ikke er 
oppskåret på grunn av inngrep. Arronderingen er derfor god og bekkekløften er økologisk 
velfungerende.  
 
Kalvhagjuvet har liten variasjon i topografi, lokalklima, berggrunn og vegetasjonssammensetning. 
Vegetasjonen består mest av røsslyng-blokkebærfuruskog (kystutforming, A3c), med unntak av noe 
blåbær- og lavurt- og småbregneskoger i bunnen og nedre sider av bekkekløften. Blåbærskogene med 
bjørk overtar i øvre del. Ingen av skogstypene regnes som truet i Norge (Aarrestad mfl. 2001). 
Furutrærne er for det meste storvokste og gamle, og nyere hogstinngrep finnes ikke. Hogsten i selve 
bekkekløften har i tidligere tider vært minimal på grunn av beliggenheten. Gammel naturskog finnes 
derfor som fragmenter i bekkekløften, mens furuskogene rundt er sammenhengende og gammel 
naturskog. Skogbildet er derfor relativt heterogent i form av en flersjiktet aldersfaseskog (noe med sen 
optimalfase). Samlet sett er det en del død furuved som finnes som stående enkeltstammer, mens 
liggende død ved mest finnes som stammer i kløften falt ned fra omkringliggende skoger. Stående død 
ved består av sene nedbrytningsstadier og kontinuiteten i død ved er ikke spesielt god. Skogen i 
bekkekløften har høy bonitet og ingen deler av området er utnyttet til granplantefelter. Det er ingen 
tekniske inngrep i selve forvaltningsområdet.  
 
Epifyttfloraen er relativ fattig. På bjørk ble det bare registrert arter i kvistlavsamfunnet og på furubark 
ble kattefotlav (Arthonia lecopellaea) og piggstry (Usnea subfloridana) funnet rikelig. Det mest 
interessante funnet var en sparsom forekomst av kløftegrimemose (Herbertus aduncus) ved høydekote 
20 (UTM: 32 V 341202 6577889) og i øvre del av en østvendt, delvis humuskledd bergvegg. Av arter 
fra samme høydekote kan nevnes klovemose (Harpalejeunea ovata), dronningmose (Hookeria lucens), 
musehalemose (Isothecium myosuroides var brachythecioides), skortejuvmose (Anoectangium 
aestivum), saglommemose (Fissidens adianthoides), hinnebregne og rugledraugmose (Anastrophyllum 
assimile). På fuktige bergvegger ble det også funnet kammose (Ctenidium molluscum) og bleikkrylmose 
(Plagiobryum zieri), arter som kan nevnes spesielt fordi de også er kalkindikatorer (Hallingbäck & 
Holmåsen 1985, Weibull 2008). Av fuktighetskrevende kryptogamer på stein langs og delvis nedsenket 
i elva, ble det hovedsaklig registrert vanlige arter for slike miljøer. Den mest interessante mosen fra 
Kalvhagjuvet, i tillegg til kløftegrimemose, var en forekomst av evjebekkemose (Hygrohypnum 
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eugyrium) som ble funnet sparsomt på blokk nær elva. Av kryptogamer som vokste på bakken ble det 
mest funnet vanlige arter typiske for disse vegetasjonstypene på vestlandet (Fremstad 1997), som for 
eksempel kysttvebladmose (Scapania gracilis), skålfiltlav (Protopannaria pezizoides) og gullhårmose 
(Breutelia chrysocoma). På de få stammene med stående død furuved som var tilgjengelige, ble det 
funnet få arter, for eksempel hvitringnål (Calicium glaucellum). Karplantefloraen er også lite variert, og 
består av arter typisk for blåbær- og røsslyng-blokkebærfuruskogene. Av andre arter i bekkekløften kan 
nevnes gulsildre, rosenrot, kranskonvall, skogsvingel, jordbær og mjødurt på bergvegger.  
 
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), 
inneholder lokaliteten i middels grad den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog (som i Kalvhagjuvet 
også ligger innenfor klart oseanisk seksjon, se Moen 1998). I skogvernmangelen har også Norge 
internasjonalt ansvar for bekkekløfter og lokaliteten vil i stor grad oppfylle dette ansvaret.  
 
Samlet sett vurderes Kalvhagjuvet til å verdisettes som regionalt verdifull (B 
naturtypesammenheng) – 3 poeng. 
 
Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Per G. Ihlen og Hans H. Blom den 1. september 2008. Det var oppholdsvær 
med tynt skydekke og bra lysforhold. Tidspunktet var bra for de aktuelle organismegruppene som skulle 
undersøkes (moser, lav, poresopp og karplanter).  
 
Utvelgelse av undersøkelsesområde 
 
Det utvalgte området inngår i ”Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008”. 
Oppdragsgiver er Direktoratet for naturforvaltning (DN). Hensikten med prosjektet er å undersøke 
prioriterte og biologisk viktige naturtyper i Norge. Lokaliteten er utvalgt av Fylkesmannen i Rogaland i 
samarbeid med DN. Rådgivende Biologer AS har kartfestet et forvaltningsområde (Kalvhagjuvet) som 
inkluderer avgrenset naturtype. Bare nedre del av forvaltningsområdet, og begge sider av elva, ble 
befart fordi øvre del består mest av vertikale gjel og vippsteiner og dermed med stor risiko for 
steinsprang. Samlet sett ble lokaliteten middels godt dekket. 
 
Tidligere undersøkelser 
 
Suldal kommune har foretatt naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbasen (Direktoratet for 
naturforvaltning 2009), men resultatene er ikke sammenfattet i egen rapport. I Naturbasen er Lyngstøl, 
som grenser til forvaltningsområdets øvre del, klassifisert som kystfuruskog med svært viktig verdi. 
Dette baserer seg på registreringene for mulig barkskogsvern i Rogaland (Moe 1989). I deler av dette 
området ble det registrert skoger med lang kontinuitet og forekomster av oseaniske moser i gjel og 
kløfter. Den nærmeste naturtypen er et kalkrikt område i fjellet (BN00008846) som ligger på ca. 500 
moh. Det er ikke kjent andre biologiske undersøkelser fra denne lokaliteten. Suldal kommune har også 
foretatt Mis-registreringer (Jan Ivar Rødland, Vestskog, pers. medd.), men ingen livsmiljøer ble 
registrert i eller ved forvaltningsområdet. Ved Brattåna, Gunlanut er det ikke verneområder eller 
foreslåtte verneområder.  
 
Beliggenhet 
 
Kalvhagjuvet ligger på nordsiden av Jøsneset, midt i Erfjorden i Suldal kommune. Elven i bekkekløften 
renner fra myrer og innsjøer (bl.a. Skiftunstølvatnet, 529 moh) som ligger mellom fjellområdene 
Gunlanuten (829 moh.) og Smalaheia (596 moh). Det er ingen veier inn til forvaltningsområdet.  
 
Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon  
Hele bekkekløften er tydelig markert i landskapet. Landskapet ellers er mer avrundet, men med en jevn 
og bratt helning av hele fjellsiden nordover mot Erfjorden. Med unntak av nedre del, er bekkekløften 
jevnt over dyp og med store vertikale gjel mellom 5 til 30 m høye på begge sider av dalbunnen. Bunnen 
av kløfta domineres av store og delvis ustabile steiner i et bratt terreng og det må presiseres at det er et 
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meget risikabelt område å bevege seg i. Bekkekløften er avgrenset mellom havnivå og høydekote 170. 
Elva renner forholdsvis bratt langs hele strekningen og ved normal vannføring renner den under 
steinene langs store deler av dalbunnen. Det ble ikke observert annet enn enkelte småfosser som ikke 
danner egne fossesprøytsoner. Videre er hele bekkekløften nordvendt.  
 
Geologi og løsmasser 
Berggrunnen består av gneis og granitt, og løsmassedekket består av skredmateriale. 
 
Klima 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig, 
med et gjennomsnitt på rundt 15 °C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og februar, som 
er kaldeste måned, har sjelden snittemperaturer under 0 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger 
mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 3000 mm. Det er sporadisk snødekke om vinteren. 
Det er lite lokalklimatisk variasjon innen kløfta. I nedre del er det noe mer varme fra havet enn lengre 
oppe. 
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Forvaltningsområdet ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone klart oseaniske seksjon (O2; se også 
Moen 1998). 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsforslaget i Kalvhagjuvet sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde) og er 
gjengitt i figur 7. Forvaltningsområdets nedre grense er satt ved havnivå og øvre grense er satt ved 
høydekote 170, bare litt ovenfor det opprinnelige startpunktet. Topografisk fortsetter bekkekløften vider 
oppover. Bekkekløften er velavgrenset fordi den ligger i en tydelig sør-nord 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 
 
Kalvhagjuvet har liten variasjon i topografi, lokalklima, berggrunn og vegetasjonssammensetning. 
Vegetasjonen nede i selve bekkekløften fordeler seg i grove trekk på følgende måte: røsslyng-
blokkebærfuruskog (kystutforming, A3c) i det meste av forvaltningsområdet, med unntak av noe 
blåbær- og lavurt- og småbregneskoger inne i mellom i bunnen og nedre sider av bekkekløften. 
Blåbærskogene med bjørk overtar i øvre del. 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). Se også figur 8. For artsmangfold, se eget kapittel nedenfor. 
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
Furutrærne er for det meste storvokste og gamle, og nyere hogstinngrep finnes ikke. Hogsten i selve 
bekkekløften har i tidligere tider vært minimal på grunn av beliggenheten.  Gammel naturskog finnes 
derfor som fragmenter i bekkekløften, mens furuskogene rundt er sammenhengende og gammel 
naturskog. Skogbildet er derfor relativt heterogent i form av en flersjiktet aldersfaseskog. Noe har også 
en sen optimalfase. 
 
Samlet sett er det mye død ved i bekkekløften. Dette er mest begrenset til furu som finnes som 
enkeltstammer av stående død furuved, mens liggende døde ved mest finnes som stammer falt ned fra 
omkringliggende skoger. Disse er ikke tilgjengelige på grunn av beliggenheten (for bratt). Stående død 
ved består av sene nedbrytningsstadier og kontinuiteten i død ved er ikke spesielt god. Skogen i 
bekkekløften har høy bonitet og ingen deler av området er utnyttet til granplantefelter. Det er ingen 
tekniske inngrep i selve forvaltningsområdet.  
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Artsmangfold 
 
De mest interessante artsfunn fra lokaliteten er gjengitt i tabell 8. Den markerte bekkekløften har bare 
middels variasjon i substrater og habitater og nordvendt eksposisjon og nærhet til havet gir grunnlag for 
et middels rikt biologisk mangfold. Epifyttfloraen er relativ fattig. På bjørk ble det bare registrert arter i 
kvistlavsamfunnet (vanlig kvistlav, papirlav, hengestry etc.) og på furubark ble kattefotlav (Arthonia 
lecopellaea) og piggstry (Usnea subfloridana) funnet rikelig. Det mest interessante funnet i 
forvaltningsområdet var en sparsom forekomst av kløftegrimemose (Herbertus aduncus) ved høydekote 
20 (UTM: 32 V 341202 6577889) og i øvre del av en østvendt, delvis humuskledd bergvegg. Av arter 
fra samme høydekote kan nevnes klovemose (Harpalejeunea ovata), dronningmose (Hookeria lucens), 
musehalemose (Isothecium myosuroides var brachythecioides), skortejuvmose (Anoectangium 
aestivum), saglommemose (Fissidens adianthoides), hinnebregne, rugledraugmose (Anastrophyllum 
assimile) og rosettmellav (Lepraria membranacea). På fuktige bergvegger ble det også funnet av 
kammose (Ctenidium molluscum) og bleikkrylmose (Plagiobryum zieri), arter som kan nevnes spesielt 
fordi de også er kalkindikatorer (Hallingbäck & Holmåsen 1985, Weibull 2008). Dette kan forklares ved 
at det er funnet kalkholdige bergarter i fjellene ovenfor. Sistnevnte art har også en nordlig utbredelse i 
Norden. Av fuktighetskrevende kryptogamer på stein langs og delvis nedsenket i elva, ble det 
hovedsaklig registrert vanlige arter for slike miljøer, for eksempel bekkelundmose (Brachytheium 
plumosum), Fuscidea kochiana, Ionaspis lacustris, mattehutre (Marsupella emarginata) og buttgråmose 
(Racomitrium aciculare). Den mest interessante mosen fra Kalvhagjuvet, i tillegg til kløftegrimemose, 
var en forekomst av evjebekkemose (Hygrohypnum eugyrium) som ble funnet sparsomt på blokk nær 
elva. Denne arten har bare spredte forekomster i Norge (se www.artsdatabanken.no).  
 
Av kryptogamer som vokste på bakken ble det mest funnet vanlige arter typiske for disse 
vegetasjonstypene på vestlandet (Fremstad 1997), som for eksempel kysttvebladmose (Scapania 
gracilis), skålfiltlav (Protopannaria pezizoides) og gullhårmose (Breutelia chrysocoma), en art med eu-
oseanisk utbredelse og som krever høy luftfuktighet gjennom hele året (Hallingbäck 2008). På de få 
stammene med stående død furuved som var tilgjengelige, ble det funnet få arter, for eksempel 
bloddråpelav (Mycoblastus sanguinarius), stubbesyl (Cladonia coniocraea) og hvitringnål (Calicium 
glaucellum). Karplantefloraen er også lite variert, og består av arter typisk for røsslyng-
blokkebærfuruskogene. Inne i mellom her finnes også bjørk, og delvis rogn, i tresjiktet, mens einer og 
ørevier var vanlige i busksjiktet. I feltsjiktet dominerer helt vanlige arter som blåbær, blokkebær, 
røsslyng, smyle og tyttebær. På fuktigere partier finnes fugletelg, hengeving, skogburkne, blåknapp, 
blåtopp og gullris. Av andre arter i bekkekløften kan nevnes gulsildre, rosenrot, kranskonvall, 
skogsvingel, jordbær og mjødurt på bergvegger.  
 
Tabell 8. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Kalvhagjuvet (8437). 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 
Karsporeplante Hymenophyllum wilsonii Hinnebregne - 

Levermose Anastrophyllum assimile Rugledraugmose - 
Levermose Herbertus aduncus Kløftgrimemose NT 
Levermose Harpalejeunea molleri Klovemose  
Bladmose Breutelia chrysocoma Gullhårmose - 
Bladmose Ctenidium molluscum Kammose - 
Bladmose Plagiobryum zieri Bleikkrylmose - 
Bladmose Hygrohypnum euryngium Evjebekkemose - 

 
Verdivurdering 
 
Kalvhagjuvet er en markert og middels stor bekkekløft, med de fleste av egenskapene som 
karakteriserer naturtypen (overhengende bergvegger, gjel, skrenter og blokkmark). Videre er det liten 
variasjon i berggrunn og vegetasjonstyper, der ingen er truet (se Aarrestad mfl. (2001). Derimot er den 
nordvendt, velavgrenset og har ingen tekniske inngrep eller er oppstykket av granplantefeltet. Skogen 
har preg av gammel naturskog og skogbildet er relativt heterogent i form av en flersjiktet 
aldersfaseskog. 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1237 32

Samlet sett er artsmangfoldet middels rikt og som forventet i en bekkekløft som denne. Bare 
kløftegrimemose (Herbertus aduncus) regnes som nær truet (NT) i Kålås mfl. (2006). Mest sannsynlig 
er det potensial for funn av flere sjeldne og rødlistede moser, lav og sopp i forvaltningsområdet, men 
disse områdene er for risikable å undersøke.  
 
Bekkekløften i ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte 
mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten i middels grad den 
prioriterte skogstypen kystbjørkeskog (som i Kalvhagjuvet også ligger innenfor klart oseanisk seksjon, 
se Moen 1998). I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar for bekkekløfter og 
lokaliteten vil i stor grad oppfylle dette ansvaret. Samlet sett vurderes Kalvhagjuvet i stor grad å 
inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Konklusjon  
 
Forvaltningsområdet verdisettes som regionalt verdifull – 3 poeng (tabell 9). 
  
Tabell 9. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Kalvhagjuvet - 8437. UR = 
urørthet/påvirkning, ST = størrelse, TV = topografisk variasjon, VV = vegetasjsonsvariasjon, AR = 
arrondering, AM = artsmangfold, RV = rike vegetasjonstyper, DVm = død ved, mengde, DVk = død 
ved, kontinuitet, TF = treslagsfordeling, GM = gamle trær (bar-, løv- og edelløvtrær samlet). 
Stjernesetting: - = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = kriteriet 
i liten grad tilfredsstilt/dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad tilfredsstilt/ dårlig 
utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av stor verdi. 

Naturtype UR ST TV VV AR AM RV DVm DVk TF GM Poeng 
Brattåna *** * ** ** *** ** * ** * * * 4***/** 
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Figur 7. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Kalvhagjuvet (08437).  
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LOKALITET 08438 FALKEHEIRINDANE   4 POENG 
Referansedata 08438  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Kommune Suldal 
Vegetasjonssone Sørboreal i øvre bekkekløft og boreonemoral i nedre bekkekløft  
Vegetasjonsseksjon Klar oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Mest blåbærskog med bjørk i øvre bekkekløft or-askeskog i nedre kløft. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 336959 - 6580753 øvre kløft, 336041 - 6579495 

nedre kløft  
Høyde over havet 160 – 250 moh i øvre del og 0 – 50 moh i nedre bekkekløft. 
Areal 43 daa + 5,0 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Toralf Tysse, 7. oktober 2008 

 
Sammendrag 
 
Falkeheirindane ligger på nordsiden av Landsnes i ytre del av Erfjorden. Elven renner fra Fostølvatnet 
(303 moh). Ingen av bekkekløftene er særlig dype, maksimum opp til 30 m fra dalbunn til topp. Videre 
finnes en del blokkmark, skrenter, bergvegger og bratte gjel i bekkekløftene og bergveggene er alle små 
og loddrette til overhengende. Utrasninger mangler. Elva renner forholdsvis bratt, men danner aldri 
egne fossesprøytsoner. Berggrunnen består av gneis og granitt, og løsmassedekket består av et tynt 
morenelag. Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er 
relativt kjølig og vintertemperaturen er relativt høy. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 
6-8 °C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 3000 mm. I nedre bekkekløft er det noe mer varme fra 
sjøen i forhold til den øvre. Forvaltningsforslaget i Falkeheirindane inneholder to avgrensa bekkekløfter 
(kjerneområder). Disse ligger såpass langt fra hverandre og i tilegg har områdene i mellom disse ikke 
noe preg av bekkekløfter. 
 
Samlet sett har Falkeheirindane middels variasjon i topografi, lokalklima, berggrunn og 
vegetasjonssammensetning. I grove trekk består vegetasjonen av blåbærskoger (A4) i øvre bekkekløft 
og or-askeskog (D6) i den nedre, en vegetasjonstype som regnes som noe truet (VU) i Aarrestad mfl. 
(2001). Skogene i forvaltningsområdet har samlet sett stor variasjon i alder og struktur. Blåbærskogene 
med bjørk er for det meste relativt unge. Nyere hogstinngrep finnes ikke, men mest sannsynlig har det 
vært noe plukkhogst. Skogen i nedre bekkekløft (naturtype 2, Kleiva) er av høyere alder og består mest 
av storvokste løv- og edelløvtrær. Hele dette området er for øvrig hardt beitet. Gammel naturskog er 
begrenset til ospeholtet i øvre bekkekløft (naturtype 1, Falkeheirindane). Dette skogspartiet er 
heterogent i form av en godt sjiktet aldersfaseskog. Samlet sett er det relativt bra med død ved i 
forvaltningsområdet (både stående og liggende) og kontinuiteten i død ved er derfor bra.  
 
På bakken i øvre bekkekløft (naturtype 1, Falkeheirindane) vokser arter som småstylte (Bazzania 
tricrenata), kystmoldmose (Eurhynchium striatum) og prakthinnemose (Plagiochila asplenioides). Av 
mosearter på bergvegger kan nevnes vengemose (Douinia ovata), krusfellmose (Neckera crispa), 
galleteppemose (Porella arboris-vitae), kveilmose (Pterogonium gracile) og revemose (Thamnobryum 
alopecurum). I bunnen av bekkekløften er det mye mosevekst på steinblokkene, for eksempel 
bekkelundmose (Brachytheium plumosum) og bekkegråmose (Racomitrium aquaticum), samt lavene 
stor køllelav (Baeomyces placophyllus) og Rhizocarpon polycarpum. Treslaget med den mest 
interessante epifyttfloraen er osp. Østvendt og mellom høydekotene 130 og 150 er det en ansamling 
med ca. 25 ospetrær som kan klassifiseres som naturtypen gammel lauvskog (F07) og som her er 
inkludere som en del av variasjonen i bekkekløften. På ospestammene vokser for eksempel vanlig 
blåfiltlav (Degelia plumbea), kystfiltlav (Pannaria rubiginosa), lodnevrenge (Nephroma resupinatum) 
og kastanjefiltlav (Fuscopannaria sampaiana, VU).  Selv om det samlet sett er en del død ved, ble bare 
vanlige sopp som knuskjuke og knivkjuke registrert. Karplantefloraen er lite variert, og består av arter 
typisk for blåbær- lavurt, og bregneskogene. Av andre arter kan nevnes junkerbregne, enghumleblom, 
skogstorkenebb, skjørlok, hinnebregne og svartburkne.  
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I or-askeskogen i nedre bekkekløft (naturtype 2, Kleiva) vokser skogskjeggmose (Barbilophozia 
barbata), lundveikmose (Cirriphyllum piliferum), stridfauskmose (Herzogiella striatella), og 
berghinnemose (Plagiochila porelloides). Mosefloraen på bergvegger er ganske lik med øvre 
bekkekløft, men her ble i tillegg bergkrokodillemose (Conocephalum salebrosum) og revemose 
(Thamnobryum alopecurum) funnet. Den vassdragstilknyttede floraen langs elva er omtrent identisk 
med den i øvre bekkekløft. På selje og rogn er det til dels rikelig med arter fra lungeneversamfunnet: 
lungenever (Lobaria pulmonaria), skrubbenever (Lobaria scrobiculata), grynfiltlav (Pannaria 
conoplea) og grynporelav (Sticta limbata).  Treslaget med den mest interessante epifyttfloraen er ask. 
Her ble gul pærelav (Pyrenula occidentalis, NT) funnet sparsomt på en storvokst ask. Det ble ikke 
registrert sopp på ved, men hornskolvmose (Odontoschisma denudatum) kan nevnes. Karplantefloraen 
er lite variert, og består av arter typisk for edelløvskoger med mye kulturpåvrikning: revebjelle, 
lundrapp, vendelrot, krattmjølke, vivendel, stankstorkenebb, kratthumleblom og junkerbregne.  
 
Øvre bekkekløften (naturtype 1, Falkeheirindane) ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone og nedre 
kløft (naturtype 2, Kleiva) ligger innenfor boreonemoral sone. I forhold til listen over prioriterte 
mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder naturtype 1 i stor grad 
skogstypen kystbjørkeskog, som også inneholder små fragmenter av oseanisk lavurtfuruskog. Nedre 
bekkekløft (naturtype 2) inneholder i stor grad edelløvskog. I skogvernmangelen har også Norge 
internasjonalt ansvar for bekkekløfter, men naturtype 1 vil bare i liten grad oppfylle dette ansvaret, 
mens naturtype 2 oppfyller dette ansvaret i høy grad. Samlet vurderes forvaltningsområdet 
Falkeheirindane i stor grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes Falkeheirindane til å verdisettes som mellom nasjonalt og regionalt verdifull, 
med vekt på nasjonal verdifull (A/B i naturtypesammenheng) – verdi 4. 
 
 
Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Per G. Ihlen og Toralf Tysse 7. oktober 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 (Falkeheirindane) 
som inkluderer to avgrensede bekkekløfter. Begge bekkekløftene, og begge sider av elva, ble befart. 
Samlet sett ble lokalitetene meget godt dekket. 
 
Tidligere undersøkelser 
 
Suldal kommune har foretatt naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbasen (Direktoratet for 
naturforvaltning 2009), men resultatene er ikke sammenfattet i egen rapport. I Naturbasen er det ikke 
avgrenset naturtyper i nærheten av forvaltningsområdets. Det er ikke kjent andre biologiske 
undersøkelser fra denne lokaliteten. Suldal kommune har også foretatt Mis-registreringer (Jan Ivar 
Rødland, Vestskog, pers. medd.) og den nedre bekkekløften sammenfaller delvis med miljøfigur som er 
livsmiljøet or-askeskog. Den øvre bekkekløften sammenfaller med en miljøfigur som er klassifisert som 
bekkekløft. Livsmiljøet rikt hasselkratt er avgrenset rett sørvest for denne bekkekløften. Ved 
Falkeheirindane er det ikke verneområder eller foreslåtte verneområder.   
 
Beliggenhet 
 
Falkeheirindane ligger på nordsiden av Landsnes i ytre del av Erfjorden og sør for Heigafjellet i Suldal 
kommune. Elven i bekkekløften renner fra et lite myrområde på nordsiden som igjen kommer fra 
Fostølvatnet (303 moh). Elva renner sørover ut i Erfjorden ved Kleiva. Veien inn til Økstrafjorden 
passerer øvre del av nedre bekkekløft.  
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Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon  
Forvaltningsområdet er markert i et rolig landskap med lange linjer. Ingen av bekkekløftene er særlig 
dype, maksimum opp til 30 m fra dalbunn til topp. Videre finnes en del blokkmark, skrenter, bergvegger 
og bratte gjel i bekkekløftene og 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 den øvre bekkekløften i nord-sør retning og den nedre renner mot sørvest.  
 
Geologi og løsmasser 
Berggrunnen består av gneis og granitt, og løsmassedekket består av et tynt morelag. 
 
Klima 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig, 
med et gjennomsnitt på rundt 15 °C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og februar, som 
er kaldeste måned, har sjelden snittemperaturer under 0 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger 
mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 3000 mm. Det er sporadisk snødekke om vinteren. 
Videre er det noe lokalklimatisk variasjon innen forvaltningsområdet. I nedre bekkekløft er det noe mer 
varme fra sjøen i forhold til den øvre. 
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Den øverste bekkekløften ligger i sørboreal vegetasjonssone, mens den nedre ligger i boreonemoral 
vegetasjonssone. Hele området ligger også innenfor den klart oseaniske seksjon (O2; se også Moen 
1998). 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsforslaget i Falkeheirindane inneholder to avgrensa bekkekløfter (kjerneområder) og er 
gjengitt i figurene 10 og 11. Disse ligger såpass langt fra hverandre og i tilegg har områdene i mellom 
disse ikke noe preg av bekkekløfter. I tillegg har de inngrep som veier, hogstfelter og plantefelter. 
Områdene mellom bekkekløftene er derfor ikke omtalt videre. Avgrensingen og omtale av 
arronderingen for de to bekkekløftene er gitt i egne beskrivelser nedenfor.   
 
Vegetasjon 
 
Samlet sett har Falkeheirindane middels variasjon i topografi, lokalklima, berggrunn og 
vegetasjonssammensetning. I grove trekk består vegetasjonen av blåbærskoger (A4) i øvre bekkekløft 
og or-askeskog (D6) i den nedre, en vegetasjonstype som regnes som noe truet (VU) i Aarrestad mfl. 
(2001). For nøyere omtale, se nedenfor. Det er ingen andre truete vegetasjonstyper i Falkeheirindane 
(Fremstad & Moen 2001). Se også figur 9. For artsmangfold, se eget kapittel nedenfor. 
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
Skogene i forvaltningsområdet har samlet sett stor variasjon i alder og struktur. Blåbærskogene med 
bjørk er for det meste relativt unge, men nyere hogstinngrep finnes ikke. Hvor omfattende hogsten har 
vært i dette området tidligere er usikkert, men mest sannsynlig har det vært noe plukkhogst. Skogen i 
nedre bekkekløft (naturtype 2, Kleiva) er av høyere alder og består mest av storvokste løv- og 
edelløvtrær. Hele dette området er for øvrig hardt beitet. Gammel naturskog er begrenset til ospeholtet i 
øvre bekkekløft (naturtype 1, Falkeheirindane). Dette skogspartiet er heterogent i form av en godt sjiktet 
aldersfaseskog. Ellers mangler fragmenter av gammel naturskog i hele forvaltningsområdet. Samlet sett 
er det relativt bra med død ved i forvaltningsområdet. I øvre bekkekløft finnes dette mest som tidlige 
nedbrytningsstadier av bjørk (både stående og liggende), mens det i nedre bekkekløft er både liggende 
og stående døde løv- og edelløvtrær. Kontinuiteten i død ved er derfor brukbar.  
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Artsmangfold 
 
De mest interessante artsfunn fra lokaliteten er gjengitt i tabell 10. På bakken i øvre bekkekløft 
(naturtype 1, Falkeheirindane) vokser arter som piskskjeggmose (Barbilophozia attenuata), småstylte 
(Bazzania tricrenata), kystmoldmose (Eurhynchium striatum), og prakthinnemose (Plagiochila 
asplenioides). På overhengende berg ble det også bare registrert lavarter som er vanlige for denne type 
substrat på Vestlandet (Botnen 1984). Av mosearter på bergvegger kan nevnes heimose (Anastrepta 
orcadensis), vengemose (Douinia ovata), krusfellmose (Neckera crispa), galleteppemose (Porella 
arboris-vitae), kveilmose (Pterogonium gracile), revemose (Thamnobryum alopecurum) og 
putevrimose (Tortella tortuosa).  
 
I bunnen av bekkekløften er det mye mosevekst på steinblokkene, for eksempel bekkelundmose 
(Brachytheium plumosum), nervesotmose (Andreaea rothii) og bekkegråmose (Racomitrium aquaticum) 
samt lavene stor køllelav (Baeomyces placophyllus), Fuscidea intercincta, bekkekartlav (Rhizocarpon 
lavatum) og Rhizocarpon polycarpum.  
 
Bjørk er det vanligste treslaget og har den mest trivielle epifyttfloraen med bare vanlige arter. Av arter 
på selje kan nevnes buktporelav (Sticta sylvatica) og vortekantlav (Lecanora chlarothera) og på selje 
kan nevnes skrubbenever (Lobaria scrobiculata) og grynvrenge (Nephroma parile). Treslaget med den 
mest interessante epifyttfloraen er osp. Østvendt og mellom høydekotene 130 og 150 er det en 
ansamling med ca. 25 ospetrær som kan klassifiseres som naturtypen gammel lauvskog (F07) og som 
her er inkludere som en del av variasjonen i bekkekløften. På ospestammene vokser for eksempel vanlig 
blåfiltlav (Degelia plumbea), kystfiltlav (Pannaria rubiginosa), lodnevrenge (Nephroma resupinatum) 
og kastanjefiltlav (Fuscopannaria sampaiana, VU).   
 
Selv om det samlet sett er en del død ved, ble bare vanlige sopp som knuskjuke og knivkjuke registrert. 
Karplantefloraen er lite variert, og består av arter typisk for blåbær- lavurt, og bregneskogene: blåbær, 
blåknapp, ørevier, bringebær, linnea, skrubbær, smyle, skogstjerne, stri kråkefot, tepperot, skogstjerne, 
fugletelg, hengeving, ormetelg, sauetelg, skogburkne og blåtopp. Av andre arter kan nevnes 
junkerbregne, enghumleblom, skogstorkenebb, skjørlok, hinnebregne og svartburkne.  
 
I or-askeskogen i nedre bekkekløft (naturtype 2, Kleiva) vokser skogskjeggmose (Barbilophozia 
barbata), lundveikmose (Cirriphyllum piliferum), stridfauskmose (Herzogiella striatella), 
storkransmose (Rhytidiadelphus triquetrus), krusfagermose (Plagiomnium undulatum), berghinnemose 
(Plagiochila porelloides). Mosefloraen på bergvegger er ganske lik med øvre bekkekløft, men her ble i 
tillegg storlundmose (Brachythecium rutabulum), bergkrokodillemose (Conocephalum salebrosum), og 
revemose (Thamnobryum alopecurum) funnet. Den vassdragstilknyttede floraen langs og delvis 
nedsenket i elva er omtrent identisk med den i øvre bekkekløft. Et unntak var et funn av 
fjordtvebladmose (Scapania nemorea).  
 
På hassel i nedre bekkekløft er epifyttfloraen fattig, men på selje og rogn er det til dels rikelig med arter 
fra lungeneversamfunnet: lungenever (Lobaria pulmonaria), skrubbenever (Lobaria scrobiculata), 
grynfiltlav (Pannaria conoplea) og grynporelav (Sticta limbata).  Treslaget med den mest interessante 
epifyttfloraen er ask. Her ble gul pærelav (Pyrenula occidentalis) funnet sparsomt på en storvokst ask 
på grensen til innmarken, omtrent midtveis i bekkekløften. Arten regnes som noe truet (NT) i Norge 
(Kålås mfl. 2006). Av moser på bark kan nevnes ekornmose (Leucodon sciuroides) og 
rottehalemose (Isothecium alopecuroides). Selv om det samlet sett er en del død ved, ble det ikke 
registrert sopp på ved. Den mest interessante mosearten på død ved var hornskolvmose (Odontoschisma 
denudatum). Karplantefloraen er lite variert, og består av arter typisk for edelløvskoger med mye 
kulturpåvrikning, som for eksempel revebjelle, engkvein, lundrapp, vendelrot, krattmjølke, vivendel, 
stankstorkenebb, kratthumleblom, sølvbunke og junkerbregne.  
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Tabell 10. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Falkeheirindane. 
Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 

Karsporeplante Hymenophyllum wilsonii Hinnebregne - 
Skorpelav Rhizocarpon lavatum Bekkekartlav - 
Skorpelav Rhizocarpon polycarpum - - 
Skorpelav Pyrenula occidentalis Gul pærelav NT 
Makrolav Baeomyces placophyllus Stor køllelav - 
Makrolav Degelia plumbea Vanlig blåfiltlav - 
Makrolav Fuscopannaria sampaiana Kastanjefiltlav VU 
Makrolav Lobaria pulmonaria Lungenever - 
Makrolav Pannaria conoplea Grynfiltlav - 
Makrolav Sticta sylvatica Buktporelav - 
Makrolav Sticta limbata Grynporelav - 
Makrolav Pannaria rubiginosa Kystfiltlav - 
Makrolav Nephroma resupinatum Lodnevrenge - 
Bladmose Thamnobryum alopecurum Revemose - 
Bladmose Pterogonium gracile Kveilmose - 
Bladmose Eurhynchium striatum Kystmoldmose  - 
Bladmose Herzogiella striatella Stridfauskmose - 
Bladmose Cirriphyllum piliferum Lundveikmose - 
Bladmose Leucodon sciuroides Ekornmose - 
Levermose Neckera crispa Krusfellmose - 
Levermose Porella arboris-vitae Galletepppemose - 
Levermose Odontochisma denudatum Hornskolvmose - 
Levermose Anastrepta orcadensiss Heimose - 
Levermose  Conocephalum salebrosum Bergkrokodillemose - 
Levermose Plagiochila asplenioides Prakthinnemose - 
Levermose Douinia ovata Vengemose - 
Levermose Bazzania tricrenata Småstylte - 

 
Naturtyper (kjerneområder) 
 
Innen forvaltningsområdet ble det avgrenset to naturtyper (kjerneområder), begge som ”Bekkekløft og 
bergvegg” (naturtype 1 og 2), som beskrives nedenfor. Nummereringen av naturtypene er gjengitt i 
kartet.  
 
Naturtype 1, Falkeheirindane Bekkekløft og bergvegg – bekkekløft
Naturtypeverdi: A moh. 190-340
Sentralpunkt: UTMWGS 32 V 336959 - 6580753 Areal: 43 daa

 
Naturtypelokaliteten ble registrert av Per G. Ihlen og Toralf Tysse i forbindelse med i 
”Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008” (oppdragsgiver: Direktoratet for 
naturforvaltning). 
 
Avgrensningen gjelder området vest for Falkeheirindane mellom høydekotene 160 og 350. Området har 
middels stor variasjon i topografi, vegetasjon og flora. Berggrunnen består av gneis og granitt og 
hovedsakelig med et tynt morenelag.  
 
Samlet sett er skogen variert, med både unge og relativt gamle trær (mest bjørk) i blåbærskogene. I 
tillegg er det mellom høydekotene 130 og 150 et ospeholt, iblandet en stor selje og to eiketrær, med 
gammel naturskog som er heterogent i form av en godt sjiktet aldersfaseskog. Ellers mangler fragmenter 
av gammel naturskog i bekkekløften. I nedre del er det et fragment av gammel løvsuksesjon med hassel 
og svartor. Med unntak av nedre del, har skogen i bekkekløften lav bonitet og det er derfor verken 
plante- eller hogstfelt i bekkekløften. Samlet sett er det mye død ved, mest bjørk og noe osp, i alle 
nedbryningsstadier i forvaltningsområdet og kontinuiteten i død ved er derfor bra. Død ved finnes både 
som liggende døde trær (læger) og som stående død ved (gadd). Det er ingen tekniske inngrep i 
bekkekløften og arronderingen er derfor god. 
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Falkeheirindane har liten variasjon i berggrunn, men middels stor variasjon i topografi og 
vegetasjonssammensetning. I de øvre dalsidene av bekkekløften dominerer blåbærskogen (A4) med 
bjørk som dominerende treslag. På mer eksponerte områder, mest i øvre del, er det røsslyng-
blokkebærfuruskoger (A3). Lengre ned i dalsidene av bekkekløften er det mer lavurtskog (B1) og 
småbregneskog (A5), men også partier med storbregneskoger (C1) på noe mer fuktige og rikere partier. 
 
På bakken vokser storkransmose (Rhytidiadelphus triquetrus), piskskjeggmose (Barbilophozia 
attenuata), småstylte (Bazzania tricrenata), kystmoldmose (Eurhynchium striatum), fjærmose (Ptilium 
crista-castrensis), storvrenge (Nephroma arcticum), og prakthinnemose (Plagiochila asplenioides). På 
overhengende berg ble det også bare registrert lavarter som er vanlige for denne type substrat på 
Vestlandet (Botnen 1984), for eksempel sitronlav (Arthrorhaphis citrinella), groptagg (Cetraria 
aculeata), og blodøyelav (Haematomma ochroleucum var porphyrium). Av mosearter på bergvegger 
kan nevnes heimose (Anastrepta orcadensis), eplekulemose (Bartramia pomiformis), pelssåtemose 
(Campylopus atrovirens), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), vengemose (Douinia ovata), 
stivlommemose (Fissidens osmundoides), krusfellmose (Neckera crispa), galleteppemose (Porella 
arboris-vitae), kveilmose (Pterogonium gracile), kysttvebladmose (Scapania gracilis), revemose 
(Thamnobryum alopecurum) og putevrimose (Tortella tortuosa) til dels store mengder av brun korallav 
(Sphaerophorus globosus). På en litt mer solåpen plass ble krypsilkemose (Homalothecium sericeum) 
funnet. 
 
I bunnen av bekkekløften er det mye mosevekst på steinblokkene. I øvre del opptrer bekkelundmose 
(Brachytheium plumosum) i store mengder, mest pga nitrogenpåvirkningen fra innmarken lengre oppe. 
Av andre fuktighetskrevende kryptogamer på stein langs og delvis nedsenket i elva, ble det registrert 
vanlige arter for slike miljøer, for eksempel nervesotmose (Andreaea rothii), mattehutre (Marsupella 
emarginata), buttgråmose (Racomitrium aciculare), bekkegråmose (Racomitrium aquaticum) og 
bekketvebladmose (Scapania undulata) samt lavene stor køllelav (Baeomyces placophyllus), Fuscidea 
intercincta, F. kochiana, Ionaspis lacustris, bekkekartlav (Rhizocarpon lavatum), Rhizocarpon 
polycarpum og skjoldsaltlav (Stereocaulon vesuvianum).  
 
Bjørk er det vanligste treslaget og har den mest trivielle epifyttfloraen med vanlige arter i 
kvistlavsamfunnet (vanlig kvistlav, papirlav, hengestry etc.). Av arter på selje kan nevnes buktporelav 
(Sticta sylvatica), vortekantlav (Lecanora chlarothera), og skrubbenever (Lobaria scrobiculata). På 
hassel i nedre del ble det registrert få og vanlige epifytter som Arthopyrenia analepta, og skriftlav 
(Graphis scripta). Noen arter fra lungeneversamfunnet ble også funnet på selje: skrubbenever (Lobaria 
scrobiculata) og grynvrenge (Nephroma parile). Treslaget med den mest interessante epifyttfloraen er 
osp. Østvendt og mellom høydekotene 130 og 150 er det en ansamling med ca. 25 ospetrær som kan 
klassifiseres som naturtypen gammel lauvskog (F07). Siden den dekker et lite område er det mest 
hensiktsmessig å inkludere den som en del av variasjonen i bekkekløften. Ospene varierer mellom 10 og 
40 cm i brysthøydediameter. På stammene voskser det rikelig med vanlig blåfiltlav (Degelia plumbea), 
kystfiltlav (Pannaria rubiginosa), glattvrenge (Nephroma bellum), lodnevrenge (Nephroma 
resupinatum) og kastanjefiltlav (Fuscopannaria sampaiana, VU).  Selv om det samlet sett er en del død 
ved, ble bare vanlige sopp som knuskjuke og knivkjuke registrert. Karplantefloraen er lite variert, og 
består av arter typisk for blåbær- lavurt, og bregneskogene. I feltsjiktet i hele bekkekløften finnes 
vanlige arter som blåbær, blåknapp, ørevier, blokkebær, bringebær, linnea, skrubbær, smyle, 
skogstjerne, stri kråkefot, tepperot og skogstjerne. På fuktigere partier finnes fugletelg, hengeving, 
ormetelg, sauetelg, skogburkne og blåtopp. Av andre arter kan nevnes myrtistel, engkvein, 
junkerbregne, skogstorkenebb, enghumleblom, skogstorkenebb, skjørlok og svartburkne. Ved 
høydekote 220 (UTM: 32 V 336956 6580864) var det en rik forekomst av hinnebregne. 
 
Samlet sett er lokaliteten middels stor i areal og har middels stor variasjon i topografi, vegetasjon og 
flora. I tillegg inneholder den en gammel lauvskog med en rik forekomst kastanjefiltlav som regnes som 
sårbar (VU) i Norge (se Kålås mfl. 2006). Lokaliteten vurderes som nasjonalt viktig (A-verdi). 
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Naturtype 2, Kleiva Bekkekløft og bergvegg – bekkekløft
Naturtypeverdi: B moh. 0-50
Sentralpunkt: UTMWGS 32V 336041 - 6579495 Areal: 5,0 daa

 
Naturtypelokaliteten ble registrert av Per G. Ihlen og Toralf Tysse i forbindelse med i 
”Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008” (oppdragsgiver: Direktoratet for 
naturforvaltning). 
 
Avgrensningen gjelder området ved Kleiva vest for Høgås nord og ytterst i Erfjorden. Området har liten 
variasjon i topografi og vegetasjon og middels stor variasjon i flora. Bekkekløften er ikke dyp og kan 
også under tvil klassifiseres som viktig bekkedrag. Berggrunnen består av gneis og granitt og 
hovedsakelig med et tynt morenelag.  
 
Samlet sett er skogen variert, med både unge og relativt gamle trær. Skogen langs bekkekløften har stor 
variasjon i trearter med for eksempel hassel, eik, selje, ask, lind, rogn, svartor, Enkelte trær har høy 
alder og store dimensjoner, mens andre er veldig unge, noe som tyder på at det en gang i blant tynnes i 
skogen her. Kulturpåvirkninger er stor fordi den grenser til og går over i innmark og derfor kan ikke 
skogen klassifiseres som gammel naturskog. Derimot er den heterogen og godt sjiktet. Ellers mangler 
fragmenter av gammel naturskog i bekkekløften. Samlet sett er det lite død ved, mest i sene 
nedbryningsstadier og kontinuiteten i død ved er derfor liten. Død ved finnes mest som liggende døde 
trær spredt i bekkekløften. Det er ingen tekniske inngrep i bekkekløften og arronderingen er derfor god. 
 
Vegetasjonstypen kan klassifiseres som or-askeskog (D6), en vegetasjonstype som regnes som noe truet 
(VU) i Aarrestad mfl. (2001). På bakken vokser skogskjeggmose (Barbilophozia barbata), småstylte 
(Bazzania tricrenata), lundveikmose (Cirriphyllum piliferum), stridfauskmose (Herzogiella striatella), 
storkransmose (Rhytidiadelphus triquetrus), krusfagermose (Plagiomnium undulatum), berghinnemose 
(Plagiochila porelloides), ryemose (Antitrichia curtipendula) og stortujamose (Thuidium tamariscinum) 
ofte i store mengder. Av mosearter på bergvegger kan nevnes storlundmose (Brachythecium 
rutabulum), bergkrokodillemose (Conocephalum salebrosum), kostsåtemose (Campylopus fragilis), 
stripefoldmose (Diplophyllum albicans), stivlommemose (Fissidens osmundoides), krusfellmose 
(Neckera crispa), revemose (Thamnobryum alopecurum), putevrimose (Tortella tortuosa) og 
krusfellmose (Neckera crispa). I bunnen av bekkekløften, og langs og delvis nedsenket i elva, opptrer 
bekkelundmose (Brachytheium plumosum), mattehutre (Marsupella emarginata), buttgråmose 
(Racomitrium aciculare), bekkerundmose (Rhizomnium punctatum), fjordtvebladmose (Scapania 
nemorea) og bekketvebladmose (Scapania undulata) samt lavene skjellnever (Peltigera praetextata) og 
skjoldsaltlav (Stereocaulon vesuvianum).  
 
På hassel er det en fattig epifyttflora med få og vanlige epifytter som Arthopyrenia analepta, 
kornbønnelav (Buellia griseovirens) og skriftlav (Graphis scripta). På selje og rogn er det til dels rigelig 
med arter fra lungeneversamfunnet: lungenever (Lobaria scrobiculata), skrubbenever (Lobaria 
scrobiculata), grynfiltlav (Pannaria conoplea), stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla) og grynporelav 
(Sticta limbata).  Treslaget med den mest interessante epifyttfloraen er ask. Her ble gul pærelav 
(Pyrenula occidentalis) funnet sparsomt på en storvokst ask på grensen til innmarken, omtrent midtveis 
i bekkekløften. Arten regnes som noe truet (NT) i Norge (Kålås mfl. 2006). Av moser på bark kan 
nevnes ekornmose (Leucodon sciuroides) og rottehalemose (Isothecium alopecuroides). Selv om det 
samlet sett er en del død ved, ble det ikke registrert sopp på ved. Av mosearter på død ved kan nevnes 
larvemose (Nowellia curvifolia) og hornskolvmose (Odontoschisma denudatum). Karplantefloraen er 
lite variert, og består av arter typisk for edelløvskoger med mye kulturpåvrikning. Av eksempler kan 
nevnes revebjelle, engkvein, smyle, markjordbær, lundrapp, vendelrot, krattmjølke, vivendel, 
tveskjeggveronika, stankstorkenebb, kratthumleblom, sølvbunke og junkerbregne.  
 
Samlet sett er lokaliteten liten i areal og har liten variasjon i topografi, vegetasjon og flora. I tillegg er 
kløfta aldri særlig dyp. At området i sin helhet er en or-askeskog som regnes som noe truet (VU) i 
Aarrestad mfl. (2001) og som inneholder en forekomst gul pærelav som regnes som noe truet (NT) i 
Norge (se Kålås mfl. 2006), vurders lokaliteten vurderes som regionalt viktig (B-verdi). 
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Verdivurdering 
 
Falkeheirindane inneholder to markert, men middels stor bekkekløft, med de fleste av egenskapene som 
karakteriserer naturtypen (overhengende bergvegger, gjel, skrenter og blokkmark). Unntaket er at 
spesielt den nedre bekkekløften (naturtype 1, Kleiva) aldri er særlig dyp. Videre er det liten variasjon i 
berggrunn og vegetasjonstyper. Bekkekløftene er også velavgrenset, og selv om nedre bekkekløft er 
kulturpåvirket, er det ingen teknisk inngrep i noen av bekkekløftene. Hele forvaltningsområdet mellom 
de to kløftene derimot, har mange tekniske inngrep. 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 ”or-askeskog” ble registrert i 
nedre del. Denne vegetasjonstypen ble av Aarrestad m. fl. (2001) vurdert som noe truet (VU). 
Vegetasjonstypen i bekkekløften er kulturpåvirket (innmark, beite). Skogene lenger oppe i 
Falkeheirindane har med ospeholtene en god variasjon i aldersfaser. 
 
Samlet sett er artsmangfoldet middels rikt og som forventet i en bekkekløft som denne. To av artene, 
gul pærelav (Pyrenula occidentalis) og kastanjefiltlav (Fuscopannaria sampaiana) er truet i Norge, 
henholdsvis NT og VU (se Kålås mfl. 2006). Mest sannsynlig er det lite potensial for funn av ytterligere 
sjeldne og rødlistede moser, lav og sopp i forvaltningsområdet.  
 
Øvre bekkekløften (naturtype 1, Falkeheirindane) ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone og nedre 
bekkekløft (naturtype 2, Kleiva) ligger innenfor boreonemoral vegetasjonssone. I forhold til listen over 
prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder naturtype 1 i stor 
grad den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog (som i Falkeheirindane også ligger innenfor klar 
oseanisk seksjon, se Moen 1998). Dette området har også små fragmenter av oseanisk lavurtfuruskog. 
Videre inneholder nedre bekkekløft (naturtype 2) i stor grad edelløvskog. I skogvernmangelen har også 
Norge internasjonalt ansvar for bekkekløfter, men naturtype 1 vil bare i liten grad oppfylle dette 
ansvaret, mens naturtype 2 oppfyller dette ansvaret i høy grad. Samlet sett vurderes forvaltningsområdet 
Falkeheirindane stor grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Konklusjon  
 
Forvaltningsområdet Falkeheirindane verdisettes som mellom nasjonalt og regionalt verdifull, med vekt 
på nasjonalt verdifull – 4 poeng (tabell 11). 
 
Tabell 11. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Falkheirindane - 8438. UR = 
urørthet/påvirkning, ST = størrelse, TV = topografisk variasjon, VV = vegetasjsonsvariasjon, AR = 
arrondering, AM = artsmangfold, RV = rike vegetasjonstyper,  DVm = død ved, mengde, DVk = død 
ved kontinuitet, TF = treslagsfordeling, GM = gamle trær (bar-, løv- og edelløvtrær samlet). 
Stjernesetting: - = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = kriteriet 
i liten grad tilfredsstilt/dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad tilfredsstilt/ dårlig 
utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av stor verdi. 

Naturtype UR ST TV VV AR AM RV DVm DVk TF GM Poeng 
Falkheirind *** * ** ** *** ** * ** ** ** * 5 *** 
Kleiva * * * * *** ** *** ** ** *** * 4***/** 
Samlet ** * ** * *** ** ** ** ** * * 4***/** 
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A: B: 

C: D: 

Figur 8. Falkeheirindane (08438). A: Øvre del av naturtype 1 (bekkekløft i Falkheirindane). B: nedre 
del av naturtype 1 (bekkekløft i Falkheirindane). C: Hasselinnslag i nedre bekkekløft (naturtype 1, 
Kleiva) D: Parti av nedre bekkekløft ved høydekote 10. Foto: Per G. Ihlen. 
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Figur 9. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Falkeheirindane (08438) øvre. 
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Figur 10. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Falkeheirindane (08438) nedre. 
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LOKALITET 08439 NEVØYVÅGEN    3 POENG 
Referansedata 08439  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Kommune Suldal 
Vegetasjonssone Sørboreal 
Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 
Vegetasjonstype Blåbær-, småbregne- og storbregneskoger med furu og bjørk og 

fragmenter med edelløvskog. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 339731 - 6589951  
Høyde over havet 10 – 50 moh. 
Areal 22 daa 
Inventert  Hans H. Blom og Mass Kåre Løyning, 3. september 2008 

 
Sammendrag 
 
Lokaliteten ligger i Sandsfjorden, ca. 9 km sørvest for tettstedet Sand i Suldal kommune. Bekkekløften 
har nordvendt eksposisjon og er markert og godt synlig i et rolig landskap med lange linjer, men den er 
aldri dyp. Videre er den godt synlig fra Nævøyvågen. Skrenter, utrasninger og bratte gjel er fraværende, 
men en del blokkmark (åpen ur) finnes lengst i nordøst og en del små og overhengende bergvegger 
finnes mest i østre del av forvaltningsområdet. Elva renner i forholdsvis slak helning langs hele 
strekningen, men den danner ikke fossesprøytsoner. Den avgrensa bekkekløften ligger i et område med 
gneis og granitt og med et tynt løsmassedekke og mye bart fjell. Klimaet er preget av mye nedbør og 
mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig, og vintertemperaturen er høy.  
Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 
3000 mm. Forvaltningsforslaget sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde). Nedre grense 
satt ved høydekote 10 og øvre grense er satt ved høydekote 50. Ovenfor her ble det ikke undersøkt. 
Bekkekløften er liten, men velavgrenset. Det er granplantefelt og opparbeidete stier på begge sider av 
elva, men ingen veier, kraftledninger etc., noe som gjør arronderingen middels god.  
 
Nevøyvågen har liten variasjon i topografi, lokalklima og berggrunn, men en middels variert 
vegetasjonssammensetning. I nedre del er det fuktig og beitepreget blandingsskog av bjørk, gråor og 
svartor, men også innslag av furu. Storbregne- og småbregnevegetasjon finnes i nedre deler, mens 
typisk sumpskog og rik kildeløvskog mangler. I sørøst dominerer blåbærskog med dominans av bjørk 
og furu i tresjktet. Lengst i nordøst, finnes fattig edellauvskog på overgrodd ur, dominert av alm og med 
innslag av ask. Ingen av vegetasjonstypene regnes som truet i Norge (Aarrestad mfl. 2001, Fremstad & 
Moen 2001). Skogen i bekkekløfta, er for det meste relativ ung, har høy bonitet og er delvis utnyttet til 
granplantefelt. Nyere hogstinngrep finnes ikke, men gammel naturskog eller elementer av dette 
mangler. Alle treslagene, samt innsalg av enkelte gamle almetrær, gjør at det er en del sjiktning skogen. 
Samlet sett er det lite død ved i bekkekløften og det som finnes er begrenset til tidlige 
nedbrytningsstadier, furu, gran og or. Kontinuiteten i død ved er derfor liten.  
 
I den fuktige beiteprega skogen i nedre del finnes bjørk, gråor, svartor og furu i treskjiktet. Gullhårmose 
(Breutelia chrysocoma) finnes på bakken der oreskogen er åpen. Storbregne- og småbregnevegetasjon i 
nedre del domineres av skogsnelle. Beiteindikatoren krattlodnegras er også vanlig her. I partiene med 
edellauvskog på overgrodd ur, dominerer alm, men innslag av ask. I feltsjiktet her han nevnes 
junkerbregne og skogsvinerot, samt mosene kystmose (Loeskobryum brevirostre) og kystmoldmose 
(Eurhynchium striatum) i bunnskiktet.  På lave og fuktige bergvegger med stor sigevannspåvirkning 
dominerer bergljåmose (Dicranodontium uncinatum), dels sammen med grannkrekmose (Lepidozia 
pearsonii). Hinnebregne ble også funnet rikelig her. Krusfellmose (Neckera crispa) ble observert på 
tørrere partier av bergveggene. I den midtre delen av området finnes en næringsrik bergvegg med 
skjøtmose (Preissia quadrata), akstvebladmose (Scapania aequiloba), skortejuvmose (Anoectangium 
aestivum) og bergrotmose (Gymnostomum aeruginosum). Sistnevnte er også noe kalkkrevende 
(Hallingbäck & Holmåsen 1985). På samme sted ble også grønnburkne observert. Samlet sett er 
artsmangfoldet middels rikt og med unntak av alm, som regnes som ”noe truet (NT) i Norge, er ingen av 
de registrerte artene rødlistet (se Kålås mfl. 2006).  
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Bekkekløften i ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte mangler 
ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten i liten grad den prioriterte 
skogstypen kystbjørkeskog og i middels stor grad sterkt oseanisk furuskog. I skogvernmangelen har 
Norge også internasjonalt ansvar for bekkekløfter, men Nevøyvågen vil bare i liten grad oppfylle dette 
ansvaret. Samlet sett vurderes forvaltningsområdet til i middels til liten grad å inneholde skogstyper 
som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes Nevøyvågen til å verdisettes som regionalt verdifull (B i 
naturtypesammenheng) – verdi 3. 
 
 
Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Hans H. Blom og Mass Kåre Løyning den 3. september 2008. Det var 
oppholdsvær med tynt skydekke og bra lysforhold. Tidspunktet var bra for de aktuelle 
organismegruppene som skulle undersøkes (moser, lav, poresopp og karplanter).  
 
Utvelgelse av undersøkelsesområde 
 
Det utvalgte området inngår i ”Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008”. 
Oppdragsgiver er Direktoratet for naturforvaltning (DN). Hensikten med prosjektet er å undersøke 
prioriterte og biologisk viktige naturtyper i Norge. Lokaliteten er utvalgt av Fylkesmannen i Rogaland i 
samarbeid med DN. Her er det kartfestet et forvaltningsområde (Nevøyvågen) som inkluderer avgrenset 
naturtype. Hele forvaltningsområdet ble befart. Samlet sett ble lokaliteten meget godt dekket. 
 
Tidligere undersøkelser 
 
Suldal kommune har foretatt naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbasen (Direktoratet for 
naturforvaltning 2009), men resultatene er ikke sammenfattet i egen rapport. I Naturbasen avgrenses 
den lokalt viktige naturtypen rik edelløvskog (BN00003936) ved forvaltningsområdets nordgrense. Det 
er ikke kjent andre biologiske undersøkelser fra denne lokaliteten. Suldal kommune har også foretatt 
Mis-registreringer (Jan Ivar Rødland, Vestskog, pers. medd.), men det aktuelle området ble ikke 
inkludert i den undersøkelsen. Ved Nevøyvåden er det ikke verneområder eller foreslåtte verneområder.   
 
Beliggenhet 
 
Lokaliteten ligger i Sandsfjorden, ca. 9 km sørvest for tettstedet Sand i Suldal kommune. Elven i 
bekkekløften renner fra Tjørnene (176 moh.) mellom Hambornuten og Middagsfjellet og nordvestover 
til utløp i sjø i Nevøyvågen. 
 
Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon  
Bekkekløften har nordvendt eksposisjon og er markert og godt synlig i et rolig landskap med lange 
linjer, men den er aldri dyp. Videre er den godt synlig fra Nævøyvågen og delvis fra Sandsfjorden. 
Skrenter, utrasninger og bratte gjel er fraværende, men en del blokkmark (åpen ur) finnes lengst i 
nordøst og en del små og overhengende bergvegger finnes mest i østre del av forvaltningsområdet. I den 
sydligste delen av forvaltningsarealet er bekkekløften grunn og litt vagt definert med lave, men fuktige 
bergvegger på østsiden. Elva renner i forholdsvis slak helning langs hele strekningen, men den danner 
ikke fossesprøytsoner. I den midtre delen av området deler bekken seg i tre.  
 
Geologi og løsmasser 
Den avgrensa bekkekløften ligger i et område med gneis og granitt og med et tynt løsmassedekke og 
mye bart fjell. 
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Klima 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig, 
med et gjennomsnitt på rundt 15 °C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og februar, som 
er kaldeste måned, har sjelden snittemperaturer under 0 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger 
mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 3000 mm. Det er sporadisk snødekke om vinteren. 
Det er lite lokalklimatisk variasjon innen kløfta.  
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Det meste av området i sørboreal vegetasjonssone, innenfor den sterkt oseaniske seksjon, humid 
underseksjon (O3h; se også Moen 1998). 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsforslaget sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde) og er gjengitt i figur 12. 
Forvaltningsområdets nedre grense satt ved høydekote 10 og områdene nedenfor her har ikke kløftepreg 
og i tillegg er dette området avgrenset som naturtypen rik edelløvskog. Øvre grense er satt ved 
høydekote 50 fordi området ovenfor her ikke ble undersøkt. Topografisk har imidlertid også dette 
området kløftepreg. Bekkekløften er liten, men velavgrenset fordi den ligger i en tydelig nordvendt 
retning samt at det er en jevn avstand mellom dalbunn og topp på begge sider av elva, men med noe 
brattere preg på vestsiden. Det er granplantefelt her og opparbeidete stier på begge sider av elva, men 
ingen veier, kraftledninger etc. i eller nær forvaltningsområdet, noe som gjør at arronderingen er 
middels god.  
 
Vegetasjon 
 
Nevøyvågen har liten variasjon i topografi, lokalklima og berggrunn, men en middels variert 
vegetasjonssammensetning. I nedre del, ved grensen til naturtypen rik edelløvskog, er det fuktig og 
beitepreget blandingsskog av bjørk, gråor og svartor, men også innslag av furu. Sigevannspåvirket 
storbregne- og småbregnevegetasjon, finnes mest i nedre deler av forvaltningsområdet, mens typisk 
sumpskog og rik kildeløvskog mangler. Sørøst i forvaltningsområdet dominerer blåbærskog med 
dominans av furu og bjørk i tresjktet. Lengst i nordøst, finnes fattig edellauvskog på overgrodd ur, 
dominert av alm og med innslag av ask. Ingen av vegetasjonstypene regnes som truet i Norge 
(Aarrestad mfl. 2001, Fremstad & Moen 2001). Se også figur 13. For artsmangfold, se eget kapittel 
nedenfor.  
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
Skogen i bekkekløfta er for det meste relativ ung. Videre har skogen på østsiden av elva høy til svært 
høy bonitet og noe av dette er utnyttet til granplantefelt. Nyere hogstinngrep finnes ikke, men 
enkeltfunn av nedbrutte og gjengrodde stubber i skogen viser at det har vært noe plukkhogst her. 
Gammel naturskog eller elementer av dette mangler i hele bekkekløften. Skogbildet er generelt relativt 
homogent, men blandingen av alle treslagene, samt innsalg av enkelte gamle almetrær, gjør at det er en 
del sjiktning skogen. Samlet sett er det lite død ved i bekkekløften og det som finnes er begrenset til 
tidlige nedbrytningsstadier, furu, gran og or. Kontinuiteten i død ved er derfor liten og er mest begrenset 
til noen få liggende døde trær (læger). Det er ingen tekniske inngrep i forvaltningsområdet. 
 
Artsmangfold 
 
De mest interessante artsfunn fra lokaliteten er gjengitt i tabell 12. Den markerte bekkekløften har bare 
liten variasjon i substrater og habitater. Nordlig eksposisjon gir likevel grunnlag for et middels rikt 
biologisk mangfold. I den fuktige beiteprega skogen i nedre del finnes bjørk, gråor, svartor og furu i 
treskjiktet. Gullhårmose (Breutelia chrysocoma) finnes på bakken der oreskogen er noe meir åpen. 
Dette er en art med eu-oseanisk utbredelse og som krever høy luftfuktighet gjennom hele året 
(Hallingbäck 2008). I den sigevannspåvirka storbregne- og småbregnevegetasjon i nedre del, dominerer 
av skogsnelle i feltsjiktet. Beiteindikatoren krattlodnegras er også vanlig her. I partiene med 
edellauvskog på overgrodd ur, dominerer alm, men disse områdene har også innslag av ask. Frå 
feltsjiktet her han nevnes junkerbregne, skogsvingel og skogsvinerot, samt mosene kystmose 
(Loeskobryum brevirostre) og kystmoldmose (Eurhynchium striatum) i bunnskiktet.   
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Helt sør i forvaltningsområdet, og på østsiden av elva, har bekkekløften lave og fuktige bergvegger med 
stor sigevannspåvirkning. Her dominerer bergljåmose (Dicranodontium uncinatum), dels sammen med 
grannkrekmose (Lepidozia pearsonii), en art med utbredelse i den klart oseanisk seksjon (Damsholt 
2002). Hinnebregne ble også funnet rikelig her. Krusfellmose (Neckera crispa) ble observert på tørrere 
partier av bergveggene. I den midtre delen av området deler bekken seg i tre, og ved en bratt sidebekk i 
øst, finnes en næringsrik bergvegg med mosearter som skjøtmose (Preissia quadrata), akstvebladmose 
(Scapania aequiloba), skortejuvmose (Anoectangium aestivum) og Gymnostomum aeruginosum. 
Sistnevnte er også noe kalkkrevende (Hallingbäck & Holmåsen 1985). På samme sted ble også 
grønnburkne og et eksemplar av junkerbregne observert. Epifyttfloraen er relativ fattig. På bjørk ble det 
bare registrert arter i kvistlavsamfunnet (vanlig kvistlav, papirlav, hengestry etc.). 
  
Tabell 12. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Nevøyvågen. 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 
Karplante Hymenophyllum wilsonii Hinnebregne - 
Karplante Asplenium viride Grønnburkne - 
Karplante Ulmus glabra Alm NT 
Levermose Neckera crispa Krusfellmose - 
Levermose Preissia quadrata Skjøtmose - 
Levermose Lepidozia pearsonii Grannkrekmose - 
Levermose Scapania aequiloba Akstvebladmose - 
Bladmose Anoectangium aestivum Skortejuvmose - 
Bladmose Gymnostomum aeruginosum Bergrotmose - 
Bladmose Breuthelia crysocoma Gullhårmose - 
Bladmose Dicranodontium uncinatum Bergljåmose - 
Bladmose Eurhynchium striatum Kystmoldmose - 
Bladmose Loeskobryum brevirostre Kystmose - 

 
Verdivurdering 
 
Nevøyvågen er en liten og ikke særlig dyp bekkekløft, med få av egenskapene som karakteriserer 
naturtypen (overhengende bergvegger, gjel, skrenter og blokkmark). Videre er det liten variasjon i 
berggrunn, substrater, habitater og lokalklima. Derimot er den velavgrenset, mens granplantefeltet gjør 
arronderingen middels god. At elva ikke har redusert vannføring på grunn av kraftutbygginger, er også 
positivt for helheten i kløfta. 
 
Det er forholdsvis rik vegetasjon i nedre deler av forvaltningsområdet (fragmenter av edelløv- og 
svartorskoger), men det inneholder ikke noen truete vegetasjonstyper. Skogen her har også liten 
variasjon i aldersfaser, selv om enkelte storvokste og gamle edelløvtrær (alm) finnes. Samlet sett er 
artsmangfoldet middels rikt og som forventet i en bekkekløft som denne. Med unntak av alm, som 
regnes som ”noe truet (NT) i Norge, er ingen av de registrerte artene rødlistet (se Kålås mfl. 2006). Det 
er lite potensial for funn av sjeldne og rødlistede moser, lav og sopp i Nevøyvågen.   
 
Bekkekløften i Nevøyvågen ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over 
prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten i liten 
grad den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog og i middels stor grad sterkt oseanisk furuskog. I 
skogvernmangelen har Norge også internasjonalt ansvar for bekkekløfter, men Nevøyvågen vil bare i 
liten grad oppfylle dette ansvaret. Samlet sett vurderes forvaltningsområdet til i middels til liten grad å 
inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Konklusjon  
 
Samlet sett vurderes forvaltningsområdet Nevøyvågen til å verdisettes som regionalt verdifull (B i 
naturtypesammenheng) – verdi 3 (tabell 13). 
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Tabell 13. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Kalvhagjuvet - 8437. UR = 
urørthet/påvirkning, ST = størrelse, TV = topografisk variasjon, VV = vegetasjsonsvariasjon, AR = 
arrondering, AM = artsmangfold, RV = rike vegetasjonstyper,  DVm = død ved, mengde, DVk = død 
ved kontinuitet, TF = treslagsfordeling, GM = gamle trær (bar-, løv- og edelløvtrær samlet). 
Stjernesetting: - = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = kriteriet 
i liten grad tilfredsstilt/dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad tilfredsstilt/ dårlig 
utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av stor verdi. 

Naturtype UR ST TV VV AR AM RV DVm DVk TF GM Poeng 
Nevøyvåg * * ** ** ** * * ** * ** * 3 ** 

 
A: 

B: 

 

C: 

 
Figur 11. Nevøyvågen (08439). A: Nedre del, B: Fuktig bergvegg, C: bekken i nerde del Foto: Mass 
Kåre Løyning  
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Figur 12. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Nevøyvågen (08439). 
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LOKALITET 08440 NV AV HESTHEIA    5 poeng 

Referansedata 08440  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Kommune Suldal 
Vegetasjonssone Mellomboreal  
Vegetasjonsseksjon Nedre del klart oseanisk seksjon (O2), øvre del svakt oseanisk (O1) 
Vegetasjonstype Blåbær-, høystaude-, storbregne- og edelløvskoger. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 374261 - 6606947  
Høyde over havet 70 – 480 moh. 
Areal 130 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Geir Helge Johnsen, 22. oktober 2008 

 
Sammendrag 
 
Lokaliteten ligger på sørsiden av Suldalsvatnet i Suldal kommune, ca. 1,5 km sørvest for Århus. Elven i 
bekkekløften er Eivindsåna. Bekkekløften er nordvendt og tydelig markert i landskapet. Landskapet er 
avrundet, med høye fjell og med en jevn og bratt helning nordover mot Suldalsvatnet. 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 ustabile steiner i et bratt terreng. Det må presiseres at det er meget 
risikabelt å bevege seg i midtre deler av området. Rett nord for forvaltningsområdet ligger Dyraheio 
landskapsvernområde. Bergrunnen består av gneis og løsmassedekket er dominert av skredmateriale i 
dalbunnen og på østsiden av kløften, og et tynt morenelag på vestsiden. Klimaet er preget av mye 
nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig og vintertemperaturen er 
relativt høy. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger mellom 1500 
og 2000 mm. Det er sporadisk snødekke om vinteren. Videre er det noe lokalklimatisk variasjon innen 
kløfta. Forvaltningsområdet nordvestsiden av Hestheia sammenfaller med avgrenset naturtype 
(kjerneområde). Nedre grense er satt litt ovenfor Suldalsvatnet (ved høydekote 70) og øvre grense er satt 
ved startpunktet, høydekote 480. Det er ingen tekniske inngrep, men Eivindsåa har redusert vannføring 
fordi vannet er ført over til Kvilldal kraftverk. Arronderingen er allikevel god og bekkekløften er 
økologisk velfungerende.  
 
Nordvestsiden av Hestheia har middels variasjon i vegetasjonssammensetningen. I den aller nederste 
delen er det blåbærskog med dominans av furu. Omtrent mellom høydekote 100 og 200, er det tydelig 
storbregne/edelløvskog på god moldjord. Fra høydekote 200 og opp resten av bekkekløften er det 
hovedsakelig blåbærskog (A4) med dominans av bjørk i bunnen av bekkekløften og med dominans av 
furu på toppen av dalsidene. Innimellom er det også fragmenter med høystaudeskog. Ingen av 
vegetasjonstypene regnes som truet i Norge (Aarrestad mfl. 2001). Bjørkeskogen i øvre del av kløfta er 
for det meste ung. Noe plukkhogst har forekommet, men hvor omfattende denne har vært i nedre del av 
forvaltningsområdet er usikkert. Furuskogen i nedre del har preg av aldersfase (Huse 1965) og bare 
elementer av gammel naturskog finnes spredt på vanskelig tilgjengelige plasser. Samlet sett er det lite 
sjiktning og skogbildet relativt homogent. Skogen i bekkekløften har høy bonitet, men ingen deler er 
utnyttet til granplantefelt. Død ved finnes mest som stående død bjørk og noe gråor i øvre del og en del 
liggende edelløvtrær i nedre del. Kontinuiteten i død ved er derfor begrenset.   
 
Av kryptogamer som vokste på bakken ble det mest funnet arter typiske for de registrerte 
vegetasjonstypene (Fremstad 1997). Sigdnervemose (Paraleucobyum longifolium), en art med spredte 
forekomster i Norge (se artsdatabanken.no), vokser rikelig i øvre del. Epifyttfloraen på bjørk er fattig, 
men den har også noe innslag av noe mer ”østlige” arter som grå stokklav (Parmeliopsis hyperopta) og 
gul stokklav (Parmeliopsis ambigua). Epifyttfloraen er rikest på løv- og edelløvtrær i 
storbregne/edelløvskogen i nedre del. På osp ble skorpefiltlav (Fuscopannaria ignobilis) funnet, en art 
som regnes som sårbar (VU) i Norge (Kålås mfl 2006). På alm ble bl.a. vanlig blåfiltlav (Degelia 
plumbea), trådkjølmose (Zygodon rupestre) og lurvteppemose (Porella cordaeana) funnet. På rogn ble 
kystfiltlav (Pannaria rubiginosa), skrubbenever (Lobaria scrobiculata) og grynfiltlav (Pannaria 
conoplea) registrert.  
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Av fuktighetskrevende kryptogamer på stein langs elva var det noe spesielt med de rike forekomstene 
av kobberlav (Umbilicaria polyrrhiza) og fingersaltlav (Stereocaulon dactylophyllum) i elvas nedre del. 
Under overhengende berg ble det også bare registrert vanlige lavarter for denne type substrat på 
Vestlandet (Botnen 1984). Av mosearter her kan nevnes bergpolstermose (Amphidium mougeotti), 
heimose (Anastrepta orcadensis), rotedraugmose (Anastrophyllum michauxii) og vengemose (Douinia 
ovata). På vertikale bergvegger, men som ikke er overhengende, ble det også registrert vanlige arter 
som mørkskjegg (Bryoria fuscescens), rosenlav (Icmadophila ericetorum) og brun korallav 
(Sphaerophorus globosus) i hele bekkekløften, mens krusfellmose (Neckera crispa) er begrenset til 
nedre deler og skrukkelav (Platismatia norvegica) er begrenset til øvre del. Av arter på død ved ble bare 
vanlige arter som knuskjuke og knivkjuke ble registrert på bjørk, mens flatkjuke (Ganoderma 
applanatum) ble funnet på alm. Av registrerte karplanter kan nevnes mjødurt, hvitbladtistel, 
skogrørkvein, skogburkne, bringebær, stankstorkenebb, hassel, osp, alm (NT) og mye strutseving. 
 
Samlet sett vurderes Nordvestsiden av Hestheia til å verdisettes som nasjonalt verdifull (A i 
naturtypesammenheng) – verdi 5. 
 
 
Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Per G. Ihlen og Geir Helge Johnsen den 22. oktober 2008. Det var regn og 
tykt skydekke hele dagen og lysforholdene var derfor ikke optimale. Tidspunktet var bra for de aktuelle 
organismegruppene som skulle undersøkes (moser, lav og poresopp), men noe sent for karplanter.  
 
Utvelgelse av undersøkelsesområde 
 
Det utvalgte området inngår i ”Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008”. 
Oppdragsgiver er Direktoratet for naturforvaltning (DN). Hensikten med prosjektet er å undersøke 
prioriterte og biologisk viktige naturtyper i Norge. Lokaliteten er utvalgt av Fylkesmannen i Rogaland i 
samarbeid med DN. Rådgivende Biologer AS har kartfestet et forvaltningsområde (nordvestsiden av 
Hestheia) som inkluderer en avgrenset naturtype (bekkekløft). Bare øverste og nederste del av 
forvaltningsområdet, ble befart med unntak av områdene med vippstein og dermed med stor risiko for 
steinsprang. Samlet sett ble lokaliteten middels godt dekket. 
 
Tidligere undersøkelser 
 
Suldal kommune har foretatt naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbasen (Direktoratet for 
naturforvaltning 2009), men resultatene er ikke sammenfattet i egen rapport. I Naturbasen er det 
avgrenset en naturtype rett vest for forvaltningsområdet (Rollesjuvet, BN00003887), som feilaktig er 
klassifisert som viktig bekkedrag. Dette er en bekkekløft. Jordal & Johnsen (2008) har foretatt 
supplerende kartlegginger av naturtyper ved Suldalsvatnet, men disse er alle på motsatt side av insjøen. 
Det er ikke kjent andre biologiske undersøkelser fra denne lokaliteten annet enn noen lavregistreringer 
ovenfor forvaltningsområdet, mellom Rinden og Nystøl, med arter som Lecidea pullata, mørk 
vedskriftlav (Xylographa parallela), Buellia arborea og sukkerlav (Hypogymnia farinacea). Suldal 
kommune har også foretatt Mis-registreringer (Jan Ivar Rødland, Vestskog, pers. medd.), men det 
aktuelle området ble ikke inkludert i den undersøkelsen. Lenger opp i vassdraget ligger Dyraheio 
landskapsvernoråde. Det er ikke andre verneområder eller foreslåtte verneområder i nærheten.   
 
Beliggenhet 
 
Lokaliteten ligger på sørsiden av Suldalsvatnet i Suldal kommune, ca. 1,5 km sørvest for Århus. Elven i 
bekkekløften er Eivindsåna, som renner vest for Hestheia (686 moh.) og nordover til Suldalsvatnet. 
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Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon  
Hele bekkekløften er tydelig markert i landskapet og godt synlig frå Suldalsvatnet og frå veien inn til 
Suada på motsatt side. Landskapet ellers er mer avrundet, med høye fjell og med en jevn og bratt 
helning av hele fjellsiden nordover mot Suldalsvatnet. 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 og midtre deler er spesielt risikofylte. Elva i bekkekløften er Eivindsåa som renner fra 
nedbørfeltet i Dyraheio landskapsvernområde. Eivindsåa renner forholdsvis bratt langs hele strekningen 
og ved normal vannføring går mye vann under steinene i dalbunnen. Det ble ikke observert annet enn 
enkelte småfosser som ikke danner egne fossesprøytsoner. Bekkekløften er nordvendt. 
 
Geologi og løsmasser 
Berggrunnen består utelukkende av gneis, og løsmassedekket er dominert av skredmateriale i dalbunnen 
og på østsiden av kløften, med et tynt morenelag på vestsiden. 
 
Klima 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig, 
med et gjennomsnitt på rundt 15 °C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og februar, som 
er kaldeste måned, har snittemperaturer rundt 0 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 
6-8 °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 enn i øvre del. 
Nede i bunnen av kløfta er det fuktig og kjølig. 
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Området ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone. Den nedre delen tilhører den klart oseaniske  
seksjon (O2), mens den øvre delen er innenfor den svakt oseaniske seksjon (O1; se også Moen 1998). 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsområdet nordvestsiden av Hestheia sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde) 
ofg er gjengitt i figur 15. Nedre grense er satt litt ovenfor Suldalsvatnet (ved høydekote 70) og øvre 
grense er satt ved startpunktet, høydekote 480. Landskapsmessig har imidlertid også områdene ovenfor 
her kløftepreg. Bekkekløften er velavgrenset fordi den ligger i en sør-nord retning og fordi det er en 
jevn, men bratt avstand mellom dalbunn og topp på begge sider. Det er ingen tekniske inngrep, men 
Eivindsåa har redusert vannføring fordi vannet er ført over til et kraftverk. Arronderingen er allikevel 
god og bekkekløften er økologisk velfungerende.  
 
Vegetasjon 
 
Nordvestsiden av Hestheia har liten variasjon i berggrunn, middels variasjon i topografi, og på grunn av 
den nordvendte eksposisjonen og relativt store høydeforskjellen (410 m), er det også middels variasjon i 
vegetasjonssammensetningen. I den aller nederste delen er det blåbærskog med dominans av furu på 
skrinn mark. Omtrent mellom høydekote 100 og 200, er det tydelig storbregne/edelløvskog på god 
moldjord og med et godt utviklet bunn- og feltsjikt. Fra høydekote 200 og opp resten av bekkekløften er 
det hovedsakelig blåbærskog (A4) med dominans av bjørk i bunnen av bekkekløften og med dominans 
av furu på toppen av dalsidene. Inne i mellom er det også fragmenter med høystaudeskog. Ellers er det 
en treslagsblanding med ulike boreale løvtrær (se nedenfor). Se også figur 14. Ingen av 
vegetasjonstypene regnes som truet i Norge (Aarrestad mfl. 2001).  
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
Bjørkeskogen i øvre del av kløfta er for det meste ung. Hogstinngrepene som kan sees her finnes mest i 
form av plukkhogst og ved broen i øvre del er det ryddet en del skog. Hvor omfattende hogsten har vært 
i nedre del av forvaltningsområdet er usikkert, men enkeltfunn av nedbrutte og gjengrodde stubber viser 
at det har vært noe hogst her. Der bekkekløften går ut i Suldalsvatnet er det også rester etter et gammelt 
kaianlegg. Furuskogen i nedre del har preg av aldersfase (Huse 1965). Gammel naturskog mangler i 
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hele bekkekløften, men elementer av dette finnes spredt på vanskelig tilgjengelige plasser. Samlet sett er 
det lite sjiktning og skogbildet relativt homogent. Skogen i bekkekløften har høy bonitet, men ingen 
deler er utnyttet til granplantefelt.   
 
Samlet sett er det lite død ved i bekkekløften og det som finnes er begrenset til noe furu og bjørk. Død 
ved finnes mest som stående død bjørk og noe gråor i øvre del og en del liggende edelløvtrær i nedre 
del. Kontinuiteten i død ved er derfor begrenset. Det er ingen tekniske inngrep i selve 
forvaltningsområdet, men oppstrøms forvaltningsområdets øvre del er mye av vannføringen fra 
Eivindsåa blitt overført til Kvilldal kraftverk (se NVE-atlas).  
 
Artsmangfold 
 
De mest interessante artsfunn fra lokaliteten er gjengitt i tabell 14. I skogbunnen i 
storbregen/edelløvskogen dekker stortujamose (Thuidium tamariscinum) store arealer. I furuskogen i 
nedre deler kan nevnes skogskjeggmose (Barbilophozia barbata), kysturnemose (Rhabdoweisia 
crispata), og ribbesigd (Dicranum scoparium). Av kryptogamer som vokste på bakken i blåbærskogen 
ble det mest funnet arter typiske for denne vegetasjonstypen (Fremstad 1997), som for eksempel 
kystkransemose (Rhytidiadelphus triquetrus), fjærmose (Ptilium crista-castrensis) og sigdnervemose 
(Paraleucobyum longifolium), en art med spredte forekomster i Norge (se artsdatabanken.no). 
Epifyttfloraen på bjørk er fattig og på den ble det mest registrert vanlige arter i kvistlavsamfunnet 
(vanlig kvistlav, papirlav, hengestry etc.), men også med innslag av noe innslag av en mer ”østlig” art 
som grå stokklav (Parmeliopsis hyperopta) og gul stokklav (Parmeliopsis ambigua). Bleikskjegg 
(Bryoria capillaris) og halmkantlav (Lecanora symmicta) ble også funnet på bjørk. Epifyttfloraen er 
rikest på løv- og edelløvtrær i storbregne/edelløvskogen i nedre del. På osp ble skorpefiltlav 
(Fuscopannaria ignobilis) funnet, en art som regnes som sårbar (VU) i Norge (Kålås mfl 2006). På alm 
ble bl.a. vanlig blåfiltlav (Degelia plumbea), trådkjølmose (Zygodon rupestre) og lurvteppemose 
(Porella cordaeana), som er relativ uvanlig på bark. På rogn ble kystfiltlav (Pannaria rubiginosa), 
skrubbenever (Lobaria scrobiculata) og grynfiltlav (Pannaria conoplea) registrert.  
 
Av fuktighetskrevende kryptogamer på stein langs og delvis nedsenket i elva, ble det hovedsaklig 
registrert vanlige arter for slike miljøer som for eksempel buttgråmose (Racomitrium aciculare), 
knippegråmose (Racomitrium fasciculare), stråmose (Anomobryum julaceum) og bekkelundmose 
(Brachytheium plumosum). Noe spesielt var de rike forekomstene av kobberlav (Umbilicaria 
polyrrhiza) og fingersaltlav (Stereocaulon dactylophyllum) på berg ved elvas nedre del. Under 
overhengende berg ble det også bare registrert vanlige lavarter for denne type substrat på Vestlandet 
(Botnen 1984). for eksempel vanlig køllelav (Baeomyces rufus), Chrysothrix sp., rosettmellav (Lepraria 
membranacea) og Cystoleus ebenus. Av mosearter kan nevnes bergpolstermose (Amphidium 
mougeotti), heimose (Anastrepta orcadensis), rotedraugmose (Anastrophyllum michauxii), 
eplekulemose (Bartramia pomiformis), vengemose (Douinia ovata) og opalnikke (Pohlia cruda). På 
vertikale bergvegger, men som ikke er overhengende, ble det også registrert vanlige arter som 
mørkskjegg (Bryoria fuscescens), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), og rosenlav (Icmadophila 
ericetorum) og brun korallav (Sphaerophorus globosus) i hele bekkekløften, mens krusfellmose 
(Neckera crispa) er begrenset til nedre deler og skrukkelav (Platismatia norvegica) er begrenset til øvre 
del. Lite død ved gjør at det er lite vedboende sopp, bare vanlige arter som knuskjuke og knivkjuke ble 
registrert på bjørk, mens flatkjuke (Ganoderma applanatum) ble funnet på alm. Tidspunktet var noe 
sent for å undersøke karplantefloraen, men i blåbærskogene ble det registrert vanlige arter med bjørk, og 
delvis selje og rogn, i tresjiktet. Av høystaudearter, som finnes mest spredt i nedre del, kan nevnes 
mjødurt, hvitbladtistel og skogrørkvein. I storbregne/edlelløvskogen i nedre del ble det registrert arter 
som alm (NT), hassel, selje, rogn og osp i tresjiktet og skogburkne, bringebær, stankstorkenebb og mye 
strutseving i feltsjiktet.  
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Tabell 14. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra nordvestsiden av Hestheia (8440). 
Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 

Sopp Ganoderma applanatum Flatkjuke - 
Makrolav Degelia plumbea Vanlig blåfiltlav - 
Makrolav Umbilicaria polyrrhiza Kobberlav - 
Makrolav Fuscopannaria ignobilis Skorpefiltlav VU 
Makrolav Platismatia norvegica Skrukkelav - 
Makrolav Pannaria rubiginosa Kystfiltlav - 
Makrolav Pannaria conplea Grynfiltlav - 
Skorpelav Icmadophila ericetorum  Rosenlav - 
Karplante Ulmus glabra Alm NT 
Levermose Neckera crispa Krusfellmose - 
Levermose Porella cordaeana Lurvteppemose - 
Levermose Anastrophyllum michauxii Rotedraugmose - 
Bladmose Lecanora symmicta Halmkantlav - 
Bladmose Rhabdoweisia crispata  Kysturnemose - 
Bladmose Paraleucobyum longifolium Sigdnervemose - 
Bladmose Zygodon rupestre Trådkjølmose - 

 
 
Verdivurdering 
 
Nordvestsiden av Hestheia er en markert, velavgrenset og stor bekkekløft, med de fleste av egenskapene 
som karakteriserer naturtypen (overhengende bergvegger, gjel, skrenter og blokkmark). I tillegg har 
den, spesielt i nedre del, en del dype partier. Videre er det liten variasjon i berggrunn, men stor variasjon 
i vegetasjonstyper og flora. Frarøvd vann i elva er uheldig for det biologiske mangfoldet.  
 
Andelen rike vegetasjonstyper er lav, og er begrenset til storbregne/høystaudeskogen i nedre del. Denne 
vegetasjonstypen er vanskelig å klassifiseres fordi den er en mosaikk av storbregne- og edelløvskog 
innefor et relativ lite område. Furuskogen i nedre del har preg av aldersfase, men gammel og 
sammenhengende naturskog mangler (elementer av gammeskog finnes spredt). Skogen har liten 
sjiktning og skogbildet er relativt homogent. Samlet sett er det lite død ved i bekkekløften og finnes 
mest som stående død bjørk og noe gråor i øvre del og en del liggende edelløvtrær i nedre del. 
Kontinuiteten i død ved er derfor begrenset.  
 
Nordvendt eksposisjon gir grunnlag for et rikt artsmangfold. I tillegg ble det registrert to rødlistearter: 
alm (NT) og skorpefiltlav (VU). Det ble ikke registrert ytterligere rødlistede artene (se Kålås mfl. 2006), 
men siden store deler (mest midtre strøk) ikke ble befart, er det mest sannsynlig flere rødlistede moser, 
lav og sopp i på nordvestsiden av Hestheia. Flere biogeografisk interessante funn ble også gjort.  
 
Bekkekløften i Nordvestsiden av Hestheia ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone. I forhold til 
listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder 
lokaliteten i liten grad den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog (som i Nordvestsiden av Hestheia også 
både ligger innenfor sterkt og klart oseanisk seksjon, se Moen 1998). Eldre høystaudeskog finnes bare 
som fragmenter i nedre del av bekkekløften. I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar 
for bekkekløfter og Nordvestsiden av Hestheia oppfyller dette ansvaret i stor grad. Samlet sett vurderes 
Nordvestsiden av Hestheia i middels grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Konklusjon  
 
Samlet sett vurderes nordvestsiden av Hestheia til å verdisettes som nasjonalt verdifull (A i 
naturtypesammenheng) – verdi 5 (tabell 15). 
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Tabell 15. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for nordvestsiden av Hestheia - 8440. 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 
Hestheia NV  ** * ** ** *** *** ** ** ** *** ** 5 *** 

 
 
 
 
A: 

B: C: 

  
Figur 13. Nordvestsiden av Hestheia (08440). A: Utsikt mot Suldalsvatnet. B: Nedre del av 
bekkekløft.  C: Parti av øvre del av bekkekløften. Foto: Geir Helge Johnsen. 
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Figur 14. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Nordvestsiden av Hestheia 
(08440). 
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LOKALITET 08441 ÅSGJUVET     4 POENG 
Referansedata 08441  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Kommune Suldal 
Vegetasjonssone Sørboreal  
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype blåbærskog med bjørk og furu og lavurt- og storbregneskog. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 344747 - 6603252 
Høyde over havet 160 – 250 moh. 
Areal 22 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Geir Helge Johnsen, 22. oktober 2008 

 
Sammendrag 
 
Åsgjuvet ligger på vestsiden av Saudafjorden i Suldal kommune. Elven i bekkekløften er Åselva, som 
renner fra Åsvatnet (262 moh.). Riksveg 520 inn til Sauda avgrenser nedre del av bekkekløften. 
Bekkekløften er ikke særlig dyp, maksimum opp til 15 m fra dalbunn til topp. Videre finnes en del 
blokkmark og skrenter, mens bergvegger og bratte gjel er nesten fraværende. Elva renner forholdsvis 
slakt langs hele strekningen i nordvest-sørøst retning og innimellom er det egne fossesprøytsoner. 
Berggrunnen består av gneis og selve bekkekløften er dekket av et tynt morenelag, omgitt av bart fjell. 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig 
og vintertemperaturen er relativt høy. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 6-8 °C. 
Årsnedbøren er ca. 3000 mm.  
 
Forvaltningsforslaget i Åsjuvet sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde) mellom 
høydekotene 160 og 250. Arronderingen er god og bekkekløften er velavgrenset og økologisk 
velfungerende. Nedenfor riksveien, klassifiseres naturtypene best som rasmarker (ikke undersøkt). I 
grove trekk består vegetasjonen av blåbær-, lavurt- og storbregneskoger (alle med bjørk og/eller furu) 
på sørsiden av bekkekløften. På nordsiden er vegetasjonstypen gråor-almeskog, en vegetasjonstype som 
regnes som hensynskrevende (LR) i Aarrestad mfl. (2001). Blåbærskogene finnes mest i øvre del og 
lavurt- og storbregneskogene finnes mest i nedre del. Det er ingen andre truete vegetasjonstyper i 
forvaltningsområdet (Fremstad & Moen 2001). Skogene har noe variasjon i alder og struktur. 
Blåbærskogene med bjørk i øvre del er for det meste relativt unge, men partiene med furu ser ut til å 
være noe eldre. Nyere hogstinngrep finnes i form av plukkhogst. Gråor-almeskogen har ikke vært 
ryddet og har god sjiktning. Fragmenter av gammel naturskog er begrenset til dette området. Skogene 
på sørsiden av elva er lite sjiktet. I blåbær-, lavurt- og storbregneskogene på sørsiden er det lite død ved, 
men det er rikelig med både liggende og stående død ved i gråor-almeskogen på nordsiden av elva. 
Kontinuiteten i død ved er god. På nordsiden av elva i nedre del av forvaltningsområdet kommer det inn 
et lite plantefelt med vestamerikansk hemlokk og lerk i gråor-almeskogen. 
 
På bakken i gråor-almeskogen vokser tujamose (Thuidium tamariscinum), skogskjeggmose 
(Barbilophozia barbata), fjordtvebladmose (Scapania nemorea) og storhoggtann (Tritomaria 
quinquedentata). På bakken i blåbærskogene ble det bare registrert vanlige arter (Fremstad 1997). På de 
få bergveggene i forvaltningsområdet, ble følgende mosearter funnet: storlundmose (Brachythecium 
rutabulum), bergpolstermose (Amphidium mougeotti), kystband (Metzgeria conjugata) og 
kystlommemose (Fissidens dubius), en art utbredt i den klart oseaniske seksjon (Hallingbäck 2006). I 
bunnen av bekkekløftene er det noe mosevekst på steinblokkene med bla elvetrappemose (Nardia 
compressa), berggråmose (Racomitrium heterostichum) og storblomstermose (Schistidium apocarpum). 
Av arter på eik kan nevnes Lecanora argentata, på selje kan nevnes grynfiltlav (Pannaria conoplea) og 
på hassel ble sølvkrittlav (Phlyctis argena) funnet. Hasselrurlav (Thelotrema suecicum), som regnes 
som nær truet (NT), er også kjent herfra. Av arter i gråor-almeskogen er det rikelig med gråor, alm 
(NT), lind, eik og hassel, selje, skogburkne, bringebær og hestespreng. Kulturindikatoren revebjelle 
finnes litt i nedre del.  
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Rike vegetasjonstyper finnes som gråor-almeskog som regnes som hensynskrevende (LR) av Aarrestad 
mfl. (2001). Samlet sett er artsmangfoldet middels rikt og som forventet i en bekkekløft som denne. To 
av artene, alm og hasselrurlav er rødlistet (se Kålås mfl. 2006) som nær truet (NT). Mest sannsynlig er 
det potensial for funn av flere sjeldne og rødlistede moser, lav og sopp, spesielt i or-askeskogen, i 
Åsjuvet.  
 
Bekkekløften i Åsjuvet ligger innenfor 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 gråor-almeskog (som i Åsjuvet også ligger innenfor klart oseanisk seksjon, se 
Moen 1998). I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar for bekkekløfter, og Åsjuvet vil 
i middels grad oppfylle dette ansvaret. Samlet sett vurderes Åsjuvet i stor grad å inneholde skogstyper 
som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes Åsjuvet til å verdisettes som mellom nasjonalt og regional verdifull, med 
vekt på nasjonalt verdifullt (A/B i naturtypesammenheng) – verdi 4. 
 
Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Per G. Ihlen og Geir Helge Johnsen den 22. oktober 2008. Det var tett 
skydekke og mye regn og dårlige lysforhold. Tidspunktet var bra for de aktuelle organismegruppene 
som skulle undersøkes (moser, lav, poresopp), men noe sent for karplanter.  
 
Utvelgelse av undersøkelsesområde 
 
Det utvalgte området inngår i ”Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008”. 
Oppdragsgiver er Direktoratet for naturforvaltning (DN). Hensikten med prosjektet er å undersøke 
prioriterte og biologisk viktige naturtyper i Norge. Lokaliteten er utvalgt av Fylkesmannen i Rogaland i 
samarbeid med DN. Rådgivende Biologer AS har kartfestet et forvaltningsområde (Åsjuvet) som 
inkluderer en avgrenset naturtype (bekkekløft). Hele bekkekløftene ble befart med unntak av områdene 
med granplantefelter og enkeltsteder med vippstein og dermed med stor risiko for steinsprang. Samlet 
sett ble lokaliteten godt dekket. 
 
Tidligere undersøkelser 
 
Suldal kommune har foretatt naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbasen (Direktoratet for 
naturforvaltning 2009), men resultatene er ikke sammenfattet i egen rapport. I Naturbasen er det ikke 
avgrenset naturtyper i nærheten av forvaltningsområdet. Det er ikke kjent andre biologiske 
undersøkelser fra denne lokaliteten, annet enn en registrering av hasselrurlav (Thelotrema suecicum) på 
hassel nord for Åsgjuvet, samlet av Reidar Haugan i 1996. Arten regnes som nær truet (NT) i Norge 
(Kålås mfl 2006). Suldal kommune har også foretatt Mis-registreringer (Jan Ivar Rødland, Vestskog, 
pers. medd.), men forvaltningsområdet er ikke med i den undersøkelsen. Ved Åsjuvet er det ikke 
verneområder eller foreslåtte verneområder.   
 
Beliggenhet 
 
Åsgjuvet ligger på vestsiden av Saudafjorden i Suldal kommune, og starter ca. 2 km nord for utløpet i 
Sandsfjorden. Elven i bekkekløften er Åselva, som renner fra Åsvatnet (262 moh.) og sørøstover til 
Saudafjorden. Riksveg 520 inn til Sauda avgrenser nedre del av bekkekløften. 
 
Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon  
Forvaltningsområdet er markert i et rolig landskap med lange linjer. Bekkekløften er ikke særlig dyp, 
maksimum opp til 15 m fra dalbunn til topp. Videre finnes en del blokkmark og skrenter, mens 
bergvegger og bratte gjel er nesten fraværende. Elva renner forholdsvis slakt langs hele strekningen og 
innimellom er det små fossefall som aldri danner egne fossesprøytsoner. Videre renner elva 
forvaltningsområdet i nordvest-sørøst retning.  
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Geologi og løsmasser 
Berggrunnen består av gneis og selve bekkekløften er dekket av et tynt morenelag, omgitt av 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 6-8 °C. Årsnedbøren er ca. 3000 mm. Det er sporadisk snødekke om vinteren. Det er lite 
lokalklimatisk variasjon innen kløfta.  
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Området ligger i sørboreal vegetasjonssone, innenfor den klart oseaniske seksjon (O2; se også Moen 
1998). 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsforslaget i Åsjuvet (figur 17) sammenfaller med en avgrenset naturtype (kjerneområder), 
der nedre grense er satt der riksvei 520 krysser Åselva og øvre del ved startpunktet, dvs mellom 
høydekotene 160 og 250. Området er ikke oppstykket (bare en enkel sti finnes) og arronderingen er god 
og bekkekløften er økologisk velfungerende. Den er også velavgrenset fordi det er en jevn avstand 
mellom dalbunn og topp på begge sider. Nedenfor riksveien, klassifiseres naturtypene best som 
rasmarker (naturlige og kunstige fra veifyllinger) og ble derfor av tidsmessige årsaker ikke inkludert i 
denne undersøkelsen. I tillegg er det meste av det området som topografisk kan se ut som en bekkekløft 
(helt nede ved Suadafjorden) plantet til med gran.  
 
Vegetasjon 
 
Samlet sett har Åsjuvet liten variasjon i topografi, lokalklima, berggrunn, men middels god variasjon i 
vegetasjonssammensetning. I grove trekk består vegetasjonen av blåbær-, lavurt- og storbregneskoger 
(alle med bjørk og/eller furu) på sørsiden av bekkekløften. På nordsiden er vegetasjonstypen gråor-
almeskog, en vegetasjonstype som regnes som hensynskrevende (LR) i Aarrestad mfl. (2001). Området 
er ført til gråor-almeskog og ikke til or-askeskog under noe tvil fordi det er usikkert hvor mye leire det 
er i jorda. Derimot er marken frisk og næringsrik og har tydelig sigevannspåvirkning og inneholder flere 
edelløvskogsarter. Blåbærskogene finnes mest i øvre del og lavurt- og storbregneskogene finnes mest i 
nedre del. Det er ingen andre truete vegetasjonstyper i forvaltningsområdet (Fremstad & Moen 2001). 
Se også figur 16. For artsmangfold, se eget kapittel nedenfor. 
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
Skogene i forvaltningsområdet har samlet sett middels variasjon i alder og struktur. Blåbærskogene med 
bjørk i øvre del er for det meste relativt unge, men partiene med furu ser ut til å være noe eldre. Nyere 
hogstinngrep finnes i form av plukkhogst, spesielt på søndre del av naturtypen. Gråor-almeskogen på 
nordsiden av kløfta har ikke vært ryddet og har god sjiktning. Fragmenter av gammel naturskog er 
begrenset til dette området. Skogene på sørsiden av elva er lite sjiktet, selv om det inne i mellom finnes 
enkelte storvokste trær. I blåbær-, lavurt- og storbregneskogene på sørsiden er det lite død ved, men det 
er rikelig med både liggende og stående død ved i gråor-almeskogen på nordsiden av elva. 
Kontinuiteten i død ved her ser ut til å være god. På nordsiden av elva i nedre del av 
forvaltningsområdet kommer det inn et lite plantefelt med vestamerikansk hemlokk og lerk i gråor-
almeskogen. 
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Artsmangfold 
 
De mest interessante artsfunn fra lokaliteten er gjengitt i tabell 16. På bakken i gråor-almeskogen vokser 
tujamose (Thuidium tamariscinum), skogskjeggmose (Barbilophozia barbata), fjordtvebladmose 
(Scapania nemorea) og storhoggtann (Tritomaria quinquedentata). På bakken i blåbærskogene ble det 
bare registrert vanlige arter for denne vegetasjonstypen (Fremstad 1997), for eksempel kystkransmose 
(Rhytidiadelphus triquetrus). Av noe mer spesielle funn kan nevnes svartfotreinlav (Cladonia stygia), 
hornlav (Cladonia subulata) og islandslav (Cetraria islandica). På de få bergveggene i 
forvaltningsområdet, ble følgende mosearter funnet: storlundmose (Brachythecium rutabulum), 
bergpolstermose (Amphidium mougeotti), kystband (Metzgeria conjugata) og rustmose (Tetralophozia 
setiformis). Her var også kystlommemose (Fissidens dubius), en art utbredt i den klart oseaniske seksjon 
(Hallingbäck 2006).    
 
I bunnen av bekkekløftene er det noe mosevekst på steinblokkene med bla elvetrappemose (Nardia 
compressa), berggråmose (Racomitrium heterostichum), knippegråmose (Racomitrium fasciculare) 
buttgråmose (Racomitrium aciculare) samt skjoldsaltlav (Stereocaulon vesuvianum). På noe tørrere 
berg fines gaffellav (Cladonia furcata), syllav (Cladonia gracilis), Lecidea spp og storblomstermose 
(Schistidium apocarpum). 
 
På bjørk og furu ble det bare funnet vanlige arter i kvistlavsamfunnet. Av arter på eik kan nevnes 
Lecanora argentata, på selje kan nevnes grynfiltlav (Pannaria conoplea) og på hassel ble sølvkrittlav 
(Phlyctis argena) og stiftbrunlav (Melanelia fuliginosa) funnet. Hasselrurlav (Thelotrema suecicum), 
som regnes som nær truet (NT), er nevnt ovenfor. Selv om det samlet sett er en del død ved, ble bare 
vanlige sopp som knuskjuke og knivkjuke registrert.  
 
Av arter i gråor-almeskogen er det rikelig med gråor, alm (NT), lind, eik og hassel, selje, skogburkne, 
bringebær og hestespreng. Kulturindikatoren revebjelle finnes litt i nedre del.  
 
Tabell 16. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Åsjuvet (8441). 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 
Skorpelav Lecanora argentata - - 
Skorpelav Phlyctis argena Sølvkrittlav - 
Skorpelav Thelotrema suecicum Hasselrurlav NT 
Makrolav Cladonia stygia Svartfotreinlav - 
Makrolav Cladonia subulata Hornlav - 
Makrolav Cetraria islandica Islandslav - 
Makrolav Pannaria conplea Grynfiltlav - 
Karplante Ulmus glabra Alm NT 
Levermose Scapania nemorea Fjordtvebladmose - 
Levermose Metzgeria conjugata Kystband - 
Levermose Nardia compressa Elvetrappemose - 
Bladmose Brachythecium rutabulum Storlundmose - 
Bladmose Fissidens dubius Kystlommemose - 
Bladmose Schistidium apocarpum Storblomstermose - 

 
 
Verdivurdering 
 
Åsjuvet 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 middels variasjon i vegetasjonstyper. Derimot er den velavgrenset, 
selv om granplantefeltet på nordsiden i nedre del er uheldig for det biologiske mangfoldet. At elva ikke 
har redusert vannføring på grunn av kraftutbygginger er også positivt for helheten i kløfta. 
 
Rike vegetasjonstyper finnes som gråor-almeskog som regnes som hensynskrevende (LR) av Aarrestad 
mfl. (2001). Generelt er vegetasjonstypen mest utsatt for arealinngrep (Aarrestad mfl. 2001), men 
plantefelt med vestamerikansk hemlokk vurderes også som en trussel i Åsjuvet. Samlet sett er 
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artsmangfoldet middels rikt og som forventet i en bekkekløft som denne. To av artene, alm og 
hasselrurlav er rødlistet (se Kålås mfl. 2006) som nær truet (NT). Mest sannsynlig er det potensial for 
funn av flere sjeldne og rødlistede moser, lav og sopp, spesielt i or-askeskogen, i Åsjuvet.  
 
Bekkekløften i Åsjuvet ligger innenfor 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 gråor-almeskog (som i Åsjuvet også ligger innenfor klart oseanisk seksjon, se 
Moen 1998). I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar for bekkekløfter, og Åsjuvet vil 
i middels grad oppfylle dette ansvaret. Samlet sett vurderes Åsjuvet i stor grad å inneholde skogstyper 
som mangler i skogvernet.  
 
Konklusjon  
 
Samlet sett vurderes Åsjuvet til å verdisettes som mellom nasjonalt og regional verdifull, med vekt på 
nasjonalt verdifullt (A/B i naturtypesammenheng) – verdi 4 (tabell 17). 
 
Tabell 17. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Åsjuvet - 8441. 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 
Åsjuvet  * * ** ** ** ** ** *** ** *** ** 3 ** 

 
 
A: 

 

B: 

C: D: 

Figur 15. Åsjuvet (08441). A: Parti av nedre del (høst). B: Parti av nedre del (sommer). C: Del av 
gråorskog i nedre del. D: Liside i nedre del. Foto: Per G. Ihlen (A), Steinar Kålås (B, C, D). 
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Figur 16. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Åsjuvet (08441). 
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LOKALITET 08442 INDRE ÅSERØD    5 POENG 
Referansedata 08442  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Kommune Suldal 
Vegetasjonssone Sørboreal  
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Rikt hasselkratt, alm-lindeskog og blåbærskog. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 337155 - 6591050 
Høyde over havet 20 – 90 moh. 
Areal 65 daa 
Inventert  Per G. Ihlen, 3. september 2008 

 
Sammendrag 
 
Lokaliteten ligger på vestsiden Sandsfjorden i Suldal kommune, ca. 10 km sørvest for tettstedet Sand.  
Elven i bekkekløften renner vest for Ressfjellet (536 moh.) og søvestover til Indre Åserød. Bekkekløfta 
er aldri særlig dyp. Videre finnes en del blokkmark, skrenter, bergvegger og bratte lisider på nordsiden 
av elva. Vertikale gjel og utrasninger er fraværende. Elva i bekkekløften renner i slak helning  i nordøst-
sørvestlig og danner aldri danner egne fossesprøytsoner. Berggrunnen består utelukkende av gneis, og 
det er et tynt morenelag i dalbunnen, omgitt av bart fjell. Klimaet er preget av mye nedbør og mange 
nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig og vintertemperaturen er relativt høy. 
Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 
3000 mm. Det er sporadisk snødekke om vinteren.  
 
Forvaltningsforslaget sammenfaller med avgrenset naturtype. Øvre del er avgrenset ved høydekote 90 
fordi områdene ovenfor her ikke har noe kløftepreg. Nedre grense er satt ved høydekote 20 fordi 
områdene nedenfor her ikke har kløftepreg og fordi det for det meste er innmark der. Et tydelig inngrep 
i forvaltningsområdet er stien/veien som går gjennom området. Arronderingen er bare middels god. I 
øvre del er det et lite parti med blåbær-furuskog med noe bjørk og furu. Nedenfor her, på vestsiden av 
elva og helt ned til forvaltningsområdets nedre grense, består området av alm-lindeskog og på øst- og 
sørsiden av lonen Løkjen ble det et rikt hasselkratt, en sterkt truet (EN) vegetasjonstype og alm-
lindeskog som regnes som hensynskrevende (LR) av Aarrestad mfl. (2001).  
 
Alm-lindeskogen i bekkekløften består av storvokste er og gamle edelløvtrær, mens det rike 
hasselkrattet for det meste består av unge trær. Nyere hogstinngrep finnes ikke. Enkeltfunn av nedbrutte 
og gjengrodde stubber tyder på noe plukkhogst. Gammel naturskog finnes over store deler av alm-
lindeskogen og skogbildet er tydelig heterogent i form av en flersjiktet skog. Samlet sett er det mye død 
ved i bekkekløften i form av alle nedbrytningsstadier av edelløvtrær.  Kontinuiteten i død ved er stor. 
Det er ingen tekniske inngrep i selve forvaltningsområdet, men en høyspentlinje går parallelt og rett 
utenfor den østlige grensen til forvaltningsområdet.  
 
Av moser i skogbunnen dekker stortujamose (Thuidium tamariscinum) og storkransemose 
(Rhytidiadelphus triquetrus) store arealer. I tillegg kan nevnes kystmose (Loeskeobryum brevirostre) og 
krusfagermose (Plagiomnium undulatum). På fuktige bergvegger ble det registrert vanlige arter som for 
eksempel sumplundmose (Brachythecium rivulare), kystmoldmose (Euhynchiuim striatum), 
saglommemose (Fissidens adianthoides), krusfellmose (Neckera crispa), sigdknausing (Grimmia 
hartmanii), flishinnelav (Leptogium lichenoides), berghinnemose (Plagiochila porelloides) og revemose 
(Thamnobryum alopecurum). Funnet av kammose (Ctenidium molluscum) kan nevnes spesielt fordi 
dette er en kalkindikator (Hallingbäck & Holmåsen 1985). Av fuktighetskrevende kryptogamer på stein 
langs og delvis nedsenket i elva, ble det hovedsaklig registrert vanlige arter for slike miljøer, for 
eksempel bekkelundmose (Brachytheium plumosum) og kysttvebladmose (Scapania gracilis). 
Epifyttfloraen er relativ rik, men med få interessante funn. På hassel i rikt hasselkratt er det et typisk 
glattbarkssamfunn med små og lite synlige pyrenokarpe skorpelavarter som knapt nok er licheniserte, 
som for eksempel Celothelium iscnobelum som tidligere bare var kjent fra noen få lokaliteter i 
Hordaland (Ihlen mfl. 2002). Rund porelav (Sticta fuliginosa) ble også funnet på hassel. På alm kan 
nevnes glansperlemose (Lejeunea cavifolia), på ask kan nevnes trådkjølmose (Zygodon rupestre) og på 
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eik skrubbenever (Lobaria virens). På furuved i øvre del ble tannet fiolkjuke (Trichaptum 
fuscoviolaceum) registrert og på liggende død furuved ble arter som sagtvebladmose (Scapania 
umbrosa), hornskovlmose (Odontoschisma denudatum) og stihoggtann (Tritomaria exsectiformis) 
registrert. Karplantefloraen i blåbærskogene er lite variert og består av vanlige arter for denne 
vegetasjonstypen. Av typiske arter i rikt hasselkratt kan nevnes hassel, hegg, jordbær, gaukesyre og 
lundrapp. I alm-lindeskogen finnes ask, eik, osp, lind, alm (NT) hassel, svartor, strutseving, mjødurt, 
svartburkne, skogsalat, stankstorkenebb, junkerbregne, skogsvinerot, gjerdevikke og kratthumleblom.  
 
Samlet sett er artsmangfoldet middels rikt og som forventet i en bekkekløft som denne. Bare alm regnes 
som nær truet (NT) i Norge (se Kålås mfl. 2006). Sannsynlig er det potensial for funn av ytterligere 
sjeldne og rødlistede arter (spesielt moser, lav og sopp) i Indre Åserød. Bekkekløften i Indre Åserød 
ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i 
Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten i stor i stor den prioriterte skogstypen rikt 
hasselkratt. Alm-lindeskogene er også viktige (Framstad mfl 2002). I skogvernmangelen har også Norge 
internasjonalt ansvar for bekkekløfter, et ansvar Indre Åserød i middels grad oppfyller. Samlet sett 
vurderes Indre Åserød i middels til stor grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes Indre Åserød til å verdisettes som nasjonal verdifull (A i 
naturtypesammenheng) – verdi 5. 
 
 
Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Per G. Ihlen den 3. september 2008. Det var oppholdsvær med tynt skydekke, 
noe sol 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 (Indre Åserød) som 
inkluderer en avgrenset naturtype. Feltarbeidet ble konsentrert til områdene i nærheten av elva (begge 
sider), mens områdene i bratthenget på vestsiden av elva bare sporadisk ble undersøkt.  Samlet sett ble 
lokaliteten middels godt dekket. 
 
Tidligere undersøkelser 
 
Det er ikke kjent andre biologiske undersøkelser fra denne lokaliteten. Suldal kommune har foretatt 
naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbasen (Direktoratet for naturforvaltning 2009), men 
resultatene er ikke sammenfattet i egen rapport. Området ble heller ikke inkludert i de supplerende 
undersøkelsene til Jordal (2007) og Jordal & Johnsen (2008, 2009). Forvaltningsområdet Indre Åserød 
er ikke avgrenset i Naturbasen. Suldal kommune er i ferd med å foreta Mis-registreringer (Jan Ivar 
Rødland, Vestskog, pers. medd.), men forvaltningsområdet er ikke med i denne undersøkelsen. Ved 
Indre Åserød er det ikke verneområder eller foreslåtte verneområder.   
 
Beliggenhet 
 
Lokaliteten ligger på vestsiden Sandsfjorden i Suldal kommune, ca. 10 km sørvest for tettstedet Sand.  
Elven i bekkekløften renner vest for Ressfjellet (536 moh.) og søvestover til utløp i Sandsfjorden, øst 
for Indre Åserød. Riksveg 46 krysser elven ca. 1 km fra sjøen og ovenfor øvre del av avgrenset 
forvaltningsområde. 
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Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon  
Kløfta er markert og godt synlig i et rolig landskap med lange linjer. Bekkekløfta er aldri særlig dyp. 
Videre finnes en del blokkmark, skrenter, bergvegger og bratte lisider på nordsiden av elva. Vertikale 
gjel og utrasninger er fraværende. Bergveggene er alle små og loddrette til overhengende. Rett 
oppstrøms forvaltningsområdets øvre grense er det en foss som danner en fossesprøytsone. Denne er 
ikke undersøkt her, delvis fordi det var for mye vannføring i elva på undersøkelsestidspunktet og delvis 
fordi fossesprøytsonen ligger utenfor bekkekløften. Det anbefales imidlertid at denne fossesprøytsonen 
undersøkes i detalj, spesielt området på vestsiden av elva ser ut til å være interessant. I 
forvaltningsområdet derimot, er det bare små fossefall som aldri danner egne fossesprøytsoner. Videre 
renner elva i bekkekløften med forholdsvis slak helning og omtrent i nordøst-sørvestlig retning langs 
hele strekningen. Den danner flere tydelige svinger samt en lone i øvre del (Løkjen).  
 
Geologi og løsmasser 
Berggrunnen består utelukkende av gneis, og det er et tynt morenelag i dalbunnen, omgitt av 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 6-8 °C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 3000 mm. Det er sporadisk snødekke om vinteren.  
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Området ligger i sørboreal vegetasjonssone, innenfor den klart oseaniske seksjon (O2; se også Moen 
1998). 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsforslaget i Indre Åserød (figur 19) sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde). 
Øvre del av forvaltningsområdet, rett nedstrøms fossesprøytsonen, er avgrenset ved høydekote 90 fordi 
områdene ovenfor her ikke har noe kløftepreg. I tillegg er det en del granplantefelt der. Nedre grense er 
satt omtrent ved høydekote 20 fordi områdene nedenfor her ikke har kløftepreg og fordi det for det 
meste er innmark der. Bekkekløften er velavgrenset og tydelig på vestsiden av elva, men ikke fullt så 
tydelig på østsiden, der området har en slakere helning. Innenfor forvaltningsområdet består 
vegetasjonen av edelløvskoger (se nedenfor) og det meste av forvaltningsområdet kunne vært 
klassifisert som rik edelløvskog (F01), men siden det i dette prosjektet er fokus på bekkekløfter, har vi 
valgt å heller dele det inn i de truete vegetasjonstypene rikt hasselkratt og alm-lindeskog. Det eneste 
tydelige inngrepet i forvaltningsområdet er stien/veien som går gjennom området. Arronderingen bare 
er middels god, og derfor er ikke bekkekløften helt økologisk velfungerende.  
 
Vegetasjon 
 
Indre Åserød har middels variasjon i topografi og vegetasjonssammensetning. I øvre del er det et lite 
parti med blåbær-furuskog med noe bjørk. Nedenfor her, på vestsiden av elva og helt ned til 
forvaltningsområdets nedre grense, består området av rik edelløvskog som best kan klassifiseres som 
alm-lindeskog, vestlig utforming (D4c). På øst- og sørsiden av lonen Løkjen er det et beitepreget 
område med rikt hasselkratt med noe blåbærpreg. Rikt hasselkratt regnes som sterkt truet (EN) i Norge 
(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. Alm-lindeskog 
regnes som hensynskrevende av Aarrestad mfl. (2001). Det er ingen andre truete vegetasjonstyper i 
Indre Åserød (Fremstad & Moen 2001). Nedenfor her (høydekote 80) er det et parti med skrinn 
blåbærskog med bjørk og noe furu. Se også figur 18. For artsmangfold, se eget kapittel nedenfor. 
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Skogstruktur og påvirkning 
 
Alm-lindeskogen i bekkekløften består av storvokste og gamle edelløvtrær, mens det rike hasselkrattet 
ser ut til for det meste å bestå av relativt unge trær. Nyere hogstinngrep finnes ikke. Hvor omfattende 
hogsten har vært i dette området tidligere er usikkert, men enkeltfunn av nedbrutte og gjengrodde 
stubber tyder på noe plukkhogst. Gammel naturskog finnes over store deler av alm-lindeskogen og 
skogbildet er tydelig heterogent i form av en flersjiktet skog. Skogen i bekkekløften har høy til svært 
høy bonitet, men ingen deler av området er utnyttet til et granplantefelt.   
 
Samlet sett er det mye død ved i bekkekløften i form av alle nedbrytningsstadier av edelløvtrær.  
Kontinuiteten i død ved er derfor stor og finnes både som liggende døde trær (læger) og stående død ved 
(gadd). Det er ingen tekniske inngrep i selve forvaltningsområdet, men en høyspentlinje går parallelt og 
rett utenfor den østlige grensen til forvaltningsområdet.  
 
Artsmangfold 
 
De mest interessante artsfunn fra lokaliteten er gjengitt i tabell 18. Av moser i skogbunnen dekker 
stortujamose (Thuidium tamariscinum) og storkransemose (Rhytidiadelphus triquetrus) 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). På fuktige bergvegger ble det også 
registrert vanlige arter for denne type substrater i edelløvskoger, som for eksempel bergpolstermose 
(Amphidium mougeotti), sumplundmose (Brachythecium rivulare), skruevrangmose (Bryum capillare), 
kystmoldmose (Euhynchiuim striatum), saglommemose (Fissidens adianthoides), krusfellmose 
(Neckera crispa), sigdknausing (Grimmia hartmanii), flishinnelav (Leptogium lichenoides), gulband 
(Metzgeria furcarta), kysttornemose (Mnium hornum), fingernever (Peltigera polydactylon), 
berghinnemose (Plagiochila porelloides), brun korallav (Sphaerophorus globosus) og revemose 
(Thamnobryum alopecurum). Funnet av kammose (Ctenidium molluscum) kan nevnes spesielt fordi 
dette er en kalkindikator (Hallingbäck & Holmåsen 1985) og kystpute (Cladonia subservicornis) har en 
typisk kystutbredelse (Krog mfl. 1994). Av fuktighetskrevende kryptogamer på stein langs og delvis 
nedsenket i elva, ble det hovedsaklig registrert vanlige arter for slike miljøer: bekkelundmose 
(Brachytheium plumosum), buttgråmose (Racomitrium aciculare) og kysttvebladmose (Scapania 
gracilis).  
 
Epifyttfloraen er relativ rik, men med få interessante funn. På bjørk og furu ble det bare registrert arter i 
kvistlavsamfunnet (vanlig kvistlav, papirlav, hengestry etc.). På hassel i rikt hasselkratt er det et typisk 
glattbarkssamfunn med små og lite synlige pyrenokarpe skorpelavarter som knapt nok er licheniserte, 
som for eksempel Celothelium iscnobelum som tidligere bare var kjent fra noen få lokaliteter i 
Hordaland (Ihlen mfl. 2002), samt Arthopyrenia analepta og skriftlav (Graphis scripta). Rund porelav 
(Sticta fuliginosa) ble også funnet på hassel. På alm kan nevnes putevrimose (Tortella tortuosa) og 
glansperlemose (Lejeunea cavifolia), på selje kan nevnes buktporelav (Sticta sylvatica) og 
kystbustehette (Orthotrichium lyellii) og på ask kan nevnes trådkjølmose (Zygodon rupestre). På eik i 
nedre del ble bl a. skrubbenever (Lobaria virens) og barkragg (Ramalina farinacea) funnet.  
 
Av sopp på ved ble det bare funnet vanlige arter som skoghonningsopp og knivkjuke på bjørk og tannet 
fiolkjuke (Trichaptum fuscoviolaceum) på furu. På liggende død furuved ble vanlige arter som 
stubbeglefsemose (Cephalozia catenulata), fingersaftmose (Riccardia palmata), sagtvebladmose 
(Scapania umbrosa), hornskovlmose (Odontoschisma denudatum) og stihoggtann (Tritomaria 
exsectiformis) funnet. Karplantefloraen i blåbærskogene er lite variert og består av vanlige arter for 
denne vegetasjonstypen (smyle, bjønnkam, linnea, blåbær, blåtopp, røsslyng, skogstjerne) og tresjiktet 
finnes mest furu og bjørk og noe svartor nær elva, mens einer og ørevier var vanlige i busksjiktet. Av 
typiske arter i rikt hasselkratt kan nevnes hassel, hegg, jordbær, gaukesyre og lundrapp. I alm-
lindeskogen finnes ask, lind, alm (NT) hassel, svartor, strutseving, mjødurt, bringebær, svartburkne, 
skogsalat, stankstorkenebb, junkerbregne, skogsvinerot, gjerdevikke og kratthumleblom. I nedre del av 
bekkekløften, helt på grensen til innmarken ved Indre Åserød, er det en fin bestand av eiketrær, der 
enkelte har betydelig diameter (opp til 50 cm i diameter), samt enkelte ospetrær.  
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Tabell 18. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Indre Åserød. 
Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 

Sopp Trichaptum fuscoviolaceum Tannet fiolkjuke - 
Skorpelav Arthopyrenia analepta - - 
Skorpelav Celothelium iscnobelum - - 
Makrolav Sticta fuliginosa Rund porelav - 
Karplante Ulmus glabra Alm NT 
Levermose Cephalozia catenulata Stubbeglefsemose - 
Levermose Lejeunea cavifolia Glansperlemose - 
Levermose Odontoschisma denudatum Hornskovlmose - 
Levermose Plagiochila porelloides  Berghinnemose - 
Levermose Scapania gracilis  Kysttvebladmose - 
Levermose Scapania umbrosa Sagtvebladmose - 
Bladmose Fissidens adianthoides  Saglommemose - 
Bladmose Grimmia hartmanii Sigdknausing - 
Bladmose Neckera crispa  Krusfellmose - 
Bladmose Thamnobryum alopecurum Revemose - 
Bladmose Ctenidium molluscum Kammose - 
Bladmose Eurhynchium striatum Kystmoldmose - 
Bladmose Loeskobryum brevirostre Kystmose - 

 
Verdivurdering 
 
Indre Åserød er en markert, middels stor bekkekløft, med de fleste av egenskapene som karakteriserer 
naturtypen (bergvegger, skrenter og blokkmark), men den er aldri særlig dyp og typiske gjel mangler. 
Den er velavgrenset, inneholder ikke granplantefelt og elva har ikke redusert vannføring på grunn av 
kraftutbygginger.  
 
Videre er det stor variasjon i vegetasjonstyper og andelen rike vegetasjonstyper er høy. Både alm-
lindeskog (vestlig utforming) og et beitepreget rikt hasselkratt med noe blåbærpreg dekker det meste av 
forvaltningsområdet. Rikt hasselkratt regnes som sterkt truet (EN) og alm-lindeskoger regnes som 
hensynskrevende (LR) i oversikten over truete vegetasjonstyper i Norge (Aarrestad mfl. 2001, Fremstad 
& Moen 2001). I følge Aarrestad mfl. (2001) er den viktigste trusselen mot rikt hasselkratt på 
Vestlandet redusert skjøtsel, som avtakende beiting og mangel på uttak av trevirke, samt at nye treslag 
som platanlønn og gran tar over. Alm-lindeskogene har vært spesielt utsatt for utnytting av både ask, 
lind og alm og derfor er gamle individer av slike tresorter sjeldent. På Indre Åserød opptrer dette rikelig, 
selv om de ligger vanskelig tilgjengelig på vestsiden av elva.   
 
Samlet sett er artsmangfoldet middels rikt og som forventet i en bekkekløft som denne. Bare alm regnes 
som nær truet (NT) i Norge (se Kålås mfl. 2006). Sannsynlig er det potensial for funn av ytterligere 
sjeldne og rødlistede arter (spesielt moser, lav og sopp) i Indre Åserød, spesielt i bratthenget i alm-
lindeskogen.  
 
Bekkekløften i Indre Åserød ligger innenfor 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 rikt hasselkratt. Alm-lindeskogene er også viktige (Framstad mfl 2002). 
I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar for bekkekløfter, et ansvar Indre Åserød i 
middels grad oppfyller. Samlet sett vurderes Indre Åserød i middels til stor grad å inneholde skogstyper 
som mangler i skogvernet.  
 
Konklusjon  
 
Samlet sett vurderes Indre Åserød til å verdisettes som nasjonal verdifull (A i naturtypesammenheng) – 
verdi 5 (tabell 19). 
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Tabell 19. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Indre Åserød - 8442. 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 
Åserød ** * ** *** ** ** *** *** *** *** *** 5 *** 

 
 
 
A: B: 

C: D: 

Figur 17. Indre Åserød (08442). A: Parti med alm-lindeskog. B: Parti med rikt hasselkratt. C: Alm-
lindeskog ved lonen Løkjen. D: Parti av nedre del av bekkekløften med eik og beiteområde. Foto: Per 
G. Ihlen. 
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Figur 18. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Indre Åserød (08442) som 
inneholder alm-lindeskog (1) og rikt hasselkratt (2). 
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LOKALITET 08443 FJELLBERGÅNA, NEDRE DEL 5 POENG 
Referansedata 08443  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Kommune Suldal 
Naturtyper Bekkekløft og bergvegg (F09) og gammel lauvskog (F07) 
Vegetasjonssone Mellomboreal   
Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 
Vegetasjonstyper Hagemark, blåbær-, lavurt-, småbregne- og storbregneskoger. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 354688 - 6584589  
Høyde over havet 190 – 340 moh. 
Areal 23 + 21 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Mette Eilertsen, 30. oktober 2008 

 
Sammendrag 
 
Fjellbergåna ligger mellom Fjellberg og Li ved Jøsenåsen (337 moh), nordvest for Ulladalen og nord for 
Hauga ved Jøsenfjorden i Suldal kommune. I forvaltningsområdet er det avgrenset to naturtyper: 
bekkekløft og bergvegg (F09) og gammel lauvskog (F07). Bekkekløfta (naturtype 1) er dyp og består 
mest av steile og vertikale gjel og bergvegger samt av steinblokker og utrasninger. Elva renner 
forholdsvis bratt i øst-vest retning og danner aldri egne fossesprøytsoner. Berggrunnen består av gneis 
og granitt. Løsmassedekket består av skredmaterialet nede ved samløpet med Ulla og et tykt morenelag 
i øvre del, men det meste av bekkekløften har et tynt morenelag. Klimaet er preget av mye nedbør og 
mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig og vintertemperaturen er relativt 
høy. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 6-8 °C. Årsnedbøren er de fleste år over 
3000 mm. Det er sporadisk snødekke om vinteren. Videre er det noe lokalklimatisk variasjon innen 
kløfta (noe mer fuktig og skyggefullt enn oppe i de mer lysåpne sidene). Mot sør avgrenses 
bekkekløften av granplantefeltet mellom høydekotene 250 og 190. Nedre grense er satt ved høydekote 
190, fordi veien krysser her og fordi områdene nedenfor her er veldig forstyrret og oppstykket: 
granplantefelt, hogstfelt, steinfyllinger fra veien, ny skogsbilvei på nordsiden av elva og nylig 
sprengningsarbeid i nedre del ved veien inn til Ulladalen. Øvre grense er satt ved høydekote 340. 
Granplantefeltet på sørsiden av elva samt kraftlinjen med linjetraseen ved høydekote 240, gjør at 
arronderingen bare er middels god, og derfor er ikke bekkekløften helt økologisk velfungerende.  
 
Fjellbergåna har liten variasjon i berggrunn, men stor variasjon i topografi, lokalklima og 
vegetasjonssammensetning. I de øvre dalsiden av bekkekløften dominerer blåbærskogen (A4) med bjørk 
som dominerende treslag på sørsiden av Fjellbergåna. På nordsiden av Fjellbergåna er det mellom 
høydekotene 340 og 270 et smalt belte med hagemark (D05), en vegetasjonstype som regnes som noe 
truet (VU) i Norge (Moen mfl. 2001). Hagemark er også en naturtype (D05) i DN-håndbok 13 (2007), 
men er her inkludert i naturtypen bekkekløft. Lengre ned i dalsidene av bekkekløften er det mer 
lavurtskog (B1) og småbregneskog (A5), men også partier med storbregneskoger (C1) på noe mer 
fuktige og rikere partier. I naturtype 2, gammel lauvskog, består vegetasjonen av en mosaikk av  
blåbær-, lavurt- og bregneskoger. Det er ingen andre truete vegetasjonstyper i Fjellbergåna (Fremstad & 
Moen 2001, Aarrestad mfl 2001).  
 
Samlet sett er skogen i forvaltningsområdet veldig variert. Skogen i naturtypen gammel lauvskog (F07) 
består av storvokste og gamle ospe- og gråortrær. Ellers er det både unge og relativt gamle og ensaldra 
(mest bjørk) blåbærskoger i bekkekløften, mens det innimellom er relativ ung løvsuksesjon med hassel. 
Skogen i bekkekløften har høy til svært høy bonitet og deler av området er utnyttet til et granplantefelt 
(se ovenfor). Her er også områder med nyere hogstinngrep i form av plukkhogst samt fragmenter av 
gammel naturskog i bratte og utilgjengelige partier. I tillegg må det nevnes at trærne i hagemarksskogen 
(osp, selje og rogn) har betydelige dimensjoner og mest sannsynlig høy alder. Skogbildet totalt sett er 
derfor veldig heterogent og har mye sjiktning. Samlet sett er det mye død ved i alle nedbryningsstadier i 
forvaltningsområdet og kontinuiteten er bra. Død ved finnes både som liggende døde trær (læger) og 
som stående død ved (gadd).   
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Bekkekløften (naturtype 1) har stor variasjon i substrater og habitater, noe som gir grunnlag for et rikt 
biologisk mangfold. I de rikere vegetasjonstypene dekker kystkransmose (Rhytidiadelphus loreus) og 
stortujamose (Thuidium tamariscinum) til dels store arealer på bakken. Av fuktighetskrevende 
kryptogamer på stein langs elva, ble det hovedsaklig registrert vanlige arter som bekkelundmose 
(Brachytheium plumosum) og klobekkemose (Hygrohypnum ochraceum). På skyggefulle og vertikale 
gjel er det rikelig med klippepulverlav (Chrysotrix chlorina).  Epifyttfloraen er rik og rogn hadde det 
desidert mest interessante funnet med tannkjølmose (Zygodon dentatus) som ble funnet i hagemarken på 
nordsiden av elva mellom høydekotene 340 og 270 (naturtype 1). På rogn ved høydekote 320 vokser 
den sammen med ekornmose (Leucodon sciuroides) og kystårenever (Peltigera collina). Tannkjølmose 
er regnet som kritisk truet (CR) i Norge og var tidligere bare kjent fra en lokalitet i Vestfjorddalen (ved 
Rjukan) i Telemark der den ikke har vært gjenfunnet siden 1895 (Lönnell 2008). Av andre arter på rogn 
i samme området kan nevnes halmkantlav (Lecanora symmicta), klubbebrunlav (Melanohalea 
exasperatula) og filthinnelav (Leptogium saturninum). På hassel ble lungenever (Lobaria pulmonaria), 
grynfiltlav (Pannaria conoplea), og buktporelav (Sticta sylvatica) funnet. Lungeneversamfunnet er 
bedre utviklet i naturtype 2, gammel lauvskog, på sørsiden av Fjellbergåna. Det mest interessante 
treslaget her er osp som huser kastanjefiltlav (Fuscopannaria sampaiana) og skorpefiltlav 
(Fuscopannaria ignobilis), som begge regnes som sårbare (VU) i Norge (Kålås mfl. 2006). I følge 
Tønsberg mfl. (1996) er den største trusselen mot disse skogsdrift og derfor er det viktig at naturtypen 
ikke felles eller plantes til med gran. Gjengroing av frøplanter av gran, som det er en del av i naturtypen, 
vil på sikt også true naturtypen.  
 
Av andre arter i lungeneversamfunnet som ble funnet på osp i gammel lauvskog kan nevnes lungenever 
(Lobaria pulmonaria), skrubbenever (Lobaria scrobiculata), grynfiltlav (Pannaria conoplea), brun 
korallav (Sphaerophorus globosus), grå korallav (S. fragilis), grynkorkje (Ochrolechia androgyna) og 
buktporelav (Sticta sylvatica). I naturtypen gammel lauvskog dominerer gråor i den vestlige og sydlige 
delen av området og på dette substratet bleik bønnelav (Buellia disciformis), Lecanora albella, 
Lecanora argentata, vortekantlav (Lecanora chlarothera) og skjellnever (Peltigera praetextata) 
registrert. Bjørk er det treslaget med mest triviell epifyttflora og her ble det bare registrert vanlige arter i 
kvistlavsamfunnet. Mye av den døde veden ligger utilgjengelig til i bratte gjel og i bunnen av 
bekkekløften. En forekomst av hvitringnål (Calicium glaucellum) på osp kan allikevel nevnes. 
Karplantefloraen er lite variert, og består av arter typisk for blåbær- lavurt, og bregneskogene. Med 
treslagene fra naturtypen gammel lauvskog, er det mange boreale løvtrær i området: bjørk, gråor, hegg, 
selje, osp, hassel og rogn. I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad 
mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten i stor i stor grad skogstypen kystbjørkeskog (som i Fjellbergåna 
også ligger innenfor sterkt oseanisk seksjon, se Moen 1998). I skogvernmangelen har også Norge 
internasjonalt ansvar for bekkekløfter, noe forvaltningsområdet i Fjellbergåna i meget stor grad 
oppfyller. Samlet sett vurderes Fjellbergåna i stor grad å inneholde skogstyper som mangler i 
skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes Fjellbergåna, nedre del, til å verdisettes som nasjonalt verdifull (A i 
naturtypesammenheng) – verdi 5. 
 
Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Per G. Ihlen og Mette Eilertsen den 30. oktober 2008. Det var oppholdsvær 
med tynt skydekke og bra lysforhold. Tidspunktet var bra for de aktuelle organismegruppene som skulle 
undersøkes (moser, lav og poresopp), men noe seint 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 (Fjellbergåna, nedre 
del) som inkluderer to avgrensede naturtyper. På grunn av store områder med bratt terreng ned mot 
dalbunnen, ble bare de tilgjengelige delene av forvaltningsområdet undersøkt, med unntak av områdene 
med granplantefelter. Samlet sett ble lokaliteten middels godt dekket. 
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Tidligere undersøkelser 
 
Det er ikke kjent andre biologiske undersøkelser fra denne lokaliteten. Suldal kommune har foretatt 
naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbasen (Direktoratet for naturforvaltning 2009), men 
resultatene er ikke sammenfattet i egen rapport. Det nærmeste naturtypeområdet grenser til 
forvaltningsområdet og er en høstingsskog (BN00044612) ved Hjortaland (se også Jordal 2007). I 
tillegg har Gaarder & Haugan (1998) omtalt en hagemarksskog et furuskogsområde i Ulladalen i 
forbindelse med nøkkelbiotopregistreringer. Det kan også nevnes at Oddane (2007) har utført en 
konsekvensutredning i forbindelse med Hjortaland kraftstasjon som ikke påviste noen spesielle 
naturverdier. Suldal kommune er i ferd med å foreta Mis-registreringer (Jan Ivar Rødland, Vestskog, 
pers. medd.), men forvaltningsområdet inngår ikke har. Ved Fjellbergåna er det ikke verneområder eller 
foreslåtte verneområder.   
 
Beliggenhet 
 
Fjellbergåna ligger mellom Fjellberg og Li ved Jøsenåsen (337 moh), nordvest for Ulladalen og nord for 
Hauga ved Jøsenfjorden i Suldal kommune. Elven i bekkekløften kommer hovedsakelig fra 
myrområdene i nedbørsområdene vest for forvaltningsområdet.  
 
Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon  
Bekkekløften er meget tydelig i landskapet der den utgjør en markert og dyp kløfteformasjon hele veien 
mellom Fjellberg og samløpet med Ulladalen. Landskapet rundt er dominert av steile og høye 
bergvegger og fjell, samt noen rasmarker. Bekkekløfta er også veldig dyp og består mest av steile og 
vertikale gjel og bergvegger. Høydespennet går fra 190 til 340 moh. Bekkekløften domineres ellers av 
steinblokker, noen utrasninger samt enkelte vippesteiner utgjør en rasfare. Elva renner forholdsvis bratt 
langs hele strekningen og innimellom er det små til noe større fossefall, men de danner aldri egne 
fossesprøytsoner. Videre renner elva i bekkekløften omtrent i rett vest-øst retning.  
 
Geologi og løsmasser 
Berggrunnen består av gneis og granitt. Løsmassedekket består av skredmaterialet nede ved samløpet 
med Ulla og et tykt morenelag i øvre del, men det meste av bekkekløften har et tynt morenelag. 
 
Klima 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig, 
med et gjennomsnitt på rundt 15 °C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og februar, som 
er kaldeste måned, har snittemperaturer på minus 1-3 0 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger 
mellom 6-8 °C. Årsnedbøren er de fleste år over 3000 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 oppe langs sidene, der det er noe mer lysåpent. Nede i bunnen av kløfta er det fuktig og kjølig. 
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Hele området ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone og tilhører den sterkt oseaniske seksjon, 
humid underseksjon (O3h; se også Moen 1998). 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsforslaget i Fjellbergåna (figur 21) inneholder to avgrensede naturtyper (kjerneområder). I 
tillegg er det et belte mellom høydekotene 340 og 270 på nordsiden av Fjellbergåna som kan 
klassifiseres som Hagemark (D05), men som i dette tilfellet er inkludert i naturtypen bekkekløft fordi 
det er så smalt og fordi de interessante artene er funnet i overgangen hagemark-bekkekløft. 
Granplantefeltet på sørsiden av elva, mellom høydekotene 250 og 190, er ikke inkludert, og derfor 
avgrenses bekkekløften mot sør ved dette området. Nedre grense er satt ved høydekote 190, fordi veien 
krysser her og fordi områdene nedenfor her er et veldig forstyrret og oppstykket: granplantefelt, 
hogstfelt, steinfyllinger fra veien, ny skogsbilvei på nordsiden av elva og nylig sprengningsarbeid i 
nedre del ved veien inn til Ulladalen. Øvre grense er satt ved høydekote 340. Bekkekløften er 
velavgrenset fordi den ligger i en tydelig vest-øst retning og fordi det er en jevn og bratt avstand mellom 
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dalbunn og topp på begge sider. Granplantefeltet på sørsiden av elva samt kraftlinjen med linjetraseen 
ved høydekote 240, gjør at arronderingen bare er middels god, og derfor er ikke bekkekløften helt 
økologisk velfungerende.  
 
Vegetasjon 
 
Fjellbergåna har liten variasjon i berggrunn, men stor variasjon i topografi, lokalklima og 
vegetasjonssammensetning. I de øvre dalsiden av bekkekløften dominerer blåbærskogen (A4) med bjørk 
som dominerende treslag på sørsiden av Fjellbergåna. På nordsiden av elva er det mellom høydekotene 
340 og 270 et smalt belte med hagemark, en vegetasjonstype som regnes som noe truet (VU) i Norge 
(Moen mfl. 2001). Hagemark er også en naturtype (D05) i DN-håndbok 13 (2007), men er her siden den 
ved Fjellbergåna er så smal og at det mest interessante mosefunnet her er på rogn i overgangen 
hagemark-bekkekløft, og dermed påvirket av fuktigheten fra bekkekløften, er hagemarken her inkludert 
i naturtypen bekkekløft. Lengre ned i dalsidene av bekkekløften er det mer lavurtskog (B1) og 
småbregneskog (A5), men også partier med storbregneskoger (C1) på noe mer fuktige og rikere partier. 
Spredte ospetrær kommer inn nedenfor høydekote 260 på nordsiden av Fjellbergåna. I naturtype 2, 
gammel lauvskog, består vegetasjonen av en mosaikk av blåbær-, lavurt og bregneskoger. Det er ingen 
andre truete vegetasjonstyper i Fjellbergåna (Fremstad & Moen 2001, Aarrestad mfl 2001). Se også 
figur 20. For artsmangfold, se eget kapittel nedenfor. Ellers er det en treslagsblanding med mange ulike 
boreale løvtrær (se kapittelet om artsmangfold).  
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
Samlet sett er skogen i forvaltningsområdet veldig variert. Skogen i naturtypen gammel lauvskog (F07) 
består av storvokste og gamle osp- og gråortrær. Ellers er det både unge og relativt gamle og ensaldra 
(mest bjørk) trær i blåbærskogene i bekkekløften, mens det innimellom er relativ ung løvsuksesjon med 
hassel. I forvaltningsområdet er det både plantefelt (noen hogd), områder med nyere hogstinngrep i 
form av plukkhogst (enkeltfunn av nedbrutte og gjengrodde stubber i blåbærskogen) samt fragmenter av 
gammel naturskog i bratte og utilgjengelige partier. I tillegg må det nevnes at trærne i hagemarksskogen 
(osp, selje og rogn) har betydelige dimensjoner og mest sannsynlig høy alder. Skogbildet totalt sett er 
derfor veldig heterogent og har mye sjiktning.  
 
Samlet sett er det mye død ved i alle nedbryningsstadier i forvaltningsområdet og kontinuiteten i død 
ved er derfor bra. Død ved finnes både som liggende døde trær (læger) og som stående død ved (gadd).  
Skogen i bekkekløften har høy til svært høy bonitet og deler av området er utnyttet til et granplantefelt 
(se ovenfor) som ofte er hugget. Av tekniske inngrep kan nevnes kraftlinje, linjetrasse og veien helt 
øverst i forvaltningsområdet.  
 
Artsmangfold 
 
De mest interessante artsfunn fra lokaliteten er gjengitt i tabell 20. Den markerte bekkekløften har stor 
variasjon i substrater og habitater, noe som gir grunnlag for et veldig rikt biologisk mangfold. Av 
kryptogamer som vokste på bakken i blåbærskogen ble det mest funnet arter typiske for denne 
vegetasjonstypen (Fremstad 1997), men i de mer rike vegetasjonstypene dekker storkransmose 
(Rhytidiadelphus triquetrus), kystkransmose (Rhytidiadelphus loreus) og stortujamose (Thuidium 
tamariscinum) til dels store arealer.  
 
Epifyttfloraen er samlet sett rik og rogn hadde det desidert mest interessante funnet med tannkjølmose 
(Zygodon dentatus) som ble funnet i hagemarken på nordsiden av elva mellom høydekotene 340 og 270. 
På rogn ved høydekote 320 vokser den sammen med ekornmose (Leucodon sciuroides) og kystårenever 
(Peltigera collina). Tannkjølmose er regnet som kritisk truet (CR) i Norge og var tidligere bare kjent fra 
en lokalitet i Vestfjorddalen (ved Rjukan) i Telemark der den ikke har vært gjenfunnet siden 1895 
(Lönnell 2008). Av andre arter på rogn i samme området kan nevnes halmkantlav (Lecanora symmicta), 
klubbebrunlav (Melanelia exasperatula) og filthinnelav (Leptogium saturninum). På hassel ble det 
registrert en del arter fra lungeneversamfunnet: glattvrenge (Nephroma bellum), lungenever (Lobaria 
pulmonaria), grynfiltlav (Pannaria conoplea) og buktporelav (Sticta sylvatica). Lungeneversamfunnet 
er mye bedre utviklet i naturtypen gammel lauvskog (F07) på sørsiden av Fjellbergåna. Det mest 
interessante treslaget her er osp som huser de rødlistede lavartene kastanjefiltlav (Fuscopannaria 
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sampaiana) og skorpefiltlav (Fuscopannaria ignobilis), som begge regnes som sårbar (VU) i Kålås mfl. 
(2006). I følge Tønsberg mfl. (1996) er den største trusselen mot disse artene skogsdrift og derfor er det 
viktig at naturtypen de er registrert i får stå i fred og at ikke granplantefeltet nedenfor utvides oppover. 
Gjengroing av frøplanter av gran, som det er en del av i naturtypen, vil på sikt også true naturtypen. Av 
andre arter i lungeneversamfunnet som ble funnet på osp i gammel lauvskog kan nevnes glattvrenge 
(Nephroma bellum), lungenever (Lobaria pulmonaria), skrubbenever (Lobaria scrobiculata), brun 
barklav (Melanelia subaurifera), grynfiltlav (Pannaria conoplea), grå korallav (S. fragilis), grynkorkje 
(Ochrolechia androgyna) og buktporelav (Sticta sylvatica). I naturtypen gammel lauvskog dominerer 
osp i den nordlige delen og gråor i den vestlige og sydlige delen av området. På gråor ble det registrert 
epifytter som bleik bønnelav (Buellia disciformis), Lecanora albella, Lecanora argentata, vortekantlav 
(Lecanora chlarothera), og skjellnever (Peltigera praetextata). Bjørk er det treslaget med mest triviell 
epifyttflora og her ble det bare registrert vanlige arter i kvistlavsamfunnet (vanlig kvistlav, papirlav, 
hengestry etc.). Av fuktighetskrevende kryptogamer på stein langs og delvis nedsenket i elva, ble det 
hovedsaklig registrert vanlige arter for slike miljøer, for eksempel bekkelundmose (Brachytheium 
plumosum), klobekkemose (Hygrohypnum ochraceum) og buttgråmose (Racomitrium aciculare). På 
skyggefulle og vertikale gjel er det rikelig med skorpelaven klippepulverlav (Chrysotrix chlorina). 
 
Selv om det samlet sett var mye død ved, ble bare vanlige sopp som knuskjuke og knivkjuke registrert. 
Det må her bemerkes at litt av grunnen for dette er at mye død ved ligger utilgjengelig til i bratte gjel og 
i bunnen av bekkekløften i ikke tilgjengelige områder. En forekomst av hvitringnål (Calicium 
glaucellum) på osp kan allikevel nevnes. Karplantefloraen er lite variert, og består av arter typisk for 
blåbær- lavurt, småbregne- og storbregneskoger. Når man også regner med treslagene fra naturtypen 
gammel lauvskog, er det samlet sett mange boreale løvtrær i området: bjørk, gråor, hegg, selje, osp, 
hassel og rogn.  
 
Tabell 20. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Fjellbergåna (8443). 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 
Skorpelav Arthopyrenia salicis - - 
Skorpelav Chrysotrix chlorina Klippepulverlav - 
Skorpelav Lecanora albella - - 
Makrolav Fuscopannaria ignobilis Skorpefiltlav VU 
Makrolav Fuscopannaria sampaiana Kastanjefiltlav VU 
Makrolav Lobaria pulmonaria Lungenever - 
Makrolav Pannaria conoplea Grynfiltlav - 
Makrolav Sticta sylvatica Buktporelav - 
Bladmose Brachythecium plumosum Bekkelundmose - 
Bladmose Hygrohypnum ochraceum Klobekkmose - 
Bladmose Leucodon sciuroides  Ekornmose - 
Bladmose Zygodon dentatus Tannkjølmose CR 

 
 
Naturtyper (kjerneområder) 
 
Innen forvaltningsområdet ble det avgrenset to naturtyper (kjerneområder): ”Bekkekløft og bergvegg” 
(naturtype 1) og ”gammel lauvskog” (naturtype 2), som beskrives nedenfor. Nummereringen av 
naturtypene er gjengitt i kartet.  
 
Naturtype 1, Fjellbergåna Bekkekløft og bergvegg – bekkekløft
Naturtypeverdi: A moh. 190-340
Sentralpunkt: UTMWGS 32V 354722 - 6584620 Areal: 23 daa

 
Naturtypelokaliteten ble registrert av Per G. Ihlen og Mette Eilertsen (Rådgivende Biologer AS) i 
forbindelse med i ”Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008” (oppdragsgiver: 
Direktoratet for naturforvaltning). 
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Avgrensningen gjelder området mellom Bøen og et stykke ovenfor samløpet med Ulladalen. Området 
har stor variasjon i topografi, lokalklima, vegetasjon og flora. Berggrunnen består av gneis og granitt og 
hovedsakelig med et tynt morenelag. Naturtypen grenser mest til innmark i øvre del og granplantefelt i 
nedre del (sørsiden).  
 
Samlet sett er skogen i forvaltningsområdet veldig variert, med både unge og relativt gamle og ensaldra 
trær (mest bjørk) i blåbærskogene her, mens det inne i mellom er relativ ung løvsuksesjonen med hassel. 
I bekkekløften har skogen høy til særs høy bonitet og det er derfor både plantefelt (noen hogd) og 
områder med nyere hogstinngrep i form av plukkhogst. Fragmenter av gammel naturskog finnes i bratte 
og utilgjengelige partier. I tillegg må det nevnes at trærne i hagemarksskogen (osp, selje og rogn) har 
betydelige dimensjoner og mest sannsynlig høy alder. Skogbildet totalt sett er derfor veldig heterogent 
og har mye sjiktning. Samlet sett er det mye død ved i alle nedbryningsstadier i forvaltningsområdet og 
kontinuiteten i død ved er derfor bra. Død ved finnes både som liggende døde trær (læger) og som 
stående død ved (gadd). Av tekniske inngrep kan nevnes kraftlinje, linjetrasse og veien helt øverst i 
forvaltningsområdet. Arronderingen er derfor middels god. 
 
Fjellbergåna har liten variasjon i berggrunn, men stor variasjon i topografi, lokalklima og 
vegetasjonssammensetning. I de øvre dalsiden av bekkekløften dominerer blåbærskogen (A4) med bjørk 
som dominerende treslag på sørsiden av Fjellbergåna. På nordsiden av elva er det mellom høydekotene 
340 og 270 et smalt belte med hagemark, en vegetasjonstype som regnes som noe truet (VU) i Norge 
(Moen mfl. 2001). Hagemark er også en naturtype (D05) i DN-håndbok 13 (2007), men siden den er så 
smal og er påvirket av fuktigheten fra bekkekløften, er den her inkludert i naturtypen bekkekløft. Lengre 
ned i dalsidene av bekkekløften er det mer lavurtskog (B1) og småbregneskog (A5), men også partier 
med storbregneskoger (C1) på noe mer fuktige og rikere partier.  
 
Storkransmose (Rhytidiadelphus triquetrus), kystkransmose (Rhytidiadelphus loreus) og stortujamose 
(Thuidium tamariscinum) til dels store arealer på bakken i de mer rike vegetasjonstypene. Epifyttfloraen 
er samlet sett rik og rogn hadde det desidert mest interessante funnet med tannkjølmose (Zygodon 
dentatus) som ble funnet i hagemarken på nordsiden av elva mellom høydekotene 340 og 270. På rogn 
ved høydekote 320 vokser den sammen med ekornmose (Leucodon sciuroides) og kystårenever 
(Peltigera collina). Tannkjølmose er regnet som kritisk truet (CR) i Norge og var tidligere bare kjent fra 
en lokalitet i Vestfjorddalen (ved Rjukan) i Telemark der den ikke har vært gjenfunnet siden 1895 
(Lönnell 2008). Av andre arter på rogn i samme området kan nevnes kornbønnelav (Buellia 
griseovirens), halmkantlav (Lecanora symmicta), vortekantlav (Lecanora chlarothera), klubbebrunlav 
(Melanohalea exasperatula) og filthinnelav (Leptogium saturninum).  
 
På hassel ble det registrert få og vanlige epifytter som Arthopyrenia analepta, Arthopyrenia salicis, 
kornbønnelav og skriftlav (Graphis scripta) ble registrert. En del arter fra lungeneversamfunnet ble også 
funnet på hassel: glattvrenge (Nephroma bellum), lungenever (Lobaria pulmonaria), grynfiltlav 
(Pannaria conoplea), stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla) og buktporelav (Sticta sylvatica). Bjørk er 
det treslaget med mest triviell epifyttflora og her ble det bare registrert vanlige arter i kvistlavsamfunnet 
(vanlig kvistlav, papirlav, hengestry etc.). Av fuktighetskrevende kryptogamer på stein langs og delvis 
nedsenket i elva, ble det hovedsaklig registrert vanlige arter for slike miljøer, for eksempel 
bekkelundmose (Brachythecium plumosum), klobekkemose (Hygrohypnum ochraceum), mattehutre 
(Marsupella emarginata), buttgråmose (Racomitrium aciculare) og bekketvebladmose (Scapania 
undulata). På skyggefulle og vertikale gjel er det rikelig med skorpelaven klippepulverlav (Chrysotrix 
chlorina). 
 
Selv om det samlet sett var mye død ved, ble bare vanlige sopp som knuskjuke og knivkjuke registrert. 
Det må her bemerkes at litt av grunnen for dette er at mye død ved ligger utilgjengelig til i bratte gjel og 
i bunnen av bekkekløften i ikke tilgjengelige områder. En forekomst av hvitringnål (Calicium 
glaucellum) på osp kan allikevel nevnes. Karplantefloraen er lite variert, og består av arter typisk for 
blåbær- lavurt, og bregneskogene. I feltsjiktet i hele forvaltningsområdet finnes vanlige arter som 
blåbær, blokkebær, skrubbær, smyle (ofte i store mengder), tepperot og skogstjerne. På fuktigere partier 
finnes fugletelg, hengeving, ormetelg, skogburkne og blåtopp.  
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Samlet sett er lokaliteten stor i areal  og har stor variasjon i topografi, lokalklima, vegetasjon og flora. 
Dette samt et lite areal med den truete vegetasjonstypen hagemark (VU) og forekomsten av den rødlista 
arten tannkjølmose (Zygodon rupestris), som regnes som kritisk truet i Norge, gjør at lokaliteten 
vurderes som nasjonalt viktig (A-verdi). 
 
 
Naturtype 2, Fjellbergåna Gammel lauvskog
Naturtypeverdi: A moh. 260-320
Sentralpunkt: UTMWGS 32V 354704 - 6584550  Areal: 21 daa

 
Naturtypelokaliteten ble registrert av Per G. Ihlen og Mette Eilertsen (Rådgivende Biologer AS) i 
forbindelse med i ”Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008” (oppdragsgiver: 
Direktoratet for naturforvaltning). 
 
Avgrensningen gjelder området ovenfor granplantefeltet på sørsiden av Fjellbergåna og opp til 
høydekote 320, vest for samløpet med Ulladalen. Området har liten variasjon i topografi og lokalklima, 
men med et rikt artsmangfold. Berggrunnen består av gneis og granitt og hovedsakelig med et tynt 
morenelag.  
 
Skogen i bekkekløften har høy til svært høy bonitet og derfor er området nedenfor naturtypen utnyttet til 
et granplantefelt. Skogen i naturtypen består av storvokste og gamle ospe- og gråortrær med god 
sjiktning. Ellers er det spredt med død ved (både liggende og stående) i området. Det er ingen tekniske 
inngrep i naturtypen og arronderingen er derfor god, men en del frøplanter av gran fra plantefeltet 
nedenfor er allerede etablert i naturtypen, noe som på sikt kan gjøre arronderingen mindre god, noe som 
igjen er svært negativt for de kjente rødlisteforekomstene i området (se nedenfor). 
 
I naturtypen består vegetasjonen av en mosaikk av blåbær-, lavurt-, småbregne- og bregneskoger, der 
ingen regnes som truete (Fremstad & Moen 2001, Aarrestad mfl 2001). I bunnsjiktet kan nevnes rike 
forekomster av storkransmose (Rhytidiadelphus triquetrus), kystkransmose (Rhytidiadelphus loreus) og 
stortujamose (Thuidium tamariscinum). Det mest interessante treslaget her er osp som huser de 
rødlistede lavartene kastanjefiltlav (Fuscopannaria sampaiana) og skorpefiltlav (Fuscopannaria 
ignobilis), som begge regnes som sårbar (VU) i Kålås mfl. (2006). I følge Tønsberg mfl. (1996) er den 
største trusselen mot disse artene skogsdrift og derfor er det viktig at naturtypen de er registrert i får stå i 
fred og at ikke granplantefeltet nedenfor utvides oppover. Gjengroing av frøplanter av gran, som det er 
en del av i naturtypen, vil på sikt også true naturtypen. Av andre arter i lungeneversamfunnet som ble 
funnet på osp i gammel lauvskog kan nevnes glattvrenge (Nephroma bellum), lungenever (Lobaria 
pulmonaria), skrubbenever (Lobaria scrobiculata), brun barklav (Melanelia subaurifera), grynfiltlav 
(Pannaria conoplea), stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla), brun korallav (Sphaerophorus globosus), 
grå korallav (S. fragilis), grynkorkje (Ochrolechia androgyna) og buktporelav (Sticta sylvatica). I 
naturtypen dominerer osp i den nordlige delen og gråor i den vestlige og sydlige delen av området. På 
gråor ble det registrert epifytter som bleik bønnelav (Buellia disciformis), Lecanora albella, Lecanora 
argentata, vortekantlav (Lecanora chlarothera), og skjellnever (Peltigera praetextata).  
 
Samlet sett er lokaliteten liten i areal, men med stor variasjon i vegetasjon og flora. I tillegg er det 
mange storvokst osp- og gråortrær. Dette, samt rike forekomster av de rødlista artene kastanjefiltlav 
(Fuscopannaria sampaiana) og skorpefiltlav (Fuscopannaria ignobilis), som begge regnes som sårbare 
(VU) i Norge, gjør at lokaliteten vurderes som nasjonalt viktig (A-verdi). 
 
Verdivurdering  
 
Fjellbergåna er en stor og markert bekkekløft, med de fleste av egenskapene som karakteriserer 
naturtypen (overhengende bergvegger, gjel, skrenter og blokkmark) som i tillegg er meget dyp (med 
opp til omtrent 40 m høye vertikale gjel). Videre er det stor variasjon i substrater, habitater og 
vegetasjonstyper. Topografisk er den også velavgrenset, selv om granplantefeltet på sørsiden av elva og 
høyspentlinjen som krysser østsiden 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. 
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Andelen rike vegetasjonstyper er relativ høy (storbregneskoger og hagemark). Hagemark ble av Moen 
mfl. (2001) vurdert som noe truet (VU), mest fordi den er utsatt for gjødsling, opphør av beite, hogst, 
tilplanting og utbygginger. Forekomsten av denne vegetasjonstypen i Fjellbergåna er veldig viktig fordi 
den her også inneholder den kritisk truete tannkjølmose på rogn. Denne forekomsten, de av skorpefiltlav 
og kastanjefiltlav på motsatt side av elva, samt et godt utviklet lungeneversamfunn, mest på osp, gråor 
og hassel, gjør at artsmangfoldet er rikt i forvaltningsområdet. Mest sannsynlig er det potensial for funn 
av ytterligere sjeldne og rødlistede moser, lav og sopp i Fjellbergåna.   
 
Bekkekløften i Fjellbergåna ligger innenfor mellomboreal 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 Fjellbergåna også ligger innenfor sterkt oseanisk 
seksjon, se Moen 1998). Denne er også en prioritert skogstype i sørboreal sone (Framstad mfl. 2003). I 
skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar for bekkekløfter, noe forvaltningsområdet i 
Fjellbergåna i meget stor grad oppfyller. Samlet sett vurderes Fjellbergåna i stor grad å inneholde 
skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Konklusjon  
 
Fjellbergåna er en markert og stor bekkekløft, med de fleste av egenskapene som karakteriserer 
naturtypen. I tillegg er det stor variasjon vegetasjonstyper og kryptogamflora med en truet 
vegetasjonstype og flere rødlistearter i strenge kategorier. Forekomsten av den prioriterte skogstypen 
kystbjørkeskog (i sterkt i sterkt oseanisk seksjon), gjør at lokaliteten verdisettes som nasjonalt verdifull 
– 5 poeng (tabell 21). 
 
Tabell 21. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Fjellbergåna - 08443. UR = 
urørthet/påvirkning, ST = størrelse, TV = topografisk variasjon, VV = vegetasjsonsvariasjon, AR = 
arrondering, AM = artsmangfold, RV = rike vegetasjonstyper, DVm = død ved, mengde, DVk = død 
ved kontinuitet, TF = treslagsfordeling, GM = gamle trær (bar-, løv- og edelløvtrær samlet). 
Stjernesetting: - = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = kriteriet 
i liten grad tilfredsstilt/dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad tilfredsstilt/ dårlig 
utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av stor verdi. 

Naturtype UR ST TV VV AR AM RV DVm DVk TF GM Poeng 
Bekkekløft * ? *** ** ** *** ** *** *** *** *** 5 *** 
Gml. lauvs ** * * ** *** *** ** *** *** ** *** 5 *** 
Samlet ** * ** ** ** *** ** *** *** *** *** 5 *** 
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A: B: 

C:  D:  

Figur 19. Fjellbergåna (08443). A: Nedre del av bekkekløften (sett fra bro). B: Nedre del av 
bekkekløfte (sett mot bro). C: Parti av hagemark i høyre del av bilde, helt øverst og på nordsiden av 
bekkekløften. D: Unge ospetrær og planta gran på nordsiden av bekkekløften. Foto: Per G. Ihlen. 
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Figur 20. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtyper for Fjellbergåna (08443). 
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