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FORORD 
 
 
På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning fikk Rådgivende Biologer AS ansvar for å gjennomføre 
kartlegging av den prioriterte naturtypen bekkekløfter i Rogaland fylke. Dette ble gjort i samarbeid med 
Norsk institutt for skog og landskap (Fana, Ås og Steinkjer) og Ambio miljørådgivning AS (Stavanger). 
Prosjektleder har vært Per G. Ihlen ved Rådgivende biologer AS. Denne rapporten viser resultatene av 
denne undersøkelsen i Time kommune.     
 
Rådgivende Biologer AS takker Direktoratet for naturforvaltning, ved Bård Øyvind Solberg, for 
oppdraget. 
 

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

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: Time kommune. 
Rådgivende Biologer AS, rapport1238, ISBN 978-82-7658-697-8, 24 sider. 

 
På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning har Rådgivende Biologer AS, i samarbeid med Norsk 
institutt for skog og landskap, gjennomført naturfaglige registreringer av naturtypen bekkekløft (F0901) 
for to lokaliteter i Time kommune. Feltarbeidet ble utført høsten 2008.  
 
De to lokalitetene er Fotlandsfossen og Kvernaberget. Bekkekløftene ligger i boreonemoral 
vegetasjonssone og i den sterkt oseaniske seksjonen. Vegetasjonen består for det meste av 
elvekantvegetasjon, fukteng, gjødslet beite og noe blåbærskog. Floraen består av vanlige arter og ingen 
rødlisteforekomster ble påvist.  
 
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. Slike prioriterte skogstyper ble ikke påvist i de to lokalitetene. De undersøkte 
lokalitetene oppfyller i liten grad det internasjonale ansvaret Norge har for bekkekløfter.  
 
Lokalitetene i Time kommune verdisettes samlet sett som mellom lokalt og regionalt verdifulle (C og B 
i naturtypesammenheng) – verdien 2.   
 

 
 
Figur. Kart over bekkekløftene i Time. 
 
 
 
 
 
 
 
Per G. Ihlen: Rådgivende Biologer AS, Bredsgården, Bryggen, 5003 Bergen. 
Harald Bratli: Norsk institutt for skog og landskap. Postboks 115, 1431 Ås 
Gunhild Rønning: Norsk institutt for skog og landskap. Strandveien 38, 7734 Steinkjer. 
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INNLEDNING 
 
Som følge av Stortingets behandling av St.meld. nr. 25 (2002-2003, ”Regjeringens miljøvernpolitikk og 
rikets miljøtilstand”), er det besluttet å øke skogvernet i Noreg. På bakgrunn av dette vil det være behov 
for naturfaglige registreringer av skogområder og dette arbeidet har nå Direktoratet for naturforvaltning 
(DN) satt i gang ved å prioritere bekkekløfter.  
 
Bekkekløfter er vanligvis tydelige og markerte og er karakterisert ved at en bekk eller elv har formet en 
tydelig kløft langs sprekker eller forkastninger i landskapet. Det er også karakteristisk at det er stor 
topografisk variasjon innen bekkekløften med både vertikale gjel, overhengende berg, blokkmark, bratte 
skrenter og rasmark. I tillegg viser en bekkekløft stor variasjon i eksposisjon og den strekker seg 
vanligvis over store høydespenn. Et annet særtrekk ved bekkekløftene er at de er skyggefulle og ofte har 
høy luftfuktighet. Denne variasjonen gir vanligvis også utslag i et høyt biologisk mangfold og i tillegg 
finnes forekomster med spesialiserte epifyttiske og epilittiske arter som klarer seg med lite sollys (se 
også Berg 1983, Bratli & Gaarder 1998, Ødegaard mfl. 2009). 
 
De største truslene mot bekkekløfter er inngrep som endrer fuktighets- og lysforholdene (DN-håndbok 
13, 2007), som for eksempel rassikring, veibygging, flatehogst og redusert vannføring i forbindelse med 
vassdragsreguleringer.  
 
I dette prosjektet er lokalitetene som skal undersøkes valgt ut i samarbeid mellom Direktoratet for 
naturforvaltning og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland. I mange tilfeller er utvalget 
basert på topografien lest ut fra kart og det er derfor stor variasjon i hvordan bekkekløftene er utformet. 
Noen kan ikke engang klassifiseres som bekkekløfter, men heller som ”rasmark” og ”viktig bekkedrag” 
(Ihlen mfl. 2009).  
 
Tidligere fantes det ingen god definisjon på bekkekløfter (DN-håndbok 13, 2007, Gaarder mfl. 2008), 
men i Naturtyper i Norge (NiN) er bekkekløft nå skilt ut som en hovedtype på landskapsdel-nivå 
(Erikstad mfl. 2009) og fått betegnelsen ”skogsbekkekløft” (C11) med følgende definisjon:  
 
”En skogsbekkekløft er en V-dal eller et gjel med bratte sider, en bekk eller en elv i bunnen og med 
fastmarksskogsmark (eventuelt også flomskogsmark) i bunnen og langs kantene”.  
 
Dette er en god definisjon, men det må også presiseres at formen på dalen og bekkeprofilet bestemmes 
av nedskjæringen av dalen i fast fjell (Erikstad mfl. 2009). Definisjonen passer med de fleste 
bekkekløftene undersøkt for Rogaland, men med enkelte unntak.  
 
Målene med prosjektet er:   
 

• Å øke kunnskapen om det biologiske mangfoldet i bekkekløfter i utvalgte fylker.  
• Å bruke kunnskapen som grunnlag for å utrede hvilke bekkekløfter som har så store verdier at 

de kan vurderes for vern etter naturmangfoldloven.   
• At resultatene fra de naturfaglige registreringene sier noe om hvordan enkeltområdet dekker de 

identifiserte manglene ved skogvernet. 
• Å bruke kunnskapen for å bedre grunnlaget for forvaltning av det biologiske mangfoldet og for 

vassdrag i bekkekløfter generelt. 
• Å bruke kunnskapen for å bedre grunnlaget for behandling av søknader om utbygging av små 

vannkraftverk og for vurdering av avbøtende tiltak ved gitt konsesjon spesielt.  
 
Totalt er disse registreringene i gang i 14 fylker. Av disse har Rådgivende Biologer AS undersøkt 
Hordaland og Rogaland og her behandles resultatene frå Time kommune.   
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DATAGRUNNLAG OG METODE 
 
Generelt 
I brev fra Direktoratet for naturforvaltning datert 7. juni 2007 er det redegjort for en egen mal for 
metodikk og rapportering for naturfaglige registreringer i skog.  Denne redegjøres for her. I tillegg 
utdypes enkelte av punktene. For hver av lokalitetene er det gjengitt en tabell for referansedata, et 
sammendrag, en tabell med de mest interessante artsforekomstene, en tabell for verdivurdering samt et 
kart med avgrenset naturtype og/eller forvaltningsområde. Lokalitetene er også fotodokumentert.  
 
Feltarbeid 
Det er gitt en kort beskrivelse av feltarbeidet og tidspunkt og værforhold den aktuelle dagen. I tillegg er 
det oppgitt hvem som har utført registreringen og hvilken institusjon/firma vedkommende tilhører. 
Hvilke deler av bekkekløften som er befart er gitt i kapittelet nedenfor. 
 
Utvelgelse av undersøkelsesområde og tidligere undersøkelser 
Lokalitetene er valgt ut av Fylkesmannen i Rogaland i samarbeid med DN. Rådgivende Biologer AS 
har, i samarbeid med Norsk institutt for skog og landskap, kartfestet et forvaltningsområde som 
inkluderer en avgrenset naturtype. Her brukes termene ”forvaltningsområde” og ”naturtype”, som 
tilsvarer ”kjerneområde” i undersøkelsene til for eksempel Hofton & Framstad (2006). I de fleste 
tilfellene i bekkekløftprosjektet i Rogaland fyller en naturtype opp hele forvaltningsområdet. Dersom 
det er flere naturtyper innenfor et forvaltningsområde, avgrenses og beskrives disse separat.  
 
I dette kapittelet oppgis også hvilke deler av bekkekløften som er befart og om lokaliteten ble lite godt, 
middels eller meget godt dekket. Videre henvises det til andre undersøkelser og tidligere vurderinger 
(dersom disse finnes) av det samme området. Aktuell litteratur om områdene er nevnt søkt etter i 
BIBSYS (http://ask.bibsys.no/ask/action/stdsearch). Data fra kommunens naturtypekartlegging er søkt 
opp i Naturbasen. Flere av kommunene i Rogaland har utført miljøregistrering i skog (Baumann mfl. 
2001, Mis-instruks for 2002, datert 08.05.2002). Informasjon av eventuelle Mis bruttodata er gitt av 
Vestskog ved Jan Ivar Rødland. Om områdene er vernet eller vurdert for vern er undersøkt i 
Naturbasen. 
 
Beliggenhet, naturgrunnlag, avgrensning og arrondering 
Beliggenheten, inkludert høydespennet og eksposisjonen, innen hver lokalitet, samt topografien i 
landskapet rundt er beskrevet. Topografisk variasjon er av stor betydning for bekkekløftens verdi og 
egenskaper som bergvegger, gjel, dybde, blokkmark, etc. er derfor beskrevet. Informasjon om geologi 
og løsmasser er hentet fra kartinnsynet til Arealisdata på nett (http://www.ngu.no/kart/arealisNGU/) og 
informasjon om klimaet er hovedsakelig hentet fra nettsiden www.seNorge.no. Inndelingen av 
vegetasjonssoner og -seksjoner følger Moen (1998). Avgrensningen av naturtyper og 
forvatningsområder er hovedsakelig gjort i felt. De delene av forvaltningsområdet som ikke var mulig å 
komme til, er avgrenset topografisk fra kart. Til hjelp ved avgrensninger er også ortofoto benyttet. 
Arronderingen i forvaltningsområdet er kort diskutert.  
 
Vegetasjon, skogstruktur og påvirkning 
Her redegjøres for hovedtrekkene i vegetasjon og i treslagsfordelingen. Artssammensetningen er 
redegjort for i kapittelet om artsmangfold. Vegetasjonstypeinndelingen følger Fremstad (1997). Truete 
vegetasjonstyper i skog følger Aarrestad mfl. (2001).   
 
Videre beskrives alder på skogen (grovt angitt), forekomst av gamle trær, mengde og kontinuitet av død 
ved, sjiktning, hogstpåvirkning, bonitet, plantefelter samt tekniske inngrep. Gruppering av 
utviklingsfaser (optimalfase, aldersfase etc.) er tidligere beskrevet av Huse (1965) for furuskoger og 
terminologien er delvis benyttet her. 
 
Artsmangfold 
Her er gitt en generell beskrivelse av artssammensetningen. Det er lagt spesiell vekt på biogeografisk 
interessante artsforekomster og rødlistearter (Kålås mfl. 2006) av moser og lav (karplanter og sopp på 
bark og ved er også omtalt). Disse er også gjengitt i egen samletabell. Belegg (med koordinatfesting) til 
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Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, er gjort for en del av disse forekomstene. For denne type 
forekomster som det ikke er gjort belegg av, er lokaliteten koordinatfestet og lest inn i regneark for 
oversendelse til Artsdatabanken og GBIF Norge.  
 
”Signalart” er av DN forklart som ”arter som brukes for å identifisere områder med høy naturverdi. 
Signalverdien baserer seg på artenes avhengighet av bestemte miljøbetingelser”. Etter samråd med 
oppdragsgiver, benytter vi ikke denne termen, men diskuterer heller om enkelte arter indikerer spesielle 
miljøforhold. Et eksempel er hinnebregne som er utbredt i områder i den sterkt oseaniske seksjonen og 
som er en god indikator for arter som krever høy luftfuktighet (Fægri 1960, Gjærevoll 1992, Odland 
2008).  
 
For makrolav er kunnskapen om utbredelse og forekomst relativt godt kjent i Norge, mens det for 
skorpelav, spesielt de epilittiske, er kunnskapen om utbredelse og forekomst i Norge begrenset.  Faktisk 
er flere store slekter som for eksempel Aspicilia, Lecidea, Porpidia og Rhizocarpon så dårlig kjent at de 
ikke engang er vurdert for rødlista (Einar Timdal pers. medd.). For å øke kunnskapen om skorpelav, er 
disse også samlet inn og bestemt så langt det har latt seg gjennomføre innenfor prosjektets rammer. 
Vegetasjonsvariasjon er gitt i kapittelet om vegetasjon.   
 
Verdivurdering 
Her diskuteres bl.a. representativitet og sjeldenhet for naturtyper, vegetasjonstyper og arter, samt 
potensialet for funn av flere sjeldne arter. Her er også med en diskusjon av forekomster av skogstyper i 
forhold til prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003). Det hele avsluttes 
med en tabell for verdivurdering og samlet poengverdi (tabell 1) for hver lokalitet med følgende 
parametre:  
 
Urørthet 
* En del påvirket av nyere tids inngrep, eksempelvis hogstflater/plantefelt/ungskog og/eller 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0 Ikke relevante naturverdier - 
1 Lokalt verdifullt C  
2 Mellom lokalt og regionalt, vekt på regionalt verdifullt B/C 
3 Regionalt verdifullt B 
4 Mellom nasjonalt og regionalt, vekt på nasjonalt verdifullt A/B  
5 Nasjonalt verdifullt A 
6 Nasjonalt verdifullt i særklasse A 
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LOKALITET 08403 FOTLANDSFOSSEN    2 POENG 
Referansedata 08403  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning 
Kommune Time 
Vegetasjonssone Boreonemoral sone (BN) 
Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon (O3) 
Vegetasjonstype Bergvegg, elvekantvegetasjon, fukteng, gjødslet beite 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 309316 - 6513059 
Høyde over havet 35 – 55 moh. 
Areal 69 daa 
Inventert  Harald Bratli & Gunhild Rønning, 10. september 2008 

 
Sammendrag 
 
Det undersøkte området ligger ved Fotland i Time kommune. Håelva passerer området fra øst. Ved 
Fotland der fylkesvei 206 krysser, danner elva Fotlandsfossen, som er den største fossen på Jæren.  
Elvestrekningen utgjør et vertikalt fall fra 55 moh. til ca. 35 moh. Størstedelen av fallet er i selve 
Fotlandsfossen. Nedenfor fossen går elva i rolige stryk. Området ned til brua ved riksvei 505 ble befart, 
men mest grundig ved fossen og de nærmeste 500 meter nedenfor den. 
 
Berggrunnen består av fyllitt og glimmerskifer. 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 1500 og 2000 mm.  
 
Forvaltningsforslaget i Fotlandsfossen sammenfaller med avgrenset naturtype av typen bekkekløft ved 
fossen og viktig bekkedrag i resten av elvestrekningen mellom fossen og riksvei 505. Hele området er 
preget av kulturlandskapet med beitemark, et nedlagt kraftverk og mølle samt veien som går i bro over 
fossen. Her er det også gamle brokar. Det er tilrettelagt for fiske med stier og overbygd rasteplass ved 
fossen.  
 
Det er først og fremst elva og de nærmete arealene langs bredden som er inkludert i naturtypelokaliteten 
med viktig bekkedrag. Fosselokaliteten inkluderer også markerte fyllittberg ned mot elva på sørsiden og 
en bratt skogkledt skrent på nordsiden der det også er høye fyllittberg med loddrette vegger rett ned i 
elva. Vegetasjonen er sterkt kulturpåvirket med gjødsla beitemark, ruderatsamfunn og fukteng. Ved 
fossen finnes bergveggsamfunn på høye fyllittberg. Det er lite skog i lokaliteten. En ung løvskogskrent 
på nordsiden er forholdsvis artsfattig. 
 
Området er ikke spesielt artsrikt, men inneholder for det meste ruderatarter, kantarter, og 
kulturmarksarter. På bergene på nordsiden av elva ved fossen ble svartburkne (Asplenium trichomanes) 
og murburkne (Asplenium ruta-muraria) funnet, i tillegg til mosen kystband (Metzgeria conjugata). I 
vannkanten ble også bekkeblomstermose (Schistidium rivulare) og glatt lærlav (Dermatocarpon 
miniatum) funnet. På bergene på sørsiden var det velutviklede mosesamfunn på fuktige kalkholdige 
klipper. På stein i elva i det rolige partiet nedenfor fossen ble klobekkemose (Hygrohypnum ochraceum) 
funnet. Epifyttfloraen er fattig og bare vanlige arter ble funnet. I elvekantvegetasjonen forekommer 
karplanter som bukkeblad, mannasøtgras, knappsiv og engforglemmegei. Beitemarka er artsfattig med 
arter som ryllik, engkvein, rødsvingel, føllblom, engsyre, hvitkløver og engsoleie. Enkelte små skrenter 
finnes langs elva og her er det noen mer interessante karplanter, som legeveronika, hårsveve, blåklokke 
og smalkjempe. Ingen rødlistede arter ble funnet, men elva er levested for elvemusling, som regnes som 
sårbar (VU). 
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I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), finnes 
ingen priorterte skogstype. Lokaliteten gir derfor ingen bidrag til å dekke opp mangler i skogvernet. 
 
Samlet sett vurderes Fotlandsfossen som lokalt til regionalt verdifull (B/C i 
naturtypesammenheng) – verdi 2.  
 
 
Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Harald Bratli og Gunhild Rønning den 10. september 2008. Det var dels 
regnvær, dels oppholdsvær og litt dårlige lysforhold. Tidspunktet var brukbart for de aktuelle 
organismegruppene som skulle undersøkes (moser, lav, poresopp og karplanter), men det var mye vann 
i elva slik at det ikke var mulig å inventere i selve fossen og på bergene langs den nærmeste 
elvestrekningen nedenfor. 
 
Utvelgelse av undersøkelsesområde 
 
Det utvalgte området inngår i ”Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008”. 
Oppdragsgiver er Direktoratet for naturforvaltning (DN). Hensikten med prosjektet er å undersøke 
prioriterte og biologisk viktige naturtyper i Norge. Lokaliteten er valgt ut av Fylkesmannen i Rogaland i 
samarbeid med DN. Norsk institutt for skog og landskap har, i samarbeid med Rådgivende Biologer AS, 
kartfestet et forvaltningsområde som faller sammen med to avgrensede naturtypelokaliteter. 
Forvaltningsområdet ble befart fra broa ved riksvei 505 og opp til ca. 100 m øst for fossen. Lokaliteten 
ble godt dekket ved fossen og de nærmeste 500 meter nedenfor.  
 
Tidligere undersøkelser 
 
Håelvvassdraget er varig vernet gjennom Verneplan I i 1973. Elvemusling er kjent i vassdraget i hvert 
fall opp til Undheim, men bestanden har gått tilbake i øvre del (Larsen 2004).  Det foreligger 
funnopplysninger om arten blant annet fra Fotlandsfossen og Fosseberget nedenfor fossen mot 
hovedveien. Det er ikke kjent andre biologiske undersøkelser fra denne lokaliteten. Time kommune har 
foretatt naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbase (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/), men 
det er ikke kartlagt lokaliteter i det aktuelle området. Heller ikke under supplerende registreringer 
(Jordal 2008, Jordal & Johnsen 2008) i Rogaland er det avgrenset lokaliteter i området. 
 
Beliggenhet 
 
Det undersøkte området ligger ved Fotland i Time kommune. Håelva renner gjennom området fra øst. 
Ved Fotland der fylkesvei 206 krysser, danner elva Fotlandsfossen, som er den største fossen på Jæren.  
Elvestrekningen utgjør et vertikalt fall fra 55 moh. til ca. 35 moh. Størstedelen av fallet er i selve 
Fotlandsfossen. Nedenfor fossen danner elva rolige stryk. Området ned til brua ved riksvei 505 ble 
befart, men mest grundig ved fossen og de nærmeste 500 meter nedenfor den. 
  
Naturgrunnlag 
 
Topografisk variasjon 
Topografisk er Fotlandsfossen todelt. Lokaliteten ligger i et overveiende flatt jordbrukslandskap, der 
Håelva danner et nokså rolig og stilleflytende elveløp avbrutt av mindre stryk over steinsatt grunn. 
Lokaliteten ligger 35 til 55 moh. Det meste av fallet utgjøres av selve Fotlandsfossen, som er Jærens 
høyeste fossefall. Ved fossen finnes høye, loddrette bergvegger på begge sider som på nordsiden stuper 
rett ned i elva. Selve fossen vender mot sør. Bergveggene er både sør- og nordvendte og tydelig påvirket 
av fossesprøyt. På begge sider av fossen går elva i rolige stryk. 
 
Geologi og løsmasser 
Berggrunnen består av fyllitt og glimmerskifer, og løsmassedekket er et morenelag av varierende 
tykkelse, med flekker av 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 1500 og 2000 mm. Det er sporadisk snødekke om vinteren. 
Lokalklimatisk er lokaliteten lite variert med unntak av bergene ved fossen som både har brukbar 
innstråling og er skyggefulle og med høy luftfuktighet.  
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Området ligger i boreonemoral vegetasjonssone og sterkt oseanisk seksjon (se også Moen 1998). 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsforslaget i Fotlandsfossen sammenfaller med avgrensede naturtypelokaliteter av typen 
bekkekløft ved fossen og viktig bekkedrag i resten av elvestrekningen mellom fossen og riksvei 505 
(figur 1). Elva ligger i kulturlandskap omgitt av beitemark. Det er først og fremst elva og de nærmete 
arealene langs bredden som er inkludert i naturtypelokaliteten med viktig bekkedrag. Fosselokaliteten 
inkluderer selve fossen med markerte fyllittberg ned mot elva på sørsiden og en bratt skogkledd skrent 
på nordsiden der det også er høye fyllittberg med loddrette vegger rett ned i elva. Nedre grense er satt 
ved 35 moh. der riksvei 505 krysser elva. Trolig er det aktuelt å avgrense lengre strekninger av elva som 
viktig bekkedrag. Øvre grense er satt ved 55 moh. rett ovenfor fossen. Lokalitetene er rimelig godt 
avgrenset mot omgivende kulturlandskap.  
 
Vegetasjon 
 
Området er sterkt kulturpåvirket og vegetasjonen bærer preg av det (figur 2). Både nokså intensivt 
drevet beitemark, veikantvegetasjon og annen ruderatpreget vegetasjon omgir elva ved fossen og langs 
elvebredden, særlig på nordsiden mot vest. Ved fossen finnes bergveggsamfunn på høye fyllittberg på 
sørsida av elva, samt gjødsla beitemark. På nordsiden ved fossen finnes også bergveggsamfunn, samt 
noe ruderatpreget løvskog i bratt skrent ned mot elva. Langs elva på sørsiden er det fukteng og gjødsla 
beite som blir beitet helt ned til elvekanten. Det finnes også noen lave bergskrenter og et lite skogholt. 
På nordsiden av elven mot vest finnes brakklagte beitearealer og ruderatpreget elvekantvegetasjon. 
Ovenfor fossen er det elvekantvegetasjon og et lite løvskogsdominert skogholt med ruderatpreg. Det er 
ingen truede vegetasjonstyper i lokaliteten (jf Fremstad & Moen 2001), men vegetasjonen har spredte 
innslag av basekrevende arter. 
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
I de skogdekte arealene dominerer løvtrær som osp, bjørk, selje, platanlønn, rogn og hassel. Trærne er 
stort sett unge. På nordsiden og på toppen av berget er det noe plantet edelgran.  En middels stor ask står 
ved mølla på sørsiden av elva. Hele området er preget av kulturlandskapet med beitemark, et nedlagt 
kraftverk og mølle samt veien som går i bro over fossen. Her er det også gamle brokar. Det er 
tilrettelagt for fiske med stier og overbygd rasteplass ved fossen.  
 
Kjerneområder 
 
Det er avgrenset to kjerneområder, Fotlandsfossen med selve fossen og fyllittbergene, samt 
elvestrekningen nedstrøms. 
 
1 Fotlandsfossen 
Naturtype: Bekkekløft 
Verdi: B 
Areal: 8,0 daa 

 
Håelva danner ved Fotland den største fossen på Jæren. Fossen ligger omgitt av kulturlandskap og det er 
både en nedlagt kraftstasjon og mølle i området. Det er også godt tilrettelagt for friluftsliv med 
rasteplass og tilrettelagte stier. Fossen dannes der elva stuper utfor et markert fyllittberg, og det er høye, 
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kalkrike bergvegger både på nordsiden og sørsiden av elva. Derved dannes varierte bekkekløftmiljø 
med fosserøykpåvirkede berg som både er skyggefulle og nordvendte, og sørvendte med sterkere 
solinnstråling. Områdets vegetasjon preges både av tidligere og dagens bruk med sterkt innslag av 
ruderatarter og kulturmarksarter. På nordsiden er det en bratt skrent med løvskog og kratt der osp, bjørk, 
selje, platanlønn, rogn og hassel inngår. På bergene ble svartburkne (Asplenium trichomanes) og 
murburkne (Asplenium ruta-muraria) funnet, i tillegg til mosen kystband (Metzgeria conjugata). I 
vannkanten ble også bekkeblomstermose (Schistidium rivulare) og glatt lærlav (Dermatocarpon 
miniatum) funnet. På sørsiden ble ingen spesielt kravfulle arter funnet i denne undersøkelsen, men 
arealene er store og dels utilgjengelige og habitatet er egnet levested for kravfulle moser. Ingen 
rødlistede arter ble funnet, men elva er levested for elvemusling, som regnes som sårbar (VU). Det 
markerte fossefallet over fyllittberg og forekomst av en del interessante arter gir verdi B. 
 
2 Håelva vest for Fotlandsfossen 
Naturtype: Viktige bekkedrag 
Verdi: B 
Areal: 61 daa 

 
Vest for Fotlandsfossen går Håelva i rolige stryk gjennom åpent beitelandskap. Lokaliteten omfatter det 
nærmeste området langs elvebredden fra Fotlandsfossen og vestover til riksvei 505. Langs bredden 
inngår hovedsakelig næringskrevende, godt gjødslet beitemark på sørsiden av elva. Enkelte små 
kalkskrenter finnes nær elva og her er det noen mer interessante karplanter, som legeveronika, hårsveve, 
blåklokke og smalkjempe. I beitemarka er arter som ryllik, engkvein, rødsvingel, føllblom, engsyre, 
hvitkløver og engsoleie vanlige. Nordsiden har det samme preget, men her er innslaget av brakklagt 
engvegetasjon også tydelig. Litt fuktengvegetasjon inngår langs elvebredden med arter som bukkeblad, 
mannasøtgras, knappsiv og engforglemmegei. Det er rikelig med stein langs elvebredden og ute i elva. 
Her ble klobekkemose (Hygrohypnum ochraceum) funnet. Ingen rødlistede arter ble funnet, men elva er 
levested for elvemusling, som regnes som sårbar (VU). Dette gir verdi B. 
 
Artsmangfold 
 
En oppsummering av de mest interessante forekomstene er vist i tabell 2. Området er ikke spesielt 
artsrikt, men inneholder for det meste ruderatarter, kantarter og kulturmarksarter. På bergene på 
nordsiden av elva ved fossen ble svartburkne (Asplenium trichomanes) og murburkne (Asplenium ruta-
muraria) funnet, i tillegg til mosen kystband (Metzgeria conjugata). I vannkanten ble også 
bekkeblomstermose (Schistidium rivulare) og glatt lærlav (Dermatocarpon miniatum) funnet. På 
bergene på sørsiden var det velutviklede mosesamfunn på de fuktige kalkrike klippene, men kun vanlige 
arter ble funnet. Likevel antas det å være potensial for sjeldne, fuktighetskrevende moser her. Selve 
fossen og det nærmeste partiet langs elva var ikke mulig å inventere på grunn av høy vannføring. På 
stein i elva i det rolige partiet nedenfor fossen ble klobekkemose (Hygrohypnum ochraceum) funnet.  
 
Epifyttfloraen er fattig og bare vanlige arter ble funnet. I elvekantvegetasjonen forekommer arter som 
bukkeblad, mannasøtgras, knappsiv og engforglemmegei. Beitemarka er også artsfattig med arter som 
ryllik, engkvein, rødsvingel, føllblom, engsyre, hvitkløver og engsoleie. Enkelte små kalkskrenter finnes 
langs elva og her er det noen mer interessante karplanter, som legeveronika, hårsveve, blåklokke og 
smalkjempe. Ingen rødlistede arter ble funnet (jf. Kålås mfl. 2006), men elva er levested for 
elvemusling, som regnes som sårbar (VU). 
 
 
Tabell 2. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Fotlandsfossen. 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 
Karplanter Asplenium ruta-muraria Murburkne - 

Moser Hygrohypnum ochraceum Klobekkemose - 
Moser Metzgeria conjugata Kystband - 
Moser Pseudoscleropodium purum Narremose - 
Moser Rhytidiadelphus loreus  Kystkransmose - 
Moser Schistidium rivulare Bekkeblomstermose - 
Lav Dermatocarpon miniatum  Glatt lærlav - 
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Verdivurdering 
 
Forvaltningsområdet er satt sammen av en naturtypelokalitet av typen viktige bekkedrag og en lokalitet 
av typen bekkekløft. Begge er gitt verdi B. Selve fossen er Jærens høyeste fossefall og i tillegg dannes 
den av en høy fyllittskrent. Det er rikelig med kalkberg både på nord- og sørsiden av fossen. I 
kombinasjon med fosserøyk gir dette variert lokalklima med både høy solinnstråling og skyggefulle, 
fuktige kalkberg med velutviklede mosesamfunn. Området er sterkt påvirket av tidligere og nåværende 
bruk og vegetasjon og flora har høyt innslag av ruderatarter og vanlige kulturlandskapsarter. Samlet sett 
er artsmangfoldet nokså fattig, men noen interessante arter ble registrert, blant annet murburkne. Mest 
interessant er det at elva er levested for elvemusling, som er rødlistet som sårbar (VU). Ingen av de 
øvrige registrerte artene er rødlistet (se Kålås mfl. 2006), men det kan være potensial for funn av sjeldne 
og rødlistede moser på de skyggefulle og fuktige bergene på sørsiden av elva ved mølla. I forhold til 
listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), finnes ingen 
priorterte skogstype. Lokaliteten gir derfor ingen bidrag til å dekke opp mangler i skogvernet.  
 
Det er valgt å klassifisere forvaltningsområdet som to naturtyper av henholdsvis typen bekkekløft, og 
viktige bekkedrag. Dette er motivert ut fra beliggenhet i kulturlandskap, og fordi elva har et forholdsvis 
lite fall i den undersøkte strekningen med unntak av selve fossen. Som bekkekløft er lokaliteten 
marginal, men den høye fossen og de markerte fyllittklippene med variert eksposisjon gir gunstig 
livsmiljøer for fuktighetskrevende moser. På nordsiden av elva gir høy lysinnstråling mulighet for mer 
lyselskende arter og her ble blant annet murburkne funnet. På elvebunnen og langs bredden er det 
rikelig med store steiner, der klobekkemose ble funnet. Elva er levested for elvemusling (Larsen 2004), 
som bidrar sterkt til å trekke naturverdiene opp. Utover dette er vegetasjon og karplanteflora langs 
bredden preget av vanlige kulturmarksarter.  
 
Konklusjon  
 
Samlet sett vurderes Fotlandsfossen som lokalt til regionalt verdifull ( B/C i naturtypesammenheng) – 
verdi 2 (tabell 3).  
 
 
Tabell 3. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Fotlandsfossen - 08403. UR = 
urørthet/påvirkning, ST = størrelse, TV = topografisk variasjon, VV = Vegetasjonsvariasjon, AR = 
arrondering, AM = artsmangfold, RV = rike vegetasjonstyper, DVm = død ved, mengde, DVk = død 
ved kontinuitet, TF = treslagsfordeling, GM = gamle trær (bar-, løv- og edelløvtrær samlet). 
Stjernesetting: - = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = kriteriet 
i liten grad tilfresstilles/er dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad tilfresstilles/er 
dårlig utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av stor verdi. 

Naturtype UR ST TV VV AR AM RV DVm DVk TF GM Poeng 
Fotlandsfossen 0 * * (*) * ** * 0 0 (*) 0 2 (**/*) 
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Figur 1. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtyper for Fotlandsfossen (08403). 
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A: 

B: C: 

Figur 2. Fotlandsfossen (08403). A: Oversiktsbilde fra elva nedenfor Fotlandsfossen. B: Kalkberg 
ved selve Fotlandsfossen. C: Fiskeplass nedenfor Fotlandsfossen. Foto: Harald Bratli. 
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LOKALITET 08404 SØR FOR KVERNABERGET   2 POENG 
Referansedata 08404  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning 
Kommune Time 
Vegetasjonssone Boreonemoral sone (BN) 
Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon (O3) 
Vegetasjonstype Beitemark i nedre del, noe gran- og furuplantinger samt blåbærskog i 

øvre del. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 314318 - 6507907 
Høyde over havet 130 – 165 moh. 
Areal 129 daa 
Inventert  Harald Bratli & Gunhild Rønning, 10 og 15. september 2008 

 
Sammendrag 
 
Det undersøkte området ligger sør for Undheim i Time kommune. Fra sør kommer Storemyråa inn i 
undersøkelsesområdet mellom Fossberget og Freistadbakken, sør for Kvernaberget. Her møter den 
Undheimsåa som kommer østfra fra Langavatnet. Undheimsåa runder Kvernaberget etter elvemøtet 
videre mot vest og etter hvert nordover i retning Undheim. Elvestrekningen utgjør et samlet vertikalt fall 
fra 165 moh. til ca. 130 moh. 
 
Berggrunnen består av gneis og løsmasser med morenedekke av varierende tykkelse, med unntak av noe 
bart fjell og torv. 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 1500 og 2000 mm. Lokalklimatisk er 
lokaliteten lite variert med unntak av bergene ved fossen i øvre del der det er høy luftfuktighet.  
 
Lokaliteten ligger i en nokså flatt landskap der den øvre delen er en liten bekkekløft i kulturpåvirket 
skog, mens den nedre delen ligger omgitt av beitemark og dels også plantefelt. Lokaliteten er derfor delt 
i to avgrensede naturtypelokaliteter henholdsvis av typen bekkekløft og viktige bekkedrag. Plantefelt 
langs elva både på østsiden av elva i nordre del og videre sørover på sørsiden av Kvernaberget er ikke 
inkludert. 
 
Vegetasjonen er gjennomgående fattig og kan deles i to hovedtyper, beitemark og skog. Beitemarka er 
steinete, men gjødsla og artsfattig. Den ble beitet av sau og storfe helt ned til elvebredden. Beitet går 
over i grunn fattigmyr, dels tilplantet med sitkagran og trolig busk/bergfuru. Langs bredden inngår noe 
elvekantvegetasjon. På østsiden finnes sitkaplantefelt og noe løvskog, samt et plantefelt med trolig 
busk/bergfuru. Langs øvre del dominerer blåbærskog, som tidligere er beitepåvirket. Også her inngår 
noe elvekantvegetasjon langs elva. På østsiden er det et plantefelt med sitkagran. Mosedominert 
vegetasjon knyttet til høy fuktighet finnes på overrislete bergvegger og steinblokker nærme elva. 
Bekkekløften er brattest med en foss og en del stryk, mens nedre del er preget av rolige stryk. 
Topografi, lokalklima og variasjon av habitater er nokså ensartet. Lokaliteten er greit avgrenset og 
inneholder noen interessante arter tilknyttet elver og bekker. De mest interessante funnene ble gjort av 
moser og lav på stein og berg i og langs elva, som klobekkemose (Hygrohypnum ochraceum), 
lurvbekkemose (Hygrohypnum luridum) og bekkeskeimose (Platyhypnidium riparioides). På steiner i 
øvre del av elva er bekkelær (Dermatocarpon luridum) og glatt lærlav (Dermatocarpon miniatum) 
ganske vanlig. Ved fossen ble revemose (Thamnobryum alopecurum) funnet. I forhold til listen over 
prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), mangler priorterte skogstyper.  
 
Samlet sett vurderes lokaliteten "Kvernaberget sør" som lokalt verdifull ( B/C i 
naturtypesammenheng) - verdi 2. 
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Feltarbeid 
 
Området ble undersøkt av Harald Bratli og Gunhild Rønning i øvre del langs Storemyråa ned til 
samløpet med Undheimsåa den 10. september og hele strekningen for det meste i selve elva og på 
vestsiden av elva den 15. september 2008. Det var oppholdsvær og brukbare lysforhold den 15. 
september, mens det 10. september var overskyet og dårligere lysforhold. Tidspunktet var bra for de 
aktuelle organismegruppene som skulle undersøkes (moser, lav, poresopp og karplanter).  
 
Utvelgelse av undersøkelsesområde 
 
Det utvalgte området inngår i ”Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008”. 
Oppdragsgiver er Direktoratet for naturforvaltning (DN). Hensikten med prosjektet er å undersøke 
prioriterte og biologisk viktige naturtyper i Norge. Lokaliteten er valgt ut av Fylkesmannen i Rogaland i 
samarbeid med DN. Norsk institutt for skog og landskap har, i samarbeid med Rådgivende Biologer AS, 
kartfestet et forvaltningsområde som faller sammen med to avgrensede naturtypelokaliteter, av 
henholdsvis type bekkekløft og viktig bekkedrag. Forvaltningsområdet ble befart ned til ca 130 moh., 
men plantefelt ble unngått. I tillegg ble det foretatt et søk i skogen utenfor forvaltningsområdet mot vest. 
Samlet sett ble lokaliteten godt dekket, med et visst forbehold for noe løvskog på sørsiden av 
Kvernaberget. Videre nedover elva mot Undheim fortsetter elva med omtrent samme kvaliteter som 
ovenfor, men denne delen er ikke inventert. Det er likevel naturlig å inkludere denne delen i 
naturtypelokaliteten med viktige bekkedrag. 
 
Tidligere undersøkelser 
 
Håelvvassdraget er varig vernet gjennom Verneplan I i 1973. Elvemusling er kjent i vassdraget i hvert 
fall opp til Undheim, men bestanden har gått tilbake i øvre del (Larsen 2004).  Det er ikke kjent andre 
biologiske undersøkelser fra denne lokaliteten. Time kommune har foretatt naturtypekartlegging som er 
tilgjengelig i Naturbase (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/), men det er ikke kartlagt lokaliteter i det 
aktuelle området. Heller ikke under supplerende registreringer (Jordal 2008, Jordal & Johnsen 2008) i 
Rogaland er det avgrenset lokaliteter i området. Et stort heiområde (BN00044652, Ulvarudla ved 
Litlamoset, nord for Kartavoll-Mellomstrand) som berører vassdraget er avgrenset sørøst for området. 
Det er heller ikke verneområder eller foreslåtte verneområder i området.  
 
Beliggenhet 
 
Det undersøkte området ligger sør for Undheim i Time kommune. Fra sør kommer Storemyråa fra 
Storemoset. Elva renner inn i undersøkelsesområdet mellom Fossberget og Freistadbakken, sør for 
Kvernaberget. Her møter den Undheimsåa som kommer østfra fra Langavatnet. Undheimsåa runder 
Kvernaberget etter elvemøtet videre mot vest og etter hvert nordover i retning Undheim. 
Elvestrekningen utgjør et vertikalt fall fra 165 moh. til ca. 150 moh. ved elvedelet. Deretter faller den i 
roligere stryk til 130 moh. et stykke sør for Undheim. 
 
Naturgrunnlag 
 
Geologi og løsmasser 
Lokaliteten ligger i en nokså flatt landskap der den øvre delen er en liten bekkekløft i kulturpåvirket 
skog, mens den nedre delen ligger omgitt av beitemark og dels også plantefelt. Topografisk er derfor 
lokaliteten todelt der nedre utgjøres av et forholdsvis grunt og rolig parti der elva danner stryk over 
steinsatt grunn dels med ganske store steinblokker. På vestsiden av elva i nedre del er det slakt 
beitelandskap ned mot bredden, dels også på østsiden. Her finnes også en liten bergvegg som stuper ned 
i elva ved en kulp. I øvre del danner elva en forholdsvis grunn, nordvendt bekkekløft. Denne delen er 
brattere og med større stein og bergvegger langs elva. Helt øverst finnes en liten foss, ellers danner elva 
striere stryk og mindre fosser. Elvestrekningen utgjør et samlet vertikalt fall fra 165 m o.h. til ca. 130 
moh. 
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Geologi og løsmasser 
Berggrunnen består av gneis, og løsmassedekket er et morenelag av varierende tykkelse med noe bart 
berg, og noe torv. 
 
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 1500 og 2000 mm. Det er sporadisk snødekke om vinteren. 
Lokalklimatisk er lokaliteten lite variert med unntak av bergene ved fossen i øvre del der det er høy 
luftfuktighet.  
 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 
Området ligger i boreonemoral vegetasjonssone og sterkt oseanisk seksjon (se også Moen 1998). 
 
Avgrensing og arrondering  
 
Forvaltningsforslaget i lokaliteten "Kvernaberget sør" sammenfaller med to avgrensede 
naturtypelokaliteter henholdsvis av typen bekkekløft og viktige bekkedrag (figur 3). Plantefelt langs 
elva både på østsiden av elva i nordre del og videre sørover på sørsiden av Kvernaberget er ikke 
inkludert. Med unntak av strekningen nærmest elva gjelder det samme for skogen på vestsiden, som 
gjennomgående er tydelig preget av skogsdrift. Nedre grense er satt ved 130 moh. Øvre grense er satt 
ved 165 moh. Bekkekløften er rimelig godt avgrenset til den elvenære skogen i øvre del. Videre 
nordover avgrenses lokaliteten av beitemark og plantefelt. Langs vest- og sørsiden av Kvernaberget er 
elvstrekningen ensartet der elva går i rolige stryk gjennom beitemark på den ene siden og dels 
plantefelt, dels litt løvskog og åpent kulturlandskap på nordsiden. I et lite parti vider elva seg ut, og her 
dannes en liten kulp med en liten bergvegg på østsida. I elva er det en god del store steiner. Øvre del er 
noe brattere og med større stein og berg langs elva. Helt øverst finnes en liten foss. Det er derfor 
generelt liten variasjon i topografi, lokalklima og berggrunn. 
 
 
Vegetasjon 
 
Vegetasjonen langs bredden er grovt delt i to hovedtyper, beitemark og skog (figur 4). Beitemarka er 
steinete, men gjødsla og artsfattig. Den ble beitet av sau og storfe ved undersøkelsestidspunktet helt ned 
til elvebredden. Beitet strekker seg langs elva på vest- og sørsiden av elva opp mot samløpet med 
Storemyråa. Her går beitet over i grunn fattigmyr, trolig tidligere beita, nå dels tilplantet med sitkagran 
og trolig busk/bergfuru. Langs bredden inngår noe elvekantvegetasjon. På østsiden finnes sitkaplantefelt 
og noe løvskog, samt et plantefelt med trolig busk/bergfuru. Ved elveskillet finnes noe fattig beitemark 
på nordsiden av elva. Langs øvre del dominerer blåbærskog, som tidligere er beitepåvirket. Også her 
inngår noe elvekantvegetasjon langs elva. På østsiden er det et plantefelt med sitkagran. Mosedominert 
vegetasjon knyttet til høy fuktighet finnes på overrislete bergvegger og steinblokker nær elva. Samlet 
gir dette nokså stort spenn i vegetasjon, men innen hver hovedtype er det liten variasjon i 
vegetasjonssammensetningen. Det er ingen truete vegetasjonstyper i lokaliteten (jf. Fremstad & Moen 
2001). 
 
Skogstruktur og påvirkning 
 
Skogen i lokaliteten består av hogstpåvirket granskog og mindre partier med løvskog langs elva, samt 
plantefelt med sitkagran og furu.  Plantefeltene er ikke undersøkt. Hele området ligger i kulturlandskap 
og det antas at all skog tidligere har vært beitemark eller beitepåvirket skog. Langs elva finnes partier 
med yngre løvskog, for det meste med bjørk, osp, litt rogn, samt noe eik og hassel. Skogen er homogen 
og nokså ung og ensartet. I øvre del er det også en del ensartet granskog inn til elva, samt plantet 
sitkagran. En rask gjennomgang av granskogen vest for kløfta i øvre del ga som resultat at det også i 
dette området er ensartet granskog, dels hogd. I skogbunnen finnes en god del store blokker og stein. 
For øvrig går elva i nedre del gjennom åpen beitemark. Beitemarka har mye blokkrik mark og er ikke 
ryddet og pløyd, men trolig gjødslet. 
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Gammel naturskog eller elementer av dette mangler i hele undersøkelsesområdet, og skogbildet er 
relativt homogent. Død ved finnes knapt. Langs elvas øvre del finnes husrester og en hytte og her er 
skogen nokså preget av kulturpåvirkning. Skogen i bekkekløften har høy bonitet og deler av området er 
utnyttet til et granplantefelt på vestsiden av elva.  Det er ingen tekniske inngrep i selve 
forvaltningsområdet med unntak av hytta og husrestene i øvre del. 
 
Naturtypelokaliteter 
 
Det er avgrenset en naturtypelokalitet av type bekkekløft og én av type viktige bekkedrag i 
forvaltningsområdet. 
 
1 Undheimsåa ved Kvernaberget 
Naturtype: Viktige bekkedrag 
Verdi: C 
Areal: 117 daa 

 
Lokaliteten omfatter Undheimsåa fra bekkedelet med Storemyråa sør for Kvernaberget og nordover 
nesten til Undheim. Elva går gjennom beitemark på vestsiden, mens østsiden dels er beitemark, dels 
plantefelt og ung løvskog der blant annet hassel inngår.  Beitemarka er gjødsla, men i bruk av både 
storfe og sau, og det beites helt ned til elvebredden. I elvebunnen og langs bredden er det mye store 
steiner, men da terrenget er nokså flatt går elva i rolige stryk. Et sted vider elva seg ut i en stor kulp. De 
mest interessante funnene ble gjort av moser og lav på stein og berg i og langs elva. Klobekkemose 
(Hygrohypnum ochraceum) ble funnet flere steder. På steiner ble også lurvbekkemose (Hygrohypnum 
luridum) og bekkeskeimose (Platyhypnidium riparioides) funnet. Ingen interessante karplanter ble 
registrert. Funn av interessante vannlevende moser i rimelig upåvirket elvestrekning gir verdi C.  
 
2 Fossberget 
Naturtype: Bekkekløft 
Verdi: C 
Areal: 12 daa 

 
 
Lokaliteten omfatter en grunn bekkekløft som Storemyråa danner mellom Fossberget og Freistadbakken 
sør for Kvernaberget. Skogen i øvre del består av forholdsvis ung granskog. I nedre del dominerer ung 
løvskog og dels plantet sitkagran på østsiden. Lenger fra elva på vestsiden finnes ung granskog og 
plantet furu, trolig busk/bergfuru. Skogsvegetasjonen består av blåbærskog, som er kulturpåvirket. En 
hytte og husrester ligger inntil elva. Langs elva inngår elvekantvegetasjon og fuktighetskrevende, 
mosedominert vegetasjonen finnes på overrislete bergvegger og steinblokker nærme elva. Blant annet 
ble klobekkemose (Hygrohypnum ochraceum) og revemose (Thamnobryum alopecurum) funnet, samt 
lavene bekkelær (Dermatocarpon luridum) og glatt lærlav (Dermatocarpon miniatum). Skogen er 
kulturpåvirket, ung og inneholder knapt død ved eller andre naturskogskvaliteter. Naturverdiene i 
området er knyttet til selve elva og vegetasjonen i og nær bredden, der funn av flere interessante 
vanntilknyttede arter gir verdi C. 
 
Artsmangfold 
 
En oppsummering av de mest interessante forekomstene er vist i tabell 4. Lokaliteten inneholder både 
kulturlandskap og skog, men innen hver av disse typene er det nokså liten variasjon i vegetasjonstyper, 
habitater og substrater. Kun vanlige karplanter ble observert. Beitemarka er artsfattig med arter som 
ryllik, engkvein, blåklokke, følblom, engrapp, tepperot, engsoleie og hvitkløver. I skogen inngår vanlige 
skogsarter som smyle, hårfrytle, stormarimjelle, bjønnkam, gjøksyre, gullris, skogburkne, blåbær og 
blåtopp. I skogbunnen er det en del stortujamose. Forekomst med englodnegras, sølvbunke, vrangdå, 
blodtopp og bringebær viser kulturmarkspreget. Platanlønn ble også funnet. I elvekantvegetasjonen 
forekommer arter som bekkeblom, flaskestarr, mjødurt, mannasøtgras, knappsiv, trådsiv, bukkeblad, 
takrør, pors, brønnkarse og vasshøymol. Et myrlendt delvis tidligere beita, nå tilplantet område har arter 
som rome, pors, duskull, stjernestarr, klokkelyng, blokkebær og blåknapp. 
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Epifyttfloraen er fattig med bare vanlige arter. De mest interessante funnene ble gjort av moser og lav 
på stein og berg i og langs elva. Klobekkemose (Hygrohypnum ochraceum) ble funnet flere steder, både 
i rolige partier langs beitemarka og lenger opp i bekkekløfta. På steiner i nedre del langs beitemarka ble 
også lurvbekkemose (Hygrohypnum luridum) og bekkeskeimose (Platyhypnidium riparioides) funnet. 
På steiner i øvre del av elva er bekkelær (Dermatocarpon luridum) og glatt lærlav (Dermatocarpon 
miniatum) ganske vanlig. Ved fossen ble revemose (Thamnobryum alopecurum) funnet. Mer vanlige 
arter som blant annet bekkelundmose (Sciuro-hypnum plumosum), mattehutremose (Marsupella 
emarginata) og buttgråmose (Racomitrium aciculare) finnes også langs elva. Ingen av de registrerte 
artene er rødlistet (jf. Kålås mfl. 2006). Lurvbekkemose og klobekkemose er arter som forekommer i 
elver og bekker og som synes å ha få funn på Sørvestlandet. Bekkelær er en typisk art for elver og 
bekker i lavlandet.  
 
 
Tabell 4. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Kvernaberget sør. 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 
Moser Hygrohypnum luridum Lurvbekkemose - 
Moser Hygrohypnum ochraceum Klobekkemose - 
Moser Platyhypnidium riparioides Bekkeskeimose - 
Moser Thamnobryum alopecurum Revemose - 

Makrolav Dermatocarpon luridum Bekkelær - 
Makrolav Dermatocarpon miniatum Glatt lærlav - 

 
Verdivurdering 
 
Lokaliteten består av to naturtypelokaliteter av henholdsvis typen viktige bekkedrag og bekkekløft. 
Bekkekløfta er forholdsvis grunn, men inneholder en liten foss og flere stryk. Skogen i kløfta er tydelig 
kulturpåvirket og det er dels hogd i nærheten, dels er det plantet sitkagran og furu (trolig berg/buskfuru). 
Berggrunnen er ensartet og vegetasjonen er fattig og dominert av blåbærskog. Også der elva passerer 
beitemark er vegetasjonen fattig og uten funn av interessante karplanter. De mest interessante funnene 
ble gjort på stein og berg i selve elva.  
 
Samlet sett har lokaliteten bare middels variasjon i substrater, habitater og lokalklima på grunn av nokså 
ensartet miljø innen hver av hovedtypene og beliggenhet i flatt landskap. Plantefelt reduserer verdien. 
Lokaliteten er velavgrenset og elva er ikke påvirket av store tekniske inngrep, men trolig er 
vannkvaliteten påvirket av næringstilførsel fra omkringliggende jordbruksarealer. 
 
Artsmangfoldet er ikke spesielt rikt, men det er noen funn av interessante arter tilknyttet bekker og 
elver. Ingen av de registrerte artene er rødlistet. Mest sannsynlig er det lite potensial for funn av sjeldne 
og rødlistede moser, lav og sopp i lokaliteten.  
 
Bekkekløften ligger innenfor boreonemoral vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte mangler 
ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten ingen prioriterte skogstyper 
Samlet sett vurderes lokaliteten til ikke å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet. 
 
Det er valgt å klassifisere lokaliteten som én naturtypelokalitet av typen viktige bekkedrag og én som 
bekkekløft, da miljøet i lokaliteten er todelt. Nedre del er en forholdsvis rolig elvestrekning der elva går 
i stryk gjennom kulturlandskap. Øvre del er en bekkekløft der elva passerer et skogsområde som er 
påvirket omkringliggende kulturlandskap, og der det er plantet en del sitkagran og furu. Som skogkløft 
har derfor lokaliteten begrenset verdi. I tillegg er det nokså liten variasjon i lokalklima, berggrunn og 
vegetasjonstyper. Lokaliteten har ikke spesielt rikt artsmangfold, men noen interessante elve/bekkearter 
ble registrert.  
 
Konklusjon  
 
Samlet sett vurderes lokaliteten "Kvernaberget sør" som lokalt verdifull (B/C i naturtypesammenheng) - 
verdi 2 (tabell 5). 
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Tabell 5. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Kvernaberget sør - 08404. UR = 
urørthet/påvirkning, ST = størrelse, TV = topografisk variasjon, VV = Vegetasjonsvariasjon, AR = 
arrondering, AM = artsmangfold, RV = rike vegetasjonstyper, DVm = død ved, mengde, DVk = død 
ved kontinuitet, TF = treslagsfordeling, GM = gamle trær (bar-, løv- og edelløvtrær samlet). 
Stjernesetting: - = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = kriteriet 
i liten grad tilfresstilles/er dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad tilfresstilles/er 
dårlig utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av stor verdi. 

Naturtype UR ST TV VV AR AM RV DVm DVk TF GM Poeng 
Kvernaberget S 0 * (*) (*) * * 0 0 0 (*) 0 2 (*) 

 
 
A: 

B: C: 

Figur 3. Kvernaberget (08404). A: Oversiktsbilde fra øvre del. B: Fra elva i øvre del av lokaliteten. 
C: Parti fra nedre del av lokaliteten. Foto: Harald Bratli. 
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Figur 4. Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Kvernaberget (08404). 
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