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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. Året etter fortsatte dette
arbeidet med Hordaland fylke. Dette ble gjort i samarbeid med Norsk institutt for skog og landskap
(Fana) og AMBIO miljørådgivning AS (Stavanger). Prosjektleder har vært Per G. Ihlen ved
Rådgivende Biologer AS. Denne rapporten viser resultatene av undersøkelsene av lokalitetene i
Kvinnherad kommune.
Takk til Arne Herre Staveland for assistanse i felt og Olav Overvoll (miljøvernavdelingen,
Fylkesmannen i Hordaland) for informasjon om lokalitetene i Kvinnherad kommune og innspill til
rapporten.
Rådgivende Biologer AS takker Direktoratet for naturforvaltning, ved Bård Øyvind Solberg, for
oppdraget.
Bergen 26. november 2010
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SAMMENDRAG
Ihlen, P. G., Appelgren, L, Blom, H.H. & Eilertsen, L. 2010.
Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: Kvinnherad kommune.
Rådgivende Biologer AS, rapport 1377, 34 sider, ISBN 978-82-7658-804-0.
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 og bergvegg (F09) for tre lokaliteter i Kvinnherad kommune i Hordaland.
De tre lokalitetene Vardanesdalen (lok. 74), Tverrelva (lok. 79) og Flogedalen (lok. 81) ligger i nordvestlige deler av kommunen.. Klimaet er preget av relativt mye nedbør, kjølige somre og milde vintre.
Berggrunnen er fattig i Vardanesdalen, men relativt næringsrik i Tverrelva og veldig næringsrik i
Flogedalen. Bekkekløftene tilhører alle sørboreal vegetasjonssone og den klart oseaniske
vegetasjonsseksjon. Vegetasjonen i Vardanesdalen og Tverrelva består av røsslyngblokkebærfuruskog og blåbærskog, mens Flogedalen har blåbærskog med furu i tresjiktet og gråorheggeskog. Det er lav til middels bonitet på skogen i Vardanesdalen og Tverrelva og høy til særs høy
bonitet i Flogedalen. Ingen av bekkekløftene er utnyttet til plantefelter, det er ingen tekniske inngrep
og arronderingen er god i alle. Alle bekkekløftene har innslag av oseaniske arter og hinnebregne.
Vardanesdalen har et stort innslag av oseaniske arter i kløften, hvorav storstylte, fleinljåmose og
rødmuslingmose er svært vanlig forekommende. Fra Tverrelva kan nevnes funn av gammelgranlav på
bjørk, madeirastry, samt en forekomst av rødlistearten gubbeskjegg (NT). Tverrelva har også innslag
av enkelte kalkkrevende arter, blant annet kalkkartlav. Flogedalen utmerker seg ved å ha store
forekomster av næringskrevende og til dels kalkkrevende arter, som blant annet storklokkemose,
rødhøstmose, sigdhøstmose, spindelmose, Distichum capillaceum, kjempebust, skyggeflik,
vortetvebladmose og bekblomstermose. Det er også registrert en art som det er få funn av i Norge,
skorpelaven Pseudosagedia guentheri. I tillegg er det i Flogedalen registrert ny mose for Norden,
Dichodontium flavescens.
Detaljer om tidligere undersøkelser, naturgrunnlag, avgrensning, arrondering, skogstruktur og
påvirkning og detaljerte verdivurderinger er gjort for alle lokalitetene. Kart med avgrenset
forvaltningsområde/naturtype samt fotodokumentasjon av alle lokalitetene er gjengitt.
Skogstypene for hver lokalitet er også diskutert i forhold til listen over prioriterte mangler ved
skogvernet i Norge. I Kvinnherad kommune er det ingen prioriterte skogstyper. De undersøkte
lokalitetene i kommunen oppfyller i liten grad det ansvaret Norge bør ha for bekkekløfter.
Vardanesdalen verdisettes som mellom lokalt og regionalt verdifull (B/C i naturtypesammenheng) –
verdi 2, Tverrelva verdisettes som regionalt verdifull (B i naturtypesammenheng) – verdi 3 og
Flogedalen verdisettes som mellom regionalt og nasjonalt verdifull (B/A i naturtypesammenheng) –
verdi 4.
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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 Direktoratet for naturforvaltning (DN) har
satt i gang dette arbeidet ved å prioritere registrering av bekkekløfter i utvalgte fylker.
Målene med registreringene av bekkekløfter er:
• Å øke kunnskapen om det biologiske mangfoldet i bekkekløfter.
• 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.
Bekkekløft er definert som naturtype (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).
Det er altså topografien som først og fremst kjennetegner en bekkekløft. 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 ofte 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.
Bekkekløftene er skyggefulle og har ofte høy luftfuktighet. I bekkekløftene finnes forekomster med
spesialiserte epifyttiske og epilittiske arter som klarer seg med lite sollys (se også Berg 1983, Bratli &
Gaarder 1998, Ødegaard mfl. 2010).
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 Hordaland. I mange tilfeller er utvalget
basert på topografien lest ut fra kart og det er derfor stor variasjon i hvordan bekkekløftene er
utformet. I Rogaland var det flere lokaliteter som ikke kunne klassifiseres som bekkekløfter, men
heller som natturtypene ”rasmark” og ”viktig bekkedrag” (Ihlen mfl. 2009).
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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. For hver av lokalitetene er det gjengitt en tabell med et utvalg av
de mest interessante artsforekomstene, tabell for verdivurdering, kart med avgrenset naturtype og/eller
forvaltningsområde samt fotodokumentasjon.
Feltarbeid
Det er oppgitt hvem som har utført registreringen, hvilke deler av bekkekløften som ble befart 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 undersøkt. Med unntak av disse ble det brukt to dagsverk til feltarbeid for hver lokalitet.
Utvelgelse av undersøkelsesområde og tidligere undersøkelser
Lokalitetene er valgt ut av Fylkesmannen i Hordaland 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 Hordaland 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 etter DNhåndbok nr. 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2006) er søkt opp i Naturbasen
(http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/). I Hordaland fylke har de fleste kommuner gjennomført
naturtypekartlegging. Om områdene er vernet eller vurdert for vern er også undersøkt i Naturbasen.
Noen kommuner i Hordaland har gjennomført og er ferdig med miljøregistrering i skog (Baumann
mfl. 2002, MiS-instruks for 2002, datert 08.05.2002). Kvinnherad kommune har gjennomført MiSregistreringer, men ingen miljøfigurer forekommer innenfor de undersøkte bekkekløftene i
kommunen. I tillegg er det gjort søk i Artsdatabankens artskart (http://artskart.artsdatabanken.no/) for
å undersøke om det finnes artsregistreringer i de aktuelle områdene. Tidligere undersøkelser i
Kvinnherad kommune med relevans for dette prosjektet er naturtypekartleggingen til Bjørn Moe som
ble gjort i 2006 og foreligger i Naturbasen, men ikke i rapport.

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
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komme til i hele bekkekløften og da er de delene av forvaltningsområdet avgrenset topografisk fra
kart. Arronderingen i alle forvaltningsområdene er også kort diskutert.
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 funnene. For denne type funn 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.
Nomenklaturen, samt norske navn, følger Artsnavnebasen på Artsdatabankens nettsider
(www.artsdatabanken.no). Generelt skrives det vitenskapelige navnet i parentes etter det norske navnet
første gang arten nevnes i teksten. Senere skrives bare det norske navnet. For artene som ikke har noe
norsk navn, nevnes bare det vitenskapelige.
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 og oppsummeres i tabell. Følgende parametre er benyttet
(jf. DNs mal for naturfaglige registreringer i skog, juni 2007):
Urørthet
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*
**
***

En del påvirket av nyere tids inngrep, eksempelvis hogstflater/plantefelt/ungskog og/eller
tekniske inngrep som kraftlinje, vei, bygninger, masseuttak etc.
Moderat påvirkning fra nyere tids inngrep.
Liten eller ingen negativ påvirkning fra nyere tids inngrep, dvs. dominans av gammelskog
(h.kl. IV, V og overaldrig skog), samt få eller ingen tekniske inngrep.

Størrelse
i. Nord- og mellomboreal barskog og bjørkeskog:
*
funksjonelt skogdekt areal under 2 km2.
**
funksjonelt skogdekt areal mellom 2 km2 og 10 km2.
***
funksjonelt skogdekt areal over 10 km2.
ii. Fattig sørboreal og boreonemoral bar- og blandingsskog:
*
funksjonelt skogdekt areal under 1 km2.
**
funksjonelt skogdekt areal mellom 1 km2 og 5 km2.
***
funksjonelt skogdekt areal over 5 km2.
iii. Edelløvskoger, rike lavlandsskoger, boreal regnskog, bekkekløfter, kalkskog etc.:
*
funksjonelt skogdekt areal under 0,2 km2.
**
funksjonelt skogdekt areal mellom 0,2 km2 og 0,7 km2.
***
funksjonelt skogdekt areal over 0,7 km2.
Topografisk variasjon
*
liten topografisk variasjon, ganske ensartete terrengforhold (landskapstyper, eksposisjon,
høydespenn etc.).
**
en del topografisk variasjon.
***
stor topografisk variasjon.
Vegetasjonsvariasjon
*
Vegetasjon relativt homogen, dominans av én eller noen få vegetasjonstyper, liten spredning i
spennet av vegetasjonsøkologiske gradienter (tørr-fuktig, fattig-rik).
**
Vegetasjon ganske variert, en god del ulike vegetasjonstyper inngår, brukbar spredning i
spennet av vegetasjonsøkologiske gradienter.
***
Heterogen vegetasjonssammensetning, mange ulike vegetasjonstyper er godt representert
(med god arealdekning), stort spenn i vegetasjonsøkologiske gradienter.
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 signalog/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
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Død ved – kontinuitet
*
lav kontinuitet
**
større partier med middels kontinuitet
***
Store partier med høy kontinuitet
Treslagsfordeling
*
gran, furu og/eller bjørk dominerer, og det er ubetydelig innslag av andre treslag.
**
gran, furu og/eller bjørk dominerer, men det er også betydelig innslag av flere andre treslag.
***
mange treslag er godt representert.
Gamle trær – kriterium både for gamle løvtrær, edelløvtrær og bartrær
*
få gamle trær
**
en del gamle trær
***
mange gamle trær
Generelt om ”stjernesetting”: - = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten
betydning, * = kriteriet i liten grad tilfredsstilt/er dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels
grad tilfredsstilt/er dårlig utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt
utviklet/av stor verdi.
De samlete poengverdiene (0-6) tilsvarer en naturverdi på en skala fra ingen til nasjonalt nivå i
særklasse og oppgis også med tilsvarende verdi for naturtype etter DN-håndbok nr. 13 (tabell 1).

Tabell 1. Sammenheng mellom samlet poengverdi, naturverdi og naturtypeverdi.
Poeng Naturverdi
Naturtypeverdi
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

Rådgivende Biologer AS 2010

10

Rapport 1377

UNDERSØKELSESOMRÅDET
De undersøkte lokalitetene i Kvinnherad kommune er vist på kart i figur 1 nedenfor.

Figur 1. Geografisk oversikt over de undersøkte lokalitetene i Kvinnherad kommune.
Rådgivende Biologer AS 2010
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LOKALITET 74: VARDANESDALEN
Referansedata
Prosjekt
Oppdragsgiver
Kommune
Naturtype
Vegetasjonssone
Vegetasjonsseksjon
Vegetasjonstyper
UTMWGS
Høyde over havet
Areal
Inventert

2 POENG

Lok. 74
Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Hordaland 2009
Direktoratet for naturforvaltning
Kvinnherad
Bekkekløft og bergvegg (F09)
Sørboreal (100%)
Klart oseanisk seksjon (O2)
Røsslyng-blokkebærfuruskog (A3), blåbærskog (A4)
Sentralpunkt: 32 V 335609 6661656
100 – 480 moh.
114 daa
Leif Appelgren den 30. oktober 2009

Sammendrag
Vardanesdalen ligger på sørsiden av Kvinnheradsfjorden, omtrent midt mellom Rosendal og Ænes.
Elven renner ut i Kvinnheradsfjorden ved Lyngstranda. Bekkekløften omgis av bratte lisider, men det
mangler høye loddrette bergvegger og bratte gjel. Det finnes lite bergvegger, skrenter, utrasninger og
mye blokkmark. Elven renner forholdsvis slakt og for det meste under store blokker. Videre renner
elven omtrent i nordlig retning og danner ikke tydelige svinger. Berggrunnen i bekkekløften består av
granitt og løsmassedekket består av tynt morenedekke. Klimaet er preget av mye nedbør og mange
nedbørsdager per år, samt relativt kjølige somre og milde vintre. Middeltemperaturen i løpet av et år
ligger på ca. 7 °C. Årsnedbøren er ca. 3000 mm. Forvaltningsområdet har en god arrondering og er
ikke oppdelt av menneskelige inngrep. Vegetasjonen på de øvre deler av skråningene domineres av
røsslyng-blokkebærfuruskog (A3) med furu, bjørk og rogn i tresjiktet. I bunnen av kløften er det
blåbærskog (A4) med småvokste bjørk. Enkelte furuer er temmelig gamle og storvokste, men gammel
og sammenhengende naturskog eller elementer av dette mangler i hele forvaltningsområdet. Det finnes
nyere hogstinngrep i den nedre del av området, sannsynligvis etter vedhogst. Skogen i bekkekløften
har lav bonitet. Det er lite død ved, og kontinuiteten i død ved er liten.
Steinblokkene i elveløpet har mye av fuktighetskrevende arter, der mange også er oseaniske. Av
eksempler nevnes fleinljåmose (Dicranodontium denudatum), rødmuslingmose (Mylia taylorii) og
gullhårmose (Breutelia chrysocoma). Av andre oseaniske-suboseaniske arter kan nevnes heimose
(Anastrepta orcadensis), småstylte (Bazzania tricrenata), trøsåtemose (Campylopus flexuosus),
bergljåmose (Dicranodontium uncinatum), skyggehusmose (Hylocomiastrum umbratum),
kystfingermose (Kurzia trichoclados), grannkrekmose (Lepidozia pearsonii), kysttvebladmose
(Scapania gracilis) og prakttvebladmose (Scapania ornithopodioides). På skyggefulle steder finnes
storkulemose (Bartramia halleriana). Rosenlav (Icmadophila ericetorum) er temmelig vanlig på
fuktig humus mellom blokkene. I området forekommer også enkelte arter som viser på kalkholdig
substrat: fettmose (Aneura pinguis), bekkevrangmose (Bryum pseudotriquetrum), krusfellmose
(Neckera crispa) og putevrimose (Tortella tortuosa). Epifyttfloraen er fattig. Det ble notert noen
typiske moser for død ved: larvemose (Nowellia curvifolia), fingersaftmose (Riccardia palmata) og
sagtvebladmose (Scapania umbrosa). Hinnebregne forekommer på bergvegger og blokker langs hele
den undersøkte strekningen og er svært vanlig i den nedre halvdel av kløften. Karplantefloraen i
bekkekløften er ellers meget triviell og domineres av røsslyng, blåbær og tyttebær.
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder ikke lokaliteten slike
skogstyper for Vestlandet. Vardanesdalen vil i noen grad oppfylle ansvaret Norge bør ha for
bekkekløfter. Samlet sett vurderes Vardanesdalen i liten grad å inneholde skogstyper som mangler i
skogvernet.
Samlet sett vurderes Vardanesdalen som mellom lokalt og regionalt verdifull (B/C i naturtypesammenheng) – verdi 2.
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Feltarbeid
Området ble undersøkt av Leif Appelgren den 30. oktober 2009. Det var oppholdsvær med tynt skydekke og bra lysforhold. Tidspunktet var bra for de aktuelle organismegruppene som skulle undersøkes (moser, lav, poresopp og karplanter).
Utvelgelse av undersøkelsesområde
Det utvalgte området inngår i ”Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Hordaland 2009”.
Oppdragsgiver er Direktoratet for naturforvaltning (DN). Hensikten med prosjektet er å undersøke
prioriterte og biologisk viktige naturtyper i Norge. Lokaliteten er uvalgt av Fylkesmannen i Hordaland
i samarbeid med DN. Rådgivende Biologer AS har kartfestet et forvaltningsområde (Vardanesdalen)
som inkluderer avgrenset naturtype bekkekløft og bergvegg (F09), se figur 3. Forvaltningsområdet,
inkludert begge sider av elven, ble befart opp til høydekote 380 m, og denne delen av lokaliteten ble
godt dekket.
Tidligere undersøkelser
Bjørn Moe foretok naturtypekartlegging i Kvinnherad kommune i 2005 som er tilgjengelig i
Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/NB3_viewer.asp),
men resultatene er ikke sammenfattet i egen rapport. I Naturbasen er det ikke avgrenset prioriterte
naturtyper i eller nær det undersøkte området. Kvinnherad kommune har også utført Misregistreringer, men ingen MiS-figurer er avgrenset i forvaltningsområdet.
Beliggenhet
Vardanesdalen ligger på sørsiden av Kvinnheradsfjorden, omtrent midt mellom Rosendal og Ænes, i
den nordre halvdel av Kvinnherad kommune. Elven i forvaltningsområdet renner fra fjellheiene på
Tverrfjellet omtrent 700 moh. Den munner ut i Kvinnheradsfjorden ved Lyngstranda, der vei 551
krysser elven omtrent ved høydekote 10.
Naturgrunnlag
Topografisk variasjon
Forvaltningsområdet er markert og synlig fra vei 551. Området ligger i et rolig landskap med lange
linjer og liten inntrykksstyrke og området fra Kvinnheradsfjorden og opp til Tverrfjellet er jevnt
stigende. Bekkekløften er av moderat dybde i den nedre del, men blir dypere lenger opp (figur 2 A-B
og E-F). Den har bratte sider, men mangler høye loddrette bergvegger og bratte gjel. Det finnes
derimot mindre bergvegger, skrenter, utrasninger og mye blokkmark (figur 2 D). Elven renner
forholdsvis slakt og under store blokker langs mesteparten av strekningen og er kun synlig i den nedre
del av forvaltningsområdet. Videre renner elven i hele forvaltningsområdet omtrent i nordlig retning
og danner ikke noen tydelige svinger.
Geologi og løsmasser
Berggrunnen i bekkekløften består av granitt og løsmassedekket består av tynt morenedekke. Elven er
for det meste dekket av store blokker.
Klima
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt
kjølig, og ligger mellom 10-15 °C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og februar, som
er kaldeste måned, har sjelden snittemperaturer under -1 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger
mellom 6-8 °C. Årsnedbøren er i gjennomsnitt rundt 3000 mm.

Vegetasjonssoner og -seksjoner
Hele forvaltningsområdet ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone og den klart oseaniske seksjon
(O2; se også Moen 1998).
Rådgivende Biologer AS 2010
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Avgrensing og arrondering
Forvaltningsområdet har en god arrondering og er ikke oppdelt av verken granplantefelt, hogstfelt eller
bilveier. Forvaltningsområdet avgrenses naturlig mellom høydekote 100 m og 480 m. Hele
forvaltningsområdet er velavgrenset fordi det ligger i en tydelig nordlig retning, og fordi det er en jevn
avstand mellom dalbunn og topp på begge sider av bekkekløften.
Vegetasjon
Vardanesdalen har liten til middels variasjon i topografi og lokalklima og liten variasjon i berggrunn
og vegetasjonssammensetning. Vegetasjonen på de øvre deler av skråningene domineres av røsslyngblokkebærfuruskog (A3) (Fremstad 1997) med furu, bjørk og rogn i tresjiktet. Det er mye einer i
området. I bunnen på kløften er det bjørkeskog med trær av små dimensjoner som dominerer og her er
vegetasjonen nærmest blåbærskog (A4). Bunn- og feltsjiktet er godt utviklet. For artsmangfold, se eget
kapittel nedenfor.
Skogstruktur og påvirkning
Det er lite tilgang på gammel skog, selv om enkelte furer er temmelig gamle og storvokste. Det finnes
nyere hogstinngrep i den nedre del av området, sannsynligvis vedhogst. Gammel og sammenhengende
naturskog eller elementer av dette mangler i hele forvaltningsområdet. Skogen i bekkekløften har lav
bonitet. Det er lite død ved, og det som finnes er begrenset til noe liggende og stående ved av små
dimensjoner. Kontinuiteten i død ved er derfor liten.
Artsmangfold
En oppsummering av et utvalg av de registrerte artene fra Vardanesdalen er vist i tabell 2.
Bekkekløften har middels variasjon i substrater og habitater og et middels rikt artsmangfold. På tross
av at elven løper under store blokker er lokalklimaet fuktig. Blokkene er til stor del bevokste av
fuktighetskrevende moser og disse dekkes mange steder av ett lag av alger. Det er stort innslag av
oseaniske arter i kløften, hvorav hinnebregne (figur 2C) og mosene storstylte (Bazzania trilobata),
fleinljåmose (Dicranodontium denudatum) og rødmuslingmose (Mylia taylorii) er svært vanlig
forekommende. Noen steder er det også rikelig med gullhårmose (Breutelia chrysocoma). Av andre
oseaniske-suboseaniske arter kan nevnes heimose (Anastrepta orcadensis), kystsotmose (Andreaea
alpina), småstylte (Bazzania tricrenata), trøsåtemose (Campylopus flexuosus), bergljåmose
(Dicranodontium uncinatum), skyggehusmose (Hylocomiastrum umbratum), kystfingermose (Kurzia
trichoclados), grannkrekmose (Lepidozia pearsonii), kysttvebladmose (Scapania gracilis) og
prakttvebladmose (Scapania ornithopodioides).
På de store blokker som dekker elven vokser bl.a. rustmose (Tetralophozia setiformis) og
skogåmemose (Gymnomitrion obtusum) og på skyggefulle steder storkulemose (Bartramia
halleriana). Rosenlav (Icmadophila ericetorum) er temmelig vanlig på fuktig humus mellom
blokkene. På fuktige bergvegger vokser det rikelig med brun korallav (Sphaerophorus globosus). I
området forekommer også enkelte arter som viser på kalkholdig substrat: fettmose (Aneura pinguis),
bekkevrangmose (Bryum pseudotriquetrum), krusfellmose (Neckera crispa) og putevrimose (Tortella
tortuosa).
Epifyttfloraen er fattig. Det ble bare registrert arter i kvistlavsamfunnet (vanlig kvistlav, hengestry,
papirlav, etc.) og krusgullhette (Ulota crispa). Lite død ved gjør at det er lite vedboende arter. Det ble
notert noen moser som er typiske for substratet: larvemose (Nowellia curvifolia), fingersaftmose
(Riccardia palmata) og sagtvebladmose (Scapania umbrosa).
Hinnebregne forekommer på bergvegger og blokker langs hele den undersøkte strekningen og er svært
vanlig i den nedre halvdel av kløften. Karplantefloraen i bekkekløften er ellers meget triviell og domineres av røsslyng, blåbær og tyttebær. Av andre karplanter kan nevnes lusegras, smyle og blåknapp.
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Tabell 2. Oppsummering av et utvalg av de registrerte artene fra Vardanesdalen (lok. 74).
Organismegruppe
Karsporeplante
Makrolav
Bladmose
Bladmose
Bladmose
Bladmose
Bladmose
Bladmose
Levermose
Levermose
Levermose
Levermose
Levermose
Levermose
Levermose
Levermose
Levermose

Vitenskapelig navn
Hymenophyllum wilsonii
Sphaerophorus globosus
Andreaea alpina
Breutelia chrysocoma
Dicranodontium denudatum
Dicranodontium uncinatum
Neckera crispa
Tortella tortuosa
Anastrepta orcadensis
Aneura pinguis
Kurzia trichoclados
Bazzania tricrenata
Bazzania trilobata
Lepidozia pearsonii
Mylia taylorii
Scapania gracilis
Scapania ornithopodioides

Norsk navn
Hinnebregne
Brun korallav
Kystsotmose
Gullhårmose
Fleinljåmose
Bergljåmose
Krusfellmose
Putevrimose
Heimose
Fettmose
Kystfingermose
Småstylte
Storstylte
Grannkrekmose
Rødmuslingmose
Kysttvebladmose
Prakttvebladmose

Rødlistestatus
-

Verdivurdering
Bekkekløften mangler enkelte av de egenskapene som karakteriserer naturtypen: overhengende
bergvegger og gjel. Imidlertid er det rikelig med blokkmark, skrenter og små bergvegger. Kløften har
et spesielt miljø der elven er dekket av store blokker og lokalklimaet er fuktig. Skogen i
forvaltningsområdet har en del storvokste og gamle trær, men sammenhengende naturskog eller
elementer av dette mangler. Skogen har lav bonitet. Det er lite død ved, og det som finnes er begrenset
til noe liggende og stående ved av små dimensjoner. Kontinuiteten i død ved er derfor liten.
Bekkekløften er velavgrenset, det er ingen tekniske inngrep og arronderingen er jevnt over god. At
elven ikke har redusert vannføring på grunn av kraftutbygginger er også positivt for helheten i kløften.
Det ble bare registrert vanlige vegetasjonstyper i lokaliteten (røsslyng-blokkebærfuruskog og
blåbærskog). Artsmangfoldet er lite til middels rikt og ingen av de registrerte artene er sjelden eller
rødlistet. Det er lite potensial for funn av sjeldne og rødlistede moser, lav og sopp i Vardanesdalen.
Bekkekløften i Vardanesdalen ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder ikke lokaliteten slike
skogstyper for Vestlandet. I følge Framstad mfl. (2002) bør Norge, på bakgrunn av landets topografi,
ha et ansvar for bekkekløfter. Vardanesdalen vil i noen grad oppfylle dette ansvaret. Samlet sett
vurderes Vardanesdalen i liten grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.
Konklusjon
Verdisettingen av viktige parametre for naturfaglige registreringer i skog er oppsummert i tabell 3.
Samlet sett vurderes Vardanesdalen som mellom lokalt og regionalt verdifull (B/C i naturtypesammenheng) – verdi 2.
Tabell 3. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Vardanesdalen – lok. 74. UR =
urørthet/påvirkning, ST = størrelse, TV = topografisk variasjon, VV = vegetasjonsvariasjon, AR =
arrondering, AM = artsmangfold, RV = rike vegetasjonstyper, DVm = død ved, mengde, DVk = død
ved kontinuitet, TF = treslagsfordeling, GM = gamle trær (bar-, løv- og edelløvtrær samlet).
Stjernesetting: - = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * =
kriteriet i liten grad tilfredsstilt/er dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad
tilfredsstilt/er dårlig utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av
stor verdi.
Naturtype
Vardanesdalen

UR
**

ST
***
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**
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**
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RV
*

DVm
*
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*
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B:
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D:

E:

F:

Figur 2. Vardanesdalen (lok. 74). A & B: Nedre del av kløften. C: Hinnebregne forekommer rikelig i
kløften. D: Ur ved høydekote 220 m. E: Lenger opp i kløften. F: Øvre del av kløften. Foto: Leif
Appelgren.
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Figur 3. Kart over avgrenset forvaltningsområde for Vardanesdalen (lok. 74). Forvaltningsområdet
sammenfaller med naturtypen bekkekløft og bergvegg (F09).
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LOKALITET 79: TVERRELVA
Referansedata
Prosjekt
Oppdragsgiver
Kommune
Naturtype
Vegetasjonssone
Vegetasjonsseksjon
Vegetasjonstype
UTMWGS
Høyde over havet
Areal
Inventert

3 POENG

Lok. 79
Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Hordaland 2009
Direktoratet for naturforvaltning
Kvinnherad
Bekkekløft og bergvegg (F09)
Sørboreal (100%)
Klart oseanisk seksjon (O2)
Røsslyng-blokkebærfuruskog (A3), blåbærskog (A4)
Sentralpunkt: 32 V 330093 6670888
100 – 280 moh.
85 daa
Per G. Ihlen og Arne H. Staveland 30. oktober 2009

Sammendrag
Bekkekløften ligger nord på Varaldsøy i Kvinnherad kommune, ca. 1,5 km (i luftlinje) sør for
Øyarhamn. Elven i kløften heter Tverrelva og renner i nordvestlig retning fra Svartavatna (289 moh.)
til Øyarhamnsvatnet (52 moh). Lokaliteten er nordvestvendt og aldri særlig dyp. Bekkekløften består
av mye løs stein i og nær elveløpet samt enkelte store steinblokker. Store vertikale gjel mangler, men
bergvegger og overhengende berg finnes. Bekken renner forholdsvis jevnt og med slak helning ned
mot Øyarhamnsvatnet, enkelte steder under steiner slik at den er vanskelig å se. Berggrunnen består i
hovedsak av grønnstein, amfibolitt og grønnskifer. Klimaet er preget av mye nedbør og mange
nedbørsdager per år, samt relativt kjølige somrer og milde vintre. Middeltemperaturen i løpet av et år
ligger mellom 6-8 °C. Årsnedbøren er i gjennomsnitt rundt 3000 mm.
Stort sett dominerer røsslyng-blokkebærfuruskog, kystutforming, med dominans av furu i tresjiktet. I
tillegg er det partier med blåbærskog med bjørk og furu. Furutrærne viser noe variasjon i størrelse og
alder, men stort sett er furuskogen relativt ung. Spor av enkelte eldre hogstinngrep finnes i form av
gjengrodde stubber. Gammel naturskog finnes bare som fragmenter. Skogbildet er derfor relativt
homogent i form av en liten sjikting. Det er også lite død ved i bekkekløften. Skogen har lav til
middels bonitet og ingen deler av området er utnyttet til granplantefelter.
Artsmangfoldet er lite til middels rikt og det ble bare observert vanlige arter. Epifyttfloraen er fattig,
men i øvre del av bekkekløften er det noen forekomster av gammelgranlav (Lecanactis abietina). I det
samme området finnes madeirastry (Usnea silesiaca), samt en forekomst av rødlistearten gubbeskjegg
(Alectoria sarmentosa, NT). På fuktige og østvendte bergvegger ble myrstjernemose (Campylium
stellatum), brun korallav (Sphaerophorus globosus), pelssåtemose (Campylopus atrovirens),
saglommemose (Fissidens adianthoides), dronningmose (Hookeria lucens), krusfellmose (Neckera
crispa), skjøtmose (Preissia quadrata) og kammose (Ctenidium molluscum), samt karplantene
grønnburkne, gulsildre, taggbregne og bergfrue, registrert. Kalkkrevende arter som puteplanmose
(Distichium capillaceum), kalktuffmose (Palustriella commutata) og sprungemose (Hymenostylium
recurvirostrum) opptrer også. Av fuktighetskrevende arter på stein langs elven, ble det hovedsaklig
registrert vanlige arter for denne type miljø, men både Rhizocarpon amphibium og den kalkkrevende
kalkkartlaven (Rhizocarpon umbilicatum) vokser spredt langs elven. Av andre arter kan nevnes
gullhårmose (Breutelia chrysocoma), fjordtvebladmose (Scapania nemorea) og rotedraugmose
(Anastrophyllum michauxii).
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder ikke lokaliteten noen
tydelige prioriterte skogstyper. Det eneste er at bekkekløften muligens fyller noe av manglene når det
gjelder oseanisk furuskog, men området ligger imidlertid ikke i en sterkt oseanisk seksjon. Tverrelva
oppfyller i middels grad det ansvaret Norge bør ha for bekkekløfter.
Samlet sett vurderes Tverrelva som regionalt verdifull (B i naturtypesammenheng) – verdi 3.
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Feltarbeid
Området ble undersøkt av Per G. Ihlen og Arne Staveland den 30. oktober 2009. Det var oppholdsvær
med tynt skydekke og bra lysforhold. Tidspunktet var bra for de aktuelle organismegruppene som
skulle undersøkes. Lokaliteten er mest lett tilgjengelig og samlet sett ble den meget godt dekket.
Utvelgelse av undersøkelsesområde
Det utvalgte området inngår i ”Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Hordaland 2009”.
Oppdragsgiver er Direktoratet for naturforvaltning (DN). Hensikten med prosjektet er å undersøke
prioriterte og biologisk viktige naturtyper i Norge. Lokaliteten er utvalgt av Fylkesmannen i
Hordaland i samarbeid med DN. Rådgivende Biologer AS har kartfestet et forvaltningsområde
(Tverrelva) som sammenfaller med avgrenset naturtype bekkekløft og bergvegg (F09).
Tidligere undersøkelser
Bjørn Moe foretok naturtypekartlegging i Kvinnherad kommune i 2005 som er tilgjengelig i
Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/NB3_viewer.asp),
men resultatene er ikke sammenfattet i egen rapport. I Naturbasen er det ikke avgrenset prioriterte
naturtyper i eller nær det undersøkte området. Kvinnherad kommune har også utført Misregistreringer, men ingen MiS-figurer er avgrenset i forvaltningsområdet.
Beliggenhet
Bekkekløften ligger nord på Varaldsøy i Kvinnherad kommune, ca. 1,5 km (i luftlinje) sør for
Øyarhamn. Elven i kløften heter Tverrelva og renner i nordvestlig retning fra Svartavatna (289 moh)
til Øyarhamnsvatnet (52 moh).
Naturgrunnlag
Topografisk variasjon
Lokaliteten er nordvestvendt og lite synlig i et ellers rolig landskap preget av et småkupert terreng med
enkelte høyde fjell på østsiden av kløften. Den er aldri særlig dyp. Bekkekløften består av mye løs
stein i og nær elveløpet samt enkelte store steinblokker. Ned mot elvefaret er det stort sett et fast
dekke, men inne i mellom er det flere skrenter og enkelte utrasninger. Typiske store vertikale gjel
mangler, men bergvegger og overhengende berg finnes det rikelig av (figur 4 B). Her er det viktig å
være oppmerksom på at overhengende berg fleres steder er løst og det anbefales ikke å gå inn til disse
da det er stor fare for at løs stein faller ut. Bekken renner forholdsvis jevnt og med slak helning ned
mot Øyarhamnsvatnet, enkelte steder under steiner slik at den er vanskelig å se. Det er ingen
fossesprøytsoner i bekkekløften.
Geologi og løsmasser
Berggrunnen består i hovedsak av grønnstein, amfibolitt og grønnskifer. Grønnskifer og grønnstein er
rester av gammel havbunn som ble skjøvet inn under et tidlig stadium av den kaledonske
fjellkjedefoldningen, og som nå finnes særlig på Vestlandet og i Trøndelag. Svovelkis opptrer ofte i
bergartene her, noe som dannet grunnlag for den tidligere gruvedriften på Varaldsøy. En av disse
gruvene, Nygruva, er i bekkekløftens øvre del. Her er det flere rester etter denne aktiviteten i form av
gamle slagghauer og gruvesjakter. Gruvedriften opphørte på slutten av 1800-tallet. Den har bare i
periodevis vert i drift etter dette og den største aktiviteten var da under første verdenskrigen. Mer
opplysninger om gruvedriften her og andre steder på Varaldsøy finnes i Helland-Hansen (2005). Det
er ellers bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke i hele lokaliteten.
Klima
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt
kjølig, og ligger mellom 10-15 °C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og februar, som
er kaldeste måned, har sjelden snittemperaturer under -1 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger
mellom 6-8 °C. Årsnedbøren er i gjennomsnitt rundt 3000 mm.
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Vegetasjonssoner og -seksjoner
Hele området ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone og den klart oseaniske seksjon O1 (Moen
1998). Vestlige arter og vegetasjonstyper dominerer, og det er også innslag av arter med krav til høy
sommertemperatur.
Avgrensing og arrondering
Forvaltningsforslaget i Tverrelva sammenfaller med avgrenset naturtype bekkekløft og bergvegg (F09)
og er gjengitt i figur 6. Nedre grense er satt ved høydekote 100 m (rett ovenfor et lite myrområde) og
øvre grense er satt ved høydekote 280 m. Øvre grense er satt her fordi området rett ovenfor fortsatt har
mange rester fra gruvedriften (Helland-Hansen 2005). Bekkekløften er velavgrenset fordi den følger
topografien på dalen ned mot Øyarhamnsvatnet. Det er ingen tekniske inngrep, arronderingen er god
og forvaltningsområdet er økologisk velfungerende.
Vegetasjon
Tverrelva har liten variasjon i topografi, berggrunn og vegetasjonssammensetning. Stort sett
dominerer røsslyng-blokkebærfuruskog, kystutforming (A3c), med dominans av furu i tresjiktet i hele
bekkekløften, enkelte steder med noe mer fuktig utforming (figur 4A). I tillegg er det partier med
blåbærskog (A4) med bjørk og furu som dominerende treslag. Inne i mellom er det også enda rikere
partier. Ellers er det enkelte boreale løvtrær (se nedenfor) samt relativt mye stor einer. Ingen av
vegetasjonstypene regnes som truete (Fremstad & Moen 2001). For artsmangfold, se eget kapittel
nedenfor.
Skogstruktur og påvirkning
Furutrærne er viser noe variasjon i størrelse og alder, men stort sett ser furuskogen ut til å være relativt
ung. Spor av enkelte eldre hogstinngrep finnes i form av gjengrodde stubber. Hogsten i selve
bekkekløften var nok utbredt i perioden med driften av Nygruva. Gammel naturskog finnes derfor bare
som fragmenter i bekkekløften. Skogbildet er derfor relativt homogent i form av en liten sjikting.
Skogen bærer preg av yngre optimalfase (Huse 1965). Samlet sett er det lite død ved i bekkekløften.
Dette er mest begrenset til noe liggende død furu, samt noe bjørk som har rast ut fra lisidene i
bekkekløftens nedre del. Kontinuiteten i død ved er derfor liten. Skogen i bekkekløften har lav til
middels bonitet og ingen deler av området er utnyttet til granplantefelter.
Artsmangfold
En oppsummering av et utvalg av de registrerte artene fra Tverrelva er vist i tabell 4. Bekkekløften
består som nevnt ovenfor for det meste av bekkekløften av røsslyng-blokkebærfuruskog, og noe
blåbærskog. Artsmangfoldet er middels rikt og inneholder stort sett vanlige arter. Epifyttfloraen er
relativt fattig. På bjørk og furu ble det for det meste registrert vanlige arter i kvistlavsamfunnet (vanlig
kvistlav, papirlav, hengestry etc.) og vanlig blodlav (Mycoblastus sanguinarius), men i øvre del av
bekkekløften er det noen fine forekomster av gammelgranlav (Lecanactis abietina) på bark av bjørk. I
det samme området finnes også madeirastry (Usnea silesiaca), samt noe gubbeskjegg (Alectoria
sarmentosa) på bjørk (figur 5A). Arten regnes som ”noe truet” (NT) i Norge. På hassel ble bare
muslinglav (Normandina pulchella), vanlig skriftlav (Graphis scripta) og vanlig rurlav (Thelotrema
lepadinum) funnet.
På de vestvendte og noe tørre bergveggene vokser bl.a. kystpute (Cladonia subcervicornis) og
groptagg (Cetraria aculeata), mens de mer fuktige og østvendte bergveggene inneholder arter som
bergpolstermose (Amphidium mougeotti), myrstjernemose (Campylium stellatum), brun korallav
(Sphaerophorus globosus), pelssåtemose (Campylopus atrovirens), saglommemose (Fissidens
adianthoides), stivlommemose (Fissidens osmundoides), prakthinnemose (Plagiochila asplenioides),
krusknausing (Grimmia torquata), dronningmose (Hookeria lucens), krusfellmose (Neckera crispa),
skjøtmose (Preissia quadrata) og kammose (Ctenidium molluscum). Karplantene grønnburkne,
gulsildre, taggbregne, bergfrue og fjellmarikåpe er også verdt å merke seg fra denne type substrat. På
fuktige bergvegger er det også noen kalkkrevende arter (Hallingbäck 2008b, Hedenäs 1993) som for
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eksempel puteplanmose (Distichium capillaceum), kalktuffmose (Palustriella commutata) og
sprungemose (Hymenostylium recurvirostrum), se figur 5D.

A:

B:

Figur 4. Tverrelva (lok. 79). A: Furuskog i øvre del av bekkekløften. B: Østvendt bergvegg i
bekkekløften. Foto: Arne Herre Staveland.

Av fuktighetskrevende kryptogamer på stein langs og delvis nedsenket i elven, ble det hovedsaklig
registrert vanlige skorpelav for slike miljøer, for eksempel Acarospora sp., bergsotmose (Andreaea
rupestris), Ionaspis lacustris, mattehutre (Marsupella emarginata), Polyblastia thelodes, Rhizocarpon
amphibium (figur 5B) og bekkekartlav (Rhizocarpon lavatum). Også den kalkkrevende kalkkartlav
(Rhizocarpon umbilicatum) vokser spredt langs elven, men mest der det er noe tørrere (Ihlen 2004).
Av kryptogamer som vokste på bakken ble det funnet mest vanlige arter typiske for disse
vegetasjonstypene på vestlandet (Fremstad 1997), som for eksempel kystreinlav (Cladonia
portentosa), storstylte (Bazzania trilobata), fleinljåmose (Dicranodontium denudatum), blåmose
(Leucobryum glaucum), rødmuslingmose (Mylia taylorii). Gullhårmose (Breutelia chrysocoma), en art
med eu-oseanisk utbredelse og som krever høy luftfuktighet gjennom hele året (Hallingbäck 2008a) og
fjordtvebladmose (Scapania nemorea), ble registrert sammen med hinnebregne omtrent midt i
bekkekløften (UTMwgs: 32 V 332783 6671399). På de få stammene med liggende død furuved ble det
funnet få arter, for eksempel stubbesyl (Cladonia coniocraea), larvemose (Nowellia curvifolia) og den
noe mer sørlige (Damsholt 2002) rotedraugmose (Anastrophyllum michauxii), se figur 5C.
Karplantefloraen er også lite variert, og består av arter typisk for røsslyng-blokkebærfuruskogene. Inne
i mellom her finnes også bjørk, og delvis rogn, i tresjiktet, mens einer og ørevier var vanlige i
busksjiktet. Enkelte individer av hassel og trollhegg finnes i bekkekløftens nedre del. I feltsjiktet
dominerer helt vanlige arter som blåbær, blokkebær, røsslyng, smyle og tyttebær. På noe mer rikere og
fuktigere partier finnes hvitbladtistel, strandrøyr og kystmaure.
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A:

B:

C:

D:

Figur 5. Tverrelva (lok. 79). A: Forekomst av gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa). B: Rhizocarpon
amphibium. C: Rotedraugmose (Anastrophyllum michauxii). D: Sprungemose (Hymenostylium
recurvirostrum). Foto: Per G. Ihlen.

Tabell 4. Oppsummering av et utvalg av de mest interessante artsfunnene fra Tverrelva (lok. 79).
Organismegruppe
Karplante
Lav
Lav
Lav
Lav
Lav
Mose
Mose
Mose
Mose
Mose
Mose
Mose
Mose
Mose
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Vitenskapelig navn
Hymenophyllum wilsonii
Alectoria sarmentosa
Lecanactis abietina
Polyblastia thelodes
Rhizocarpon amphibium
Rhizocarpon umbilicatum
Anastrophyllum michauxii
Breutelia chrysocoma
Campylium stellatum
Ctenidium molluscum
Hookeria lucens
Hymenostylium recurvirostrum
Palustriella commutata
Preissia quadrata
Scapania nemorea
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Norsk navn
Hinnebregne
Gubbeskjegg
Gammelgranlav
Kalkkartlav
Rotedraugmose
Gullhårmose
Myrstjernemose
Kammose
Dronningmose
Sprungemose
Kalktuffmose
Skjøtmose
Fjordtvebladmose

Rødlistestatus
NT
-
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Verdivurdering
Tverrelva er en markert og middels stor bekkekløft, med de fleste av egenskapene som karakteriserer
naturtypen, nemlig overhengende bergvegger, skrenter og blokkmark. Derimot mangler typiske gjel.
Videre er det liten variasjon i berggrunn og vegetasjonstyper, der ingen er truet (se Aarrestad mfl.
(2001). Bekkekløften er også nordvendt og velavgrenset. Det ble ikke observert noen tekniske inngrep
i bekkekløften og den er heller ikke oppstykket av granplantefelt. Skogbildet er relativt homogent i
form av liten sjikting og den bærer preg av yngre optimalfase. Samlet sett er det lite død ved i
bekkekløften. Artsmangfoldet er lite til middels rikt og det ble bare observert vanlige arter. Kun en
rødlisteart med svak truethetskategori (NT) ble observert. Noen kalkkrevende og noen oseaniske arter
trekker verdien på bekkekløften opp. Mest sannsynlig er det lite potensial for funn av sjeldne og
rødlistede arter.
Bekkekløften i ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte mangler
ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder ikke lokaliteten noen tydelige
prioriterte skogstyper. Det eneste er at bekkekløften muligens fyller noe av manglene når det gjelder
oseanisk furuskog, men området ligger imidlertid ikke i en sterkt oseanisk seksjon (Moen 1998). I
følge Framstad mfl. (2002) bør Norge, på bakgrunn av landets topografi, ha et ansvar for bekkekløfter,
noe Tverrelva i middels grad oppfyller.
Konklusjon
Verdisettingen av viktige parametre for naturfaglige registreringer i skog er oppsummert i tabell 5.
Samlet sett vurderes Tverrelva som regionalt verdifull (B i naturtypesammenheng) – verdi 3.
Tabell 5. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Tverrelva – lok. 79. UR =
urørthet/påvirkning, ST = størrelse, TV = topografisk variasjon, VV = Vegetasjonsvariasjon, AR =
arrondering, AM = artsmangfold, RV = rike vegetasjonstyper, DVm = død ved, mengde, DVk = død
ved kontinuitet, TF = treslagsfordeling, GM = gamle trær (bar-, løv- og edelløvtrær samlet), Foss =
fossesprøytsone. Stjernesetting: - = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten
betydning, * = kriteriet i liten grad tilfresstilles/er dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i
middels grad tilfresstilles/er dårlig utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget
godt utviklet/av stor verdi.
Naturtype
Tverrelva

UR
*

ST
***
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Figur 6. Kart over avgrenset forvaltningsområde for Tverrelva (lok. 79). Forvaltningsområdet
sammenfaller med naturtypen bekkekløft og bergvegg (F09).
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LOKALITET 81: FLOGEDALEN
Referansedata
Prosjekt
Oppdragsgiver
Kommune
Naturtype
Vegetasjonssone
Vegetasjonsseksjon
Vegetasjonstype
UTMWGS
Høyde over havet
Areal
Inventert

4 POENG

Lok. 81
Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Hordaland 2009
Direktoratet for naturforvaltning
Kvinnherad
Bekkekløft og bergvegg (F09)
Sørboreal (100%)
Klart oseanisk seksjon (O2)
Blåbærskog (A4) og gråor-heggeskog (C3)
Sentralpunkt: 32 V 330051 6670859
0 – 210 moh.
39 daa
Per G. Ihlen og Hans H. Blom den 7. mai 2010

Sammendrag
Bekkekløften ligger nordvest på Varaldsøy. Flogedalen er sørvestvendt og forvaltningsområdet består
av skrenter ned mot sidene av elveløpet og stein og blokker i bunnen av bekkekløften. Typiske bratte
gjel mangler, men flere steder, er det flere bratte bergvegger og noe tørrere overhengende berg,
spesielt på sørsiden av bekken. Bekken renner med forholdsvis slak helning og ofte under steiner slik
at den flere steder er vanskelig å se. Berggrunnen består i hovedsak av fyllitt og glimmerskifer.
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år, samt relativt kjølige somre og milde
vintre. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 6-8 °C. Årsnedbøren er i gjennomsnitt rundt
3000 mm. Hele området ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone og den klart oseaniske seksjon O1.
Forvaltningsområdet i Flogedalen inneholder en bekkekløft og bergvegg (F09) med en høstingsskog
(D18) og gråor-heggeskog (C3) i nedre del, samt et lite parti med styva asketrær (høstingsskog). I øvre
del av bekkekløften er det gråor-heggeskog, men også partier med lavurtskog (B1). Blåbærskog (A4)
med furu dominerer resten. Skogen er mest ung og spesielt gråorskogen bærer preg av nyere
gjengroing etter opphørt beite. Sammenhengende gammel naturskog mangler i hele
forvaltningsområdet, selv om enkelte furutrær på sørsiden av bekken mest sannsynlig er gamle. Få
synlige hogstinngrep ble observert. Skogene har høy til særs høy bonitet, men de områdene er ikke
utnyttet til plantefelter. Samlet sett er det en del død ved og kontinuiteten i død ved er liten.
Flogedalen inneholder mange næringskrevende og delvis kalkkrevende arter. Av karplanter nevnes
hinnebregne og blåveis. Hele bekken har en godt utviklet kryptogamflora som gjenspeiler de
næringsrike bergartene på lokaliteten. Av lavarter kan nevnes Pseudosagedia guentheri. Det mest
interessante mosefunnet er Dichodontium flavescens, en art som tidligere ikke sikkert er påvist i
Norden. De næringsrike bergvegger har en artsrik moseflora. Oseaniske mosearter spiller en
underordnet rolle. Av arter i Flogedalen kan nevnes bekkeskeimose (Platyhypnidium riparioides),
lurvbekkemose (Hygrohypnum luridum), kalktuffmose (Palustriella commutata), stivkurlemose
(Didymodon spadiceus), storklokkemose (Encalypta streptocarpa), rødhøstmose (Orthothecium
rufescens), sigdhøstmose (Orthothecium intricatum), spindelmose (Cololejeunea calcarea),
kjempebust (Ditrichum gracile), skyggeflik (Leiocolea collaris), vortetvebladmose (Scapania aspera),
bekblomstermose (Schistidium trichodon var trichodon), bergrotmose (Gymnostomum aeruginosum),
sprungemose (Hymenostylium recurvirostre), holeblygmose (Seligeria donniana) samt lavartene
Gyalecta jenensis, Opegrapha dolomitica og Micarea lutulata.
I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder ikke lokaliteten noen
tydelige prioriterte skogstyper. Det eneste er at forvaltningsområdet utenom bekkekløften muligens
fyller noe av manglene når det gjelder oseanisk furuskog. Området er imidlertid ikke i en sterkt
oseanisk seksjon. Flogedalen oppfyller i middels grad det ansvaret Norge bør ha for bekkekløfter.
Samlet sett vurderes Flogedalen som mellom nasjonalt og regionalt verdifull (A/B i
naturtypesammenheng) – verdi 4.
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Feltarbeid
Området ble undersøkt av Per G. Ihlen og Hans H. Blom (Norsk institutt for skog og landskap) den 7.
mai 2010. Det var sol og fint vær og meget gode lysforhold. Tidspunktet var bra for de aktuelle
organismegruppene som skulle undersøkes (moser og lav), men noe tidlig for karplantene og
poresopp. De viktigste karplantene ble imidlertid registrert.
Utvelgelse av undersøkelsesområde
Det utvalgte området inngår i ”Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Hordaland 2009”.
Oppdragsgiver er Direktoratet for naturforvaltning (DN). Hensikten med prosjektet er å undersøke
prioriterte og biologisk viktige naturtyper i Norge. Lokaliteten er utvalgt av Fylkesmannen i
Hordaland i samarbeid med DN. Rådgivende Biologer AS har kartfestet et forvaltningsområde
(Flogedalen) som inkluderer naturtypen bekkekløfter og bergvegg (F09). Lokaliteten var for det meste
lett tilgjengelig, men det bør nevnes at det spesielt i furuskogen på sørsiden av bekken i Flogedalen er
flere dype grotter i bakken. Samlet sett ble lokaliteten meget godt dekket.
Tidligere undersøkelser
Bjørn Moe foretok naturtypekartlegging i Kvinnherad kommune i 2005 som er tilgjengelig i
Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/NB3_viewer.asp),
men resultatene er ikke sammenfattet i egen rapport. I Naturbasen er det ikke avgrenset prioriterte
naturtyper i eller nær det undersøkte området. Kvinnherad kommune har også utført Misregistreringer, men ingen MiS-figurer er avgrenset i forvaltningsområdet.
Beliggenhet
Bekkekløften ligger nordvest på Varaldsøy i Kvinnherad kommune, ca. 2 km rett øst for
Gravdal/Eikeneset (i luftlinje over Bondesundet) i Kvam kommune. Flogedalen har bare en liten bekk
fra et begrenset nedbørområde og kommer ikke fra noen innsjøer.
Naturgrunnlag
Topografisk variasjon
Flogedalen er sørvestvendt og er godt synlig fra motsatt side av Bondesundet. Landskapet rundt preges
av relativt lave, men til dels bratte og skogkledde fjell på begge sider av lokaliteten.
Forvaltningsområdet består av skrenter ned mot sidene av elveløpet og stein og blokker i bunnen av
bekkekløften. Typiske bratte gjel mangler, men flere steder er det bratte bergvegger og noe tørrere
overhengende berg, spesielt på sørsiden av bekken. Omtrent 20 m ovenfor der forvaltningsområdets
nedre grense er satt er det et noe flatere og mer åpent parti med styva trær (omtalt som høstingsskog
nedenfor). Bekken renner med forholdsvis slak helning langs hele strekningen og ofte under steiner
slik at den flere steder er vanskelig å se. Det ble ikke observert noen fossesprøytsoner.
Geologi og løsmasser
Berggrunnen består i hovedsak av fyllitt og glimmerskifer som forvitrer lett og gir god grobunn for
mer næringskrevende og ofte kalkkrevende arter.. På sørsiden av bekken er det også et belte med
konglomerat, sedimentær brekkasje som bl.a. inneholder basiske bergarter som grønnstein. Det er
ellers mye bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke, spesielt i nedre del av lokaliteten.
Klima
Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt
kjølig, og ligger mellom 10-15 °C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og februar, som
er kaldeste måned, har sjelden snittemperaturer under -1 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger
mellom 6-8 °C. Årsnedbøren er i gjennomsnitt rundt 3000 mm.
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Vegetasjonssoner og -seksjoner
Hele området ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone og den klart oseaniske seksjon O1 (Moen
1998). Vestlige arter og vegetasjonstyper dominerer, og det er også innslag av arter med krav til høy
sommertemperatur.
Avgrensing og arrondering
Forvaltningsområdet i Flogedalen inneholder en bekkekløft og bergvegg (F09) med en høstingsskog
(D18) i nedre del, omtrent ved høydekote 80 m. Grensen for hele forvaltningsområdet er trukket slik at
furuskogen på sørsiden av bekkekløften, og i øvre del, blir inkludert (figur 10). Forvaltningsområdets
nedre del sammenfaller med naturtypens nedre del, og er satt ved havnivå. Øvre grense for begge er
satt ved høydekote 210 m fordi området her ikke lenger har noe tydelig topografisk kløftepreg (figur
7D). Omrent ved høydekote 80 m er det et lite parti med flere styva asketrær som kan klassifiseres
som høstingsskog. Dette området er også inkludert i bekkekløften, selv om ikke kløftepreget er så
tydelig her. Grensene til bekkekløften er satt slik at kulturlandskapet (beite) nord for bekken nedre del
er utenfor både forvaltningsområdet og naturtypen. Det er ingen tekniske inngrep i
forvaltningsområdet og arronderingen er god.
Vegetasjon
Flogedalen har liten variasjon i topografi, berggrunn og vegetasjonssammensetning. I helt nederste del
av forvaltningsområdet er det gråor-heggeskog (C3) og rett ovenfor her (omtrent ved høydekote 80 m)
er det et lite parti med flere styva asketrær inn til bekken. Partiet er sterkt kulturpåvirket (beite) og kan
klassifiseres som naturtypen høstingsskog (D18). På bakgrunn av at det ikke er tydelig kløftepreg her
og at høstingsskogen hører mer naturlig til kulturlandskapet i Flogedalen, er ikke naturtypen behandlet
videre her. I øvre del av bekkekløften er det fortsatt gråor-heggeskog, men også partier med lavurtskog
(B1) i noe rikere og fuktigere partier. Blåbærskog (A4) med furu dominerer resten av naturtypen
(figur 7A), en vegetasjonstype som finnes mest på veldrenert berggrunn. Den er tydelig fuktigere på
sørsiden enn på nordsiden av bekken. Ellers er det en treslagsblanding med ulike boreale løvtrær (se
nedenfor). Ingen av vegetasjonstypene regnes som truete (Fremstad & Moen 2001). For artsmangfold,
se eget kapittel nedenfor.
Skogstruktur og påvirkning
Skogen i forvaltningsområdet er hovedsakelig ung og spesielt gråorskogen bærer preg av nyere
gjengroing etter opphørt beite (figur 7C). Sammenhengende gammel naturskog mangler i hele
forvaltningsområdet, selv om enkelte furutrær på sørsiden av bekken mest sannsynlig er gamle. Få
synlige hogstinngrep ble observert. Skogbildet i hele forvaltningsområdet består samlet sett av gråorheggeskog i nedre deler, høstingsskog i midte og blåbærskog med furu i øvre deler av
forvaltningsområdet. Hver av skogene er homogene og ensaldrete og har liten sjiktning. Skogene har
stort sett høy til særs høy bonitet, men disse områdene er ikke utnyttet til plantefelter. Samlet sett er
det en del død ved i forvaltningsområdet, men det er få nedbrytingsstadier. Kontinuiteten i død ved er
liten. Den største påvirkningen i forvaltningsområdet er tidligere tiders beite.
Artsmangfold
Et utvalg av de mest interessante artsfunnene fra lokaliteten er gjengitt i tabell 6. Av karplanter fra
skogen i bekkekløften kan nevnes en del varmekjære arter som falkebregne, taggbregne, mjødurt og
vivendel (ofte hengende på berg). Den noe mer kalkkrevende arten grønnburkne finnes også rikelig i
området. Skjellrot ble også registrert i gråor-heggeskogen (figur 9A). De mest interessante funnene av
karplanter i Flogedalen er hinnebregne og blåveis (figur 9B), som begge vokser på blåbærmark,
omtrent ved høydekote 140 m og på sørsiden av bekken (UTMwgs: 32 V 330051 6670859). I området
med styva asketrær, og nær kulturlandskapet, er det vanlige arter som jordnøtt, markjordbær,
kystmaure, revebjelle, smalkjempe, einer, smyle og engkvein i feltsjiktet. Det ble også bare registrert
vanlige epifytter på trærne her: putevortelav (Pertusaria pertusa), skjellnever (Peltigera praetextata)
og kystårenever (Peltigera collina).
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A:

B:

C:

D:

Figur 7. Bekkekløften i Flogedalen (lok. 81). A: Sørvendt furuskog i øvre del av bekkekløften. B:
Nordvendte berg i blåbærskog med furu i bekkekløftens øvre del med mosearter som for eksempel
kammose (Ctenidium molluscum), sigdhøstmose (Orthothecium intricatum), vortetvebladmose
(Scapania aspera) og bekblomstermose (Schistidium trichodon var trichodon). C: Gjengrodd
innmark dominert av gråor, ved høydekote 100 m. D: Øvre del av bekkekløften. Foto Per G. Ihlen.

Hele bekken gjennom Flogedalen har en godt utviklet vannmoseflora som gjenspeiler de næringsrike
bergartene på lokaliteten. Bekkeskeimose (Platyhypnidium riparioides) og lurvbekkemose
(Hygrohypnum luridum) er de viktigste dominantene på blokkene, sistnevnte særlig i midtre og øvre
deler av bekken. Det er sjelden i fylket å se så store mengder av denne arten. Kalktuffmose
(Palustriella commutata) er vanlig på grusjord mellom blokkene og langs bekkekanten i små evjer.
Andre vanlige arter er saglommemose (Fissidens adianthoides), sumplundmose (Brachythecium
rivulare), kammose (Ctenidium molluscum), bekkerundmose (Rhizomnium punctatum),
bekkevrangmose (Bryum pseudotriquetrum), bekkesleivmose (Jungermannia atrovirens) og
stivkurlemose (Didymodon spadiceus). Sistnevnte forekommer også rikelig på fuktige bergvegger på
sørsiden av bekken. Av lavarter på berg nær bekken opptrer bekkekartlav (Rhizocarpon lavatum) i
store mengder. Fra dette substratet ble også Pseudosagedia guentheri funnet (figur 9E). Dette er et
noe spesielt funn fordi det er få funn av den i Norge (Santesson mfl. 2004). I Hordaland er den
tidligere bare kjent fra Granvin. Av lavarter på noe tørrere og overhengende berg, er det rikelig med
skorpelavene Gyalecta jenensis, Opegrapha dolomitica (figur 9F), Micarea lutulata og noe
Diploschistes scruposus.
Det mest interessante mosefunnet er Dichodontium flavescens (figur 8A og B), en art som tidligere
ikke sikkert er påvist i Norden (Hallingbäck 2006). Vi fant ikke sporehus, og bestemmelsen er gjort
ved hjelp av andre skillekarakter mot den nærstående arten D. pellucidum (Werner 2002). Arten er
Rådgivende Biologer AS 2010

28

Rapport 1377

vanlig på mindre blokker i nedre og midtre del av bekken, og gir et helt annet feltinntrykk enn den
nærstående arten sildremose (D. pellucidum), en art som er vanlig i fylket.

A:

B:

Figur 8. Dichodontium flavescens fra Flogedalen. A: Del av tuen. B: Del av bladet. Foto P. G. Ihlen.

På sørsiden av bekken finnes en rekke næringsrike bergvegger som har en artsrik moseflora av
nærings- og fuktighetskrevende arter. De viktigste er storklokkemose (Encalypta streptocarpa),
rødhøstmose (Orthothecium rufescens), sigdhøstmose (Orthothecium intricatum) (figur 9D),
spindelmose (Cololejeunea calcarea), Distichum capillaceum, kjempebust (Ditrichum gracile = D.
crispatissimum), skyggeflik (Leiocolea collaris), vortetvebladmose (Scapania aspera) og
bekblomstermose (Schistidium trichodon var trichodon) (figur 9C). På bergvegger med kalkutfelling
ble bergrotmose (Gymnostomum aeruginosum) og sprungemose (Hymenostylium recurvirostre) påvist.
I tillegg ble holeblygmose (Seligeria donniana) observert i bergsprekker under overheng to steder. I
øvre deler i furuskogen på blåbærmark finnes en del store bergvegger der mosefloraen er artsfattig,
ofte med heldekkende matter av krusfellmose (Neckera crispa) og kammose (Ctenidium molluscum).
Oseaniske mosearter spiller en underordnet rolle på lokaliteten. Ca 50 m ovenfor hustuftene på
nordsiden av bekken forekommer gullhårmose (Breutelia chrysocoma) i et sig i åpen gråorskog. Arten
finnes også på silikatrike bergvegger rett nedenfor blåveisforekomsten, der vegetasjonen domineres av
furuskog på blåbærmark. Her opptrer også arter som småstylte (Bazzania tricrenata), rødmuslingmose
(Mylia taylorii), grannkrekmose (Lepidozia pearsonii) og kysttvebladmose (Scapania gracilis)
sammen med hinnebregne.
Råtevedsfloraen er artsfattig med vanlige arter som larvemose (Nowellia curvifolia) og fingersaftmose
(Riccardia palmata), som et resultat av at det finnes få langt nedbrutte læger på lokaliteten som ellers
har ganske mye liggende død ved, særlig av gråor. Epifyttfloraen er best utviklet på eksponerte styva
asketrær ved bekken i nedre del ved tuftene. Her vokser trådkjølmose (Zygodon rupestris),
vribusthette (Orthotrichum pulchellum), ekornmose (Leucodon sciuroides) og krypsilkemose
(Homalothecium sericeum) sammen med lavarter som skjellglye (Collema flaccidum), muslinglav
(Normandina pulchella), skjellnever (Peltigera praetextata) og barkragg (Ramalina farinacea). På ask
i øvre bekkekløft finnes også vanlig blåfiltlav (Degelia plumbea), kystnever (Lobaria virens) og
Mycobilimbia cf. sabuletorum. Av arter på furu kan nevnes fingerbeger (Cladonia digitata), mest ved
basis av stammene og på bjørk kan nevnes skorpelaven Micarea cinerea.
Verdivurdering
Flogedalen er en middels stor bekkekløft som har mange av de egenskapene som karakteriserer
naturtypen: bergvegger, overhengende berg, blokker og steinete skråninger. Typiske store og vertikale
gjel mangler. Det er positivt for bekkekløften at den for det meste er dekket av skog, selv om denne
stort sett er ung og bærer preg av at den er gjengrodd etter opphør av beite (spesielt gråorheggeskogen). Videre er den velavgrenset, sørvestvendt og uten tekniske inngrep. Bortsett fra små
partier med lavurtskog, dominerer både gråor-heggeskog (mest i nedre deler) og blåbærskog med furu
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i tresjiktet (mest i øvre del). Det ble ikke funnet verken rike eller truete vegetasjonstyper. Derimot må
det presiseres at furuskogen her ligger tett opp til en kalkfuruskog på grunn av alle kalkkrevende
artene. Men, på bakgrunn av at innslaget av typiske edelløvskogsarter som for eksempel taggbregne,
hengeaks og sanikkel mangler, kan den ikke klassifiseres som det. Samlet sett er artsmangfoldet
middels rikt og ingen rødlistede arter ble registrert. Det som imidlertid utmerker seg med Flogedalen
er de store forekomstene av så mange næringskrevende og delvis kalkkrevende arter. Dette i
kombinasjon med at det er påvist en moseart ny for Norden, Dichodontium flavescens, gjør at verdien
på bekkekløften trekkes opp.

A:

B:

C:

D:

E:

F:

Figur 9. Utvalgte arter fra Flogedalen (lok. 81). A: Skjellrot, B: Blåveis, C: Bekblomstermose
(Schistidium trichodon var trichodon), D: Sigdhøstmose (Orthothecium intricatum). E: Ascosporer av
Pseudosagedia guentheri. F: Opegrapha dolomitica. Foto Per G. Ihlen.
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I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003),
inneholder ikke lokaliteten noen tydelige prioriterte skogstyper. Det eneste er at forvaltningsområdet
utenom bekkekløften, muligens fyller noe av manglene når det gjelder oseanisk furuskog. Området er
imidlertid ikke i en sterkt oseanisk seksjon (Moen 1998). I følge Framstad mfl. (2002) bør Norge, på
bakgrunn av landets topografi, ha et ansvar for bekkekløfter, noe Flogedalen i middels grad oppfyller.
Tabell 6. Oppsummering av et utvalg av de mest interessante artsfunnene fra Flogedalen (lok. 81).
Organismegruppe
Karplante
Karplante
Lav
Lav
Lav
Lav
Lav
Lav
Mose
Mose
Mose
Mose
Mose
Mose
Mose
Mose
Mose
Mose
Mose
Mose
Mose
Mose
Mose

Vitenskapelig navn
Hepatica nobilis
Hymenophyllum wilsonii
Degelia plumbea
Gyalecta jenensis
Micarea cinerea
Micarea lutulata
Opegrapha dolomitica
Pseudosagedia guentheri
Breutelia chrysocoma
Cololejeunea calcarea
Dichodontium flavescens
Didymodon spadiceus
Ditrichum gracile
Encalypta streptocarpa
Gymnostomum aeruginosum
Hymenostylium recurvirostrum
Orthothecium rufescens
Orthothecium intricatum
Palustriella commutata
Platyhypnidium riparioides
Seligeria donniana
Scapania aspera
Schistidium trichodon

Norsk navn
Blåveis
Hinnebregne
Vanlig blåfiltlav
Gullhårmose
Spindelmose
Stivkurlemose
Kjempebust
Storklokkemose
Storbergrotmose
Sprungemose
Rødhøstmose
Sigdhøstmose
Kalktuffmose
Bekkeskeimose
Holeblygmose
Vortetvebladmose
Bekblomstermose

Rødlistestatus
-*
-

* Ny for Norden.

Konklusjon
Verdisettingen av viktige parametre for naturfaglige registreringer i skog er oppsummert i tabell 7.
Samlet sett vurderes Flogedalen som mellom nasjonalt og regionalt verdifull (A/B i
naturtypesammenheng) – verdi 4.

Tabell 7. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Flogedalen – lok. 81. UR =
urørthet/påvirkning, ST = størrelse, TV = topografisk variasjon, VV = Vegetasjonsvariasjon, AR =
arrondering, AM = artsmangfold, RV = rike vegetasjonstyper, DVm = død ved, mengde, DVk = død
ved kontinuitet, TF = treslagsfordeling, GM = gamle trær (bar-, løv- og edelløvtrær samlet), Foss =
fossesprøytsone. Stjernesetting: - = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten
betydning, * = kriteriet i liten grad tilfresstilles/er dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i
middels grad tilfresstilles/er dårlig utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget
godt utviklet/av stor verdi.
Naturtype
Flogedalen

UR
*

ST
**
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**

VV
**

AR
***

AM
**

RV
**
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DVm
*

DVk
*

TF
**

GM
*

Foss
0

Poeng
4
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Figur 10. Kart over avgrenset forvaltningsområde for Flogedalen (lok. 81) og naturtypen bekkekløft
og bergvegg (F09).
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