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FORORD 
 
 
På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning fikk Rådgivende Biologer AS ansvar for å 
gjennomføre kartlegging av naturtypen bekkekløft i Rogaland fylke i 2008. 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 er et 
sammendrag av resultatene fra de undersøkte lokalitetene.     
 
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), Toralf Tysse, Leif 
Appelgren og Mass Kåre Løyning (AMBIO miljørådgivning AS) for assistanse i felt og for 
båttransport i Erfjorden, Jøsenfjorden og Strandfjorden. Marine Harvest i Hjelmeland, ved Bernhard 
Østerbøvik, og Eidane smolt, ved Kjell Espedal, takkes for å ha stilt båt til disposisjon. Reidar Sandal 
(Statens naturoppsyn, Nesflaten) takkes for lån av båt i Suldalsvatnet. Jarle og Trine Lunde takkes for 
overnatting i Sand. David Rycroft, Gordon Rothero, David Long, Ove Førland og John Inge Johnsen 
takkes 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 28. oktober 2009 
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SAMMENDRAG 
 
Ihlen, P. G., Blom, H. H., Bratli, H., Johnsen, G. H. & Urdal, K. 2009. 

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: Oppsummering. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1250, ISBN 978-82-7658-707-4, 88 sider og vedlegg 

 
På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning har Rådgivende Biologer AS, i samarbeid med Norsk 
institutt for skog og landskap og AMBIO Miljørådgivning AS, gjennomført naturfaglige registreringer 
av naturtypen bekkekløft (F0901) for 50 lokaliteter fordelt på 10 kommuner i Rogaland fylke. Totalt 
ble det registrert 67 naturtypelokaliteter med et samlet avgrenset areal på 2345,2 daa. I tillegg til 
bekkekløfter ble det avgrenset tre fossesprøytsoner, en gammel lauvskog, to rasmarker og fire viktige 
bekkedrag. Forsand kommune har de største og mest verdifulle forvaltningsområdene, spesielt 
lokalitetene på sørsiden av og innerst i Lysefjorden. Suldal har mange forvaltningsområder med høye 
verdier, men her dekker de ikke så store arealer. Hjelmeland har mange forvaltningsområder som er 
regionalt verdifulle og som også dekker store områder, mens Vindafjord har flest forvaltningsområder 
med lav poengsetting. Strand og Gjesdal har mest forvaltningsområder med midlere verdier, mens 
Sandnes kommune har forvaltningsområder med store verdier og som dekker store arealer. Time, 
Lund og Sauda kommuner inneholder de biologisk minst interessante forvaltningsområdene.  
 
De viktigste kriteriene for verdisetting av de undersøkte lokalitetene er diskutert og gitt i egen 
samletabell og omfatter urørthet/påvirkning, topografisk variasjon, vegetasjonsvariasjon, arrondering, 
artsmangfold, rike vegetasjonstyper, død ved (mengde og kontinuitet), treslagsfordeling, gamle trær 
(bar-, løv- og edelløvtrær samlet) samt tilstedeværelse av fosseprøytsoner.  
 
Av rødlistearter var det flest registreringer i kategorien ”nær truet”, NT (23 observasjoner). Deretter 
var det 15 registreringer med kategori ”sårbare” (VU), 10 med kategorien ”sterkt truet” (EN), tre 
”kritisk truet” (CR) og to hadde ”datamangel” (DD). Lav var den organismegruppen med flest 
rødlisteforekomster i Rogaland (23), mens rødlistede moser og karplanter hadde henholdsvis 20 og 10 
registreringer. Mosene fordelte seg over 5 truethetskategorier, mens lavene var jevnt fordelt mellom 
kategoriene ”sårbar” (VU) og ”nær truet” (NT). Ingen rødlistede sopp ble registrert. I mellomboreal 
sone er det klart flest rødlistefunn i sterkt oseanisk seksjon og av disse utgjør mosene den største 
gruppen. Rødlistede lav dominerer i sørboreal vegetasjonssone og i klart oseanisk seksjon. Videre er 
det flest rødlista arter i lavereliggende strøk, opp til 50 moh, og av disse er det en klar overvekt av 
moser. Rødlistede lav opptrer hyppigst mellom høydekotene 150 og 200 m.  
 
Horngrimemose (Herbertus dicranus), kystfloke (Heterocladium wulfsbergii) og kystskeimose 
(Platyhypnidium lusitanicum) er trolig de eneste rødlisteartene som er knyttet til bekkekløfter, mens 
andre, som for eksempel kløftegrimemose (Herbertus aduncus), også vokser på fuktige og nordvendte 
bergvegger, som ikke nødvendigvis er bekkekløfter. De øvrige registrerte rødlisteartene kan også 
opptre i andre naturtyper eller habitater. Av gode indikatorer på bekkekløfter på Vestlandet med høy 
luftfuktighet kan nevnes prakttvebladmose (Scapania ornithopodioides), purpurmose (Pleurozia 
purpurea) og hinnebregne.  
 
Av de prioriterte skogstypene som er påpekt i mangelanalysen for skogvernet på Vestlandet, er det 
først og fremst kystbjørkeskoger, både i sør- og mellomboreal vegetasjonssone, som er viktige for 
Rogaland i dette prosjektet. Sterkt oseaniske furuskoger, i sørboreal vegetasjonssone, opptrer også på 
en del lokaliteter. Av skogstyper i mangelanalysen som opptrer sparsomt, kan nevnes edellauvskog og 
rikt hasselkratt. I skogvernmangelen har Norge også et ansvar for bekkekløfter, noe kommunene 
Forsand, Hjelmeland, Suldal og Vindafjord i middels til stor grad oppfyller. 
 
Et sammendrag av hver av de undersøkte lokalitetene er gitt. En mer detaljert beskrivelse av hvert 
forvaltningsområde, der det også er med kart med avgrenset naturtype/forvaltningsområde og 
fotodokumentasjon av alle lokalitetene, er gitt i de kommunevise rapportene (se litteraturlisten). Disse 
kan lastes ned på: http://www.radgivende-biologer.no/.  
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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 Norge. 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 ble undersøkt, 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”.  
 
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.  
 
Totalt er disse registreringene i gang i 14 fylker. Av disse har Rådgivende Biologer AS undersøkt 
Hordaland og Rogaland og her behandles et sammendrag av resultatene frå Rogaland. Alle 
lokalitetene er også mer utfyllende behandlet i kommunevise rapporter og det henvises til disse for 
ytterligere informasjon: Lund (Bratli mfl. 2009a), Time (Bratli mfl. 2009b), Sandnes (Bratli mfl. 
2009c), Gjesdal (Ihlen & Bratli 2009), Forsand (Ihlen mfl. 2009), Strand (Ihlen 2009a), Hjelmeland 
(Ihlen & Blom 2009a), Suldal (Ihlen mfl. 2009), Sauda (Ihlen 2009b) og Vindafjord (Ihlen & Blom 
2009b).  
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DATAGRUNNLAG OG METODE 
 
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 i denne rapporten gjengitt en tabell for 
referansedata samt et sammendrag. Tabell med de mest interessante artsforekomstene, tabell for 
verdivurdering, kart med avgrenset naturtype og/eller forvaltningsområde samt fotodokumantasjon av 
lokalitetene er gitt i kommunerapportene nevnt ovenfor.  
 
Feltarbeid 
Det er oppgitt hvem som har utført registreringen og hvilke deler av bekkekløften og om lokaliteten 
ble lite godt, middels eller meget godt dekket. Hvor mye tid som er brukt varierer noe mellom 
lokalitetene. Enkelte av lokalitetene var uforsvarlige å ta seg ned i og disse er derfor bare delvis 
underøkt. Med unntak av disse ble det brukt to arbeidsdager til feltarbeid for hver lokalitet.    
 
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 mfl. (2006). Forvaltningsområde er ”et naturområde som fremstår som en funksjonell, 
biologisk verdifull og forvaltningsmessig enhet” (Gaarder mfl. 2008). Naturtype er arealet innenfor 
forvaltningsområdet som skiller seg ut ved å ha spesielt viktige kvaliteter i forhold til 
forvaltningsområdet. I de fleste tilfellene i bekkekløftprosjektet i Rogaland fyller en naturtype opp 
hele forvaltningsområdet. Dersom det er flere naturtyper innenfor et forvaltningsområde, avgrenses 
disse separat.  
 
De fleste av lokalitetene var dårlig kjent fra før. Aktuell litteratur om områdene er 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. 2002, 
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. De mest relevante arbeidene for prosjektet er de supplerende undersøkelsene til Jordal 
(2007) og Jordal & Johnsen (2008, 2009) av naturtyper fra Rogaland. Av andre arbeider fra Rogaland 
kan nevnes Odland & Tønsberg (2007) og Odland & Tønsberg (udatert) som undersøkte lav- og 
mosefloraen til flere lokaliteter i forbindelse med mulige vassdragsutbygginger. Videre henvises det til 
andre undersøkelser og tidligere vurderinger (dersom disse finnes) av det samme området.  
 
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 og ble gjort på 
naturfaglig grunnlag. Siden prosjektet også skal fange opp mulige skogverninteresser, er inngrep som 
for eksempel granplantefelt, hogstflater og skogsbilveier normalt ikke inkludert i forvaltningsområdet. 
Granplantefelt og hogstfelter ligger vanligvis i sidene ned mot dalbunnen og når disse er tatt bort fra 
forvaltningsområdet, følger ikke alltid grensene topografien. I flere tilfeller var det ikke mulig å 
komme til i hele bekkekløften og da er de delene av forvaltningsområdet avgrenset topografisk fra 
kart. I ett tilfelle (Fjellbergåna i Suldal) var det store naturverdier som delvis fulgte bekkekløften, men 
som også var i området rett utenfor det som topografisk tilhørte bekkekløften. Arronderingen i alle 
forvaltningsområdene er også kort diskutert.  



 
Rådgivende Biologer AS Rapport 1250 9

Vegetasjon, skogstruktur og påvirkning 
Det redegjøres for hovedtrekkene i vegetasjon og i treslagsfordelingen. Vegetasjonstypeinndelingen 
følger Fremstad (1997). Truete vegetasjonstyper i skog følger Aarrestad mfl. (2001). For å vurdere 
forekomst av ”rike vegetasjonstyper”, følger vi Gaarder mfl. 2008, som setter denne grensen ved alt 
som er rikere enn småbregneskog. 
 
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. Her må presiseres at vi ikke har prioritert å undersøke alderen på 
trærne med trebor, men skjønnsmessig vurdert dette ut fra andre egenskaper, først og fremst 
tredimensjoner.   
 
Artsmangfold 
Det er gitt en generell beskrivelse av artssammensetningen med spesiell vekt på biogeografisk 
interessante artsforekomster og rødlistearter (Kålås mfl. 2006) av moser og lav (sopp på bark og ved er 
også omtalt). Disse er også gjengitt i egen samletabell. En generell oversikt over karplantefloraen er 
også gitt. Belegg (med koordinatfesting) til De naturhistoriske samlinger, Bergen Museum, 
Universitetet i Bergen, er gjort for en del av disse forekomstene. For denne type forekomster som det 
ikke er gjort belegg av, er lokaliteten koordinatfestet og lest inn i regneark for oversendelse til 
Artsdatabanken og GBIF Norge. Koordinatfesting er gjort med GPS (datum EUREF89/WGS84). 
 
”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 relativt god 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.   
 
Det har ikke vært mulig å gi et kvantitativt mål på forekomstene av de registrerte artene. Derfor er 
dette bare diskutert kvalitativt for et utvalg arter i beskrivelsen for hver lokalitet.    
 
Verdivurdering 
Her diskuteres bl.a. representativitet og sjeldenhet for naturtyper, vegetasjonstyper og arter, samt 
potensialet for funn av flere sjeldne arter. Det er også med en diskusjon av forekomster av skogstyper i 
forhold til prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003). Verdivurdering og 
samlet poengverdi er gitt for hver lokalitet. Følgende parametre er benyttet:  
 

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. 
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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. 
 

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  
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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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UNDERSØKELSESOMRÅDET  
 
En geografisk oversikt over de undersøkte lokalitetene er gitt i figur 1 nedenfor og den 
kommunevise fordelingen er vist i tabell 1. 
 

 
 

 
Figur 1. Geografisk oversikt over undersøkte lokaliteter i Rogaland. I teksten begynner 
nummereringen av lokalitetene med 84.
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Tabell 2. Oversikt over undersøkte lokaliteter i Rogaland med sentralpunkt for forvaltningsområdet.  
Lok. Kommune Lokalitet UTMWGS Registranter 
08401 Lund Skjeggestad, Drangsdalen 354306 6485725 HB, GR 
08402 Lund Skåråna: Kvednenes til Nedre Skårdal 354652 6491299 HB, GR 
08403 Time Fotlandfossen 309316 6513059 HB, GR 
08404 Time Sør for Kvernaberget 314318 6507907 HB, GR 
08405 Gjesdal Brålandfossen 349073 6525566 PGI, TT 
08406 Gjesdal Skredalia, Gilja 342677 6519995 HB, GR 
08407 Gjesdal Brekka, Gilja 341694 6520944 HB, GR 
08408 Gjesdal Håland-Eikeskogfossen 347928 6526449 PGI, TT 
08409 Forsand Brattliåna, Skurvedalen 355334 6546393 LA 
08410 Forsand Mulen- Jektagjuvet, Lysefjorden 8 lokaliteter HHB, KU* 
08411 Forsand Dalaåna 350365 6546585 LA 
08412 Forsand Andersbrekka i Lysedalen 369429 6549470 HHB, JIJ, KU* 
08413 Forsand Lysedalen 369494 6549792 HHB, JIJ, KU* 
08414 Forsand Kløstre, nord for Espedalstølen 344247 6533601 HHB, KU 
08415 Sandnes Selviksåna, Høle 330110 6531260 HB, GR 
08416 Sandnes Nonsknuten-Selvigstjørn_1 329910 6530310 HB, GR 
08417 Sandnes Nonsknuten-Selvigstjørn_2 329477 6530308 HB, GR 
08418 Sandnes Ims, Husalifjellet 325992 6532750 HB, GR 
08419 Strand Sørenden av Botnavatnet 333785 6539591 HHB, KU 
08420 Strand SØ enden av Botnavatnet 334047 6539900 PGI, LA, OF 
08421 Strand Vestsiden av Botnavatnet 332664 6540507 PGI, LA, OF 
08422 Strand NV siden av Storafjellet, Svines 332664 6540507 PGI, LA, OF 
08423 Strand Rongkleiva 331855 6556832 PGI, HHB 
08424 Strand Døvikåna 333768 6557716 PGI, HHB 
08425 Hjelmeland Lyngsåna, Rykanfossen 349308 6558889 PGI, TT 
08426 Hjelmeland Tverrbekken og Ullestadjuvet 344157 6556637 PGI, TT, OF 
08427 Hjelmeland Åmekrokjuvet, Jøsenfjorden 342421 6572939 PGI, HHB 
08428 Hjelmeland Oksajuvet, Jøsenfjorden 350912 6576602 PGI, HHB 
08429 Hjelmeland Sagåna, Målandsdalen 341047 6555194 PGI, KU 
08430 Hjelmeland Knuten og Sallia -Tysdal, Målandsdalen 338469 6554552 PGI, HHB 
08431 Hjelmeland Hiafossen-Sendingfossen til Nes, Årdal 349984 6559863 PGI, TT 
08432 Hjelmeland N-siden av Reinåsen 339902 6567793 PGI, HHB 
08433 Hjelmeland Tjøssåna 340851 6567351 PGI, ME 
08434 Suldal Jensajuvet, Ulladalen 358576 6584601 PGI, ME 
08435 Suldal Krokabekken, Ulladalen 357794 6584438 PGI, ME 
08436 Suldal Brattåna, Gunnlanut 343889 6577269 PGI, HHB  
08437 Suldal Kalvhagjuvet 341210 6577819 PGI, HHB 
08438 Suldal Falkeheirindane 2 lokaliteter PGI, TT 
08439 Suldal Nevøyvågen 339731 6589951 HHB, MKL 
08440 Suldal NV av Hestheia, Suldalsvatnet 374261 6606947 PGI, GHJ 
08441 Suldal Åsgjuvet 344747 6603252 PGI, GHJ 
08442 Suldal Indre Åserød 337155 6591050 PGI 
08443 Suldal Fjellbergåna nedre del 354688 6584589 PGI, ME 
08444 Sauda Raudalsåsen ved Storelva 355574 6616206 PGI, KU, GHJ 
08445 Sauda Nedre Lona 360497 6620147 PGI, GHJ 
08446 Vindafjord N-siden av Høgafjellet 319537 6601545 PGI, HHB 
08447 Vindafjord Haugsgjerdet, Ølen 314558 6617582 PGI, HHB 
08448 Vindafjord Haukedalen, N-siden av Fuglen 312049 6601845 PGI, HHB 
08449 Vindafjord Vikeelva-Langavatnet, Vikebygd 308471 6610558 PGI, TT 
08450 Vindafjord Kåtabø, Ølen 320163 6613959 PGI, TT 
 
Initialer, registranter: GHJ: Geir Helge Johnsen, GR: Gunhild Rønning, HB: Harald Bratli, HHB: 
Hans H. Blom, JIJ: John Inge Johnsen, LA: Leif Appelgren, ME: Mette Eilertsen, OF: Ove Førland, 
PGI: Per Gerhard Ihlen, KU: Kurt Urdal, MKL: Mass Kåre Løyning, TT: Toralf Tysse 
*Forskerne David Rycroft, Gordon Rothero og David Long var med på en befaring og har stilt 
opplysningene om sine mosefunn til vår disposisjon. 
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GENERELLE TREKK FOR ROGALAND 
 
 
Forvaltningsområdenes fordeling på antall og areal i kommunene 
Av de 50 undersøkte lokalitetene, fordelt på ti kommuner, var det en lokalitet (Døvikåna, 8424 i 
Strand kommune) som verken kunne klassifiseres som bekkekløft eller som en annen naturtype i 
henhold til DN-Håndbok 13. Av de resterende 49 forvaltningsområdene ble det totalt registrert 67 
naturtypelokaliteter med et samlet avgrenset areal på 2345,2 daa. Antall av identifiserte naturtyper 
fordelt på kommuner er vist i tabell 3. Bekkekløfter har naturligvis høyest antall og innen disse har det 
blitt avgrenset tre små fossesprøytsoner og et relativt stort areal med gammel lauvskog i Suldal. I 
tillegg ble det klassifisert fire viktige bekkedrag (E06) og to rasmarker (B01). Årsaken til dette var at 
disse lokalitetene kun var valgt ut fra topografisk kart. Det er viktig å merke seg at disse også dekker 
store arealer i forhold til totalarealet (tabell 3).  
 
Generelt har bekkekløftene en veldig heterogen vegetasjonssammensetning. Det bør derfor bemerkes 
at det innen bekkekløftene finnes vegetasjonstyper som kan klassifiseres som andre naturtyper, for 
eksempel gråor-heggeskog (F05) og rik sumpskog (F06), men som ofte bare opptrer som små 
fragmenter. I et annet tilfelle, Indre Åserød i Suldal (8442), fylles det meste av bekkekløften av rik 
edelløvskog (F01).  
 
 
Tabell 3. Fordeling av naturtyper på de 49 forvaltningsområdene i  undersøkte kommuner i Rogaland 
(areal i daa i parentes).  
 

Kommune Bekkekløft Fossesprøytsone Gammel 
lauvskog 

Viktige 
bekkedrag Rasmark Totalt 

Forsand 15 (516)      15 (516) 
Gjesdal 4 (130) 1 (3)    5 (133) 
Hjelmeland 9 (457) 1 (4)    10 (461) 
Lund 2 (113)     2 (113) 
Sandnes 3 (247)   1 (31)  4 (278) 
Sauda 2 (38)     2 (38) 
Strand 6 (60)     6 (60) 
Suldal 9 (372)  1 (21)  2 (68) 12 (461) 
Time 2 (20)   2 (178)  4 (198) 
Vindafjord 5 (68) 1 (0,2)  1 (19)  7 (87,2) 
Totalt 58 (2021) 3 (7,2) 1 (21) 4 (228) 2 (68) 67 (2345,2) 

 
 
Forvaltningsområdenes fordeling på verdi i kommunene 
Tabell 4 oppsummerer naturtypenes verdisetting med totalpoeng. Forsand er kommunen som har de 
største (tabell 3) og mest verdifulle forvaltningsområdene. Det er først og fremst lokalitetene på 
sørsiden av og innerst i Lysefjorden som gir seg utslag i høy verdi. Suldal har også mange 
forvaltningsområder med høye verdier, men her dekker de ikke så store arealer (tabell 3). Hjelmeland 
har mange lokaliteter som er regionalt verdifulle og som også dekker store områder, mens Vindafjord 
har flest lokaliteter med lav poengsetting (mest lokalt verdifulle) og som også for det meste dekker 
små arealer. Strand og Gjesdal har hovedsakelig lokaliteter med midlere verdier, mens de få 
forvaltningsområdene i Sandnes kommune har store verdier og dekker store områder (tabell 3). Time, 
Lund og Sauda kommuner inneholder de minst biologisk interessante lokalitetene (tabell 4). En mulig 
forklaring på dette er at landskapet i de kommunene, med unntak av Sauda, er relativt flatt og 
homogent.  
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Tabell 4. Fordeling av forvaltningsområdenes poengverdi 
 på undersøkte kommuner i Rogaland. 
 

  Totalpoeng   
Kommune 0 1 2 3 4 5 Totalt 
Forsand  3 1 2  9 15 
Suldal   2 2 3 5 12 
Hjelmeland   1 5 3 1 10 
Vindafjord  5  2   7 
Strand 1   3 2  6 
Gjesdal 1   2 1 1 5 
Sandnes     2 2 4 
Time   4    4 
Lund  1  1   2 
Sauda   2    2 
Totalt 2 9 10 17 11 18 67 

 
 
Forvaltningsområdenes verdi i forhold til utvalgte kriterier  
Et utvalg av de viktigste kriteriene for verdisetting (total poengverdi) av de 49 undersøkte lokalitetene 
er gitt i tabell 5. Kriteriene gjengir forskjellige typer egenskaper ved forvaltningsområdene og 
naturtypene. Det gjelder skogstruktur, vegetasjonstyper, topografi og påvirkning. Artsmangfold 
(inklusivt rødlistearter) er gitt i eget kapittel nedenfor.   
 

Tabell 5. Kriterier for verdivurdering og poengverdi for lokalitetene. UR = urørthet/påvirkning, TV = 
topografisk variasjon, VV = Vegetasjonsvariasjon, AR = arrondering, AM = artsmangfold, RV = rike 
vegetasjonstyper, DV = død ved (mengde og kontinuitet), TF = treslagsfordeling, GM = gamle trær (bar-, 
løv- og edelløvtrær samlet), Foss = fossesprøytsone. Stjernesetting: - = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet 
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. Alle lokalitetene har stjernesetting * på areal. 

 
Kommune Lokalitetsnavn Lok.nr UR TV VV AR AM RV DV TF GM Foss Tot. 

Lund Skjeggestad 8401 0 0 * 0 * 0 0 * * 0 1 
Lund Skåråna 8402 * ** ** ** ** ** 0 ** * 0 3 
Time Fotlandfossen 8403 0 * * * ** * 0 * 0 0 2 
Time Fotlandfossen, vest 8403 0 * * * ** * 0 * 0 0 2 
Time Sør for Kvernaberget 8404 0 * * * * 0 0 * 0 0 2 

Gjesdal Brålandsfossen, (bekkekløft) 8405 * ** ** ** ** * * ** * 0 4 
Gjesdal Brålandsfossen, (fossespr.) 8405 ** ** * *** ** 0 * 0 * ** 5 
Gjesdal Skredalia 8406 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gjesdal Brekka ved Gilja 8407 ** *** * ** * 0 0 0 0 0 3 
Gjesdal Håland-Eikeskogfossen 8408 *** *** *** *** * *** ** *** *** 0 3 
Forsand Skurvedalen, nedre del 8409 *** *** * ** * * * * * 0 3 
Forsand Skurvedalen, øvre del 8409 ** ** * ** * * * * * 0 1 
Forsand Mulen 8410A *** * * *** *** * * * ** 0 5 
Forsand Mulavig 8410B *** ** ** *** *** ** * * ** 0 5 
Forsand  8410C *** ** * *** ** 0 * * * 0 5 
Forsand  8410D *** ** ** *** *** ** * * ** 0 5 
Forsand Giskasetet 8410E *** ** * *** ** * * * ** 0 5 
Forsand Kjærlighetsjuvet 8410F *** ** * *** * 0 * * * 0 5 
Forsand Jektajuvet 8410G *** *** * *** * ** * * ** 0 5 
Forsand Kvernaneset 8410H *** *** * *** * 0 * * * 0 3 
Forsand Dalaåna, nedre 8411 ** ** ** ** ** 0 * ** * 0 2 
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Kommune Lokalitetsnavn Lok.nr UR TV VV AR AM RV DV TF GM Foss Tot. 
Forsand Dalaåna, øvre 8411 * * * * * 0 * * 0 0 1 
Forsand Andersbrekka 8412 * ** * ** *** 0 * * * 0 5 
Forsand Lysedalen 8413 * ** * * *** * * ** ** 0 5 
Forsand Kløstre 8414 0 * * * * 0 * * 0 0 1 
Sandnes Selvigsåna 8415 0 * * * *** 0 0 * * 0 5 
Sandnes Nonsknuten-Selvigstjørn 1 8416 * ** * ** ** 0 0 * 0 0 4 
Sandnes Nonsknuten-Selvigstjørn 2 8417 * * * * *** 0 0 0 0 0 5 
Sandnes Ims, Husalifjellet 8418 * * * * ** * 0 * * 0 4 
Strand Sørenden av Botnavatnet 8419 * ** * * ** 0 * ** ** 0 3 
Strand Sørøstenden av Botnavatnet 8420 *** ** * *** ** ** ** ** *** 0 3 
Strand Vestsiden av Botnavatnet 8421 *** ** * *** ** * * ** ** 0 4 
Strand Nordvestsiden av Storafjellet 8422 *** * ** *** ** * ** ** ** 0 4 
Strand Rognkleiva 8423 ** ** ** ** ** ** * ** * 0 3 
Strand Døvikåna 8424 0 * * * 0 0 0 * 0 0 0 

Hjelmeland Lyngsåna 8425 ** *** ** *** ** ** * ** * 0 5 
Hjelmeland Tverrbekken 8426 ** * ** ** * 0 * ** * 0 3 
Hjelmeland Ullestadgjuvet 8426 *** ** * *** * 0 * * 0 ** 3 
Hjelmeland Åmekrokgjuvet 8427 *** *** ** *** ** ** * * * 0 4 
Hjelmeland Oksagjuvet 8428 *** *** ** *** * * * * 0 0 3 
Hjelmeland Sagåna 8429 ** * * * ** 0 ** * ** 0 3 
Hjelmeland Knuten og Sallia 8430 ** *** ** *** ** ** ** ** * 0 4 
Hjelmeland Hiafossen-Sendingfossen 8431 *** *** * *** ** 0 * * * 0 4 
Hjelmeland Nordsiden av Reinåsen 8432 * * * * * 0 * * * 0 2 
Hjelmeland Tjøssåna 8433 * * * * ** 0 * * ** 0 3 

Suldal Jensajuvet 8434 *** * * *** * * * * ** 0 2 
Suldal Krokabekken 8435 *** * * *** * * * * ** 0 2 
Suldal Brattåna 8436 ** ** ** *** ** * ** * * 0 4 
Suldal Kalvhagjuvet 8437 *** ** ** *** ** * ** * * 0 4 
Suldal Falkeheirindane, øvre 8438 *** ** ** *** ** * ** ** * 0 5 
Suldal Falkeheirindane, nedre 8438 * * * *** ** *** ** *** * 0 4 
Suldal Nevøyvågen 8439 * ** ** ** * * ** ** * 0 3 
Suldal NV av Hestheia 8440 ** ** ** *** *** ** ** *** ** 0 5 
Suldal Åsgjuvet 8441 * ** ** ** ** ** *** *** ** 0 3 
Suldal Indre Åserød 8442 ** ** *** ** ** *** *** *** *** 0 5 
Suldal Fjellbergåna (bekkekløft) 8443 * *** ** ** *** ** *** *** *** 0 5 
Suldal Fjellbergåna (gml. lauvskog) 8443 ** * ** *** *** ** *** *** *** 0 5 
Sauda Raundalsåsen 8444 ** * * *** * * * * ** 0 2 
Sauda Nedre Lona 8445 ** * * ** * 0 * * ** 0 2 

Vindafjord Nordsiden av Høgafjellet 8446 ** * * ** ** * * ** * 0 3 
Vindafjord Haugsgjerdet i Ølen 8447 * * * ** * 0 * * * 0 1 
Vindafjord Haukedalen 8448 * * * ** * 0 * * * 0 1 
Vindafjord Vikelva 8449 * * * ** * 0 * * * 0 1 
Vindafjord Kåtabø, nord 8450 ** * * ** ** 0 * * ** 0 1 
Vindafjord Kåtabø, sør 8450 ** * ** * ** ** * *** ** 0 3 
Vindafjord Kåtabøfoss 8450 ** * * ** ** 0 * * ** * 1 

 
Urørthet og arrondering 
Ikke uventet er det mange lokaliteter som får lav verdi når det gjelder urørthet. Hovedårsaken til dette 
er først og fremst til dels store granplantefelt som ofte strekker seg helt ned til elvestrengen, samt at de 
også har en del hogstfelt og innmark (mest beite). Noen av elvene har også redusert vannføring i 
forbindelse med vannkraftproduksjon. I tillegg er det en del skogsbilveier og kraftlinjer som gir liten 
verdi på urørthet. Derimot er det flere av lokalitetene som starter ved havnivå i Lysefjorden, 
Jøsenfjorden og Erfjorden, samt ved Botnavatnet i Strand som får høye verdier på urørthet. Dette 
skyldes at disse er vanskelig tilgjengelige (bare mulig med båt) og ofte ekstremt bratte og utsatt for 
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ras. Lokalitetene som har liten verdi på urørthet har ofte også mindre god arrondering, noe som for 
eksempel skyldes at forvaltningsområdet eller naturtypen er oppskåret på grunn av inngrep som 
skogsbilveier og kraftlinjer. 
 
Topografisk variasjon 
De fleste bekkekløftene viser stor topografisk variasjon, noe som skyldes at de fleste inneholder både 
vertikale gjel, bratte lisider samt blokk- og rasmarker. Videre har noen slak helning, mens andre er 
ekstremt bratte (Lysefjorden). I tillegg varierer eksposisjonen en hel del innen mange bekkekløfter. 
Lokalitetene med liten topografisk variasjon sammenfaller med at landskapene her er flatere (for 
eksempel på Jæren), mer homogene og mindre variert i forhold til de andre.     
 
Vegetasjonsvariasjon og rike vegetasjonstyper 
Tabell 5 viser at det vanligvis er liten variasjon i vegetasjonssammensetningen innen bekkekløftene. 
Dette bildet er ikke helt korrekt fordi de fleste bekkekløftene har flere partier med vegetasjonstyper ut 
over den dominerende typen, men disse opptrer bare i så små fragmenter at de ikke kan sammenliknes 
med den dominerende vegetasjonstypen. Typisk er naturtypen dominert av for eksempel 
blåbærskoger, mens det i fuktigere partier kan være innslag av storbregneskoger og røsslyng-
blokkebærfuruskoger på tørre knauser. Rike vegetasjonstyper opptrer spredt i Rogaland og derfor 
ligger verdien på forvaltningsområdene for dette temaet ofte på 0 eller en stjerne.    
 
Død ved, treslagsfordeling og gamle trær 
Den dominerende vegetasjonstypen i bekkekløftene i Rogaland er blåbærskoger med bjørk i tresjiktet. 
Denne opptrer vanligvis som ung skog fordi den har kommet til i nyere tid etter opphør av beite (se for 
eksempel Bendiksen mfl. 2008). I motsetning til bekkekløftene i østligere strøk av Norge (Gaarder 
mfl. 2008), er derfor ikke død ved særlig utbredt i Rogaland (tabell 5). Derimot kan det opptre en del 
død ved (ofte med lang kontinuitet) i forbindelse med bekkekløfter i Rogaland dominert av røsslyng-
blokkebærfuruskoger og edelløvskoger. Treslagsfordelingen gir også stor sett lave verdier, mens i 
områdene med edelløvskoger og gammel lauvskog får kriteriet høyere verdi. Det samme gjelder også 
for gamle trær, med unntak av at det har vært observert flere gamle trær også i forvaltningsområder 
dominert av furuskoger.   
  
Artsmangfold 
Samlet sett varierer artsmangfoldet mellom relativt lite variert (med få sjeldne og/eller kravfulle arter 
og der enkelte rødlistearter forekommer) til rikt variert (særlig viktige/rike forekomster av arter i 
kategori EN og/eller CR). En samlet oversikt over fordelingen av truethetskategorier på 
forvaltningsområdene er vist i tabell 6. Av rødlistearter var det som ventet flest registreringer i 
kategorien ”nær truet” (NT), med 23 observasjoner i Rogaland. Rødlistekategorien med nest høyest 
antall funn var de som regnes som ”sårbare” (VU), med 15 registreringer. I tillegg var 10 ”sterkt truet” 
(EN), 3 ”kritisk truet” (CR) og 2 hadde ”datamangel” (DD). Lav var den organismegruppen med flest 
rødlistefunn i Rogaland (23), deretter kommer mosene (20 funn) og til slutt karplantene med 10 
registreringer. Mosene fordelte seg over 5 truethetskategorier, mens lavene var omtrent jevnt fordelt 
mellom kategoriene ”sårbar” (VU) og ”nær truet” (NT). Når det gjelder lav, må det presiseres at store 
epilittiske slekter som Aspicilia, Lecidea, Porpidia og Rhizocarpon er så dårlig kjent at de ikke er 
vurdert for rødlista (Einar Timdal pers. med.). Sopp var det ingen registrerte rødlisteforekomster av i 
de undertsøkte områdene i Rogaland, noe som bl.a. skyldes at det ble lagt minst innsats på denne 
organismegruppen. For detaljer om funn av rødlistearter, henvises til vedlegg 1, samt til de 
kommunevise rapportene.  
 
I forhold til tidligere kjente rødlisteforekomster fra Rogaland, som i følge Artskart 
(www.artsdatabanken.no) inneholder totalt ca 1200 lav (i Ascomycota er de fleste licheniserte) og 250 
moser, har bekkekløftprosjektet i Rogaland gitt et betydelig bidrag, spesielt av moser.  
 
Av de registrerte rødlisteartene er det vanskelig å trekke fram noen som bare er knyttet til 
bekkekløfter, men horngrimemose (Herbertus dicranus), kystfloke (Heterocladium wulfsbergii) og 
kystskeimose (Platyhypnidium lusitanicum) ser ut til å være slike arter. Kløftegrimemose (Herbertus 
aduncus) derimot, vokser også på fuktige og nordvendte bergvegger, men som ikke nødvendigvis er 
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en del av et bekkekløftmiljø. De andre registrerte rødlisteartene kan også opptre i andre naturtyper 
eller habitater. Av gode indikatorer på områder med høy luftfuktighet på Vestlandet kan nevnes 
prakttvebladmose (Scapania ornithopodioides), purpurmose (Pleurozia purpurea) og hinnebregne. 
  
Tabell 6. Fordeling av rødlistearter for de 49 forvaltningsområdene.  
 
Artsgruppe CR – 

Kritisk truet 
EN – 

Sterkt truet 
VU – 

Sårbar 
NT – 

Nær truet 
DD – 

Datamangel 
Totalt 

Moser 3 10 1 4 2 20 
Lav 0 0 12 11 0 23 
Karplanter 0 0 2 8 0 10 
Sopp 0 0 0 0 0 0 
Alle grupper 3 10 15 23 2 53 
 
 
Fordeling av rødlistearter på vegetasjonssoner og –seksjoner 
For Rogaland er forekomstene av rødlistearter sortert på vegetasjonssoner og –seksjoner i tabell 7. Her 
fremgår det at rødlistearter i både nordboreal og boreonemoral vegetasjonssoner omtrent er 
fraværende. I mellomboreal sone er det klart flest rødlistefunn i sterkt oseanisk seksjon og av disse 
utgjør mosene den største gruppen. En annen tydelig gruppe er de som opptrer i sørboreal 
vegetasjonssone og i klart oseanisk seksjon. I denne gruppen dominerer lavene, noe som indikerer at 
de rødlistede lavene opptrer i mer varme og mindre fuktige områder enn mosene.  
 

Tabell 7. Fordeling av rødlistearter på vegetasjonssoner og –seksjoner. 
 

Vegetasjonsseksjon 
 Vegetasjonssone Data 

Klart oseanisk Sterkt oseanisk 
(humid) Totalt 

Nordboreal Sum rødl-lav  1 1 
  Sum rødl-mose  0 0 
  Sum rødl-karpl  0 0 
  Sum rødl-samla  1 1 
  Totalt antall lok.  3 3 
Mellomboreal Sum rødl-lav 1 3 4 
  Sum rødl-mose 2 13 15 
  Sum rødl-karpl 1 2 3 
  Sum rødl-samla 4 18 22 
  Totalt antall lok. 10 15 25 
Sørboreal Sum rødl-lav 15 2 17 
  Sum rødl-mose 2 3 5 
  Sum rødl-karpl 4 3 7 
  Sum rødl-samla 21 8 29 
  Totalt antall lok. 24 9 33 
Boreonemoral Sum rødl-lav 1 0 1 
  Sum rødl-mose 0 0 0 
  Sum rødl-karpl 0 0 0 
  Sum rødl-samla 1 0 1 
  Totalt antall lok. 2 4 6 
Sum rødlistet lav   17 6 23 
Sum rødlistet moser 4 16 20 
Sum rødlistet karplanter  5 5 10 
Sum rødlistet samla 26 27 53 
Totalt antall lok. 36 31 67 
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Fordeling av rødlistearter på høyde over havet og eksposisjon 
I tabell 8 er forekomstene av rødlistearter sortert på høyde over havet. I forhold til antall lokaliteter er 
det flest rødlista arter i lavereliggende strøk, opp til 50 moh. Av disse er det en klar overvekt av moser. 
Mellom høydekotene 150 og 200 m opptrer lavene hyppigst. En mulig feilkilde med 
rødlisteforekomster i forhold til høyde over havet er at i mange tilfeller ble rødlistearten funnet rett 
over havnivå (for eksempel langs Lysefjorden), mens topografien gjorde at resten av bekkekløften var 
umulig å undersøke.  
 

Tabell 8. Fordeling av antall rødlistearter på høydeintervaller (i moh.). 
 

Høyde-
intervall 

Sum rødl-
lav 

Sum rødl-
mose 

Sum rødl-
karpl 

Sum rødl-
samla 

Totalt antall 
lokaliteter 

1-50 1 15 4 21 15 
51-100 5 0 2 7 4 
101-150 1 0 0 1 1 
151-200 11 4 3 18 10 
201-250 2 0 0 2 1 
251-300 2 0 0 2 1 
301-350 0 1 0 1 1 
351-400 1 0 0 1 1 

Totalt 23 20 10 53 34 
  
 
Av tabell 9 fremgår det at i forhold til totalt antall lokaliteter er det desidert flest rødliste arter på de 
nordvendte lokalitetene. Innenfor denne gruppen er moser i overvekt i forhold til lav. Rødlistede lav 
derimot opptrer også ved andre eksponeringer. En feilkilde her er at lokalitetene ikke er tilfeldig valgt 
ut, men at mange nordvendte lokaliteter er valgt ut til undersøkelsen med hensikt.  
 
 

Tabell 9. Fordeling av rødlistearter i forhold til eksponering. 
 
 NØ N NV V SV S SØ Ø Totalt 
Sum rødl-lav 7 6 4 3 1 1 1 0 23 
Sum rødl-mose 0 16 2 1 0 0 0 1 20 
Sum rødl-karpl 0 4 2 0 1 1 1 1 10 
Sum rødl-samla 7 26 8 4 2 2 2 2 53 
Totalt antall lok. 7 30 8 5 11 2 2 2 67 

 
 
Vurdering av mangler i skogvernet 
Av de prioriterte skogstypene som er påpekt i mangelanalysen for skogvernet på Vestlandet (Framstad 
mfl. 2002, 2003), er det først og fremst kystbjørkeskoger, både i sør- og mellomboreal 
vegetasjonssone, som skiller seg ut som viktige i Rogaland. Sterkt oseaniske furuskoger, i sørboreal 
vegetasjonssone, opptrer også på en del lokaliteter. Av andre skogstyper i mangelanalysen som opptrer 
er det spesielt edellauvskog og rikt hasselkratt som bør nevnes. 
 
I skogvernmangelen har Norge også et ansvar for bekkekløfter. Det er spesielt kommunene Forsand, 
Hjelmeland, Suldal og Vindafjord som i middels til stor grad oppfyller dette ansvaret, mens Sauda,  
Strand og Gjesdal oppfyller dette ansvaret i middels til liten grad. Ansvaret for bekkekløfter oppfylles 
bare i liten grad i Sandnes, Lund og Time kommuner.  
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LUND KOMMUNE 
 

 
 

Figur 2. Oversikt over undersøkte bekkekløfter i Lund kommune. 
 
 
LOKALITET 08401 SKJEGGESTAD      1 POENG 
Referansedata 08401  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning 
Vegetasjonssone Boreonemoral vegetasjonssone (BN) 
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk vegetasjonsseksjon (O2) 
Vegetasjonstype Blåbæreikeskog 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 354306 - 6485725 
Høyde over havet 65 – 115 moh. 
Areal 16 daa 
Inventert  Harald Bratli & Gunhild Rønning, 16. september 2008 

 
Lokaliteten ligger i Drangsdalen på sørsiden av Hovsvatnet, et stykke nord for Moi i Lund kommune. 
Den omfatter selve bekkekløften som elva Lisåna danner fra hovedveien like ovenfor utløpet i 
Hovsvatnet ca. 65 moh. til jernbanelinja ca. 115 moh.  
 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt 
kjølig, med et gjennomsnitt på rundt 15-20°C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og 
februar, som er kaldeste måned, har snittemperaturer i underkant av 0 °C. Middeltemperaturen i løpet 
av et år ligger mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 3000 mm. 
 
Lokaliteten har begrenset topografisk variasjon og berggrunnen er fattig. Bekken er en forholdsvis 
liten, rolig bekk i nokså slak nordvendt dalside. Det bidrar til et nokså gunstig lokalklima. 
Vegetasjonen er ensartet med for det meste blåbæreikeskog. Et parti med hagemarkpreget eikeskog 
ved kulturmarka på vestsiden er tatt med. I tresjiktet er det eik, selje, bjørk, rogn, noe gran, hassel og 
svartor. Skogen er gjennomgående ung og hogstpåvirket og naturskogselementer mangler for en stor 
del. Noe død ved ble registrert. På østsiden av lokaliteten er det plantet gran og i øvre del er det hogd 
skog inntil lokaliteten. Videre oppover langs lia er vegetasjonen fattigere. Litt innslag av skogfiol og 
legeveronika ble observert. Langs bekken er det rikelig med store steiner og berg, men bare nokså 
vanlige moser og lav ble observert. Det samme gjelder epifyttiske lav, der noen mer kravfulle arter 
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tilknyttet slett bark ble observert, blant annet vanlig skriftlav (Graphis scripta), skjørblæremose 
(Frullania fragillifolia) og brun skriblelav (Opegrapha rufescens). I skogbunnen er stortujamose 
(Thuidium tamariscinum) vanlig. Også kystkransemose (Rhytidiadelphus loreus) og rødmuslingmose 
(Mylia taylorii) ble funnet. På bergene finnes arter som stripefoldmose (Diplophyllum albicans) og 
trøsåtemose (Campylopus flexuosus). Ingen rødlistede arter ble funnet. 
 
Nærheten til kulturmark preger lokaliteten. Utover hogstpåvirkning og tilplanting er lokaliteten berørt 
av hovedveien som passerer i bru nederst ved Hovsvannet, samt jernbanelinjen som passerer i bro over 
bekken øverst i lokaliteten. I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge 
(Framstad mfl. 2002, 2003) finnes ingen av de priorterte skogstypene i lokaliteten.  
 
Samlet sett vurderes Skjeggestad som lokalt verdifull (eller C i naturtypesammenheng) – verdi 1  
 
 
LOKALITET 08402 SKÅRÅNA      3 POENG 
Referansedata 08402  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning 
Vegetasjonssone Sørboreal (SB) 
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Alm-lindeskog, blåbæreikeskog, blåbærskog, røsslyng-blokkebærskog 

og bærlyngskog 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 354652 - 6491299 
Høyde over havet 105 – 225 moh. 
Areal 97 daa 
Inventert  Harald Bratli & Gunhild Rønning, 16. og 17. september 2008 

 
Lokaliteten ligger nord for Hovsvatnet, et stykke nord for Eik i Lund kommune. Den omfatter selve 
bekkekløften som Skåråna danner fra utløpet i Storåna ved Kvernnes til et stykke øst for Nedre 
Skårdal. Den omtalte delen av bekkekløften dekker et vertikalt spenn fra 105 til 225 moh. Klimaet er 
preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig, med et 
gjennomsnitt på rundt 15-20°C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og februar, som er 
kaldeste måned, har snittemperaturer i underkant av 0 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger 
mellom 4-6 °C. Årsnedbøren ligger mellom 3000 og 4000 mm. 
 
Lokaliteten har stor variasjon i topografi. Berggrunnen er overveiende fattig og lite variert, men lokalt 
noe rikere. Den markerte kløfta gir rikelig med store blokker, sildreflater og høye bergvegger. Flere 
fosser finnes og det er fosserøyksoner og gunstig miljø for fuktighetskrevende arter. Kløfta svinger 
slik at bergveggene blir eksponert i ulike himmelretninger og følgelig er det bra variasjon i lysforhold 
og lokalklima. Det er ingen tekniske inngrep i selve kløfta og arronderingen er god. I nedre del er det 
en del påvirkning fra utfyllinger langs vei som går i bro over elva. Vegetasjonen er variert med alm-
lindeskog, blåbæreikeskog, blåbærskog, røsslyng-blokkebærskog og bærlyngskog. De rike 
løvskogsdominerte typene dominerer i nedre del.  Her er ask, eik, lind, osp, rogn, bjørk, hassel og litt 
svartor i tresjiktet. Lenger opp overtar bjørk og furu i tresjiktet. Fire store, tidligere styvede linder ble 
registrert og det er en del stor eik, lind og ask i nedre del av kløfta. I den bratte kløfta er det rikelig 
med fuktighetskrevende mose- og lavvegetasjon på bergvegger, blokker, sildreflater og fosserøyksoner  
 
Artsmangfoldet i dette miljøet inneholder flere interessante arter. Enkelte krever forholdsvis rik 
berggrunn og en del kravfulle karplanter ble funnet. Det ble ikke funnet rødlistede arter, men det antas 
at det er potensial for rødlistede arter ut fra tilgang på egnet substrat og tidligere funn av en rødlistet 
lav i nærheten.  Blant de mest interessante funnene var gullhårmose (Breutelia chrysocoma).  I 
fosserøyksone på skrånende berg ned mot elva ble pelssåtemose Campylopus atrovirens) og 
elvetrappemose (Nardia compressa) registrert. På bergveggene nederst ble arter som rottehalemose 
(Isothecium alopecuroides), kystband (Metzgeria conjugata) og krusfellmose (Neckera crispa) funnet. 
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På blokker i skogbunnen finnes arter som storstylte (Bazzania trilobata), kystjamnemose 
(Plagiothecium undulatum) og kystkransemose (Rhytidiadelphus loreus). Ellers ble rødmesigmose 
(Blindia acuta) og bergskortemose (Cynodontium polycarpon) funnet. Epifyttvegetasjonen var preget 
av slettbarksarter som Arthopyrenia analepta, brun skriblelav (Opegrapha rufescens), vanlig rurlav 
(Thelotrema lepadinum) og muslinglav (Normandina pulchella). Ellers ble stiftfiltlav (Parmeliella 
triptophylla) funnet. Av moser kan nevnes skjørblæremose (Frullania fragillifolia) og krypsilkemose 
(Homalothecium sericeum) på lind i sørvendt eikeskog på vestsiden av elva. 
 
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), finnes 
ingen priorterte skogstyper utover edelløvskog som generelt angis å mangle. Samlet sett vurderes 
Skåråna derfor i beskjeden grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet. 
 
Samlet sett vurderes Skåråna som regionalt verdifull (eller B i naturtypesammenh.) – verdi 3 
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TIME KOMMUNE 
 

 

Figur 3. Oversikt over undersøkte bekkekløfter i Time kommune. 
 
 
LOKALITET 08403 FOTLANDSFOSSEN    2 POENG 
Referansedata 08403  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning 
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 

 
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.  
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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 skogkledd 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). 
 
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 (eller B/C i 
naturtypesammenheng) – verdi 2.  
 
 
LOKALITET 08404 SØR FOR KVERNABERGET   2 POENG 
Referansedata 08404  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning 
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 

 
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.  
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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 (eller B/C i 
naturtypesammenheng) - verdi 2. 
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GJESDAL KOMMUNE 
 

 
 

Figur 4. Oversikt over undersøkte bekkekløfter i Gjesdal kommune. 
 
 
LOKALITET 08405 BRÅDLANDSFOSSEN   5 POENG 
Referansedata 08405  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Sørboreal 
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Blåbærskog  
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 349073 - 6525566 
Høyde over havet 70 – 180 moh. 
Areal 56 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Toralf Tysse, 10. oktober 2008 

 
Brådlandsfossen ligger i Indre Øvstabøjuvet, en sidedal til Frafjorddalen, ca. 6 km fra Frafjorden i 
Gjesdal kommune. Bekkekløfta er vestvendt og den øvre delen av bekkekløfta er dyp og trang og har 
flere høye og vertikale gjel. Lenger nedover flater kløfta mer ut. Videre finnes en del blokkmark, 
skrenter og bergvegger. Elva renner med forholdsvis slak helning langs hele strekningen og ved 
høydekote 90 m er det en tydelig fossesprøytsone. Berggrunnen består av gneis og granittisk gneis. 
Løsmassedekket består av skredmateriale på sørsiden av elven og et lite felt med breelvavsetninger 
nederst på lokaliteten. Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. 
Sommertemperaturen er kjølig og vintertemperaturen er relativt høy, og februar, som er kaldeste 
måned, har snittemperaturer mellom 0 og minus 3 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger 
mellom 4-6 °C. Årsnedbøren ligger som regel mellom 3000 og 4000 mm. Det er i snitt ca. 50 dager 
med snødekke >5 cm hver vinter. Forvaltningsforslaget i Brådlandsfossen inneholder to naturtyper: 
bekkekløft (1), mellom høydekotene 70 og 180, og en fossesprøytsone (2), ved høydekote 90. I 
forvaltningsområdet er det en sti som går parallelt med elva og som krysser den ved et sted. 
Arronderingen er derfor god og bekkekløften er økologisk velfungerende.  
 
Vegetasjonen domineres av blåbærskog (A4) med bjørk, og delvis furu, i tresjiktet. Fra brua og opp til 
øvre del av forvaltningsområdet er det en del beite, og vegetasjonen her har preg av hagemark med 
bjørk. Inne i mellom er det også partier med lavurt- (B1), småbregne- (A5) og storbregneskoger (C1). 
Det er ingen truete vegetasjonstyper i ved Brådlandsfossen (Aarrestad mfl. 2001, Fremstad & Moen 
2001). Skogen i kløfta, og spesielt blåbærskogen domineres av bjørk, og er for det meste relativ ung. 
Skogbildet er relativt homogent i form av liten sjiktning. 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 begrenset. Enkelte stående døde trær finnes inne i mellom. I tillegg til beitepåvirkningen, er 
området noe påvirket av hogst. Epifyttfloraen er relativt fattig. På bjørk ble det bare registrert arter i 
kvistlavsamfunnet (vanlig kvistlav, papirlav, hengestry etc.) og på rogn ble det funnet arter som for 
eksempel sølvkrittlav (Phlyctis argena) og vortekantlav (Lecanora chlarotera). På furubark er det 
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rikelig med madeirastry (Usnea silesiaca). Av fuktighetskrevende kryptogamer på stein langs og 
delvis nedsenket i elva, ble det hovedsaklig registrert vanlige arter for slike miljøer, men funnet av 
kulegråmose (Racomitrium ellipticum) er verdt å nevne.   
 
På fuktig og delvis skyggefull bergvegg i øvre del kan nevnes prakttvebladmose (Scapania 
ornithopodioides) og purpurmose (Pleurozia purpurea), vengemose (Douinia ovata), stivkulemose 
(Bartramia ithyphylla), krusfellmose (Neckera crispa), kysturnemose (Rhabdoweisia crispata) og 
kammose (Ctenidium molluscum). Under tørre, overhengende berg ble det også bare registrert arter 
som er vanlige for denne type substrat på Vestlandet (Botnen 1984). Karplantefloraen er lite variert, 
og består av arter som bjørk, og delvis, selje, svartor og rogn, i tresjiktet. I feltsjiktet dominerer helt 
arter vanlige for blåbærskoger (Fremstad 1997). Hele forvaltningsområdet har også rikelig med 
hinnebregne og bergfrue.  
 
Fossesprøytsonen i Brådlandsfossen har kjente forekomster av trollskjegg (Bryoria bicolor, NT) og 
praktlav (Cetrelia olivetorum, VU), mens forekomsten av piggtrollskjegg (Bryoria smithii, VU) trolig 
er utgått fra lokaliteten (Tønsberg mfl. 1996). Det må også nevnes at søket etter Aspicilia ”scabrida” 
(Degelius 1948) var negativt.  
 
Bekkekløften i Brådlandsfossen 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 kystbjørkeskog. I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt 
ansvar for bekkekløfter, og Brådlandsfossen vil i middels grad oppfylle dette ansvaret. Samlet sett 
vurderes Brådlandsfossen i stor til middels grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes Brådlandsfossen som nasjonalt verdifull (eller A i naturtypesammenheng) 
– verdi 5. 
 
 
LOKALITET 08406 SKREDALIA VED GILJA    0 POENG 
Referansedata 08406  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning 
Vegetasjonssone Sørboreal vegetasjonssone 
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk (O2) til sterkt oseanisk seksjon (O3) 
Vegetasjonstype Blåbærskog 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 342677 - 6519995 
Høyde over havet 140 – 200 moh. 
Areal 3 daa 
Inventert  Harald Bratli & Gunhild Rønning, 14. september 2008 

 
Lokaliteten ligger på sørsiden av riksvei 45 mellom Gilja og Byrkjedal i Gjesdal kommune. Den ligger 
i en bratt nordvendt li i Giljajuvet i høydeintervallet 140 til 200 moh. Med beliggenhet på grensa 
mellom klart oseanisk og sterkt oseanisk seksjon er den derfor lokalklimatisk gunstig for 
fuktighetskrevende moser og lav. Vegetasjonen er fattig med blåbærskog der ung bjørk dominerer i 
tresjiktet. Det er også litt einer og rogn. Kun vanlige blåbærskogsarter ble registrert i skogen. I den 
lille kløfta ble noen fuktighetskrevende moser funnet, som pelssåtemose (Campylopus atrovirens), 
fleinljåmose (Dicranodontium denudatum) og stripefoldmose (Diplophyllum albicans). Ingen 
rødlistede arter ble funnet. 
 
Lokaliteten er marginal med hensyn til bekkekløftmiljø, rike vegetasjonstyper og artsmangfold, men 
noe egnet substrat er til stede. Men kløfta er mye grunnere og bekken mye mindre enn det som 
framgår av økonomisk kart. Den er dessuten sterkt påvirket av veibygging. Derfor er det ikke 
avgrenset naturtypelokalitet på stedet. I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i 
Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), mangler priorterte skogstyper.  
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Samlet sett er Skredalia marginal som bekkekløft og det er heller ikke funnet arter eller 
habitater som tilsier avgrensing naturtypelokalitet – verdi 0. 
 
 
LOKALITET 08407 BREKKA VED GILJA   3 POENG 
Referansedata 08407  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning 
Vegetasjonssone Sørboreal vegetasjonssone (SB) 
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Blåbærskog og beitemark, bergvegg. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 341694 - 6520944 
Høyde over havet 90 – 225 moh. 
Areal 41 daa 
Inventert  Harald Bratli & Gunhild Rønning, 14. september 2008 

 
Lokaliteten ligger sør for Gilja på sørsiden av Dirdalselva i Gjesdal kommune. Den ligger i den bratte, 
overveiende nordøstvendte lia ved Giljahagen. Elva Brekkebekken, som kommer fra 
Brekkestølsvatnet, danner her et markert juv i nedre del av lia i overkant av beitemark på Giljahagen. 
Elva fortsetter langs den ene siden av beitet før den munner ut i Dirdalselva. Den omtalte delen av 
bekkekløfta dekker et vertikalt spenn fra 90 til 225 moh.  
 
Berggrunnen består av gneis og granittisk gneis. Bortsett fra et lite område med fluviale avsetninger 
nederst består løsmassedekket av et tykt morenelag. Klimaet er preget av mye nedbør og mange 
nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig, med et gjennomsnitt på 10-15 °C i juli og 
august. Vintertemperaturen er relativt høy, og februar, som er kaldeste måned, har snittemperaturer 
mellom 0 og minus 3 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 4-6 °C. Årsnedbøren 
ligger som regel mellom 3000 og 4000 mm. Den trange kløfta i nedre del gir lokalklima ved høy 
luftfuktighet og skyggefulle partier. 
 
Lokaliteten har stor variasjon i topografi, mens berggrunnen er mindre variert. Den markerte kløfta gir 
rikelig med store blokker, sildreflater og høye bergvegger. Flere fosser finnes. Kløfta gjør noen 
svinger slik at bergveggene blir eksponert i ulike himmelretninger og følgelig er det stor variasjon i 
lysforhold og lokalklima. Det er ingen tekniske inngrep i selve forvaltningsområdet og arronderingen 
er god. Vegetasjonen er av typen frisk fattigeng i nedre del og beitepåvirket blåbærskog med bjørk, 
gran og rogn i tresjiktet. I den bratte kløfta er vegetasjonen preget av mose- og lavvegetasjon på 
bergvegger, sildreflater og blokker. Skogen kan karakteriseres som en type blåbærskog og 
småbregneskog. Beitepåvirket blåbærskog overtar i øvre del. Her er bjørk ganske vanlig i tresjiktet. 
Ellers inngår eik, lind, rogn og osp i tresjiktet. Trærne er gjennomgående unge, men noen større trær 
finnes. Karplantefloraen er forholdsvis vanlig, med innslag av noen mer kravfulle arter. Mest 
interessant var funn av hinnebregne (Hymenophyllum wilsonii) som finnes på bergveggene flere steder 
langs hele strekningen. 
 
De mest interessante artsfunnene var av moser på berg og steinblokker. Arter som gullhårmose 
(Breutelia chrysocoma), pelssåtemose (Campylopus atrovirens), raspljåmose (Dicranodontium 
asperulum), fleinljåmose (Dicranodontium denudatum), bergljåmose (Dicranodontium uncinatum), 
Isothecium myosuroides var. Brachythecioides og kaursvamose (Trichostomum tenuirostre) ble 
funnet. Ingen rødlistede arter ble funnet, men potensialet er opplagt til stede med rikelig substrat og 
egnet lokalklima for oseaniske arter. 
 
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), finnes 
ingen priorterte skogstyper, men bekkekløfter er generelt mangelfullt dekket i skogvernet. Lokaliteten 
vurderes derfor til å dekke opp mangler i skogvernet i liten grad.  
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Samlet sett vurderes Brekka som regionalt verdifull (eller B i naturtypesammenheng) -verdi 3. 
 
 
LOKALITET 08408 HÅLAND-EIKESKOGFOSSEN  3 poeng 
Referansedata 08408  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Sørboreal til boreonemoral 
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Rik edelløvskog. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 347928 - 6526449  
Høyde over havet 50 – 100 moh. 
Areal 33 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Toralf Tysse, 10. oktober 2008 

 
Lokaliteten ligger mellom Håland og Eikeskog i Frafjorddalen, ca. 6 km fra Frafjorden i Gjesdal 
kommune. Hele bekkekløften er tydelig markert i landskapet som ellers består av meget bratte 
fjellsider.  Bekkekløften er jevnt over meget dyp og med store vertikale gjel mellom 5 til 50 m høye på 
begge sider av dalbunnen, som har mange steinblokker. Det må presiseres at det er et meget risikabelt 
område å bevege seg i og derfor var det bare mulig å komme til i et lite parti i nedre del. Berggrunnen 
består av gneis og granitt og bortsett fra breelvavsetninger nederst på lokaliteten er det kun bart fjell. 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt 
kjølig og vintertemperaturen er relativt høy, og februar, som er kaldeste måned, har snittemperaturer 
mellom 0 og minus 3 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 4-6 °C. Årsnedbøren 
ligger som regel mellom 3000 og 4000 mm. Det er i snitt ca. 50 dager med snødekke >5 cm hver 
vinter. Forvaltningsforslaget sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde). Nedre grense er 
satt ved høydekote 50 og øvre grense er satt ved høydekote 100. Bekkekløften er velavgrenset fordi 
den defineres av tydelige og meget høye vertikale gjel. Det er lite inngrep i selve bekkekløften, 
arronderingen er god og bekkekløften er økologisk velfungerende.  
 
Det er ikke mulig å komme til i de fleste områdene, men basert på vegetasjonen basert på kikkert, 
består det meste av rike edelløvskoger. I følge Jordal & Johnsen (2008) er de viktigste 
vegetasjonstypene mosedekte berg og steinblokker, dels med hinnebregneutforming av bergvegg, og 
edellauvskog med småbregne-, lavurt, storbregne- og høystaudevegetasjon. I nedre del er det også 
partier med blåbærskog (A4) med bjørk. Flere av edelskogstypene regnes som truete i Norge 
(Fremstad & Moen 2001, Aarrestad mfl. 2001). Edelløvskogene består mest av storvokste og gamle 
edelløvtrær samt en del små og unge. Nyere hogstinngrep finnes bare på de tilgjengelige områdene. 
Gammel naturskog finnes over store deler av bekkekløften 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 derfor stor.  På fuktige berg kan 
bergpolstermose (Amphidium mougeotii) og krusfellmose (Neckera crispa) nevnes. På tørt 
overhengende berg ble Chrysothrix candelaris og pulverragg (Ramalina pollinaria) registrert, mens 
det på fuktig berg nær elva ble funnet vanlig køllelav (Baeomyces rufus), Fuscidea kochiana og 
skjoldsaltlav (Stereocaulon vesuvianum) Det er også rikelig med vanlig maigull, junkerbregne og 
hinnebregne i nedre del. Alm (NT) ble registrert flere steder. 
 
Bekkekløften ligger innenfor både boreonemoral og sørboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over 
prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten i stor 
grad den prioriterte skogstypen edelløvskog. I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar 
for bekkekløfter og lokaliteten oppfyller også dette ansvaret. Samlet sett vurderes Håland-
Eikeskogfossen i stor grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes Håland-Eikeskogfossen som regionalt verdifull (eller B i 
naturtypesammenheng) – verdi 3. 
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FORSAND KOMMUNE 
 

 

Figur 5. Oversikt over undersøkte bekkekløfter i Forsand kommune. 
 
 
LOKALITET 08409 SKURVEDALEN     2 POENG 
Referansedata 08409  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Mellomboreal (lok. 2), sørboreal (lok. 1) 
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) - sterkt oseanisk seksjon, humid under-

seksjon (O3h). 
Vegetasjonstype Røsslyng-blokkebærfuruskog og blåbærskog 
UTMWGS Sentralpunkt (forvaltningsområde): 32 V 345334 - 6546393  
Høyde over havet 0 – 430 moh. 
Areal 25 daa + 14 daa 
Inventert  Leif Appelgren, 24. mai 2009 

 
Skurvedalen er på nordsiden av Lysefjorden, NV for Songesand, i Forsand. Elva i bekkekløften er 
Brattliåna som renner fra Sundmorkvannet (475 moh.) mellom Steinfjellet og Songesandheia. 
Forvaltningsområdet strekker seg fra høydekote 0 til 430, der to bekkekløfter er avgrenset.  
 
Berggrunnen består av gneis og granitt. Løsmasser er hovedsakelig morene av varierende størrelse. 
Den nedre bekkekløften er skåret ut i fast berg og savner stort sett løsmasser. 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 3 til 0 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 6-8 °C. 
Årsnedbøren ligger rundt 3000 mm. Det er i snitt 25-50 dager snødybde >5 cm hver vinter. 
Skurvedalen har stor variasjon i topografi og lokalklima men liten variasjon i berggrunn og 
vegetasjonssammensetning. To bekkekløfter er avgrenset innenfor forvaltningsområdet. Den øvre 
bekkekløften ligger mellom høydekotene 370 til 430 og den nedre mellom 0 og 110. Den øvre kløften 
er ikke særlig dyp og kløftens sider varierer fra snaue bergvegger til skogdekkete skråninger. 
Vegetasjonen er fattig med lite artsmangfold. Skogen består av furu og bjørk og feltsjiktet domineres 
av røsslyng. Skogen er småvokst og bærer ingen preg av naturskog. Den nedre kløften er avgrenset av 
meget høye, bratte og stort sett treløse bergvegger. Det var ikke mulig å ta seg ned i kløften og det er 
derfor umulig å si mye om vegetasjonen. Imidlertid savnes skog og kun enkelte spredte trær klarer å 
vokse nedi kløften. På trass av de fåtallige data som var mulig å samle fra kløften er det god grunn å 
anta att den har stor verdi for fuktighets-, og skyggekrevende kryptogamer.    
 
Skurvedalen har et middels rikt biomangfold, men det ble ikke registrert rødlistede arter. Potensialet 
for funn av sjeldne og rødlistede kryptogamer i den dype, nedre kløften må vurderes som relativt stort. 
En del kryptogamer med oseanisk utbredelse ble observert. I den øvre kløften ble funnet bl.a. heimose 
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(Anastrepta orcadensis), rugledraugmose (Anastrophyllum assimile), kystskjeggmose (Barbilophozia 
atlantica) og raspljåmose (Dicranodontium asperulum). I den lille del av den nedre kløften som kunne 
befares ble funnet en del fuktighetskrevende og mer eller mindre oseaniske moser: purpurmose 
(Pleurozia purpurea), pelssåtemose, (Campylopus atrovirens), fleinljåmose (Dicranodontium 
denudatum), rødmuslingmose (Mylia taylorii) og kysttvebladmose (Scapania gracilis).  
 
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), finnes 
ingen slike skogstyper. I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar for bekkekløfter. 
Skurvedalen oppfyller i middels grad dette ansvaret. 
 
Samlet sett vurderes Skurvedalen som mellom lokalt og regionalt verdifull, med vekt på 
regionalt verdifull (eller A/B i naturtypesammenheng) – verdi 2. 
 
 
LOKALITENE 08410 A-H: MULEN-JEKTAGJUVET 5 POENG 
Referansedata 08410  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Mellomboreal  
Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h)) 
Vegetasjonstype Blåbær- (A4) og røsslyng-blokkebærfuruskoger (A3). Småbregne- (A5), 

lavurt- (B1), storbregne- (C1) og høystaudeskoger (C2) som fragmenter. 
UTMWGS Flere, se under hver naturtype 
Høyde over havet Flere, se under hver naturtype 
Areal A=5 B=11 C=5 D=35 E=17 F=23 G=106 & H=70 daa 
Inventert  Hans H. Blom og Kurt Urdal, 9. september 2008 

 
Forvaltningsområdet Mulen – Jektajuvet (8410) består av 8 nordvendte bekkekløfter som alle ligger på 
sørsiden av Lysefjorden i Forsand kommune, mellom Mulavig ved Mulen i vest og Kallalia i øst. Alle 
bekkekløftene er jevnt over dype og med store vertikale gjel mellom 5 til 40 m høye, oftest 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. Bekkekløftene er avgrenset fra 
havnivå og opp til varierende høyder. Alle bekkekløftene har mer eller mindre tydelige bekker som 
alle renner forholdsvis bratt og som oftest renner under steinene i bakgrunnen ved normal vannføring.  
Det ble observert enkelte småfosser, men ingen er avgrenset som egne fossesprøytsoner. Berggrunnen 
i hele området består av gneis og granitt, og løsmassedekket består kun av skredmateriale med en del 
bart fjell innimellom. 
 
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 rundt 3000 mm. Det er i snitt 25-50 dager snødybde >5 cm hver vinter. 
Forvaltningsområdet Mullen Jektajuvet skiller seg fra de andre lokalitetene i prosjektet ved at de ligger 
på rekke på sørsiden av Lysefjorden. Siden det bare var mulig å bevege seg i de nedre delene av 
bekkekløftene, er avgrensningen hovedsakelig gjort topografisk fra kart. Listet fra vest mot øst er 
bekkekløftene delt og delvis navnsatt slik: 8410A (Mulen), 8410B (Mulavig), 8410C, 8410D, 8410E 
(Giskasetet), 8410F (Kjærlighetsgjuvet), 8410G (Jektajuvet) og 8410H (Kvernaneset). Bekkekløftene 
er alle velavgrenset fordi den har en tydelig nordlig eksposisjon og fordi det er en jevn og til tider 
meget bratt avstand mellom dalbunn og topp. Det er ingen tydelige inngrep i forvaltningsområdet eller 
i bekkekløftene. Arronderingen er derfor meget god og alle bekkekløftene er økologisk velfungerende.  
 
Bekkekløftene har en middels variert vegetasjonssammensetning. Vegetasjonstypene varierer en del 
og består meste av røsslyng-blokkebærfuruskog (A3) og blåbærskoger (A4), samt en del fragmenter av 
småbregneskog (A5), lavurtskog (B1), storbregneskog (C1) og høystaudeskoger (C2) i mosaikk i de 
fleste bekkekløftene. Alle har tresjikt av enten furu eller ulike boreale løvtrær. Inne i mellom finnes 
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det også en del edelløvskogsarter. Ellers er trevegetasjonen omtrent fraværende i dalbunnen på alle 
lokalitetene. Ikke noe av vegetasjonen kan regnes som truete vegetasjonstyper (Fremstad & Moen 
2001). Som nevnt ovenfor, er det ikke noe sammenhengende skogsdekke nede i selve bekkekløftene. I 
sidene og i nedre deler av bekkekløftene er skogsdekket noe mer sammenhengende. Hogstinngrep 
finnes naturligvis ikke. Skogene i bekkekløftene er for det meste uproduktive (på impediment) og bare 
noen har høy bonitet. Samlet sett er det lite død ved i bekkekløftene.  
 
Sett i forhold til det begrensede arealet som ble undersøkt, er det et rikt biologisk mangfold av moser i 
forvaltningsområdet. Dette kan forklares med nordvendt eksposisjon og nærhet til varmen fra havet. 
Med unntak av 8410H, inneholder alle lokalitetene rødlistede arter: alm (NT), pigghinnemose 
(Plagiochila spinulosa, VU), kløftegrimemose (Herbertus aduncus, NT), horngrimemose (Herbertus 
dicranus, EN), kystfloke (Heterocladium wulfsbergii, EN) og Platyhypnidium lusitanicum (CR). I 
tillegg ble det gjort flere biogeografisk interessante funn (se nedenfor). Epifyttfloraen er derimot fattig. 
Karplantefloraen er generelt lite variert og består hovedsakeig av arter typisk for de nevnte 
vegetasjonstypene. I tillegg var det enkelte forekomster av mer varmekjære arter som for eksempel 
eik, alm (NT), hassel, lind, storfrytle, skogsvingel og trollbær. Hinnebregne opptrer rikelig i 
bekkekløftene.  
 
Samlet sett vurderes Mulen Jektajuvet som nasjonal verdifull (*** eller A i naturtype-
sammenheng) – verdi 5. 
 
 
LOKALITET 08411 DALAÅNA      1 POENG 
Referansedata 08411  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Sørboreal  
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Blåbærskog med bjørk og furu 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 350365 - 6546585 (forvaltningsområde) 
Høyde over havet 0 – 375 moh. 
Areal 11 daa (nedre), 6 daa (øvre) 
Inventert  Leif Appelgren, 24. mai 2009 

 
Daladalen ligger på nordsiden av den sentrale del av Lysefjorden, nordøst for Songesand. Elven i 
dalen er Dalaåna som renner fra Lyngsvatnet (680 moh.) og ut i Lysefjorden ved Songesand. Veien til 
Songesand krysser elven to ganger. Forvaltningsområdet er avgrenset fra Lysefjorden opp til 
høydekote 375. Dalen er markert i landskapet, går omtrent i nordøst-sørvest retning, er aldri særlig dyp 
i den nordre del men stedvis dyp i den søre tredjedel. Elva renner forholdsvis bratt langs hele 
strekningen og det dannes ikke egne fossesprøytsoner. 
 
Berggrunnen består av øyegneis, granitt og foliert granitt. Løsmasser savnes eller består av et tynt 
morenedekke, med unntak av breelvavsetninger i nedre deler. Klimaet er preget av mye nedbør og 
mange nedbørsdager per år, relativ lav sommertemperatur, og relativt høy vintertemperatur. 
Middeltemperaturen i løpet av et år er 6-8 °C. Årsnedbøren ligger rundt 3000 mm. 
 
Daladalen har stor variasjon i topografi, middels variasjon i lokalklima, lite variert berggrunn og liten 
til middels variert vegetasjonssammensetning. Vegetasjonen domineres av blåbærskog med bjørk og 
furu og det er liten variasjon i aldersfaser. Skogen er for det meste relativ ung uten elementer av 
gammelskog. I øvre deler finnes hogstinngrep og granplantefelter. Samlet sett er det lite død ved i 
bekkekløften. Forvaltningsområdet er påvirket av tekniske inngrep – veier og høyspentlinjer krysser 
elven flere steder og vei løper langs hele strekningen.  
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Daladalen har et middels rikt biomangfold, men det ble ikke registrert rødlistede arter. Potensialet for 
funn av sjeldne og rødlistede moser, lav og sopp vurderes som temmelig stort i de dype kløfter som 
ikke ble nærmere undersøkt. En del fuktighetskrevende moser ble observert: heimose (Anastrepta 
orcadensis), råtedraugmose (Anastrophyllum michauxii), kysturnemose (Rhabdoweisia crispata) og 
bergurnemose (Rhabdoweisia fugax). Karplantefloraen er lite variert, men noen steder finnes en 
artssammensetning som avviker fra den dominerende, blant annet med forekomst av kystmyrklegg og 
enkelte bregner.  
 
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), finnes 
ingen slike skogstyper (med reservasjon for den nedre dype kløften som ikke er undersøkt). 
 
Samlet sett vurderes Daladalen som lokalt verdifull (eller C i naturtypesammenheng) – verdi 1. 
 
 
LOKALITET 08412 ANDERSBREKKA I LYSEDALEN 5 POENG 
Referansedata 08412  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Mellomboreal 
Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 
Vegetasjonstype Blåbær- og småbregneskog. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 369429 - 6549470  
Høyde over havet 150 – 410 moh. 
Areal 70 daa 
Inventert  Hans H. Blom, John Ingen Johnsen og Kurt Urdal, 11. september 2008 

 
Andersbrekka ligger på sørsiden av Lysedalen, øst i Forsand kommune, ca. 4,5 km frå Lysebotn. 
Elven i bekkekløften renner fra innsjøen Pollen (725 moh.) til samløp med Lyseelva. Bekkekløfta 
består av meget bratte fjellsider som stuper med en meget bratt helning ned mot Lysedalen. Den er 
aldri særlig dyp og typiske bratte gjel, utrasninger og skrenter mangler. Dalbunnen domineres av store 
steiner og blokker. Berggrunnen består av gneis og granittisk gneis, og løsmassedekket av 
skredmateriale. 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 rundt 3000 mm. Det er i snitt 25-50 dager snødybde >5 cm hver vinter.  
 
Forvaltningsforslaget sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde). Nedre grense er satt ved 
høydekote 140 og øvre grense er ved høydekote 410. Bekkekløften er velavgrenset, det er ingen 
tekniske inngrep i området, arronderingen er god og bekkekløften er økologisk velfungerende. 
Bekkekløften består av blåbær- og småbregne- bjørkeskog (A4 og A5) med innslag av rogn. I 
fuktigere partier finnes storbregneskog (C1). Ingen regnes som truete vegetasjonstyper (Fremstad & 
Moen 2001). Området nær elva ved utløpet i Lyseelva har eldre bjørkeskog, mens de største delene av 
Andersholmen har yngre bjørkeskog og bare delvis jevnaldrende oppslagsskog etter beite. Nyere 
hogstinngrep finnes ikke. Områdene består dessuten mest av uproduktiv mark og impediment. Det 
meste av området bærer også tydelig preg av beite. Gammel naturskog eller elementer av dette 
mangler og skogbildet er relativt homogent i form av liten sjiktning. Samlet sett er det lite død ved i 
bekkekløften og det som finnes er begrenset til tidlige nedbrytningsstadier av bjørk.  
 
I områdene med storbregneskog er det tidligere funnet hodeskoddelav (Menegazzia terebrata, NT) på 
en bjørk. Et annet interessant lavfunn er det av dronninglav (Catolechia wahlenbergii), som ble funnet 
på stein ved elva. De store blokkene og bergene N i området har en rik oseanisk moseflora med 
hinnebregne, purpurmose (Pleurozia purpurea), prakttvebladmose (Scapania ornithopodioides), 
rugledraugmose (Anastrophyllum assimile), steindraugmose (Anastrophyllum saxicola) og 
kysttvebladmose (Scapania gracilis). Mellav-arter (Lepraria spp.) dominerer på blokksider under 
overheng og et slikt sted ble det også observert to små tuer av horngrimemose (Herbertus dicranus, 
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EN). I små bergsprekker opptrer arter som storkulemose (Bartramia halleriana), bergurnemose 
(Rhabdoweisia fugax), bergskortemose (Cynodontium polycarpon) og krusskortemose (Cynodontium 
fallax), en art som er sjelden i Rogaland (se Artskart).  Andersbrekka er den klassiske lokaliteten for 
horngrimemose (Herbertus dicranus) i Noreg, en art som regnes som sterkt truet (EN) i Noreg (Kålås 
mfl 2006). De største forekomstene finnes på en bergveggsrekke i bjørkeskog rett vest for fossen. I alt 
ble det observert ca 15-20 større og mindre tuer. Arten ble ikke sett på bergene i sprutsonen fra fossen, 
mens den ble observert her i få store tuer (av H. H. Blom) i 1984. På blokkene i fossen ble observert 
rikelig av fjellhutremose (Marsupella alpina), dels sammen med kystsotmose (Andreaea alpina) og 
strandsotmose (A. frigida).  Ett eksemplar av levermosen Conocephalum conicum ble sett på en stor 
blokk. Nedenfor fossen finnes åpne partier på overgrodd blokkmark med fuktige heisamfunn. Også 
her finnes flere mindre forekomster av horngrimemose. Av andre arter fra forvaltningsområdet kan 
nevnes skjørblæremose (Frullania fragifolia), frynseøremose (Jamesoniella automnalis), 
kystfingermose (Kurzia trichoclados) og grannkrekemose (Lepidozia pearsonii).  Karplantefloraen er 
generelt lite variert og består hovedsakeig av arter typisk for de nevnte vanlige vegetasjonstypene 
beskrevet i kapittelet ovenfor. Rike forekomster av hinnebregne på berg og steinblokker kan allikevel 
nevnes.  
 
Bekkekløftene ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte 
mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten i meget stor grad 
den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog (Framstad mfl. 2003). I skogvernmangelen har også Norge 
internasjonalt ansvar for bekkekløfter og lokaliteten oppfyller i middels stor grad dette ansvaret. 
Samlet sett vurderes Andersbrekka i meget stor grad å inneholde skogstyper som mangler i 
skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes Andersbrekka som nasjonal verdifull (eller A i naturtypesammenheng) – 
verdi 5. 
 
 
LOKALITET 08413 LYSEDALEN    5 POENG 
Referansedata 08413  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Mellomboreal 
Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 
Vegetasjonstype Blåbær- og småbregneskog. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 369494 - 6549792 
Høyde over havet 150 – 250 moh. 
Areal 94 daa 
Inventert  Hans H. Blom, John Ingen Johnsen og Kurt Urdal, 11. september 2008 

 
Lokaliteten ligger i Lysedalen, øst i Forsand kommune, ca. 4-6 km frå Lysebotn. Elven i bekkekløften 
er hovedgreinen av Lyseelva. Bekkekløfta er markert og godt synlig i et landskap som ellers består av 
meget bratte fjellsider som stuper med en meget bratt helning ned mot Lysedalen. Bekkekløfta er aldri 
særlig dyp og typiske bratte gjel og, utrasninger og skrenter mangler. Dalbunnen domineres av store 
og delvis ustabile steiner og blokker i et bratt terreng. 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 rundt 3000 mm. 
Forvaltningsforslaget sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde) og omfatter skogen vest 
til det flate skogspartiet Andersholmen. Nedre grense er derfor satt omtrent ved høydekote 150 og øvre 
grense er satt ved høydekote 250. Bekkekløften er velavgrenset, det er ingen tekniske inngrep i 
området, men p.g.a. flatehogst og beite, er arronderingen mindre god.  
 
Bekkekløften har en lite variert vegetasjonssammensetning. Området domineres av blåbærskoger (A4) 
med bjørk og storbregneskog (C1) på fuktigere partier. Ingen av disse regnes som truete 
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vegetasjonstyper (Fremstad & Moen 2001). Området består for det meste av yngre bjørkeskog som i 
flere steder har vært flatehogd. Områdene består dessuten mest av uproduktiv mark og impediment. 
Det meste av området beites. På nordsiden av elva finnes spredte, men sammenhengende partier med 
gamle styvete eiker, hengebjørk og lindetrær Gammel naturskog eller elementer av dette mangler i 
hele bekkekløften, og skogbildet er relativt homogent i form av liten sjiktning. Samlet sett er det lite 
død ved i bekkekløften.  
 
Det undersøkte området har et rikt biologisk mangfold, spesielt av moser. Det mest interessante funnet 
i Lysedalen var det av vasshalemose (Isothecium holtii), en art som også regnes som sterkt truet (EN) i 
Norge (Kålås mfl. 2006). Det ble funnet syv store matter av arten på åpne blokker i halvskygge på 
sørsiden av elva. På store blokker og bergvegger inn mot bergryggen i syd er det gode vekstbetingelser 
for følgende oseaniske arter med høye krav til luftfuktighet: purpurmose (Pleurozia purpurea), 
berljåmose (Dicranodontium uncinatum), kystfloke (Heterocladium wulfsbergii), prakttvebladmose 
(Scapania ornithopodioides) og hinnebregne. I det samme området ble kystbustehette (Orthotrichum 
lyellii) observert på rogn. I områdene med storbregneskog vokser bl.a. fjærkransmose 
(Rhytidiadelphus subpinnatus) og hvitbladtistel. På lind ble flere lavarter i lungeneversamfunnet 
registrert: kystnever (Lobaria virens), lodnevrenge (Nephroma resupinatum) og krusfellmose 
(Neckera pumila). På store blokker i lindedominerte bestand vokser buktporelav (Sticta sylvatica), 
lurvteppemose (Porella cordaeana), kveilmose (Pterogonium gracile) og frynseøremose 
(Jamesoniella automnalis). På blokkene ved elva ble det observert rikelig med kystsotmose (Andreaea 
alpina) og strandsotmose (A. frigida) samt dronninglav (Catolechia wahlenbergii). Av andre 
interessante funn kan nevnes rugledraugmose (Anastrophyllum assimile), rotedraugmose 
(Anastrophyllum michauxii) og bergskortemose (Cynodontium polycarpon).  
 
Bekkekløftene ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte 
mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten i meget stor grad 
den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog (Framstad mfl. 2003). I skogvernmangelen har også Norge 
internasjonalt ansvar for bekkekløfter og lokaliteten oppfyller i middels stor grad dette ansvaret. 
Samlet sett vurderes Lysedalen i meget stor grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes Lysedalen som nasjonal verdifull (eller A i naturtypesammenheng) – verdi 
5. 
 
 
LOKALITET 08414 KLØSTRE      1 POENG 
Referansedata 08414  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Mellomboreal  
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Blåbærskog med bjørk (A4). 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 344247 - 6533601 
Høyde over havet 150 – 230 moh. 
Areal 24 daa 
Inventert  Hans H. Blom og Kurt Urdal, 10. september 2008 
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Kløstre ligger ca. 1,5 km øst for Espedalsvatnet vest i Forsand kommune. Elva danner ingen tydelig 
bekkekløft, men har en steil østside med ur og bergvegger. Videre finnes noe blokkmark (mest i 
dalbunnen), skrenter og bergvegger. Bratte gjel og utrasninger mangler. Berggrunnen består av gneis 
og granitt og løsmasser av fluviale avsetninger nederst og et tynt morenedekke i øvre del av 
lokaliteten. 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 rundt 3000 mm. Det er i snitt 25-50 dager snødybde >5 cm hver vinter.  
 
Forvaltningsområdet i Kløstre sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde). Nedre grense er 
satt ved høydekote 60 og øvre grense er satt ved startpunket (høydekote 230). Det tydeligste inngrepet 
er en traktorveg som går opp sentralt gjennom området og over en bro, noe som gjør arronderingen 
bare middels god. Det mest av området er treløst, mest fordi det er hardt beitet, og består derfor mest 
av naturbeitemark i lisidene. De skogkledde delene av bekkekløften domineres av blåbærskog med 
bjørk og noen spredte furutrær i tresjiktet (A4). På toppen og innover langs den steile sida ned mot 
elva er det et litt eldre og åpent ospeholt på delvis lavurtmark (B1). Ingen av vegetasjonstypene regnes 
som truet i Norge (Fremstad & Moen mfl. 2001). Det som finnes av skog er uproduktiv og for det 
meste relativ ung. Nyere hogstinngrep er ikke synlige annet enn enkelte funn av delvis nedbrutte 
stubber i blåbærskogen. Gammel naturskog mangler og skogbildet er homogent i form av liten 
sjiktning. Det er lite død ved og det som finnes er begrenset til tidlige nedbrytningsstadier av bjørk.  
 
Av kryptogamer som vokste på bakken i blåbærskogen kan nevnes gullhårmose (Breutelia 
chrysocoma), en art med oseanisk utbredelse og som krever høy luftfuktighet gjennom hele året 
(Hallingbäck 2008). Beitemarken i den steile skråningen på vestsiden ovenfor broen er 
sigevannspåvirket mange steder. I hele området er heimose (Anastrepta orcadensis) vanlig på 
overgrodde steiner og på bakken. Lite død ved i forvaltningsområdet gir få arter knyttet til denne type 
substrat. På en delvis nedbrutt og liggende død stokk, på den steile nordsiden av kollen i øst, ble det 
notert larvemose (Nowellia curvifolia), fingersaftmose (Riccardia palmata), lurvflik (Lophozia incisa) 
og kystsalmose (Harpanthus scutatus), en sjelden art i Norge (se artsdatabanken.no). På blokker ved 
og delvis nedsenket i elva ble det bare registrert vanlige vannboende mosearter, som bl.a. 
rødmesigmose (Blindia acuta) og klobekkemose (Hygrohypnum ochraceum). Karplantefloraen består 
av vanlige og vidt utbredte arter. Av noe mer interessante funn kan nevnes stjernesildre og fjellsyre.  
  
Bekkekløften i Kløstre ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over 
prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten ingen 
prioriterte skogstyper (Framstad mfl. 2003). I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar 
for bekkekløfter, men Kløstre vil bare i liten grad oppfylle dette ansvaret. Samlet sett vurderes Kløstre 
i liten grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes Kløstre som lokalt verdifull (eller C i naturtypesammenheng) – verdi 1. 
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SANDNES KOMMUNE 
 

 
 

Figur 6. Oversikt over undersøkte bekkekløfter i Sandnes kommune. 
 
 
LOKALITET 08415 SELVIKSÅNA       5 POENG 
Referansedata 08415  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning 
Vegetasjonssone Sørboreal vegetasjonsson (SB) 
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Beitet hagemarkskog, sumpskog og blåbærskog, gjødslet beitemark 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 330110 - 6531260 
Høyde over havet 25 – 80 moh. 
Areal 31 daa 
Inventert  Harald Bratli & Gunhild Rønning, 12. og 15. september 2008 

 
Det undersøkte området ligger ved Selvik sør for Høle på vestsiden av Høgsfjorden i Sandnes 
kommune. Det strekker seg langs elva fra riksvei 13 innover Mjådalen og videre mot sør og opp lia til 
der veien tar inn til gården Selvik. Det ligger i høydeintervallet fra 25 til 80 moh.  
 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt 
kjølig, med et gjennomsnitt på rundt 15 °C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og 
februar, som er kaldeste måned, har sjelden snittemperaturer under 0 °C. Middeltemperaturen i løpet 
av et år ligger mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 3000 mm. 
 
Lokaliteten preges av forholdsvis rolig topografi og elva går gjennom kulturlandskap med beiter og 
beitepåvirket skog på alle kanter. I midtpartiet finnes stryk og en foss der elva går i en mindre kløft. 
Her finnes også en bratt, nordvendt bergvegg, som sammen med tett løvskog gir skyggefullt og fuktig 
klima som er gunstig for oseaniske arter. Det er også rikelig med berg og store steinblokker i dette 
skogområdet. Også i elva og langs bredden i hele strekningen er det rikelig med steiner. Berggrunnen 
er fattig, og det er ikke registrert spesielt rik vegetasjon med unntak av noe rikere sumpvegetasjon. 
Samlet har lokaliteten nokså liten variasjon i topografi, berggrunn, og vegetasjonssammensetning. 
Karplantefloraen på bakken er også nokså artsfattig og med vanlige arter. Treslagsammensetningen 
var mer variert og med løvtredominans der det er bra innslag av edelløvtrær som eik, svartor og ask. 
Trærne er gjennomgående unge, men også noen ganske store trær finnes. Lokaliteten preges av å ligge 
i kulturlandskap med flere grusveier, som krysser elva, og noe bebyggelse. Utover dette er det ingen 
store tekniske inngrep i selve området og arronderingen er middels god.  
 
Lokaliteten har et nokså rikt artsmangfold. Det mest interessante karplantefunnet er hinnebregne 
(Hymenophyllum wilsonii), som er registrert på store blokker nedenfor fossen der elva dreier mot vest. 
Ellers er det flere interessante mosefunn, som evjeelvemose (Fontinalis squamosa), skjørblæremose 
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(Frullania fragillifolia), dronningmose (Hookeria lucens), og kaursvamose (Trichostomum 
tenuirostre). De fleste vokser i det skyggefulle skogspartiet mellom bergskrenten og elva i nedre del. 
Det samme gjør lavene grynfløyelslav (Megalaria pulverea), muslinglav (Normandina pulchella) og 
vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum). Orelav (Hypotrachyna revoluta) har bra forekomster på svartor 
og eik flere steder langs elvestrekningen, også i øvre del.  
 
Én rødlistet art er funnet i denne undersøkelsen, kystfloke (Heterocladium wulfsbergii). Arten er 
regnet som sterkt truet (EN). Den ble funnet to steder på berg langs med fossen nedenfor veien til 
Selviksvågen og tilsvarende på berg langs elva på oversiden av veien. Den er funnet i Rogaland 
tidligere, i Selvik i Høle, sannsynligvis i Selviksåna. Fra tidligere er den rødlistede arten kystskeimose 
(Platyhypnidium lusitanicum) registrert i lokaliteten. Den har her den ene av sine to kjente lokaliteter i 
landet. Arten regnes som kritisk truet (CR). Den ble sist sett på 1990-tallet og det er usikkert om det nå 
finnes i lokaliteten. Forurensing av elva kan være en årsak.  
 
Lokaliteten i Selviksåna ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte 
mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten skogstypen 
oseanisk løvskog med bra forekomster av edelløvtrær. Som bekkekløft er lokaliteten mer beskjeden. 
Samlet sett vurderes Selviksåna i noen grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet, dvs. 
oseanisk løvskog. I verdivurderingen er det lagt mest vekt på forekomst av oseaniske arter, og spesielt 
forekomst med rødlistede arter. 
 
Samlet sett vurderes Selviksåna som nasjonalt verdifull (eller A i naturtypesammenheng) -verdi 
5. 
 
 
LOKALITET 08416 NONSKNUTEN-SELVIKSTJØRN 1  4 POENG 
Referansedata 08416  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning 
Vegetasjonssone Sørboreal vegetasjonssone (SB) 
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Blåbærskog, røsslyng-blokkebærskog, bærlyngskog, bergvegg av 

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

 
Nonsknuten – Selvikstjørn 1 ligger på vestsiden av Høgsfjorden ved Selvig sør for Høle i Sandnes 
kommune. Lokaliteten ligger i lia mellom Nonsknuten og Middagsnuten rett sør for Selvikstjørn. Den 
ligger i høydeintervallet 82 til 310 moh.  Elva danner en markert bekkekløft i midtre del før den ender 
i et slakere parti der det er bygd opp en rasvifte før utløpet i Selvikstjørna. I øvre del er bekkekløfta 
nokså dyp, men uten spesielt høye og bratte bergvegger på sidene. Helt øverst flater den ut mot myra 
der elva har sin opprinnelse. Blokkrikt substrat preger mye av skogbunnen og særlig langs bekken er 
det rikelig med store steinblokker. En markert bergvegg avgrenser lokaliteten mot vest og mot øst 
avgrenses den mot fjellsidene av Middagsnuten. 
 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt 
kjølig, med et gjennomsnitt på rundt 15 °C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og 
februar, som er kaldeste måned, har sjelden snittemperaturer under 0 °C. Middeltemperaturen i løpet 
av et år ligger mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 3000 mm. Lokalklima er preget av 
høy luftfuktighet på grunn av nordvendt beliggenhet og bekkekløfttopografi. 
 
Lokaliteten har god variasjon i topografi, lokalklima og substrat, men berggrunnen er lite variert. 
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Treslags- og vegetasjonssammensetning er også nokså ensartet. Furu og bjørk dominerer tresjiktet, 
men litt rogn, hassel og osp, samt busker med hegg, trollhegg og ørevier finnes også. Trærne er 
gjennomgående nokså unge. Det ble registrert noe gammel furu i midtpartiet av kløfta. Her var det 
også noe død ved. Utover dette var det få naturskogselementer, men det ble ikke registrert 
hogstinngrep av betydning. Vegetasjonen består overveiende av blåbærskog og røsslyng-
blokkebærskog, samt litt bærlyngskog. Små arealer med lågurtpreg ble så vidt registrert. I nedre og 
øvre del bar lia preg av utmarksbeite. Det er ingen tekniske inngrep i selve forvaltningsområdet og 
arronderingen er god.  
 
Karplantefloraen på bakken er artsfattig og med vanlige arter, mens artsmangfoldet på fuktige blokker 
og bergvegger er rikt.  Det ble registrert to rødlistede arter. Ringstry (Usnea flammea) regnes som 
sårbar (VU), mens kystkorallav (Bunodophoron melanocarpum) regnes som nær truet. På trærne ble 
noen mer kravfulle epifytter registrert. Potensialet for funn av flere sjeldne og rødlistede moser og lav 
er opplagt til stede. Den oseaniske karplanten hinnebregne (Hymenophyllum wilsonii) er registrert på 
store blokker med flere forekomster. Også flere sjeldne moser med oseanisk utbredelse er observert, 
som heimose (Anastrepta orcadensis), gullhårmose (Breutelia chrysocoma), trøsåtemose (Campylopus 
flexuosus), stubbeglefsemose (Cephalozia catenulata), raspljåmose (Dicranodontium asperulum), 
bergljåmose (Dicranodontium uncinatum), grannkrekmose (Lepidozia pearsonii), småhinnemose 
(Plagiochila punctata), purpurmose (Pleurozia purpurea) og kysthoggtann (Tritomaria exsecta). Dette 
er arter som er antatt å være gode indikatorer på boreale regnskogsmiljøer på Vestlandet. Skogtypen i 
kløfta kan kalles kystbjørkeskog, selv om kontinuitetspreg synes å mangle. I verdivurderingen er 
forekomst av dette artsmangfoldet tillagt størst vekt. 
 
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), finnes 
derfor den priorterte skogstypen kystbjørkeskog. Dette er en skogstype som er mangelfullt fanget opp i 
skogvernet. Det samme gjelder generelt for bekkekløfter. Lokaliteten bidrar derfor til 
mangeloppfyllelse i noen grad. Lokaliteten ligger også nær lokalitet 8417 Nonsknuten Selvikstjørn 2, 
og det er naturlig å se de to lokalitetene i sammenheng.  
 
Samlet sett vurderes Nonsknuten – Selvikstjørn 1 som mellom nasjonalt og regionalt verdifull 
med vekt på nasjonalt verdifull (eller A/B i naturtypesammenheng) - verdi 4. 
 
 
LOKALITET 08417 NONSKNUTEN-SELVIKSTJØRN 2  5 POENG 
Referansedata 08417  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning 
Vegetasjonssone Sørboreal vegetasjonssone (SB) 
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Blåbærskog og bærlyngskog, noe fattigmyr og bergvegg av 

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

 
Nonsknuten – Selvikstjørn 2 ligger på vestsiden av Høgsfjorden ved Selvig sør for Høle i Sandnes 
kommune. Lokaliteten ligger i Vassbotnlia vest for Nonsknuten på begge sider av bekken fra 
Hatlebergtjørnet. Den ligger i høydeintervallet 85 til 260 moh.  Lia er forholdsvis jevn og bekken går i 
en grunn kløft. Lia er nordvendt og har en lokalklima med høy luftfuktighet.  Berggrunnen er fattig, 
blokkrikt substrat preger skogbunnen og særlig langs bekken er det rikelig med store steinblokker. 
Mindre bergvegger bryter opp topografien i lia. Klimaet er preget av mye nedbør og mange 
nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig, med et gjennomsnitt på rundt 15 °C i juli 
og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og februar, som er kaldeste måned, har sjelden 
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snittemperaturer under 0 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 6-8 °C. Årsnedbøren 
ligger mellom 2000 og 3000 mm. 
 
Lokaliteten har liten variasjon i topografi, berggrunn, treslags- og vegetasjonssammensetning. 
Lokalklima er preget av høy luftfuktighet. Furu og bjørk dominerer tresjiktet, men litt rogn og einer 
finnes også. Trærne er gjennomgående unge og det er lite død ved. Det ble ikke registrert hogstinngrep 
av betydning. Karplantefloraen på bakken er også artsfattig og med vanlige arter. Vegetasjonen består 
av litt fattigmyr og fuktskog nederst i lia, ellers dominerer røsslyng-blokkebærskog og bærlyngskog. I 
øvre del inngår beitepåvirket blåbærskog. Også nedre del av lia bærer preg av utmarksbeite. Det er 
ingen tekniske inngrep i selve forvaltningsområdet og arronderingen er middels god.  
 
Nonsknuten – Selvikstjørn 2 har et rikt artsmangfold, og det ble registrert to rødlistede arter. 
Vasshalemose (Isothecium holtii) regnes som sterkt truet (EN), mens kystkorallav (Bunodophoron 
melanocarpum) regnes som nær truet (NT). Potensialet for funn av flere sjeldne og rødlistede moser 
og lav er opplagt til stede. Den oseaniske karplanten hinnebregne (Hymenophyllum wilsonii) ble 
registrert på store blokker med flere forekomster fra ca. 100 moh. og oppover til ca. 180 moh. Også 
flere mer eller mindre sjeldne moser med oseanisk utbredelse ble observert: steindraugmose 
(Anastrophyllum saxicola), kystsotmose (Andreaea alpina), ranksnømose (Anthelia julacea), 
gullhårmose (Breutelia chrysocoma), pelssåtemose (Campylopus atrovirens), trøsåtemose 
(Campylopus flexuosus), stubbeglefsemose (Cephalozia catenulata), krusskortemose (Cynodontium 
fallax), raspljåmose (Dicranodontium asperulum), bergljåmose (Dicranodontium uncinatum), 
grannkrekmose (Lepidozia pearsonii), purpurmose (Pleurozia purpurea) og sagtvebladmose 
(Scapania umbrosa). I verdivurderingen er forekomst av dette artsmangfoldet tillagt størst vekt. 
 
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), finnes 
den priorterte skogstypen kystbjørkeskog. Dette er en skogstype som er mangelfullt fanget opp i 
skogvernet. Det samme gjelder generelt for bekkekløfter, men som bekkekløft er lokaliteten marginal. 
Lokaliteten bidrar til mangeloppfyllelse i noen grad. Lokaliteten ligger også nær lokalitet 8416 
Nonsknuten Selvikstjørn 1, og det er naturlig å se de to lokalitetene i sammenheng.  
 
Samlet sett vurderes Nonsknuten – Selvikstjørn 2 som nasjonalt verdifull (eller A i 
naturtypesammenheng) - verdi 5. 
 
 
LOKALITET 08418 IMS, HUSALIFJELLET     4 POENG 
Referansedata 08418  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning 
Vegetasjonssone Sørboreal sone (SB) 
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Blåbærskog, småbregneskog, bærlyngskog, litt rikere sumpskog, 

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

 
Lokaliteten Husalifjellet ligger øst for Ims på vestsiden av Høgsfjorden i Sandnes kommune. Den 
ligger i den bratte, overveiende nordøstvendte Hølelia på nordøstsiden av Dørmålsnuten i 
høydeintervallet 30 til 260 moh.   
 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt 
kjølig, med et gjennomsnitt på rundt 15 °C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og 
februar, som er kaldeste måned, har sjelden snittemperaturer under 0 °C. Middeltemperaturen i løpet 
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av et år ligger mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 3000 mm. 
 
Lia er forholdsvis jevnt stigende og bekken går i en grunn kløft, men lia er nordvendt og har et 
lokalklima med høy luftfuktighet. Blokkrikt substrat preger skogbunnen og særlig langs bekken er det 
rikelig med store steinblokker. Det er også noen store markerte bergvegger og flere mindre skrenter i 
lia både langsmed bekken og videre ut til siden. Berggrunnen er stort sett fattig, men i noen av 
bergveggene er det trolig lokalt noe rikere berggrunn. Dette preger vegetasjonen på bergveggen og 
bakkevegetasjon i nærheten. Også langs bekken finnes partier med rikere vegetasjon. Utover det er 
vegetasjonen preget av blåbærskog stedvis med innslag av lågurtarter, røsslyng-blokkebærskog og 
bærlyngskog. Noe småbregneskog inngår også. I nedre del er skogen beitepåvirket og innslaget av 
kulturmarksarter er tydelig. Her er vegetasjonen gras- og urterik og har stedvis preg av 
hagemark/skogsbeite. I tresjiktet dominerer bjørk. Skogen er åpen og trærne er gjennomgående unge. 
Det ble ikke registrert nevneverdig med død ved og skogen bærer preg av langvarig bruk. Det er ikke 
registrert hogstinngrep av betydning, men nedenfor lokaliteten er skogen hogd og tilplantet. Tresjiktet 
er rimelig variert med ask, selje, lind, hegg, rogn, hassel, litt eik, samt osp og furu. Karplantefloraen på 
bakken er stort sett artsfattig og med vanlige arter. Mest interessant var flere funn av hinnebregne, 
samt eføy og fagerperikum.  
 
Lokaliteten har nokså liten topografisk variasjon, men det er rikelig med steinblokker og bergvegger. 
Lokalklima er preget av høy luftfuktighet. I kombinasjon med rikelig substrat for oseaniske moser og 
lav gir dette gode vilkår for et høyt artsmangfold.  Mange oseaniske arter er registrert, blant annet 
gullhårmose (Breutelia chrysocoma), råtedraugmose (Anastrophyllum michauxii), pelssåtemose 
(Campylopus atrovirens), kammose (Ctenidium molluscum), fleinljåmose (Dicranodontium 
denudatum), dronningmose (Hookeria lucens), kystband (Metzgeria conjugata), krusfellmose 
(Neckera crispa), oremoldmose (Oxyrrhynchium hians) og putevrimose (Tortella tortuosa). I øvre del 
er skåreblankmose (Isopterygium pulchellum) og kaursvamose (Trichostomum tenuirostre) funnet. 
 
På hassel omtrent ved 170 moh. er to rødlistede lav funnet på hassel. Pachyphiale carneola regnes 
som sårbar (VU), mens gul pærelav (Pyrenula occidentalis) regnes som nær truet. Sammen med disse 
vokser vanlig skriftlav (Graphis scripta), muslinglav (Normandina pulchella) og vanlig rurlav 
(Thelotrema lepadinum).  I ospeholtet ovenfor vokser vanlig blåfiltlav (Degelia plumbea), stor 
fløyelslav (Megalaria grossa) og stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla). Kystkorallav (Bunodophoron 
melanocarpon) ble funnet på berg. Arten regnes som nær truet (NT). 
 
Det er ingen tekniske inngrep i selve forvaltningsområdet og arronderingen er forholdsvis god, men 
avgrensingen ut til siden for bekken, især mot øst, er omtrentlig. 
 
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), finnes 
oseanisk løvskog med dominans av bjørk og med innslag av edelløvtrær som ask, eik og hassel. 
Lokaliteten vurderes til å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet i noen grad.  
 
Samlet sett vurderes Husalifjellet ved Ims som mellom nasjonal og regionalt verdifull med vekt 
på nasjonal verdifull (eller A/B i naturtypesammenheng) - verdi 4.  
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STRAND KOMMUNE 
 

 
 

Figur 7. Oversikt over undersøkte bekkekløfter i Strand kommune. 
 
 
LOKALITET 08419 SØRENDEN AV BOTNAVATNET 3 POENG 
Referansedata 08419  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Sørboreal (100%)  
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Blåbærskog og røsslyng-blokkebærfuruskog. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 333785 - 6539591  
Høyde over havet 40 – 80 moh. 
Areal 16 daa 
Inventert  Hans H. Blom og Kurt Urdal, 10. september 2008 

 
Lokaliteten ligger på sørøstsiden av Botnavatnet (32 moh.), omtrent 7 km sørøst for Jørpeland. Elva i 
bekkekløften renner fra Heiavatnet (130 moh.). Lokaliteten er nordvendt og har en markert 
kløfteformasjon i øvre del, mens nedre del er mer utydelig fordi den her breier seg ut ned mot 
Botnavatnet. Landskapet rundt er dominert av steile og høye bergvegger samt flere rasmarker. 
Bekkekløfta er aldri særlig dyp og høydespennet går fra 40 til 80 moh. Bekkekløften har både store 
steinblokker og noen få bergvegger. Berggrunnen består av gneis og granitt, og bortsett fra et felt med 
skredmasser midt på lokaliteten, er det kun bart fjell. Klimaet er preget av mye nedbør og mange 
nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig, med et gjennomsnitt på rundt 15 °C i juli 
og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og februar, som er kaldeste måned, har sjelden 
snittemperaturer under 0 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 8-10 °C. Årsnedbøren 
ligger mellom 2000 og 3000 mm. Forvaltningsområdet i Botnavatnet sammenfaller med avgrenset 
naturtype (kjerneområde). Forvaltningsområdet ligger lett tilgjengelig og er oppskåret på grunn av 
inngrep (se nedenfor). Arronderingen er derfor mindre god og bekkekløften er derfor ikke optimalt 
fungerende. Bekkekløften domineres av blåbærskog med bjørk i tresjiktet (A4) i fuktige områder samt 
av relativ tørr røsslyng-blokkebærfuruskog (kystutforming, A3c) på noe tørrere og mer næringsfattig 
grunn. Ingen av vegetasjonstypene regnes som truet i Norge (Aarrestad mfl. 2001).  
 
Skogen i bekkekløfta er for det meste relativ ung. I tillegg finnes en del nyere hogstinngrep, bl.a. er det 
flere hogstflater tett inntil forvaltningsområdet. Gammel naturskog eller elementer av dette mangler. 
Enkelte av furu- og eiketrær er storvokste og har sannsynligvis en noe høyere alder enn bjørketrærne.  
Skogbildet er relativt homogent og samlet sett har skogen en lite sjiktet aldersfaseskog. Død ved er 
omtrent fraværende i forvaltningsområdet og kontinuiteten i død ved er derfor svært liten. Det er en 
del inngrep i selve forvaltningsområdet: høyspentlinje som går gjennom lokaliteten på østsiden av elva 
i dalbunnen samt plantefelter.  
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Flere oseaniske kryptogamer ble registrert: eik med repmose (Pterigynandrum filiforme), trådkjølmose 
(Zygodon rupestris), ekornmose (Leucodon sciuroides) og kystnever (Lobaria virens), rogn og eik 
med kystvortelav (Pertusaria multipuncta), en art som regnes som sårbar (VU) i Norge (Kålås mfl. 
2006) og pløsegullhette (Ulota coarctata) og eik med vrengfellmose (Neckera pumila). Av 
kryptogamer på bakken kan nevnes gullhårmose (Breutelia chrysocoma) og på steile bergvegger og 
sva i furuskogsområdene i nordøst er det en interessant moseflora med arter som tannåmemose 
(Gymnomitrion crenulatum), taglmose (Sphenolobopsis paersonii), purpurmose (Pleurozia purpurea), 
samt noe prakttvebladmose (Scapania ornitopodioides). På sigevannspåvirkede bergvegger er det til 
dels rikelig med bergljåmose (Dicranodontium uncinatum) og krusfellmose (Neckera crispa). 
Karplantefloraen er typisk for blåbær- og røsslyng-blokkebærfuruskogene (Fremstad 1997).  
 
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), 
inneholder lokaliteten bare i liten grad den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog. I skogvernmangelen 
har også Norge internasjonalt ansvar for bekkekløfter, noe sørenden av Botnavatnet til en viss grad 
oppfyller. Samlet sett vurderes Botnavatnet til i liten grad å inneholde skogstyper som mangler i 
skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes sørenden av Botnavatnet som regionalt verdifull (eller B i 
naturtypesammenheng) – verdi 3. 
 
 
LOKALITET 08420 BOTNAVATNET, SØRØSTENDEN 3 POENG 
Referansedata 08420  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Sørboreal (100%)  
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Alm-lindeskog og røsslyng-blokkebærfuruskog. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 334047 - 6539900  
Høyde over havet 32 – 170 moh. 
Areal 8 daa 
Inventert  Per G. Ihlen, Leif Appelgren, Ove Førland, 24. april 2009 

 
Lokaliteten ligger på sørøstsiden av Botnavatnet (32 moh.), omtrent 7 km sørøst for Jørpeland. Elva i 
bekkekløften renner fra Stora Ulvaskogvatn (220 moh.). Botnavatnet, sørøstsiden, er en markert 
kløfteformasjon i øvre del, mens nedre del er mer utydelig fordi den her breier seg ut i en stor 
steinrøys. Landskapet rundt er dominert av steile og høye bergvegger samt flere store steinrøyser. 
Bekkekløfta er aldri særlig dyp og høydespennet går fra 32 til 170 moh. Bergveggene varierer i 
størrelse, fra små til store vertikale berg som det er umulig å ta seg fram i. Utrasninger mangler, men 
enkelte vippesteiner utgjør en fare for at dette kan skje. Elva renner forholdsvis bratt langs hele 
strekningen og det dannes aldri egne fossesprøytsoner. Elva renner omtrent i rett øst-vest retning.  
 
Berggrunnen består av gneis og granitt, og bortsett fra et felt med skredmasser midt på lokaliteten, er 
det kun bart fjell. Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år, relativ lav 
sommertemperatur, og høy vintertemperatur. Middeltemperaturen i løpet av et år er 8-10 °C. 
Årsnedbøren ligger normalt mellom 2000 og 3000 mm. Vestvendt eksposisjon gir mye solinnstråling, 
spesielt i nedre del av Forvaltningsområdet. Videre er det noe mer fuktig og skyggefullt lengre oppe i 
bekkekløften.  
 
Forvaltningsområdet i Botnavatnet sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde). Nedre 
grense er satt ved høydekote 32, fordi bekkekløften her grenser til Botnavatnet og øvre grense er satt 
ved høydekote 170 fordi terrenget herfra og videre opp flater ut. Bekkekløften er velavgrenset fordi 
den ligger i en tydelig øst-vest retning og fordi det er en jevn avstand mellom dalbunn og topp på 
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begge sider av elva, spesielt i øvre del. Forvaltningsområdet ligger såpass vanskelig tilgjengelig at det 
ikke er oppskåret på grunn av inngrep. Arronderingen er derfor god og bekkekløften er økologisk 
velfungerende. Lokaliteten har liten variasjon i topografi, lokalklima og berggrunn, men en middels 
variert vegetasjonssammensetning. I nedre del er det mye store steinblokker og lite vegetasjon. 
Vegetasjonen her kan klassifiseres som alm-lindeskog (D4), en vegetasjonstype som regnes som 
hensynskrevende (LR) i Norge (Aarrestad mfl. 2001). Ellers består vegetasjonen mest av tørr 
røsslyng-blokkebærfuruskog (kystutforming, A3c).  
 
Skogen i kløfta, og spesielt edelløvtrærne, er for det meste storvokste og gamle, og nyere hogstinngrep 
finnes ikke. Gammel naturskog finnes der det er sammenhengende skog i bekkekløften, og skogbildet 
der er relativt heterogent i form av en flersjiktet aldersfaseskog. Død ved er begrenset til flere 
nedbrytningsstadier og kontinuiteten i død ved er derfor brukbar og begrenset til noen få liggende 
døde trær (læger) og stående død ved (gadd). Det er ingen tekniske inngrep i selve 
forvaltningsområdet, det nærmeste er veien på motsatt side av Botnavatnet samt kraftlinjen nord for 
forvaltningsområdet.  
 
Bekkekløften har bare middels variasjon i substrater og habitater. Vestvendt eksposisjon gir likevel 
grunnlag for et middels rikt biologisk mangfold med flere varmekjære arter. Epifyttfloraen er relativ 
fattig, men på enkelte bjørketrær opptrer kattefotlav (Arthonia leucopellaea) og vanlig rurlav 
(Thelotrema lepadinum). Av andre epifytter kan nevnes skorpelaven Micarea coppinsii på rogn, 
blanknever (Peltigera horizontalis) og putevortelav (Pertusaria pertusa) på lind og stiftglye (Collema 
subflaccidum) på eik. Lite død ved, men fra forskjellige arter, gjør at det ble registrert flere vedboende 
sopp: svovelkjuke (Laetiporus sulphureus) på eik, beltekjuke (Trametes ochracea) på ask og 
valkildkjuke (Phellinus lundellii) på bjørk. Floraen i alm-lindeskogen består av mange varmekjære 
arter som eik, lind, kristtorn, vivendel, fagerperikum og fingerstarr. Det mest interessante funnet var et 
individ av barlind (sårbar, VU) helt nede ved Botnavatnet, som dessverre hadde fleire huggemerker. 
 
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), 
inneholder lokaliteten ingen prioriterte skogstyper. I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt 
ansvar for bekkekløfter, noe Botnavatnet, sørøstenden til en viss grad oppfyller. Lokaliteten vurderes 
til i liten grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes Botnavatnet, sørøstenden, som regionalt verdifull (eller B i 
naturtypesammenheng) – verdi 3. 
 
LOKALITET 08421 VESTSIDEN AV BOTNAVATNET 4 POENG 
Referansedata 08421  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Sørboreal (100%)  
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Røsslyng-blokkebærfuruskog. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 332664 - 6540507  
Høyde over havet 190 – 260 moh. 
Areal 10 daa 
Inventert  Per G. Ihlen, Leif Appelgren, Ove Førland, 24. april 2009 

 
Lokaliteten ligger på vestsiden av Botnavatnet (32 moh.), omtrent 7 km sørøst for Jørpeland i Strand 
kommune. Elva i bekkekløften renner fra Stora Mjåvatnet (287 moh.). Hele bekkekløften er tydelig 
markert i landskapet, med unntak av aller nederste del som breier seg ut i en stor steinrøys. Den er 
jevnt over dyp og med store vertikale gjel mellom 5 til 30 m høye på begge sider av dalbunnen. 
Dalbunnen domineres av store og delvis ustabile steiner i et bratt terreng og det må presiseres at det er 
et meget risikabelt område å bevege seg i. Det ble ikke observert annet enn enkelte småfosser som 
ikke danner egne fossesprøytsoner. Berggrunnen består av gneis og granitt, og bortsett fra mye stein- 



 
Rådgivende Biologer AS Rapport 1250 45

og blokkmark i bunnen av hele bekkekløften, er det kun bart fjell. Klimaet er preget av mye nedbør og 
mange nedbørsdager per år. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 8-10 °C. Årsnedbøren 
ligger mellom 2000 og 3000 mm. Østvendt eksposisjon gir lite solinnstråling i forvaltningsområdet.   
 
Forvaltningsområdet sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde). Nedre grense er satt ved 
høydekote 190 fordi terrenget her vider seg ut og det er ikke lenger noen tydelig bekkekløft. 
Forvaltningsområdets øvre grense er satt ved høydekote 260. Bekkekløften er velavgrenset fordi det er 
en jevn, men meget bratt, avstand mellom dalbunn og topp på begge sider av elva. 
Forvaltningsområdet er ikke oppskåret på grunn av inngrep og arronderingen er god.  
 
Vegetasjonen består av røsslyng-blokkebærfuruskog (kystutforming, A3c) med noe blåbær- og 
lavurtpreg inne i mellom i dalbunnen. Nedenfor høydekote 220 kommer det inn fragmenter av mer 
varmekjær skog med arter som hassel og ask. Ellers er det jevnt over lite vegetasjonsdekke i 
dalbunnen. Ingen av skogstypene regnes som truet i Norge (Aarrestad mfl. 2001). Furutrærne i øvre 
del, er for det meste storvokste og gamle, og nyere hogstinngrep finnes ikke annet enn rester av et 
tømmerfløtingsanlegg i øvre del. Hogsten i selve bekkekløften har i tidligere tider vært minimal på 
grunn av beliggenheten. Kombinasjon med høyproduktiv skog er også hovedgrunnen for vernet av 
Gitlandsåsen naturreservat, som forvaltningsområdet er en del av. Gammel naturskog finnes der det er 
sammenhengende skog i bekkekløftens øvre del. Skogbildet der er relativt heterogent i form av en 
flersjiktet aldersfaseskog. Samlet sett er det lite død ved i bekkekløften og det som finnes er begrenset 
til enkeltstammer med furu (med sene nedbrytningsstadier) og begrenset til øvre del. Kontinuiteten i 
død ved er ikke spesielt god.  
 
Den mest interessante artsforekomsten var gul pærelav (Pyrenula occidentalis) som ble funnet på rogn 
ved høydekote 230 (UTM: 32 V 332698 6540517) og på en gammel ask i nedre del av 
forvaltningsområdet ved høydekote 180 (UTM: 32 V 332775 6540523). Arten regnes som nær truet 
(NT) i den norske rødlisten (Kålås mfl. 2006). På stående død furuved kan nevnes følgende lavarter: 
Micarea peliocarpa, en art med noe vestlig utbredelse, lys vedskriftlav (Xylographa trunciseda) og 
fausknål (Chaenothecha brunneola). På levende furu er det rikelig med piggstry (Usnea subfloridana). 
Av andre funn kan nevnes kattefotlav (Arthonia leucopellaea) og gammelgranlav (Lecanactis 
abietina) på bjørk.  På moserike vertikale bergvegger ble det mellom høydekotene 250 og 260 (UTM: 
32 V 332561 6540505) funnet rikelig med kystkorallav (Bunodophoron melanocarpum), en art som 
regnes som nær truet (NT) i Norge (Kålås mfl. 2006).  
 
Vestsiden av Botnavatnet ligger innenfor den klart oseaniske seksjon og i forhold til listen over 
prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten ingen 
prioriterte skogstyper. I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar for bekkekløfter, noe 
vestsiden av Botnavatnet oppfyller i meget stor grad. Samlet sett vurderes Botnavatnet til i middels 
grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes vestsiden av Botnavatnet som mellom nasjonalt og regionalt verdifull (eller 
A/B i naturtypesammenheng) – verdi 4. 
 
LOKALITET 08422 NORDVESTSIDEN AV STORAFJELLET 4 POENG 
Referansedata 08422  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Sørboreal (100%)  
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Røsslyng-blokkebærfuruskog. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 331602 - 6541298 
Høyde over havet 190 – 260 moh. 
Areal 13 daa 
Inventert  Per G. Ihlen, Leif Appelgren, Ove Førland, 24. april 2009 
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Lokaliteten ligger på nordvestsiden av Storafjellet (32 moh.), omtrent 5 km sørøst for Jørpeland i 
Strand kommune. Elva i bekkekløften renner fra Hestatjørnene (281 og 288 moh.). Gitlandsåsen 
naturreservat ligger rett sør for forvaltningsområdet. Bekkekløften er lite markert og synlig fra 
landskapet rundt, den er for det meste åpen og aldri dyp og uten store vertikale gjel, men med en del 
øst- og vestvendte bergvegger. Selve dalbunnen domineres av stein. Elva renner i et slakt terreng i 
sørøst-nordvest retning og det dannes ikke fossesprøytsoner. Berggrunnen består av gneis og granitt. 
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt 
kjølig og vintertemperaturen er relativt høy. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 8-10 
°C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 3000 mm.  
 
Forvaltningsområdet sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde). Nedre grense er satt ved 
høydekote 190, mens øvre grense er satt ved høydekote 280. Forvaltningsområdet ligger såpass 
vanskelig tilgjengelig at det ikke er oppskåret på grunn av inngrep og arronderingen er derfor god. 
Derimot er det noen frøplanter av gran i bekkekløften. Nordvestsiden av Storafjellet har liten variasjon 
i topografi, lokalklima og berggrunn, men med brukbar variasjon av vegetasjonstyper og treslag: 
røsslyng-blokkebærfuruskog (kystutforming) samt blåbær- og lavurtfragmenter med bjørk, svartor, 
hassel, rogn, furu og osp. Ingen av skogstypene regnes som truet i Norge (Aarrestad mfl. 2001). 
Skogen i kløfta, og spesielt furutrærne i øvre del, er for det meste storvokste og gamle, og nyere 
hogstinngrep finnes ikke. Noe plukkhogst foregikk for ca 40 år siden.  
 
Skogbildet der er relativt heterogent i form av en flersjiktet aldersfaseskog og det er mye død ved i 
bekkekløften som finnes både som stående og liggende død ved av både furu, svartor, osp og bjørk. 
Død ved finnes i de fleste nedbrytningsstadier og kontinuiteten er derfor god. Nordvestvendt 
eksposisjon og en del skygge gir også grunnlag for et middels rikt biologisk mangfold. Epifyttfloraen 
har enkelte interessante arter. På gråor, hassel og rogn ble vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum) 
funnet rikelig. På levende furu ble det helt nederst i forvaltningsområdet (UTM: 32 V 331549 
6541379, høydekote 190) gjort er funn av ringstry (Usnea flammea), en art som regnes som sårbar 
(VU) i den siste norske rødlisten (Kålås mfl. 2006). Et annet interessant substrat for epifytter var osp. 
Omtrent ved høydekote 240 (UTM: 32 V 331648 6541241) ble det registrert 7 storvokste ospetrær 
med mange oseaniske arter som for eksempel grynfløyelslav (Megalaria pulverea), vanlig rurlav 
(Thelotrema lepadinum), grynfiltlav (Pannaria conoplea), kystfiltlav (Pannaria rubiginosa) og vanlig 
blåfiltlav (Degelia plumbea). Av andre funn kan nevnes kattefotlav (Arthonia leucopellaea) og 
gammelgranlav (Lecanactis abietina).  På moserike vertikale bergvegger, spesielt på vestsiden av 
dalbunnen ved høydekote 270, ble det funnet rikelig med purpurmose (Pleurozia purpurea) og 
kystreinlav (Cladonia portentosa).  Som nevnt ovenfor, ble det registrert en del død ved. Av 
vedboende sopp kan nevnes orekjuke (Inonotus radiatus) på svartor og ildkjuke (Phellinus igniarius) 
på bjørk. Karplantefloraen er lite variert, men av mer kravfulle arter kan nevnes blåknapp, myske, 
sumphaukeskjegg, perlevintergrønn, junkerbregne og hinnebregne.  
 
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), 
inneholder lokaliteten ingen prioriterte skogstyper. Nordvestsiden av Storafjellet ligger innenfor den 
klart oseaniske seksjon (se Moen 1998) og derfor kan ikke furuskogen klassifiseres som sterkt 
oseanisk og dermed ikke som prioritert skogstype (Framstad mfl. 2003). I skogvernmangelen har også 
Norge internasjonalt ansvar for bekkekløfter, noe nordvestsiden av Storafjellet oppfyller i liten grad, 
mest på grunn av sin lille størrelse og åpne topografi. Samlet sett vurderes Botnavatnet til i liten grad å 
inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes nordvestsiden av Storafjellet som mellom nasjonalt og regionalt verdifull 
(eller A/B i naturtypesammenheng) – verdi 4. 
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LOKALITET 08423 ROGNKLEIVA      3 POENG 
Referansedata 08423  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Mellomboreal (90%), sørboreal (10%)  
Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 
Vegetasjonstype Rikt hasselkratt i nedre del, blåbærskog med bjørk i øvre del. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 331855 - 6556832  
Høyde over havet 60 – 315 moh. 
Areal 23 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Hans H. Blom, 14. august 2008 

 
Rognkleiva ligger på sørsiden av ytre del av Årdalsfjorden, mellom Fiskå og Sørskor. Elven i 
bekkekløften er Uraåna som renner fra et lite myrområde (430 moh.) mellom fjellene Lågehei og 
Ormakam og renner nordover og ut i Årdalsfjorden ved Urd. Veien inn til Døvik krysser elva. 
Bekkekløften er avgrenset noe ovenfor dette punktet (høydekote 60) og opp til høydekote 315. Kløfta 
er markert i landskapet, går omtrent i sørøst-nordvest retning, er aldri særlig dyp og inneholder en del 
blokkmark, skrenter, bergvegger og bratte gjel. Elva renner forholdsvis bratt langs hele strekningen og 
det dannes ikke egne fossesprøytsoner. 
 
Berggrunnen består av fyllitt og glimmerskifer og løsmasser mest av et tynt morenedekke, med unntak 
av breelvavsetninger i nedre deler. Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år, 
relativ lav sommertemperatur, og høy vintertemperatur. Middeltemperaturen i løpet av et år er 8-10 °C 
i nedre del og 6-8 °C i øvre del. Årsnedbøren er normalt litt over 2000 mm i øvre del av nedbørfeltet, 
og rundt 1500 mm i nedre del.  
 
Rognkleiva har middels variasjon i topografi, lokalklima og berggrunn, og liten til middels variert 
vegetasjonssammensetning. I nedre del, mellom høydekote 60 og 80, og spesielt på østsiden av elva, 
er det gjengrodd innmark med mye hassel, en vegetasjonstype som er klassifisert som den truete 
vegetasjonstypen ”rikt hasselkratt”. Vegetasjonstypen har god moldjord og et godt utviklet bunnsjikt, 
mens det er få arter i feltsjiktet. Den rike hasselskogen går gradvis over i lavurtskog med bjørk opp til 
omtrent høydekote 100. Lavurtskogen finnes også fragmentarisk nær elva. I resten av naturtypen 
dominerer blåbærskog med bjørk og det er liten variasjon i aldersfaser. Unntaksvis er det fragmenter 
med storbregneskog i nedre deler og småbregneskog i øvre deler. Skogen i kløfta, og spesielt 
løvsuksesjonen i hasselskogen, er for det meste relativ ung, elementer av gammelskog mangler og 
nyere hogstinngrep finnes ikke. Skogen har høy bonitet og deler av området er utnyttet til 
granplantefelt. Sør for bekkekløften er det et hogstfelt. Samlet sett er det lite død ved i bekkekløften. 
Det er ingen tekniske inngrep i selve forvaltningsområdet og arronderingen er middels god.  
 
Rognkleiva har et middels rikt biomangfold, men det ble ikke registrert rødlistede arter. Potensialet for 
funn av sjeldne og rødlistede moser, lav og sopp er lite. En del kryptogamer med oseanisk utbredelse 
ble observert: kystmose (Loeskeobryum brevirostre), Arthonia arthonioides, gullhårmose (Breutelia 
chrysocoma), evjebekkemose (Hygrohypnum eugyrium), samt kalkindikatoren kammose (Ctenidium 
molluscum). Epifyttfloraen er samlet sett fattig og på bjørk ble det bare registrert arter vanlige i 
kvistlavsamfunnet. Epifyttene på hassel utgjorde den mest interessante floraen med typiske 
glattbarksarter som Celothelium iscnobelum (ny for Rogaland), Arthopyrenia analepta, Arthonia 
stellaris og skriftlav (Graphis scripta). Karplantefloraen er lite variert, men noen varmekjære arter ble 
funnet (lundrapp og junkerbregne). 
 
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), finnes 
den priorterte skogstypen kystbjørkeskog (som i Rognkleiva også ligger innenfor sterkt oseanisk 
seksjon) i stor grad, samt rikt hasselkratt i liten grad. Rognkleiva vurderes til å inneholde skogstyper 
som mangler i skogvernet i liten til middels grad.  
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Samlet sett vurderes Rognkleiva som regionalt verdifull (eller B i naturtypesam.) – verdi 3. 
 
 
LOKALITET 08424 DØVIKÅNA     0 POENG 
Referansedata 08424  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Mellomboreal   
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Blåbærskog med bjørk 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 333768 - 6557716  
Høyde over havet 70 moh. 
Inventert  Per G. Ihlen & Hans H. Blom, 14. august 2008 

 
Lokaliteten vurderes til ikke å ha relevante naturverdier. Kan ikke klassifiseres som bekkekløft 
– verdi 0. 
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HJELMELAND KOMMUNE 
 

 
 

Figur 8. Oversikt over undersøkte bekkekløfter i Hjelmeland kommune. 
 
 
 
LOKALITET 08425 LYNGSÅNA, RYKANFOSSEN  4 POENG 
Referansedata 08425  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Sørboreal 
Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O2) 
Vegetasjonstype Blåbærskoger og fragmenter med lavurt-, høystaude- bregne- og 

edelløvskoger. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 349308 - 6558889 
Høyde over havet 180 – 400 moh. 
Areal 104 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Toralf Tysse, 8. oktober 2008 

 
Lokaliteten ligger på sørsiden av Øvre Tysdalsvatnet, ca. en mil øst for Årdal i Hjelmeland kommune. 
Elven i bekkekløften er Lyngsåna. Bekkekløften er markert i landskapet som ellers består av meget 
bratte fjellsider som stuper med en jevn og bratt nordvendt helning mot Viglesdalen. Bekkekløften er 
meget dyp og med store vertikale gjel mellom 5 til 50 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. Selve Rykanfossen danner en tydelig fossesprøytsone, men 
her er det ikke mulig å komme til. Berggrunnen består av gneis og granittisk gneis, og bortsett fra et 
tynt morenelag helt øverst, er det lite løsmasser på lokaliteten. 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 i Lyngsåna, Rykanfossen sammenfaller med avgrenset naturtype 
(kjerneområde). Nedre grense er satt ved høydekote 180 fordi det nedenfor her ikke er noe kløftepreg. 
Øvre grense er satt litt nedenfor startpunktet, høydekote 400. Granplantefeltet på nordsiden i nedre del 
gjør at arronderingen bare er middels god, og derfor er ikke bekkekløften helt økologisk 
velfungerende. Lyngsåna, Rykanfossen har stor variasjon i topografi og liten til middels variasjon i 
vegetasjonssammensetning. I nedre del av bekkekløften, og spesielt på nordøstsiden av elva, 
dominerer blåbærskogen (A4) med bjørk som dominerende treslag, mens blåbærskog med furu 
dominerer sørsiden av elva. Inne i mellom er det fragmenter med lavurt-, høystaude-, storbregne- og 
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småbregneskoger. Lengre opp, omtrent der det kommer inn en sidebekk på østsiden, er det en rikere 
vegetasjonstype med bla. a. alm (NT), hassel og osp. Ellers er det, på grunn av mye store og delvis 
ustabile steinblokker, jevnt over lite vegetasjonsdekke i dalbunnen. Truete vegetasjonstyper ble ikke 
registrert (Fremstad & Moen 2001, Aarrestad mfl. 2001).  
 
De fleste av skogene i bekkekløften er vanskelig tilgjengelige og er derfor relativt gamle, spesielt 
gjelder dette for blåbærskogene. Løv/-edelløvskogene på nordøstsiden derimot, har enkelte spor etter 
nyere hogstinngrep (stubber) i tilgjengelige områder. Sammenhengende gammel naturskog finnes 
ikke, bare elementer av dette. Skogbildet er samlet sett relativt heterogent i form av god sjiktning. 
Samlet sett er det lite død ved i bekkekløften og det som finnes er begrenset til enkelte liggende døde 
individer av osp, furu og bjørk. Kontinuiteten i død ved er begrenset. Den eneste tydelige påvikningen 
i forvaltningsområdet er at det er noe utmarksbeite her.  
 
Av kryptogamer som vokste på bakken i blåbærskogene ble det mest funnet arter typiske for denne 
vegetasjonstypen (Fremstad 1997). Et unntak er funnet av gullhårmose (Breutelia chrysocoma) og 
purpurmose (Pleurozia purpurea), arter med oseanisk utbredelse. Epifyttfloraen er relativ fattig og på 
osp kan nevnes buktporelav (Sticta sylvatica).  På fuktige berg, nær elva, ble det også registrert 
vanlige arter som for eksempel bekkelundmose (Brachytheium plumosum), setergråmose 
(Racomitrium sudeticum), Fuscidea mollis og putesaltlav (Stereocaulon evolutum). Under 
overhengende berg ble det også bare registrert arter som er vanlige for denne type substrat på 
Vestlandet (Botnen 1984). Av mer interessante funn her kan nevnes: Acarospora smaragdula, 
Lecanora subcarnea og Caloplaca vitellinula. Sistnevnte er interessant fordi den tidligere bare var 
kjent fra en lokalitet i Sør-Norge (Santesson mfl. 2004, Ulf Arup pers. med.). På mer fuktige berg ble 
følgende arter registrert: saglommemose (Fissidens adianthoides), kystblomstermose (Schistidium 
strictum), halsbyllskortemose (Cynodontium strumiferum), skogåmemose (Gymnomitrion obtusum), 
vengemose (Douinia ovata) og pulverragg (Ramalina pollinaria). Fra dette området har også Ove 
Førland og John Inge Johnsen registrert kystsaltlav (Stereocaulon deliseii), en art som er sårbar (VU) i 
Norge (Kålås mfl. 2006). Lite død ved gjør at det er lite vedboende sopp, bare vanlige arter som 
knuskjuke og knivkjuke ble registrert. Plysjskjermsopp (Pluteus umbrosus) er tidligere kjent på ved av 
død bjørk fra området (Ove Førland pers. med.). Karplantefloraen i blåbærskogene er også lite variert, 
og består av arter typisk for disse skogene. Her dominerer arter som blåbær, bjønnkam, tepperot, 
gauksyre, smyle og skogstjerne i feltsjiktet. På fuktigere partier finnes ormetelg, skogburkne, blåtopp, 
myrfiol. Av mer næringskrevende arter i løv/edelløvskogen kan nevnes alm (NT), skogsalat, 
junkerbregne, kratthumleblom, mjødurt, hvitbladtistel, lundrapp og blåknapp. Den rødlistede arten 
solblom (VU) er også kjent herfra. Av andre arter som ble funnet kan nevnes fjellsyre, bergfrue og 
hinnebregne.  
 
Bekkekløften i Lyngsåna, Rykanfossen 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. I skogvernmangelen har også Norge 
internasjonalt ansvar for bekkekløfter, og lokaliteten oppfyller dette ansvaret i meget stor grad. 
Lyngsåna, Rykanfossen inneholder i middels til stor grad skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes Lyngsåna, Rykanfossen, som nasjonalt verdifull (eller A i 
naturtypesammenheng) – verdi 5). 
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LOKALITET 08426 TVERRBEKKEN & ULLESTADGJUVET 3 POENG 
Referansedata 08426  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Sørboreal  
Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 
Vegetasjonstype Røsslyng-blokkebær furuskog, blåbærskog med bjørk. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 344157 - 6556637 
Høyde over havet 220 – 420 moh. 
Areal 85 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Toralf Tysse og Ove Førland den 9. oktober 2008 

 
Lokaliteten ligger sør for vestenden av Øvre Tysdalvatnet, ca. 7 km sørøst for Årdal i Hjelmeland 
kommune. Bekkekløften er jevnt over dyp, spesielt i nedre del og ved fossesprøytsonen i Ullestadjuvet 
er det meget høye gjel mellom 5 til 30 m høye der fossen slår ned i elva. Dalbunnen domineres av 
store steiner og flere vertikale bergvegger. Elva renner forholdsvis bratt langs hele strekningen. 
Berggrunnen består av gneis og granitt, og løsmassedekket består av et morenelag av varierende 
tykkelse. 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. På bakgrunn av at Ullestadjuvet allerede er 
avgrenset geografisk som bekkekløft og bergvegg (BN00008805), har vi valgt å begrense 
kartleggingen til bekkekløften i Tverrbekken og fossesprøytsonen i Ullestadjuvet (se ovenfor). Nedre 
grense for bekkekløften er satt ved høydekote 220, fordi området nedenfor her grenser til naturtypen 
bekkekløft og bergvegg i DNs naturbase. Øvre grense er satt ved høydekote 420. Forvaltningsområdet 
inneholder en skogsbilvei (grusvei) på vestsiden av tverrbekken. Arronderingen i forvaltingsområdet 
er derfor middels god.  
 
I de øvre deler av bekkekløften dominerer røsslyng-blokkebærfuruskog, kystutforming (A3), mens i 
nedre deler dominerer blåbærskogen (A4) med bjørk som dominerende treslag. Unntaksvis er det 
fragmenter med storbregneskog (C1), småbregneskog (A5) og lavurtskog (B1) i sidene ned mot 
dalbunnen. Skogen i kløfta er for det meste ung, og nyere hogstinngrep kan sees i form av enkelte 
stubber inne i mellom. Denne type hogstinngrep er tydeligst i øvre del. Gammel naturskog eller 
elementer av dette finnes ikke i bekkekløften. Skogsbildet er relativt homogent og bestandene av furu 
har bare noe sjiktning og er i en aldersfase. Skogen i bekkekløften har høy bonitet. 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.  
 
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.) samt spredte 
forekomster av fargekorkje (Ochrolechia tartarea) og kattefotlav (Arthonia leucopellaea). På rogn kan 
nevnes vanlig flekklav (Arthonia radiata), Loxospora elatina, og vanlig smaragdlav (Lecidella 
elaeochroma) og på furu kan nevnes sukkerlav (Hypogymnia farinacea) piggstry (Usnea 
subfloridana). Av kryptogamer på bakken i blåbærskogen ble det mest funnet arter som for eksempel 
grønnever (Peltigera aphthosa), storstylte (Bazzania trilobata) og småstylte (Bazzania tricrenata). 
Gullhårsmose (Breutelia chrysocoma), storkransemose (Rhytidiadelphus triquetrus) kan nevnes som 
noe mer spesielle for den fattige vegetasjonen i området.  
 
Av arter på fuktige bergvegger ble det funnet en del vanlige arter som for eksempel småstylte 
(Bazzania tricrenata), fleinljåmose (Dicranodontium denudatum), skogåmemose (Gymnomitrion 
obtusum), rødmuslingmose (Mylia taylorii), skjellnever (Peltigera praetextata), 
galleteppemose (Porella arboris-vitae), kysttvebladmose (Scapania gracilis), sagtvebladmose 
(Scapania umbrosa) og putevrimose (Tortella tortuosa). Under overhengende berg er det rikelig med 
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skorpelaven Enterographa zonata, samt klippepulverlav (Chrysothrix chlorina), vengemose (Douinia 
ovata), skyggehus-mose (Hylocomiastrum umbratum), grynvrenge (Nephroma parile), kulevortelav 
(Pertusaria coccodes), puslelav (Leprocaulon microscopicum) og fingersaltlav (Stereocaulon 
dactylophyllum). Av andre registrerte moser kan nevnes tråddraugmose (Anastrophyllum minutum), 
myrsnutemose (Cladopodiella fluitans), sigdnervemose (Paraleucobryum longifolium) og 
skòreblankmose (Isopterygiopsis pulchella). 
 
Lite død ved gjør at det er lite vedboende sopp, og av vanlige arter ble skorpelærsopp (Stereum 
rugosum) og orekjuke (Inonotus radiatus) funnet på svartor Karplantefloraen er lite variert, og består 
av arter typisk for blåbærskogene. Av andre arter kan nevnes skogfiol, kratthumleblom, bleikstarr og 
junkerbregne. 
 
Bekkekløften i Tverrbekken og Ullestadjuvet ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone (Moen 1998). 
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), 
inneholder lokaliteten i liten grad både den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog og sterk oseanisk 
furuskog. I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar for bekkekløfter og Tverrbekken 
vil i middels grad oppfylle dette ansvaret. Samlet sett vurderes Tverrbekken og Ullestadjuvet i liten til 
middels grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes Tverrbekken og Ullestadjuvet til å verdisettes som regionalt verdifull (eller 
B i naturtypesammenheng) – verdi 3.  
 
 

LOKALITET 08427 ÅMEKROKJUVET, JØSENFJORDEN  4 poeng 
Referansedata 08427  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Sørboreal  
Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 
Vegetasjonstype Lavurt- og storbregneskog med bjørk. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 342421 - 6572939  
Høyde over havet 0 – 330 moh. 
Areal 18 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Hans H. Blom, 2. september 2008 

 
Åmekrokjuvet ligger på sørsiden av Jøsenfjorden, ca. 4,5 km nordøst for Hjelmeland. Elven i 
bekkekløften renner nordover fra et myrområde vest for Kollåsen (494 moh.). Bekkekløften er tydelig 
markert i landskapet som ellers består av meget bratte fjellsider som stuper med en jevn og bratt 
nordvendt helning ned i Jøsenfjorden. 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. Elva 
renner forholdsvis bratt langs hele strekningen og ved normal vannføring renner den under steinene i 
dalbunnen. Berggrunnen består av gneis og granitt, og det er bart fjell, uten løsmassedekke.  
 
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 i Åmekrokjuvet sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde). Nedre 
grense er satt ved havnivå og øvre grense er satt ved høydekote 330. Det er ingen inngrep i området og 
arronderingen er god.  Åmekrokjuvet har stor variasjon i topografi, men bare en middels variert 
vegetasjonssammensetning. I nedre del, opp til høydekote 20, er det et rikt preg på vegetasjonen, men 
tresjiktet er omtrent fraværende. Ovenfor høydekote 20 ser vegetasjonen ut til å være dominert av 
lavurt- storbregneskog og noenlunde sammenhengende skogsdekke finnes bare i sidene av 
bekkekløften. I dalbunnen er trevegetasjonen omtrent fraværende. Ikke noe av vegetasjonen kan 
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regnes som truete vegetasjonstyper (Fremstad & Moen 2001). Skogen er relativ ung fordi det er et 
veldig ustabilt område med mye utrasninger. Eldre eller nyere hogstinngrep finnes naturligvis ikke. 
Skogen i bekkekløften er uproduktiv, for det meste på impediment.  Samlet sett er det lite død ved i 
bekkekløften og det som finnes er begrenset til bjørk i form av kvister og liggende død ved som er falt 
ned fra omkringliggende skoger. Stående død ved ble ikke registrert. Kontinuiteten i død ved er derfor 
ikke god.  
 
Sett i forhold til det begrensede arealet som ble undersøkt, er det et middels rikt biologisk mangfold av 
moser og lav i forvaltningsområdet. Dette kan forklares med nordvendt eksposisjon og nærhet til 
varmen fra havet. Epifyttfloraen er fattig. Det mest interessante funnet i forvaltningsområdet var en rik 
forekomst av kløftegrimemose (Herbertus aduncus) ved høydekote 10 (UTM: 32 V 342402 6573023) 
på en delvis humuskledd bergvegg. På fuktige bergvegger ble det funnet Fuscidea kochiana, vanlig 
blåfiltlav (Degelia plumbea), brun barklav (Melanelia subaurifera), rund porelav (Sticta fuliginosa), 
og fingernever (Peltigera polydactylon). I en bergsprekk i nedre del av forvaltningsområdet ble 
fuktighetsindikatoren småhinnemose (Plagiochila punctata) registrert og i en hule ved basis av en 
østvendt bergvegg ble kystblankmose (Isopterygiopsis muelleriana) funnet. Edelløvskogsarten 
kystmoldmose (Eurhynchium striatum) ble funnet på bakken sammen med kystreinlav (Cladonia 
portentosa) og musehalemose (Isothecium myosuroides var brachythecioides). Den mest interessante 
mosen fra Åmekrokjuvet, i tillegg til kløftegrimemose, var en forekomst av mosen Pohlia flexuosa, 
som ble funnet sparsomt på blokk nær havnivå. Arten står oppført på den siste rødlista for Norge 
(Kålås mfl. 2006) der den har fått kategorien ”datamangel” (DD). Funnet i Åmekrokjuvet er tredje 
funnet av arten i Norge (se også www.artsdatabanken.no). Karplantefloraen i nedre del er lite variert, 
men har et rikere preg med arter som bergfrue, storfrytle (mye), skogsvingel, stankstorkenebb, 
skogstorkenebb, gullris, bringebær, fjellmarikåpe, vivendel og vendelrot. Av bregner kan nevnes 
ormetelg og skogburkne. Det er også rikelig med hinnebregne på blokker.  
 
Bekkekløften i Botnavatnet ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over 
prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten ingen 
prioriterte skogstyper. I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar for bekkekløfter, noe 
Åmekrokjuvet oppfyller i meget stor grad. Samlet sett vurderes forvaltningsområdet til i middels grad 
å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes Åmekrokjuvet som mellom nasjonalt og regionalt verdifull med vekt på 
nasjonalt verdifullt (eller A/B i naturtypesammenheng) – verdi 4. 
 
LOKALITET 08428 OKSAJUVET, JØSENFJORDEN 3 POENG 
Referansedata 08428  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Sørboreal  
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Lavurt- og storbregneskog med bjørk. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 350912 - 6576602  
Høyde over havet 0 – 200 moh. 
Areal 37 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Hans H. Blom, 2. september 2008 

 
Oksajuvet ligger på sørsiden av Jøsenfjorden i Hjelmeland kommune, ca. 4,5 km nordøst for 
Tøtlandsvik. Elven i bekkekløften renner nordover fra et myrområde på Nordstølheia (470 moh.). 
Bekkekløften er tydelig markert i landskapet og spesielt sett fra motsatt side av Jøsenfjorden. 
Landskapet ellers består av meget bratte fjellsider som stuper med en jevn og bratt nordvendt helning 
rett ned i Jøsenfjorden. Bekkekløften er jevnt over dyp og med store vertikale gjel mellom 5 til 40 m 
høye på begge sider av dalbunnen. Dalbunnen domineres av store og delvis ustabile steiner i et bratt 
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terreng og det må presiseres at det er et meget risikabelt område å bevege seg i. Bekkekløften er 
avgrenset fra havnivå og opp til høydekote 200. Det er ingen tydelig elv i bekkekløften. Berggrunnen 
består av gneis og granitt, og det er bart fjell, uten løsmassedekke. 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 i Oksajuvet sammenfaller 
med avgrenset naturtype (kjerneområde). Nedre grense er satt ved havnivå og øvre grense er satt ved 
høydekote 200. Siden det bare var mulig å undersøke den nedre delen, opp til høydekote 20, er 
bekkekløften likevel avgrenset opp til høydekote 200 fordi området opp hit er topografisk 
velavgrenset. Videre ligger bekkekløften nordvendt og det er en jevn og meget bratt avstand mellom 
dalbunn og topp på begge sider. Det er ingen tekniske inngrep i området og arronderingen er god.   
Oksajuvet har en middels variert vegetasjonssammensetning. I nedre del, opp til høydekote 20, er det 
et høystaudepreg på vegetasjonen, men tresjiktet er dårlig utviklet og bare enkelte trær som rogn, 
bjørk, selje og enkelte unge osp- og asketrær finnes. Ovenfor høydekote 20 ser vegetasjonen ut til å 
være dominert av lavurt- storbregneskog og noenlunde sammenhendende skogsdekke finnes bare i 
sidene av bekkekløften. Ikke noe av vegetasjonen kan regnes som truete vegetasjonstyper (Fremstad & 
Moen 2001). Skogen er relativ ung fordi det er et veldig ustabilt område med mye utrasninger. Eldre 
eller nyere hogstinngrep finnes naturligvis ikke. Skogen i bekkekløften er uproduktiv, for det meste på 
impediment.  Det er lite død ved i bekkekløften og det som finnes er begrenset til bjørk i form av 
kvister og liggende død ved i tidlige nedbrytningsstadier, som er falt ned fra omkringliggende skoger. 
Kontinuiteten i død ved er derfor ikke god.  
 
Epifyttfloraen er fattig og på bjørk ble det bare registrert arter i kvistlavsamfunnet (vanlig kvistlav, 
papirlav, etc.) og på ask ble skorpelaven Arthopyrenia analepta funnet. På bakken dominerer 
gullhårmose (Breutelia chrysocoma), en art med eu-oseanisk utbredelse og som krever høy 
luftfuktighet gjennom hele året (Hallingbäck 2008). På bakken i fuktige sig i dalbunnen vokser det 
rikelig med teppekildemose (Philonotis fontana) samt kildeflik (Leiocolea bantriensis), som er sjelden 
på Sørvestlandet. I nedre del er det rikelig med storvrenge (Nephroma arcticum) på fuktige 
bergvegger. Ingen av artene regnes som truet i Norge (Kålås mfl. 2006). Karplantefloraen i nedre del 
er lite variert, men har et rikere preg med arter som storfrytle, blåknapp, mjødurt, hvitbladtistel, 
skogsvingel, fagerperikum, skogvikke, stankstorkenebb, prikkperikum, gullris, jåblom, fjellmarikåpe 
og vendelrot. Av bregner kan nevnes ormetelg og skogburkne. Det må presiseres at tidsbruken til 
feltundersøkelse av lokaliteten var begrenset. Dette og resultatene fra Åmekrokjuvet litt lenger vest i 
Jøsenfjorden, viser at det er et potensial for flere rødlistede lav og moser innefor forvaltningsområdet. 
 
Bekkekløften i Oksajuvet ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte 
mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten ingen prioriterte 
skogstyper. I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar for bekkekløfter, noe Oksajuvet 
oppfyller i meget stor grad. Samlet sett vurderes forvaltningsområdet til i middels grad å inneholde 
skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes Oksajuvet som regionalt verdifull (eller B i naturtypesam.) – verdi 3. 
 
LOKALITET 08429 SAGÅNA, KJERVÅNA   3 POENG 
Referansedata 08429  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Sørboreal 
Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 
Vegetasjonstype Røsslyng-blokkebærfuruskog (A3) 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 341047 - 6555194 
Høyde over havet 300 – 450 moh. 
Areal 19 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Kurt Urdal den 17. april 2009 
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Lokaliteten ligger på sørsiden riksveg 13 ca. 3,5 km øst for innløpet til Tysdalsvatnet i Hjelmeland 
kommune. Bekkekløfta er vendt mot nordvest og lite synlig i et ellers rolig landskap. Den er aldri dyp 
og bare enkelte små og vertikale bergvegger finnes. Utrasninger, blokkmark og bratte gjel er 
fraværende. Berggrunnen består av gneis og granitt, og løsmassedekket består av et tykt morenelag i 
nedre del av lokaliteten (opp til ca. 150 moh.) og et tynt morenelag høyere oppe. Klimaet er preget av 
mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er kjølig og vintertemperaturen er 
relativ høy. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger mellom 
2000 og 3000 mm. Forvaltningsforslaget i Sagåna sammenfaller med avgrenset naturtype 
(kjerneområde). Nedre grense er satt ved høydekote 300 og øvre grense er satt ved høydekote 450. 
Bekkekløften er velavgrenset og arronderingen er god.  
 
I det meste av bekkekløften dominerer røsslyng-blokkebærfuruskog (A3) med noe blåbærskog (A4). 
Ingen av de registrerte vegetasjonstypene er truet i Norge (Fremstad & Moen 2001). Skogen er for det 
meste relativ ung, og nyere hogstinngrep finnes i form av stubber og hogstfelt. En del furu er storvokst 
og gamle, noe som gjør at furuskogene delvis har preg av aldersfase. I øvre del er det rikelig med død 
ved av furu. Det finnes mest som liggende død ved og varierer fra tidlige til sene nedbrytningsstadier. 
Kontinuiteten i død ved er derfor bra. Nordvestvendt eksposisjon gir grunnlag for et middels rikt 
biologisk mangfold. Epifyttfloraen på bjørk har bare vanlige arter i kvistlavsamfunnet samt bitterlav 
(Pertusaria amara) og Micarea peliocarpa. På furu ble det observert småstylte (Bazzania tricrenata) 
og madeirastry (Usnea silesiaca) på bark, spesielt i øvre del av forvaltningsområdet. Av 
fuktighetskrevende kryptogamer på stein langs og delvis nedsenket i elva, ble det hovedsaklig 
registrert vanlige arter for slike miljøer: for eksempel fjordtvebladmose (Scapania nemorea) og 
bekkerundmose (Rhizomnium punctatum). På bakken i furuskogen er det både fuktig, med 
torvmosearter i bunnsjiktet, og tørt med lavarter typiske for denne vegetasjonstypen (Fremstad 1997): 
kystrødbeger (Cladonia polydactyla), svartfotreinlav (Cladonia stygia) og islandslav (Cetraria 
islandica). På fuktige bergvegger er det rikelig med stripefoldmose (Diplophyllum albicans), 
fleinljåmose (Dicranodontium denudatum) og rødmuslingmose (Mylia taylorii) samt bråtelav 
(Trapeliopsis presudogranulosa) på jord. På død furuved i forvaltningsområdet vokser det rikelig med 
fingerbeger (Cladonia digitata), rosenlav (Icmadophila ericetorum), Micarea peliocarpa, larvemose 
(Nowellia curvifolia) og firtannmose (Tetraphis pellucida). Karplantefloraen er lite variert, og består 
av arter typisk for røsslyng-blokkebærfuruskogene (Fremstad 1997). 
 
Bekkekløften i Sagåna ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone og sterkt oseanisk seksjon (Moen 
1998). Lokaliteten inneholder i stor grad den prioriterte skogstypen ”sterkt oseanisk furuskog” 
(Framstad mfl. 2002, 2003). I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar for 
bekkekløfter, men Sagåna vil bare i liten grad oppfylle dette ansvaret, mest fordi den aldri er særlig 
dyp. Samlet sett vurderes Sagåna middels grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes Sagåna (Kjervåna) som regionalt verdifull (eller B i 
naturtypesammenheng) – verdi 3. 
 
 
LOKALITET 08430 KNUTEN OG SALLIA   4 POENG 
Referansedata 08430  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Sørboreal  
Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 
Vegetasjonstype Blåbærskog med bjørk, storbregneskog. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 338469 - 6554552 
Høyde over havet 100 – 230 moh. 
Areal 18 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Hans H. Blom, 13. august 2008 
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Lokaliteten ligger på sørsiden av riksveg 13, like ved innløpet til Tysdalsvatnet i Hjelmeland 
kommune. Bekkekløfta er nordvendt, markert og godt synlig. Det finnes en del blokkmark, skrenter, 
bergvegger og bratte gjel i kløfta, men utrasninger mangler. Videre finnes det en del stein og 
blokkmark, spesielt i dalbunnen. Øvre del har spesielt mye ustabile vippesteiner og det anbefales ikke 
å ta seg fram der. I tillegg blir kløften gradvis smalere høyere opp i forvaltningsområdet. Berggrunnen 
består av gneis og granitt, og bortsett fra et tynt morenelag øverst på lokaliteten og elveavsetninger 
nederst, er det 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 i Knuten og Sallia sammenfaller med avgrenset naturtype 
(kjerneområde). Nedre grense er satt ved høydekote 100 og øvre grense er satt ved høydekote 230. Det 
er ingen inngrep i området, arronderingen er god og bekkekløften er økologisk velfungerende.  
 
I helt nedre del domineres vegetasjonen av hagemarkspreg med bjørk og spesielt svartor ned mot elva. 
Mellom høydekotene 100 og 160 dominerer blåbærskogen (A4) med bjørk og omtrent herfra og opp 
til høydekote 230 dominerer storbregneskogen (C1). Det er ingen truete vegetasjonstyper i Knuten og 
Sallia (Aarrestad mfl. 2001, Fremstad & Moen 2001). Skogen i kløfta er for det meste ung, selv om 
nyere hogstinngrep ikke finnes. Hvor omfattende hogsten har vært i dette området tidligere er usikkert. 
Skogbildet er relativt homogent i form av en lite sjiktet skog. Skogen i bekkekløftens nedre del har 
svært høy bonitet, men ingen deler av området er utnyttet til plantefelter. Samlet sett er død ved 
omtrent fraværende og kontinuiteten i død ved er begrenset.  
 
Epifyttfloraen er relativ fattig. På bjørk ble det bare registrert arter i kvistlavsamfunnet, men ved 
høydekote 150 ble kattefotlav (Arthonia leucopellaea) funnet rikelig. På osp er det vanlige epifytter 
som for eksempel stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla) og den mindre vanlige askkjølmose (Zygodon 
conoideus). Inne i mellom er det en del rogn med typiske glattbarkssamfunn med for eksempel 
Arthopyrenia analepta, vortekantlav (Lecanora chlarotera) og Pertusaria leioplaca. På ask ble 
trådkjølmose (Zygodon rupestre), kystårenever (Peltigera collina) og kystnever (Lobaria virens) 
registrert. 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 bekkekartlav (Rhizocarpon lavatum).  
 
På fuktig og delvis skyggefull bergvegg ved høydekote 160 kan nevnes gullhårmose (Breutelia 
chrysocoma) og purpurmose (Pleurozia purpurea), arter som krever høy luftfuktighet gjennom hele 
året (Hallingbäck 2008) og som er utbredt i sterkt oseanisk seksjon (Moen 1998). Rett nord for dette 
området ble det funnet to små tuer av butturnemose (Rhabdoweisia crenulata) i små bergsprekker. 
Arten regnes som rødlistet i Norge (Kålås mfl. 2006) med kategorien ”datamangel” (DD). Funnet av 
kammose (Ctenidium molluscum) kan også nevnes fordi dette er en kalkindikator (Hallingbäck & 
Holmåsen 1985). Av andre interessante mosefunn i Knuten og Sallia kan nevnes taglmose 
(Sphenolobopsis pearsonii) som vokser sparsomt sammen med rugledraugmose (Anastrophyllum 
assimile) samt pulverragg (Ramalina pollinaria). Lite død ved gjør at det er lite vedboende sopp, bare 
ospildkjuke (Phellinus tremulae) nevnes. Karplantefloraen er også lite variert, og består av arter typisk 
for blåbær- og storbregneskogene. Hele forvaltningsområdet har også rikelig med hinnebregne.  
 
Bekkekløften i Knuten og Sallia 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 kystbjørkeskog (som i Knuten og Sallia også ligger innenfor sterkt 
oseanisk seksjon, se Moen 1998). I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar for 
bekkekløfter, og Knuten og Sallia vil i stor grad oppfylle dette ansvaret. Samlet sett vurderes Knuten 
og Sallia i stor grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes Knuten og Sallia som mellom nasjonalt og regionalt verdifull, med vekt på 
nasjonalt verdifull (eller A/B i naturtypesammenheng) – verdi 4. 
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LOKALITET 08431 HIAFOSSEN-SENDINGFOSSEN 4 POENG 
Referansedata 08431  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Nordboreal  
Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 
Vegetasjonstype Blåbærskog  
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 349984 - 6559863  
Høyde over havet 180 – 290 moh. 
Areal 33 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Toralf Tysse, 8. oktober 2008 

 
Lokaliteten ligger sør for Øvre Tysdalsvatnet i Hjelmeland kommune, ca. 12 km øst for Årdal. Elven i 
bekkekløften er Storåna, som renner fra Viglesdalsvatnet (410 moh.). Bekkekløften er tydelig markert 
i landskapet som ellers består av meget bratte fjellsider som stuper med en jevn og bratt helning mot 
Viglesdalen. Den er jevnt over meget dyp og med store vertikale gjel mellom 5 til 50 m høye på begge 
sider av dalbunnen. Dalbunnen domineres av store og delvis ustabile steiner i et bratt terreng. Det må 
presiseres at det meste av forvaltningsområdet er umulig å bevege seg i. Elva danner flere mindre 
fossesprøytsoner, som på grunn av utilgjengeligheten, ikke lot seg undersøke. Berggrunnen består av 
gneis og granitt, og det er hovedsaklig bart fjell, men med skredmateriale i midtre del og 
breelvsavsetninger i nedre del av lokaliteten. 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 et bra snødekke om vinteren. I nedre del er det noe mer varme enn i øvre del, som 
ligger omtrent ved den klimatiske skoggrensen.  
 
Forvaltningsforslaget i Hiafossen-Sendingsfossen sammenfaller med avgrenset naturtype 
(kjerneområde). Øvre grense er satt rett nedenfor startpunktet, ved Sendingsfossen, og ligger ved 
høydekote 290 og nedre grense er satt omtrent ved høydekote 180. Bekkekløften er velavgrenset, 
arronderingen er god og den er økologisk velfungerende. Hele området består mest av blåbærskoger 
med bjørk, blåbær-krekling-utforming, A4c, og i nedre del kommer også inn partier med lavurt- og 
småbregneskoger (B1 og A5). Ingen av de registrerte vegetasjonstypene regnes som truet i Norge 
(Fremstad & Moen 2001). De fleste av skogene i bekkekløften er vanskelig tilgjengelige og disse ser 
ut til å være relativt gamle. Det ble ikke observert spor etter nyere hogstinngrep i de tilgjengelige 
områdene. Sammenhengende gammel naturskog finnes bare som fragmenter. Det er lite sjiktning i 
fjellbjørkeskogen og skogbildet er derfor samlet sett relativt homogent. Nedre del av bekkekløfta har 
lav bonitet og resten består av grunnlendt mark og fjell i dagen. Samlet sett er det lite død ved i 
bekkekløften og det som finnes er begrenset til enkelte liggende døde individer av bjørk. Kontinuiteten 
i død ved er begrenset. Det er ingen tekniske inngrep i forvaltningsområdet. Den eneste tydelige 
påviktningen i forvaltningsområdet er at det er noe utmarksbeite i nedre del.   
 
Av kryptogamer som vokste på bakken i blåbærskogen ble det mest funnet arter typiske for denne 
vegetasjonstypen (Fremstad 1997). Epifyttfloraen er fattig og på bjørk ble det bare registrert arter i 
kvistlavsamfunnet. På fuktige berg nær elva, ble det også registrert vanlige arter som for eksempel, 
bekkelundmose (Brachytheium plumosum), berggråmose (Racomitrium heterostichum), putesaltlav 
(Stereocaulon evolutum) og kaursvamose (Trichostomum tenuirostre). På fuktige bergvegger i øvre 
del, de som er nordvestvendte og vender ned mot bekkekløften, ble det funnet rikelig med purpurmose 
(Pleurozia purpurea) sammen med vanlig arter som for eksempel storhoggtann (Tritomaria 
quinquedentata) og setergråmose (Racomitrium sudeticum). Et sted, omtrent ved høydekote 280 
(UTM: 32 V 350173 6559713), ble det også funnet en forekomst av kystkorallav (Bunodophoron 
melanocarpum) på fuktig og nordvendt bergvegg. Arten regnes som nær truet (NT) i Norge (Kålås 
mfl. 2006). På fuktige og nordvendte bergvegger i nedre del ble det registrert en del arter vanlige for 
denne type substrat, som for eksempel steindraugmose (Anastrophyllum saxicola), heimose 
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(Anastrepta orcadensis), stivkulemose (Bartramia ithyphylla), bekkevrangmose (Bryum 
pseudotriquetrum), småstylte (Bazzania tricrenata), rennemose (Grimmia ramondii), skogåmemose 
(Gymnomitriom obtusum), musehalemose (Isothecium myosuroides), krusfellmose (Neckera crispa), 
skimmermose (Pseudotaxiphyllum elegans), brun korallav (Sphaerophorus globosus) og putevrimose 
(Tortella tortuosa). Det mest interessante funnet i dette området var kystgrønnever (Peltigera 
britannica), en art utbredt i den klart oseaniske seksjon (Krog mfl. 1994). Karplantefloraen er lite 
variert, og består av arter typisk for blåbærskogene. Den mest interessante bregnen var hinnebregne 
(Hymenophyllum wilsonii), en art som opptrer rikelig på bergveggene i nedre del. Av andre arter kan 
nevnes kornstarr og lusegras.  
 
Bekkekløften ligger innenfor nordboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte mangler 
ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten ingen prioriterte 
skogstyper. I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar for bekkekløfter, og Hiafossen-
Sendingsfossen oppfyller dette ansvaret i meget stor grad. Samlet sett vurderes Hiafossen-
Sendingsfossen i middels til stor grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett verdisettes Hiafossen-Sendingsfossen som mellom nasjonalt og regionalt verdifull 
med vekt på nasjonalt verdifull (eller A/B i naturtypesammenheng) – verdi 4. 
 
 
LOKALITET 08432 N-SIDEN AV REINÅSEN   2 POENG 
Referansedata 08432  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Sørboreal 
Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 
Vegetasjonstype blåbærskog med bjørk (A4) 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 339902 - 6567793 
Høyde over havet 90 – 230 moh. 
Areal 35 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Hans H. Blom den 15. august 2008 

 
Lokaliteten ligger sør for Steinslandsvatnet ved tettstedet Hjelmeland. Bekkekløfta er nordøstvendt og 
markert, men den er aldri særlig dyp. Videre finnes en enkelte vertikale bergvegger og blokkmark, 
spesielt i elveløpet. Utrasninger og bratte gjel er fraværende. Ved normale vannføringer renner det 
meste av elva under steinblokkene i dalbunnen. Berggrunnen består av gneis og i dalbunnen er dekket 
av tynt morenelag. Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager. 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. Nedre grense er satt ved høydekote 90 fordi 
området her flater ut. Øvre grense er satt omtrent ved startpunktet, høydekote 230. I midtre del av 
bekkekløften er det satt opp en tydelig steingjerde på tvers av dalen. Dette og et granplantefelt gjør at 
arronderingen bare er middels god, og derfor er ikke bekkekløften helt økologisk velfungerende.  
 
Området har liten variasjon i topografi, berggrunn og vegetasjonssammensetning. Bekkekløften 
domineres av blåbærskogen (A4) med bjørk som dominerende treslag. Unntaksvis er det fragmenter 
av lavurtskog (B1) og småbregneskog (A5) i mosaikk på noe fuktigere partier nær elva. I dalsiden i 
øvre del er det små partier med røsslyng-blokkebærfuruskog (A3). Ingen av de registrerte 
vegetasjonstypene regnes som truet i Norge (Fremstad & Moen 2001). Skogen er for det meste ung, 
nyere hogstinngrep finnes flere steder (stubber) og det har nylig vært flatehogd i nedre del. Gammel 
naturskog eller elementer av dette mangler i hele bekkekløften, og skogbildet er relativt homogent i 
form av liten sjiktning i skogen. Det er lite død ved i bekkekløften og det som finnes er begrenset til 
tidlige nedbrytningsstadier av bjørk (stående og liggende). Kontinuiteten i død ved er derfor liten.  
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Epifyttfloraen på bjørk og svartor har bare vanlige arter i kvistlavsamfunnet samt bitterlav (Pertusaria 
amara) og bleikskjegg (Bryoria capillaris). På rogn ble det registrert følgende lavarter: Arthopyrenia 
analepta, kystkorkje (Ochrolechia szatalaënsis), barkragg (Ramalina farinacea), ospekantlav 
(Lecanora allophana), barkbrunlav (Melanelixia subaurifera). Av fuktighetskrevende kryptogamer på 
stein langs og delvis nedsenket i elva, ble det hovedsaklig registrert vanlige arter for slike miljøer. 
Skorpelavene Rhizocarpon reductum og R. hochstetteri ble også funnet her. Av kryptogamer som 
vokste på bakken i blåbærskogen ble det mest funnet arter typiske for denne vegetasjonstypen 
(Fremstad 1997), der mange også har oseanisk utbredelse, for eksempel grannkrekmose (Lepidozia 
pearsonii) og kystjamnemose (Plagiothecium undulatum). Under tørre overhengende berg ble det bare 
registrert lavarter som er vanlige for denne type substrat på Vestlandet (Botnen 1984), for eksempel 
beltelav (Enterographa zonata), rosettmellav (Lepraria membranacea), Micarea lignaria og 
fingernever (Peltigera polydactylon). På fuktige bergvegger er det rikelig med steindraugmose 
(Anastrophyllum saxicola), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), fleinljåmose (Dicranodontium 
denudatum) og brun korallav (Sphaerophorus globosus). På død ved ble bare knivkjuke registrert. 
Karplantefloraen er også lite variert, og består av arter typisk for blåbærskogene, men enkelte svartor 
finnes nær elva. Det er rikelig med hinnebregne på steinblokker i hele området.   
 
Samlet sett vurderes Nordsiden av Reinåsen som mellom lokalt og regionalt verdifull, med vekt 
på regionalt verdifull (eller B/C i naturtypesammenheng) – verdi 2. 
 
 
LOKALITET 08433 TJØSSÅNA     3 POENG 
Referansedata 08433  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Sørboreal 
Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 
Vegetasjonstype blåbærskog med bjørk, røsslyng-blokkebærfuruskog (A3) 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 340851 - 6567351 
Høyde over havet 100 – 400 moh. 
Areal 112 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Mette Eilertsen den 31. oktober 2008 

 
Lokaliteten ligger ca. 1 km sørøst for Steinslandsvatnet ved tettstedet Hjelmeland i Hjelmeland 
kommune. Elven i bekkekløften heter Tjøssåna og renner fra et myrområde sør for Vårefjellet (516 
moh.). Bekkekløfta er nordvendt og markert, men den er aldri særlig dyp. Videre finnes en del 
vertikale bergvegger og blokkmark, spesielt i elveløpet. Berggrunnen består av gneis og dalbunnen er 
dekket av et tykt morenelag med bart fjell. Klimaet er preget av mye nedbør, mens 
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. 
Forvaltningsforslaget i Tjøssåna sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde). 
Granplantefeltet på vestsiden av elva er ikke inkludert, og derfor avgrenses bekkekløften mot vest ved 
dette området. Nedre grense er satt ved høydekote 100 og øvre grense er satt ved høydekote 400. 
Parallelt med elvas vestside går det et rør fra høydekote 250 og ned til en kraftstasjon, rett utenfor 
forvaltningsområdet. Dette og granplantefeltet gjør at arronderingen bare er middels god. 
 
I det meste av bekkekløften dominerer blåbærskogen (A4) med bjørk som dominerende treslag. 
Unntaksvis er det fragmenter av lavurtskog (B1), småbregneskog (A5) og storbregneskog (C1) i 
mosaikk på litt rikere og fuktigere partier nær elva. I øvre del, omtrent fra høydekote 350 og opp til 
øvre grense (høydekote 400) blir det gradvis mer røsslyng-blokkebærfuruskog. Ved høydekote 300 er 
det på vestsiden av elva også et lite område dominert av store osper. Ingen av vegetasjonstypene 
regnes som truet i Norge (Fremstad & Moen 2001). Skogen i kløfta er for det meste relativ ung, og 
nyere hogstinngrep finnes flere steder (flate- og plukkhogst). Gammel naturskog mangler i hele 
bekkekløften, og skogbildet er relativt homogent i form av liten sjiktning i skogen. Samlet sett er det 
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lite død ved i bekkekløften og det som finnes er begrenset til tidlige nedbrytningsstadier av bjørk 
(stående og liggende). Kontinuiteten i død ved er derfor liten.  
 
Ved høydekote 200 ble kattefotlav (Arthonia leucopellaea) funnet rikelig ved basis av en bjørk. Ved 
høydekote 300 er det en del ospetrær med mindre vanlige epifytter som for eksempel grynfiltlav 
(Pannaria conoplea) og kystfiltlav (Pannaria rubiginosa). De største furutrærne i øvre del (UTM: 32 
V 340815 6567357) huser en forekomst av kyststry (Usnea fragilescens), en art som regnes som 
sårbar (VU) i Norge (Kålås mfl. 2006).  Av fuktighetskrevende kryptogamer på stein langs og delvis 
nedsenket i elva, ble det registrert vanlige arter for slike miljøer. På stor steinblokk nær elva er det ved 
høydekote 160 rikelig med skrukkelav (Platismatia norvegica). Av kryptogamer som vokste på 
bakken i blåbærskogen ble det mest funnet arter typiske for denne vegetasjonstypen (Fremstad 1997), 
der mange også har oseanisk utbredelse: storstylte (Bazzania trilobata), gullhårmose (Breutelia 
chrysocoma), kysttvebladmose (Scapania gracilis) og kystjamnemose (Plagiothecium undulatum).  
Under tørre overhengende berg ble det bare registrert lavarter som er vanlige for denne type substrat 
på Vestlandet (Botnen 1984), for eksempel Diploschistes scruposus, Fuscidea intercincta, 
Haematomma ochroleucum var porphyrium og Chrysotrix candelaris, samt musehalemose 
(Isothecium myosuroides). På fuktige bergvegger er det rikelig med steindraugmose (Anastrophyllum 
saxicola), grynskjell (Cladonia caespiticia), vengemose (Douinia ovata), piskskjeggmose (Lophozia 
attenuata) og rødmuslingmose (Mylia taylorii). Hvitringnål (Calicium glaucellum), rosenlav 
(Icmadophila ericetorum) og fingerbeger (Cladonia digitata), ble registrert på stående furuved helt 
øverst i forvaltningsområdet. Karplantefloraen er også lite variert, og består av arter typisk for 
blåbærskogene. Ved høydekote 160 m er det rikelig med hinnebregne på en stor steinblokk.   
 
Bekkekløften i Tjøssåna ligger innenfor sørboreal 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. Siden Tjøssåna også ligger innenfor sterkt oseanisk seksjon 
(Moen 1998), inneholder lokaliteten også den prioriterte skogstypen ”sterkt oseanisk furuskog”. I 
skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar for bekkekløfter, men Tjøssåna vil bare i liten 
til middels grad oppfylle dette ansvaret, mest fordi den aldri er særlig dyp. Samlet sett vurderes 
Tjøssåna middels grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Tjøssåna vurderes som regionalt verdifull (eller B i naturtypesammenheng) – verdi 3. 
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SULDAL KOMMUNE 
 

 
 

Figur 9. Oversikt over undersøkte bekkekløfter i Suldal kommune. 
 
 
LOKALITET 08434 JENSAJUVET, ULLADALEN  2 POENG 
Referansedata 08434  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
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 

 
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 
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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.  
 
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 (eller 
B/C i naturtypesammenheng) – verdi 2. 
 
 
LOKALITET 08435 KROKABEKKEN, ULLADALEN    2 poeng 
Referansedata 08435  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
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 

 
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.  
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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 
& 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 
(eller B/C i naturtypesammenheng) – verdi 2. 
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LOKALITET 08436 BRATTÅNA, GUNLANUT  4 POENG 
Referansedata 08436  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
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 

 
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 tuer 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.  
 
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 
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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 (eller A/B naturtypesammenheng) – 4 poeng. 
 
 
LOKALITET 08437 KALVHAGJUVET    3 POENG 
Referansedata 08437  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
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 

 
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 
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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 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 som regionalt verdifull (eller B naturtypesammenheng) – 3 
poeng. 
 
 
LOKALITET 08438 FALKEHEIRINDANE   4 POENG 
Referansedata 08438  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
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 

 
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 
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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.  
 
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 som mellom nasjonalt og regionalt verdifull, med vekt på 
nasjonalt verdifull (eller A/B i naturtypesammenheng) – verdi 4. 
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LOKALITET 08439 NEVØYVÅGEN    3 POENG 
Referansedata 08439  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
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 

 
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 tresjiktet. 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 tresjiktet. 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 bunnsjiktet.  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 som regionalt verdifull (eller B i naturtypesammenheng) – 
verdi 3. 
 
 
LOKALITET 08440 NV AV HESTHEIA    5 POENG 
Referansedata 08440  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
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 

 
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 
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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.  

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 som nasjonalt verdifull (*** eller A i 
naturtypesammenheng) – verdi 5. 
 
 
LOKALITET 08441 ÅSGJUVET     4 POENG 
Referansedata 08441  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
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 

 
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 
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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.  
 
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 som mellom nasjonalt og regional verdifull, med vekt på nasjonalt 
verdifullt (eller A/B i naturtypesammenheng) – verdi 4. 
 
 
LOKALITET 08442 INDRE ÅSERØD    5 POENG 
Referansedata 08442  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
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 

 
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 sørvestover til Indre Åserød. 
Bekkekløfta er aldri særlig dyp. Videre finnes en del blokkmark, skrenter, bergvegger og bratte lisider 
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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. 2001). 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 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 
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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 som nasjonalt verdifull (eller A i naturtypesammenheng) – 
verdi 5. 
 
 
LOKALITET 08443 FJELLBERGÅNA, NEDRE DEL 5 POENG 
Referansedata 08443  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
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 

 
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 
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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).   
 
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, som nasjonalt verdifull (eller A i 
naturtypesammenheng) – verdi 5. 
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SAUDA KOMMUNE 
 

 
 

Figur 10. Oversikt over undersøkte bekkekløfter i Sauda kommune. 
 
 
LOKALITET 08444 RAUNDALSÅSEN    2 POENG 
Referansedata 08444  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Mellomboreal (100%)  
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Blåbærskog (A4) og røsslyng-blokkebærfuruskog. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 355574 - 6616206  
Høyde over havet 100 – 280 moh. 
Areal 13 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Geir Helge Johnsen, 23. oktober 2008 og Per G. Ihlen & 

Kurt Urdal, 17. april 2009 
 
Lokaliteten ligger på sørsiden av Storelva og riksvei 520, omtrent 1,5 km vest for Børkjeland i Sauda. 
Bekkekløften er tydelig markert i landskapet som består av bratte og høye fjellsider. Bekkekløfta har 
flere store og vertikale gjel mellom 5 til 30 m høye og dalbunnen domineres av store og delvis ustabile 
steiner i et bratt terreng. Det må presiseres at dette er et meget risikabelt område å bevege seg i. 
Bekken renner i sørøst-nordvest-retning og ved normal vannføring renner det meste av bekken under 
steinene i dalbunnen. Det ble ikke observert fossesprøytsoner. Berggrunnen består av gneis og granitt, 
og bortsett fra mye stein- og blokkmark i bunnen av hele bekkekløften, er det kun bart fjell. Klimaet er 
preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig (rundt 10-
15 °C i juli) og vintertemperaturen er relativt høy (snittemperaturer på minus 1-3 °C i februar). 
Årsnedbøren ligger mellom 3000 og 4000 mm. Det er i snitt 100-200 dager med snødekke >5 cm hver 
vinter. Forvaltningsområdet i Raundalsåsen sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde). 
Nedre grense er satt ved høydekote 100 fordi riksvei 520 krysser her. Forvaltningsområdets øvre 
grense er satt ved høydekote 280 m. Arronderingen er derfor god.   
 
Vegetasjonen nede i selve bekkekløften består for det meste av blåbærskog (A4) med bjørk i tresjiktet 
og med noe røsslyng-blokkebærfuruskog (kystutforming, A3c) øverst i dalsidene på skrinn mark. 
Nederst i dalbunnen er det også flere sammenhengende områder med mer rik og varmekjær 
vegetasjon. Ellers er det, på grunn av mye store og delvis ustabile steinblokker, store områder med 
bare et tykt mosedekke på steinblokkene. Ingen av skogstypene regnes som truet i Norge (Aarrestad 
mfl. 2001). Skogen i kløfta, og spesielt enkelte furutrær, er for det meste storvokste og gamle, og 
nyere hogstinngrep finnes ikke annet enn en og annen nedbrutt stubbe i nedre del. Fragmenter av 
gammel naturskog finnes bare der det er sammenhengende furuskog i bekkekløften, men skogbildet 
totalt sett er allikevel relativt homogent i form av en lite sjiktet skog dominert av bjørk. Samlet sett er 
det lite død ved i bekkekløften og det som finnes er begrenset til noe liggende død ved av bjørk og 
ellers av kvister og stammer som er falt ned fra omkringliggende skoger. Kontinuiteten i død ved er 
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derfor ikke spesielt god.   
 
Bekkekløften har bare liten variasjon i biologisk mangfold. Epifyttfloraen på bjørk er relativ fattig og 
består mest av vanlige arter i kvistlavsamfunnet. Av andre arter kan nevnes grynkorkje (Ochrolechia 
androgyna) og Micarea lignaria på bjørk, kyståreneve (Peltigera collina) på selje og Lecanora 
argentata på rogn. På fuktig berg ble følgende arter funnet spredt i området: setergråmose 
(Racomitrium sudeticum), bekkegråmose (Racomitrium aquaticum) og kaursvamose (Trichostomum 
tenuirostre). På moserike vertikale bergvegger ble det funnet vanlige arter som eplekulemose 
(Bartramia pomiformisi), stripefoldmose (Diplophyllum albicans) og brun korallav (Sphaerophorus 
globosus). Den mest interessante lavarten på slike bergvegger var rikelige forekomster av mosealvelav 
(Mycobilimbia hypnorum) på mose. Direkte på berg i slike habitater ble også skorpelaven blodøyelav 
(Haematomma ochroleucum var porphyrium) funnet. Det mest interessante funnet i hele 
forvaltningsområdet var allikevel det av prakttvebladmose (Scapania ornithopodioides) som ble 
funnet ved i nedre del av en fuktig bergvegg og i overgangen mot bakken (høydekote 130). Mosen 
finnes mest i de sterkt oseaniske områdene i Norge (Damsholt 2002). Av arter på bakken kan nevnes 
de oseaniske mosene storstylte (Bazzania trilobata) og kystjamnemose (Plagiothecium undulatum) 
samt de mer varmekjære artene storkransemose (Rhytidiadelphus triquetrus) og stortujamose 
(Thuidium tamariscnum). Ingen av artene er ført opp i den siste oversikten over rødlistede arter i 
Norge (Kålås mfl. 2006). Lite død ved gjør at det ble registrert lite vedboende sopp, bare knuskkjuke 
og knivkjuke ble funnet på bjørk. Karplantefloraen i røsslyng-blokkebærfuruskogene og 
blåbærskogene er lite variert, og består av arter typisk for disse vegetasjonstypene.  
 
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), 
inneholder lokaliteten ingen prioriterte skogstyper. I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt 
ansvar for bekkekløfter, noe Raundalsåsen oppfyller i middels grad. Samlet sett vurderes 
Raundalsåsen til i liten grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes Raundalsåsen som mellom lokalt og regionalt verdifull (eller B/C i 
naturtypesammenheng) – verdi 2. 
 
 
LOKALITET 08445 NEDRE LONA    2 POENG 
 
Referansedata 08445  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Mellomboreal (100%)  
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Røsslyng-blokkebærfuruskog. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 360497 - 6620147  
Høyde over havet 300 – 420 moh. 
Areal 25 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Geir Helge Johnsen, 23. oktober 2008 

 
Lokaliteten ligger rett nordøst for Hellandsbygda i Sauda kommune. Veien inn til Røldal krysser nedre 
del av avgrenset forvaltningsområde. Elva i bekkekløften renner fra innsjøen Nedre Lona (420 moh.). 
Hele bekkekløften er markert i landskapet som ellers er mer avrundet. Bekkekløfta er jevnt over dyp 
og med flere vertikale gjel mellom 5 til 20 m høye på begge sider av dalbunnen. Dalbunnen domineres 
av store og delvis ustabile steiner i et bratt terreng og det må presiseres at det er et risikabelt område å 
bevege seg i. Elva renner i øst-vest retning i slak helning og det ble ikke observert egne 
fossesprøytsoner. Berggrunnen består av gneis og granitt, og bortsett fra mye stein- og blokkmark i 
bunnen av hele bekkekløften, er det kun bart fjell. Klimaet er preget av mye nedbør og mange 
nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig og vintertemperaturen. 
Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 4-6 °C og årsnedbøren mellom 3000 og 4000 mm. 
Det er i snitt 100-200 dager med snødekke >5 cm hver vinter. Forvaltningsforslaget i Nedre Lona 
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sammenfaller med avgrenset naturtype (kjerneområde). Nedre grense er satt ved høydekote 300 og 
øvre grense er satt ved høydekote 420, som er utløpet av innsjøen Nedre Lona. Forvaltningsområdet er 
oppskåret på grunn av veien som krysser nedre del og arronderingen er derfor middels god.  
 
Nedre Lona har liten variasjon i topografi, lokalklima, berggrunn og vegetasjonssammensetning. 
Vegetasjonen består av røsslyng-blokkebærfuruskog (kystutforming) samt en mosaikk av blåbær-, 
lavurt- og småbregneskoger. Ingen av skogstypene regnes som truet i Norge (Aarrestad mfl. 2001). 
Skogen i kløfta, og spesielt furutrærne i øvre del, er for det meste storvokste og gamle, og nyere 
hogstinngrep finnes ikke. I følge Moe (1989) og Jordal & Johnsen (2008) har skogen i Dalvassheia 
vært utsatt for hogst flere ganger, siste gang for omtrent 50 år siden. Moe (1989) målte 
stammediameter på furu på 55 cm og det ble estimert at gjennomsnittsalderen på furu ligger på 140-
150 år. Fragmenter av gammel naturskog spredt bekkekløften, men skogbildet der er allikevel relativt 
homogent i form av en lite sjiktet skog dominert av bjørk.  Samlet sett er det lite død ved og 
kontinuiteten i død er derfor ikke spesielt god.  
 
Totalt er det et lite rikt biologisk mangfold. På fuktig berg nær, og delvis nedsenket i elva kan nevnes 
vanlig knøllav (Placopsis gelida), bekkekartlav (Rhizocarpon lavatum) og Rhizocarpon amphibium 
(tidligere ikke registrert i Rogaland). Der det var noe tørrere kan nevnes en rikelig forekomst av 
dronninglav (Catolechia wahlenbergii) ved høydekote 380 m, en art som har sitt tyngdepunkt i alpine 
områder (Santesson mfl 2004). Av andre arter her kan nevnes fingersaltlav (Stereocaulon 
dactylophyllum) og bergsigd (Dicranum fuscescens). Epifyttfloraen er relativ fattig og triviell og 
består bare av vanlige arter i kvistlavsamfunnet. På moserike vertikale bergvegger ble det funnet 
vanlige arter som for eksempel bergpolstermose (Amphidium mougeotii) og fleinljåmose 
(Dicranodontium denudatum). Av arter på bakken kan nevnes de oseaniske mosene rødmuslingmose 
(Mylia taylorii) og kystjamnemose (Plagiothecium undulatum). Ingen av artene er ført opp i den siste 
oversikten over rødlistede arter i Norge (Kålås mfl. 2006).  
 
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), 
inneholder lokaliteten ingen prioriterte skogstyper. I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt 
ansvar for bekkekløfter, noe Nedre Lona oppfyller i middels grad. Samlet sett vurderes Nedre Lona til 
i liten grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes nedre Lona som mellom lokalt og regionalt verdifull (eller B/C i 
naturtypesammenheng) – verdi 2. 
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VINDAFJORD KOMMUNE 
 

 
 

Figur 11. Oversikt over undersøkte bekkekløfter i Vindafjord kommune. 
 
 
LOKALITET 08446 NORDSIDEN AV HØGAFJELLET 3 POENG 
Referansedata 08446  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Mellomboreal (60%), sørboreal (40%)  
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Hagemarkspreget skog med bjørk og svartor i nedre del, blåbærskog 

med bjørk i øvre del. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 319537 - 6601545 
Høyde over havet 20 – 100 moh. 
Areal 10 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Hans H. Blom, 12. august 2008 

 
Nordsiden av Høgafjellet ligger innerst i Ilsvågen ved Viland, nord i Sandeidfjorden. Elven i 
bekkekløften er Korabekken som renner fra flere småtjern i et lite fjellområde ved Høgafjellet (598 
moh.). Korabekken renner i rett sør-nord retning og ut i Ilsvåg og danner aldri tydelige svinger. 
Bekkekløfta er godt synlig i et rolig landskap og er aldri særlig dyp. Høydespennet går fra 20 til 100 
moh. Spesielt i nedre del finnes en del store blokker og bratte og delvis overhengende bergvegger. 
Bratte gjel er omtrent fraværende. Utrasninger mangler, men enkelte små vippesteiner i selve 
elvegjelet 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.   
 
Berggrunnen består av fyllitt og glimmerskifer og løsmasser i form av et tykt morenedekke nede ved 
fjorden som går over i et tynnere lag høyere oppe. Sommertemperaturen er relativt kjølig og 
vintertemperaturen er relativt høy. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 8-10 °C. 
Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 3000 mm. Det er sporadisk snødekke om vinteren. Det er lite 
lokalklimatisk variasjon innen bekkekløfta.  
 
Nordsiden av Høgafjellet har liten variasjon i topografi, lokalklima og vegetasjonssammensetning. I 
nedre del mellom høydekotene 20 og 50, domineres vegetasjonen av hagemarksskog med bjørk i 
sidene ned mot kløften, mens svartor overtar i gjelet. Den nedre delen av hagemarksskogen går 
gradvis over i et lite område med lavurtskog  før den raskt går over i blåbærskog med bjørk som 
dominerende treslag. Ellers er det få andre boreale løvtrær. Små partier med småbregneskog finnes der 
det lokalt er noe mer fuktig. Det er ingen truete vegetasjonstyper i bekkekløften (Fremstad & Moen 
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2001). Skogen i kløfta er for det meste ung, og nyere hogstinngrep finnes ikke. Enkeltfunn av 
nedbrutte og gjengrodde stubber i blåbærskogen viser at det har vært noe hogst her. Gammel 
naturskog mangler, med unntak av enkelte gamle svartortrær i bunnen av bekkekløften. Skogbildet er 
homogent i form av lite sjiktning. Den har svært høy bonitet og deler av området er utnyttet til et 
granplantefelt på østsiden av elva. Samlet sett er død ved omtrent fraværende i bekkekløften og det 
som finnes er begrenset til tidlige nedbrytningsstadier av bjørk samt enkeltstående døde trær.  
 
Bekkekløften på nordsiden av Høgafjellet har liten variasjon i substrater og habitater. Relativ rik 
berggrunn og nordvendt eksposisjon gir likevel grunnlag for et middels rikt biologisk mangfold. 
Epifyttfloraen er relativ fattig og av kryptogamer på bakken i blåbærskogen ble det mest funnet arter 
typiske for denne vegetasjonstypen, med unntak av småstylte (Bazzania tricrenata) og heimose 
(Anastrepta ocradensis), arter som er noe mer fuktighetskrevende. På skyggefulle, fuktige og 
mosedekte steiner ble det også registrert vanlige arter. Bergljåmose (Dicranodontium uncinatum) og 
sumpsaftmose (Riccardia chamaedryfolia) var de mest interessante funnene her. Under tørre og 
overhengende berg, spesielt i forvaltningsområdets nedre deler, er det en del interessante skorpelav 
som for eksempel sitronlav (Arthrorhaphis citrinella), Gyalecta jenensis, Arthonia arthonioides, 
trådknoppnikke (Pohlia proligera) og bogeblygmose (Selgeria recurvata). På fuktig berg nær elva ble 
skorpelaven Micarea botryoides funnet. Karplantefloraen er lite variert, og består av arter typisk for 
blåbærskogene. På fuktige og mosedekte steiner og blokker, hovedsakelig på vestsiden av elva, er det 
til dels rikelig med hinnebregne, en art 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). Skogen har svært høy bonitet og deler av området er utnyttet til granplantefelt. Det er ingen 
tekniske inngrep i selve forvaltningsområdet og arronderingen er middels god.  
 
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), 
inneholder lokaliteten i stor grad den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog. Denne er også en 
prioritert skogstype i sørboreal sone. Norge har et internasjonalt ansvar for bekkekløfter i forhold til 
prioriterte mangler ved skogvern, men denne lokaliteten vil bare i liten grad oppfylle dette ansvaret. 
Samlet sett vurderes bekkekløften på nordsiden av Høgafjellet i liten til middels grad å inneholde 
skogstyper som mangler i skogvernet.  
  
Samlet sett vurderes nordsiden av Høgafjellet som regionalt verdifull (eller B i 
naturtypesammenheng) – verdi 3. 
 
 
LOKALITET 08447 HAUGSGJERDET I ØLEN   1 POENG 
Referansedata 08447  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Mellomboreal (100%)  
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Blåbærskog med bjørk. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 314558 - 6617582  
Høyde over havet 100 – 125 moh. 
Areal 4 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Hans H. Blom, 12. august 2008 

 
Haugsgjerdet, Ølen, ligger sør for Haugssundet, nord i Vindafjord kommune. Elven i bekkekløften 
kommer fra et lite myr- og skogsområde nær Veikjemyrane og Sakresberget renner ut i Haugssundet. 
Landskapet er rolig med lange linjer og kløfta er lite synlig fra områdene rundt. Blokker, skrenter, 
utrasninger og bratte gjel er fraværende og bekkekløften er aldri særlig dyp. Noe overhengende 
bergvegger finnes. Elva renner i forholdsvis slak i sørøst-nordvest helning langs hele strekningen og 
den danner ingen tydelige svinger eller fossesprøytsoner i bekkekløften.  
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Berggrunnen består av fyllitt og glimmerskifer, og løsmasser mest av et tynt morenedekke. Klimaet er 
preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år, relativ lav sommertemperatur, og høy 
vintertemperatur. Middeltemperaturen i løpet av et år er 8-10 °C. Årsnedbøren er mellom 2000 og 
3000 mm. Forvaltningsforslaget i Haugsgjerdet sammenfaller med avgrenset naturtype. Nedre grense 
satt ved høydekote 100 og øvre grense er satt ved høydekote 125. Bekkekløften er liten, men 
velavgrenset, fordi det er en jevn avstand mellom dalbunn og topp på begge sider av elva. Det er ingen 
tekniske inngrep i forvaltningsområdet og arronderingen er god. Den begrensete størrelsen gjør at 
bekkekløften ikke er optimalt økologisk velfungerende.  
 
Vegetasjonssammensetningen er også lite variert. Hele forvaltningsområdet består av blåbærskog med 
bjørk som dominerende treslag, samt små fragmenter med lavurtpreg nær elva. Det er ingen truete 
vegetasjonstyper i forvaltningsområdet. Skogen i bekkekløfta er for det meste ung, og nyere 
hogstinngrep finnes ikke. Gammel naturskog eller elementer av dette mangler, og skogbildet er relativt 
homogent, i form av en lite sjiktet skog. Skogen i bekkekløften har svært høy bonitet, men ingen 
områder er utnyttet til granplantefelt. Samlet sett er det lite død ved, og kontinuiteten er liten og 
begrenset til noen få stående og liggende døde trær.  
 
Bekkekløften i ved Haugsgjerdet har liten variasjon i substrater og habitater, noe som igjen gir liten 
variasjon i biologisk mangfold. Epifyttfloraen er fattig, men ved høydekote 100 ble skorpelaven 
Micarea coppinsii funnet rikelig på rogn, en art som hovedsakelig er utbredt i sterkt oseanisk seksjon. 
På fuktig stein langs og delvis nedsenket i elva og på bakken i skogen, ble det hovedsaklig registrert 
vanlige arter for slike miljøer. På fuktige og rike bergvegger, som er det mest interessante substratet i 
lokaliteten, ble det også registrert vanlige arter, men funnet av mosene Isopterygium pulchellum, 
krusfellmose (Neckera crispa) og sigdhøstmose (Orthothecium intricatum) kan nevnes, fordi de alle er 
næringskrevende. Funnet av rabbeåmemose (Gymnomitrion concinnatum) er også litt spesielt fordi 
dette hovedsakelig er en fjellart. Under tørre overhengende berg ble det også bare registrert arter som 
er vanlige for denne type substrat på Vestlandet (for eksempel Psilolechia leprosa). Karplantefloraen 
er lite variert, og består av arter typisk for blåbærskogene. På fuktige og mosedekte steiner og blokker 
er det spredte forekomster av hinnebregne, en art som er utbredt i den sterkt oseaniske seksjonen og 
regnes som en god indikator for arter som krever høy luftfuktighet (Fægri 1960, Gjærevoll 1992, 
Odland 2008). Potensialet for funn av sjeldne og rødlistede moser, lav og sopp i Haugsgjerdet, regnes 
som minimalt.  
 
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge inneholder lokaliteten i liten grad 
den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog og bekkekløft og samlet sett vurderes lokaliteten til i liten 
grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Haugsgjerdet er en liten bekkekløft, med få av egenskapene som karakteriserer naturtypen 
(overhengende bergvegger, gjel, skrenter og blokkmark). I tillegg er det liten variasjon i lokalklima, 
berggrunn og vegetasjonstyper. Artsmangfold er lavt og det ble ikke påvist rødlistede arter.  
 
Samlet sett vurderes Haugsgjerdet som lokalt verdifull (eller C i naturtypesammenheng) – verdi 
1. 
 
LOKALITET 08448 HAUKEDALEN, N-SIDEN AV FUGLEN  1 POENG 
Referansedata 08448  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Mellomboreal (100%)  
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstype Blåbærskog med bjørk 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 312049 - 6601845  
Høyde over havet 130 – 250 moh. 
Areal 39 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Hans H. Blom, 13. august 2008 
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Haukedalen ligger sør for Elleflåt, rett vest for Vatsvatnet, sørvest i Vindafjord kommune. Elven i 
bekkekløften er Haukadalsbekken som renner i nordvest-retning fra et lite myr- innsjø- og 
skogsområde og ut i Bjergatjørna. Det går en skogsbilvei på vestsiden av mesteparten av Haukedalen, 
som ikke berører avgrenset forvaltningsområde. Naturtypen bekkekløft (kjerneområdet) sammenfaller 
med forvaltningsområdet.  
 
Bekkekløften i Haukedalen er lite synlig fra områdene rundt, men velavgrenset fordi det er en jevn 
avstand mellom dalbunn og topp på begge sider. Den er aldri særlig dyp og blokker, skrenter, 
utrasninger og bratte gjel er fraværende. En del små og overhengende bergvegger finnes. Elva renner i 
forholdsvis slak helning og det dannes bare små fossefall uten egne fossesprøytsoner. Berggrunnen 
består av diorittisk til granittisk gneis og løsmasser består av et tynt morenedekke, bortsett fra et 
mindre myrområde i nedre del. Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. 
Sommertemperaturen er kjølig og vintertemperaturen er relativt høy og har sjelden snittemperaturer 
under 0 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 8-10 °C. Årsnedbøren ligger mellom 
2000 og 3000 mm. Det er sporadisk snødekke om vinteren.  
 
Bekkekløftens nedre grense (høydekote 130) er satt der det kommer inn både hogstfelt og 
granplantefelt, og ovenfor øvre grense (høydekote 250) av forvaltningsområdet flater landskapet ut. 
Skogsbilveien opp Haukedalen grenser to steder til forvaltningsområdet, noe som bare gir en middels 
god arrondering. Det er ingen andre tekniske inngrep i forvaltningsområdet.  
 
Haukedalen har liten variasjon i topografi, lokalklima og berggrunn og dermed vegetasjons-
sammensetning. Hele forvaltningsområdet består av blåbærskog med bjørk som dominerende treslag, 
men med noe svartor inntil elva og innslag av furu i øvre del. I tillegg finnes små fragmenter med 
lavurtpreg spredt nær elva. Det er ingen truete vegetasjonstyper i forvaltningsområdet. Skogen i 
bekkekløfta er for det meste relativ ung, og nyere hogstinngrep, annet enn enkelte delvis gjengrodd 
stubber, finnes ikke. Gammel naturskog mangler og skogbildet er relativt homogent i form av lite 
sjiktning. Skogen i bekkekløften har høy til særs høy bonitet, og enkelte av områdene i nærheten av 
forvaltningsområdets nedre deler er utnyttet til granplantefelt.  Det er lite død ved i bekkekløften, og 
det som finnes er begrenset til tidlige nedbrytningsstadier av furu og bjørk.  
 
Av kryptogamer som vokste på bakken i blåbærskogen ble det mest funnet arter typiske for denne 
vegetasjonstypen. Epifyttfloraen er relativ fattig og på bjørk ble det bare registrert vanlige arter i 
kvistlavsamfunnet samt et funn av vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum) ved høydekote 240. Ved 
høydekote 230 er det noe død furuved inntil elva med karakteristiske moser som torvdymose 
(Gymnocolea inflata) og stubbeglefsemose (Cephalozia catenulata), samt skorpelaven Micarea 
lignaria.  Av andre interessante lavfunn kan nevnes kystkolve (Pilophorus strumaticus), blodøyelav 
Haematomma ochroleucum var. porphyrium og vengemose (Douinia ovata) på berg. Karplantefloraen 
er lite variert, og består av arter typisk for blåbærskogene (for eksempel bjønnkam, blåbær, smyle, 
skogsnelle, einstape, tepperot, stri kråkefot og skogstjerne).  
 
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder lokaliteten i liten eller 
ingen grad den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog (som i Haukedalen ligger innenfor klart 
oseaniske seksjon). Norge har et internasjonalt ansvar for bekkekløfter i forhold til prioriterte mangler 
ved skogvern, men denne lokaliteten vil bare i liten grad oppfylle dette ansvaret. Samlet sett vurderes 
ikke Haukedalen å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes Haukedalen, nordsiden av Fuglen, som lokalt verdifull (eller C i 
naturtypesammenheng) – 1 poeng.  
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LOKALITET 08449 VIKELVA      1 POENG 
Referansedata 08449  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Mellomboreal (100%)  
Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 
Vegetasjonstype Mest blåbærskog, noe røsslyng-blokkebærfuruskog. 
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 308471 - 6610558  
Høyde over havet 110 – 150 moh. 
Areal 11 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Toralf Tysse, 6. oktober 2008 

 
Vikelva ligger rett vest for Vikebygd, helt vest i Vindafjord kommune. Elven i bekkekløften er 
Vikelva som renner fra det regulerte Langavatnet (292 moh.). Landskapet rundt Vikelva er rolig med 
lange linjer og kløfta er lite synlig og den gir liten inntrykksstyrke fra områdene rundt. Bekkekløfta er 
aldri særlig dyp og blokker, skrenter, utrasninger og bratte gjel er fraværende. Det kan også diskuteres 
om lokaliteten i det hele tatt kvalifiserer til bekkekløft, men noe forsenkning i elvegjelet samt noen få 
og små vertikale bergvegger, gjør at lokaliteten allikevel ble vurdert til bekkekløft. Elva renner i øst-
vest retning og har slak helning, og det finnes ingen fossesprøytsoner.  
 
Lokaliteten ligger i et område med diorittisk til granittisk gneis. Løsmassedekket består et tykt 
morenedekke i nedre del og et tynt morenedekke høyere oppe. I øvre del av bekkekløften er det bart 
fjell. Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt 
kjølig (rundt 15 °C). Vintertemperaturen er relativt høy og kaldeste måned, har sjelden 
snittemperaturer under 0 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år er 8-10 °C og årsnedbøren ligger 
mellom 2000 og 3000 mm. Det er sporadisk snødekke om vinteren.  
 
Forvaltningsområdet Vikelva sammenfaller med avgrenset naturtype og strekker seg mellom 
høydekotene 110 og 150. Vikelva har liten variasjon i vegetasjonssammensetning, og består for det 
meste av blåbærskog (A4 i Fremstad 1997) med bjørk, samt små partier med røsslyng-
blokkebærfuruskog på noe tørrere partier. Det er ingen truete vegetasjonstyper i forvaltningsområdet 
(Fremstad & Moen 2001). Skogen i forvaltningsområdet har høy bonitet og er for det meste relativ 
ung. Det finnes en del nyere hogstinngrep i form av hogstflater nær forvaltningsområdet. Bortsett fra 
enkelte storvokste furutrær mangler gammel naturskog eller elementer av dette. Skogbildet er relativt 
homogent, men lokalt utgjør enkelte furuer sammen med bjørkene noe sjiktning. Død ved er omtrent 
fraværende i forvaltningsområdet, og kontinuiteten i død ved er derfor svært liten. Det er ingen 
tekniske inngrep i selve forvaltningsområdet, det nærmeste er skogsbilveien som går parallelt i sør og 
utenfor bekkekløften, samt hogstfeltet utenfor nedre del.  
 
Bekkekløften har liten variasjon i biologisk mangfold. Epifyttfloraen er relativ fattig, og det ble bare 
registrert vanlige arter i kvistlavsamfunnet på bjørk og svartor. Enkelte små vertikale bergoverheng 
finnes også langs elva og her ble det bare funnet relativt vanlige arter som kystpute (Cladonia 
subcervicornis), planskortemose (Cynodontium jenneri), brun korallav (Sphaerophorus globosus), 
Fuscidea intercincta, Lecanora subcarnea, vanlig glanslav (Protoparmelia badia) og bråtelav 
(Trapeliopsis pseudogranulosa). På berg ved og/eller delvis nedsenket i elva vokser vanlige 
kryptogamer som er vanlige for dette substratet. Kysttvebladmose (Scapania gracilis) er også vanlig i 
elvegjelet. Av kryptogamer som vokste på bakken i skogene ble det mest funnet vanlige arter. Litt 
spesielt er det at det innimellom er rikelig med fleinljåmose (Dicranodontium denudatum) og 
rødmuslingmose (Mylia taylorii). Lite død ved gjør at det ikke ble registrert noe vedboende sopp. Av 
moser på dette substratet kan nevnes stihoggtann (Tritoramria excectiformis). Karplantefloraen er også 
lite variert, og består av arter typisk for blåbærskogene. Innimellom finnes også noe storfrytle og 
blåknapp. I nedre del av forvaltningsområdet kommer det inn noe platanlønn. 
 
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), 
inneholder lokaliteten i liten eller ingen grad den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog (som i Vikelva 
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ligger innenfor klart oseaniske seksjon, se Moen 1998). I skogvernmangelen har også Norge 
internasjonalt ansvar for bekkekløfter, men Haukedalen vil bare helt minimalt oppfylle dette ansvaret. 
Samlet sett vurderes ikke Haukedalen å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Samlet sett vurderes Vikelva som lokalt verdifull (eller C i naturtypesammenheng) – 1 poeng. 
 
 
LOKALITET 08450 KÅTABØ      2 POENG 
Referansedata 08450  
Prosjekt Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.  
Vegetasjonssone Sørboreal (100%)  
Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 
Vegetasjonstyper Lavurtskog, storbregneskog, gråor-heggeskog og or-askeskog  
UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 320163 - 6613959  
Høyde over havet 50 – 250 moh. 
Areal 23,1 daa 
Inventert  Per G. Ihlen & Toralf Tysse, 6. oktober 2008 

 
Kåtabø ligger på østsiden av Ølsfjorden, omtrent midt mellom Ølen og Dreganes, nord i Vindafjord 
kommune. Elva renner ut i Ølsfjorden ved Kåtabøvika, der veien inn til Dreganes krysser elva omtrent 
ved høydekote 25. Forvaltningsområdet er markert i landskapet og er delt inn i ”bekkekløft” 
(naturtype 1) mellom høydekotene 210 og 250, ”viktig bekkedrag” (naturtype 2) mellom kotene 50 og 
210, og ”fossesprøytsone” (naturtype 3) ved kote 240. Bekkekløfta er aldri særlig dyp, men mindre 
bergvegger, bratte gjel, skrenter og områder med noe blokkmark finnes. I ”viktig bekkedrag” har elva 
gravd seg ubetydelig ned i terrenget. Elva i forvaltningsområdet renner bratt og omtrent i nordøst-
sørvestlig retning og danner aldri noen tydelige svinger.  
 
Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis, og løsmassedekket består av tykt morenelag i 
nedre del, og ett tynnere morenelag i øvre del. Klimaet er preget av mye nedbør og mange 
nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig (rundt 15 °C). Vintertemperaturen er 
relativt høy og har sjelden snittemperaturer under 0 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år er 8-10 °C 
og årsnedbøren ligger mellom 2000 og 3000 mm. Det er sporadisk snødekke om vinteren. Videre er 
det noe lokalklimatisk variasjon innen forvaltningsområdet. I øvre del (naturtype 1) er det noe kaldere 
enn i nedre del, der det er noe mer varme fra Ølsfjorden (med bl.a. mye ask). Samlet sett har 
forvaltningsområdet en god arrondering og det er ikke tydelig oppdelt, selv om et steingjerde krysser 
”viktig bekkedrag” ved høydekote 80 og en høyspentlinje ved høydekote 100, men dette har ingen 
betydning for helheten i naturtypen. Hele forvaltningsområdet er velavgrenset, mest fordi det ligger i 
et åpent landskap og fordi det ligger i en tydelig nørdøst-sørvestlig retning.  
 
I bekkekløften (naturtype 1) domineres vegetasjonen av en mosaikk av lavurt (B1)-, og 
storbregneskoger (C1) med ask, svartor, bjørk og hegg i tresjiktet. Vegetasjonstypene vokser på relativ 
fuktig og næringsrik jord innimellom berg og steiner i bekkekløften og har et godt utviklet bunn- og 
feltsjikt. I ”viktig bekkedrag” (naturtype 2) består vegetasjonen i øvre deler av gråor-heggeskog, 
svartor-utforming (C3), mens i nedre deler blir det mer av edelløvtrær som under tvil kan klassifiseres 
som or-askeskog, en noe truet (VU) vegetasjonstype i Norge (se Aarrestad mfl. 2001). Det er tydelig 
at mye av skogen langs elva stort sett har fått være i fred, fordi mange av trærne, spesielt ask, svartor 
og selje er storvokste og gamle. Sammenhengende naturskog mangler. Nyere hogstinngrep er omtrent 
fraværende. Skogbildet har høy diversitet av trær (ask, hegg, hassel, selje, bjørk, osp, svartor og rogn) 
og er flersjiktet. Skogen har svært høy bonitet, men ingen deler av forvaltningsområdet er utnyttet til 
granplantefelt. Det er lite død ved og kontinuiteten i død ved er liten. 
 
Bekkekløften har et middels artsmangfold. Sørvestlig eksposisjon og at lokaliteten er i et 
lavereliggende område, gir grunnlag for en del varmekjære arter som for eksempel stortujamose 
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(Thuidium tamariscinum) og krusfagermose (Plagiomnium undulatum), storkransemose 
(Rhytidiadelphus triquetrus). Epifyttfloraen er fattig. På bjørk ble det bare registrert arter i 
kvistlavsamfunnet og på rogn ble det for eksempel funnet grynfiltlav (Pannaria conoplea), bitterlav 
(Partusaria amara) og kornbønnelav (Buellia griseovirens). Hasseltrærne stod alle skyggefullt og bare 
skriftlav og Pertusaria leioplaca ble funnet her. Fra ask kan nevnes kystbusthette (Orthotrichium 
lyellii) og trådkjølmose (Zygodon rupestris) og fra hegg kan nevnes vanlig flekklav (Arthonia 
radiata). Av kryptogamer på bakken i ”fossesprøytsone” (naturtype 3) ved høydekote 240 kan nevnes 
skogskjeggmose (Barbilophozia barbata), prakttvebladmose (Scapania ornithopodioides), skjøtmose 
(Preissia quadrata), lurvteppemose (Porella cordeana). På bergveggene her ble det funnet 
bergpolstermose (Amphidium mougeotii), trådfloke (Heterocladium heteropterum), planskortemose 
(Cynodontium jenneri), bregnejamnemose (Plagiothecium platyphyllum), putevrimose (Tortella 
tortuosa) og flatfellmose (Neckera complanata). På fuktige berg nær elva i bekkekløften ble det 
registrert vanlige arter for dette substratet, men forekomstene av Dichodontium palustre, 
klobekkemose (Hygrohypnum ochraceaum) og kysttvebladmose (Scapania gracilis) kan nevnes som 
interessante funn. Her ble også kalkindikatoren kammose (Ctenidium molluscum) funnet (Hallingbäck 
& Holmåsen 1985). Av noe mer spesielle funn i ”viktig bekkedrag” kan nevnes rennemose (Grimmia 
ramondii), en art som vokser relativt åpent nær kulturlandskap (Weibull 2006), krypsilkemose 
(Homalothecium sericeum), Micarea botryoides og rødstilkflette (Hypnum imponens). På død ved ble 
bare vanlige arter som knuskkjuke og knivkjuke registrert. Av interessante planter i bekkekløften og 
delvis også i fossesprøytsonen kan nevnes sauetelg og junkerbregne samt varmekjære arter som 
lundrapp, kristtorn, ask, hassel og markjordbær. Kulturindikatorer som for eksempel sølvbunke, 
revebjelle og kystmaure er også vanlige i forvaltningsområdet.   
 
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), 
inneholder ikke lokaliteten slike skogstyper for Vestlandet. I skogvernmangelen har også Norge 
internasjonalt ansvar for bekkekløfter, men Kåtabø vil bare i liten grad oppfylle dette ansvaret. Samlet 
sett vurderes Kåtabø i liten grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  
 
Bekkekløften (naturtype 1) er vurdert som lokalt viktig (C-verdi), ”viktig bekkedrag” (naturtype 2) 
som regionalt viktig (B-verdi) og fossesprøytsonen (naturtype 3) som lokalt viktig (C-verdi).  
 
Samlet sett vurderes Kåtabø som mellom lokalt og regionalt verdifull (eller B/C i 
naturtypesammenheng) – verdi 2. 
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VEDLEGG: RØDLISTEDE ARTER REGISTRERT
 

Kommune Lokalitetsnr. Vitenskapelig navn Norsk namn Truethetskat. 
Gjesdal 8405 Bryoria bicolor Kort trollskjegg NT 
Gjesdal 8405 Bryoria smithii Piggtrollskjegg VU 
Gjesdal 8405 Cetrelia olivetorum Praktlav VU 
Gjesdal 8408 Ulmus glabra Alm NT 
Forsand 8410A Herbertus dicranus Horngrimemose EN 
Forsand 8410A Plagiochila spinulosa Pigghinneose VU 
Forsand 8410B Ulmus glabra Alm NT 
Forsand 8410B Platyhypnidium lusitanicum Kystskeimose CR 
Forsand 8410C Herbertus dicranus Horngrimemose EN 
Forsand 8410D Heterocladium wulfsbergii Kystfloke EN 
Forsand 8410D Platyhypnidium lusitanicum Kystskeimose CR 
Forsand 8410D Herbertus dicranus Horngrimemose EN 
Forsand 8410E Herbertus dicranus Horngrimemose EN 
Forsand 8410F Herbertus dicranus Horngrimemose EN 
Forsand 8410G Herbertus aduncus Kløftegrimemose NT 
Forsand 8410G Ulmus glabra Alm NT 
Forsand 8412 Herbertus dicranus Horngrimemose EN 
Forsand 8412 Menegazzia terebrata Skoddelav NT 
Forsand 8413 Isothecium holtii Vasshalemose EN 
Sandnes 8415 Heterocladium wulfsbergii Kystfloke EN 
Sandnes 8416 Bunodophoron melanocarpum Kystkorallav NT 
Sandnes 8416 Usnea flammea Ringstry VU 
Sandnes 8417 Bunodophoron melanocarpum Kystkorallav NT 
Sandnes 8417 Isothecium holtii Vasshalemose EN 
Sandnes 8418 Bunodophoron melanocarpum Kystkorallav NT 
Sandnes 8418 Pachyphiale carneola - VU 
Sandnes 8418 Pyrenula occidentalis Gul pærelav NT 
Strand 8419 Pertusaria multipuncta Kystvortelav VU 
Strand 8420 Taxus baccata Barlind VU 
Strand 8421 Bunodophoron melanocarpum Kystkorallav NT 
Strand 8421 Pyrenula occidentalis Gul pærelav NT 
Strand 8422 Usnea flammea Ringstry VU 
Hjelmeland 8425 Arnica montana Solblom VU 
Hjelmeland 8425 Stereocaulon deliseii Kystsaltlav VU 
Hjelmeland 8425 Ulmus glabra Alm NT 
Hjelmeland 8427 Herbertus aduncus Kløftgrimemose NT 
Hjelmeland 8427 Pohlia flexuosa Vorteknoppnikke DD 
Hjelmeland 8430 Rhabdoweisia crenulata Butturnemose DD 
Hjelmeland 8431 Bunodophoron melanocarpum Kystkorallav NT 
Hjelmeland 8433 Usnea fragilescens Kyststry VU 
Suldal 8436 Herbertus aduncus Kløftgrimemose NT 
Suldal 8437 Herbertus aduncus Kløftgrimemose NT 
Suldal 8438 Pyrenula occidentalis Gul pærelav NT 
Suldal 8438 Fuscopannaria sampaiana Kastanjefiltlav VU 
Suldal 8439 Ulmus glabra Alm NT 
Suldal 8440 Fuscopannaria ignobilis Skorpefiltlav VU 
Suldal 8440 Ulmus glabra Alm NT 
Suldal 8441 Ulmus glabra Alm NT 
Suldal 8441 Thelotrema suecicum Hasselrurlav NT 
Suldal 8442 Ulmus glabra Alm NT 
Suldal 8443 Zygodon dentatus Tannkjølmose CR 
Suldal 8443 Fuscopannaria sampaiana Kastanjefiltlav VU 
Suldal 8443 Fuscopannaria ignobilis Skorpefiltlav VU 
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