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FORORD 

 

På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning har Rådgivende Biologer AS kartlagt naturtypen 

bekkekløft og bergvegg i Hordaland fylke i 2009-2010. Arbeidet har vært utført i samarbeid med Hans 

H. Blom fra Norsk institutt for skog og landskap (Fana) og Leif Appelgren og Solbjørg Engen Torvik 

fra AMBIO miljørådgivning AS (Stavanger). Prosjektleder har vært Per G. Ihlen ved Rådgivende 

Biologer AS. Utfyllende beskrivelser fra alle lokalitetene er publisert kommunevis og denne rapporten 

gir en oppsummering av alle lokalitetene med et sammendrag og kommunevise oversiktskart over 

undersøkte lokaliteter.       

 

Takk til Kurt Urdal, Arne Herre Staveland, Linn Eilertsen, Mette Eilertsen og Erling Brekke (alle 

Rådgivende biologer AS) for assistanse i felt. Linn Eilertsen har også utarbeidet kartene. Takk også til 

Olav Overvoll (miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Hordaland) for assistanse i felt og for 

informasjon om de ulike lokalitetene. Rådgivende Biologer AS takker Direktoratet for 

naturforvaltning, ved Bård Øyvind Solberg, for oppdraget. 

 

Bergen 31. januar 2011 
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SAMMENDRAG 

 
Ihlen, P. G. 2010. 

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Hordaland 2009-2010: Oppsummering. 

Rådgivende Biologer AS, rapport 1408, 85 sider, ISBN 978-82-7658-830-9. 

 

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 for 49 forvaltningsområder fra 19 kommuner i Hordaland. 

Totalt ble det registrert 53 naturtypelokaliteter med et samlet areal på 3409 daa. I tillegg til 

bekkekløfter ble det avgrenset to fossesprøytsoner (E05), en gammel fattig edelløvskog (F02) og en 

rik edelløvskog (F01). De fleste naturtypene er regionalt verdifulle (3 poeng eller B-verdi i 

naturtypesammenheng) og bare tre er vurdert som nasjonalt verdifulle (5 poeng eller A-verdi i 

naturtypesammenheng). Disse er Helledalen i Fusa, Eikhaugane i Modalen og området SV for 

Storenuten i Masfjorden.  

 

Totalt ble det gjort 48 rødlistefunn i Hordaland, noe som i gjennomsnitt gir i underkant av et 

rødlistefunn per forvaltningsområde (totalt 49) og naturtypelokalitet (totalt 53). Av rødlistearter var 

det flest funn i kategorien ”nær truet”, NT (25). I kategorien ”sårbar” (VU) var det 17 funn, i 

kategorien ”sterkt truet” (EN) var det 5 funn og i kategorien ”datamangel” (DD) var det ett funn. 

Karplanter og lav var de organismegruppene med flest funn i Hordaland (henholdsvis 23 og 19), mens 

det bare ble gjort 5 funn av rødlista moser. De fleste mosene var i kategorien ”sterkt truet” og bare en i 

”datamangel”. Lavene opptrer mest i kategorien ”sårbar” (14). I tillegg var det en i kategorien ”sterkt 

truet” og 4 i kategorien ”nær truet”.  Kun en rødlista sopp ble registrert. Rødlista moser er oftest 

representert i sterkt oseanisk seksjon. Når det gjelder lavene er alle rødlistefunn (19), med ett unntak, 

gjort i sørboreal vegetasjonssone og her fordeler de seg jevnt mellom sterkt, klart og svakt oseaniske 

seksjoner. Vegetasjonssammensetningen varierer noe mellom bekkekløftene. Å vurdere vegetasjonen 

var ofte vanskelig fordi det er mye ung skog og fordi det ofte finnes flere mindre granplantefelt i 

forvaltningsområdene. Gammel og sammenhengende naturskog er det lite av, selv om enkelte trær kan 

ha betydelig alder. Mye ung gjengroingsskog i bekkekløftene i Hordaland skyldes nok at det er gode 

beiteforhold i mange av lokalitetene, noe som tidligere også førte til uthogging.  

 

De undersøkte lokalitetene er også vurdert i forhold til skogstyper som er påpekt i mangelanalysen for 

skogvernet på Vestlandet. I Hordaland er det kystbjørkeskoger som skiller seg ut som viktige, spesielt 

i Masfjorden og i Etne. Sterkt oseaniske furuskoger opptrer også på noen lokaliteter og det er spesielt i 

Modalen, og delvis i Fitjar og Fusa, at disse er viktige. Av andre skogstyper i mangelanalysen som ble 

registrert kan nevnes høystaudesoger i Etne, rike hasselkratt i Granvin og Ulvik og gråor-almeskoger i 

Granvin og Masfjorden. Når det gjelder bekkekløfter i mangelanalysen, er Helledalen i Fusa viktig 

fordi den inneholder flere rødlistearter og mange moser med oseanisk utbredelse. Det samme gjelder 

for lokaliteten SV for Stornuten i Masfjorden, men ikke i så stor grad som i Helledalen. Nøttveit og 

Eikhaugane i Modalen er viktige på grunn av artsmangfold og forekomst av rødlistearter. Tomreelva i 

Fusa, og delvis Skredbekken i Jondal, er viktige bekkekløfter fordi de er gode representanter for 

lokaliteter på rikere berggrunn. Nordgjelen i Masfjorden skiller seg ut på grunn av størrelsen.  

 

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, treslagsfordeling, gamle trær samt tilstedeværelse av 

fosseprøytsoner. I denne rapporten er det gitt et sammendrag av hver av de undersøkte lokalitetene.  

En mer detaljert beskrivelse av hvert forvaltningsområde, der det også er med kart med avgrenset 

naturtype/forvaltningsområde og fotodokumentasjon, er gitt i de kommunevise rapportene (se 

litteraturlisten). Disse kan lastes ned på: http://www.radgivende-biologer.no/. Lokalitetsbeskrivelsene 

er også tilgjengelige som NaRIN faktaark i Lokalitetsdatabase for skogområder 

(http://borchbio.no/narin/) og gjennom www.naturbase.no. Alle artsregistreringene er også 

tilgjengelige i Artsdatabankens Artskart (www.artsdatabanken.no).  

http://www.radgivende-biologer.no/
http://borchbio.no/narin/
http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.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 skogsområder og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har 

satt i gang dette arbeidet ved å prioritere registrering av bekkekløfter i utvalgte fylker. 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.  

 

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”. 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 i landskapet. Det er ofte stor topografisk variasjon innen bekkekløfter 

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 høydeintervaller. 

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). 

 

Fra dette prosjektet, finansiert av DN, er det utført registreringer av bekkekløfter i det meste av Norge. 

De fleste lokalitetsbeskrivelsene er tilgjengelige som NaRIN faktaark i Lokalitetsdatabase for 

skogområder (http://borchbio.no/narin/) og gjennom www.naturbase.no. I tillegg er flere fylker 

oppsummert i egne rapporter (Gaarder mfl. 2008, Blindheim mfl. 2009, Ihlen mfl. 2009). 

 

I Hordaland 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 stor variasjon i hvordan bekkekløftene er utformet. For 

Hordaland er alle lokalitetene beskrevet i kommunevise rapporter og det henvises til disse for 

ytterligere informasjon: Bergen (Ihlen & Eilertsen 2010a), Etne (Ihlen mfl. 2010c), Fitjar (Ihlen mfl. 

2010d), Fusa (Ihlen mfl. 2010f), Granvin (Ihlen & Eilertsen 2010b), Kvam herad (Ihlen & Eilertsen 

2010c), Kvinnherad (Ihlen mfl. 2010a), Masfjorden (Ihlen mfl. 2010g), Modalen (Ihlen & Eilertsen 

2010d), Samnanger (Ihlen mfl. 2010h), Ullensvang (Ihlen mfl. 2010e), Ulvik (Ihlen & Eilertsen 

2010e), Vaksdal (Ihlen mfl. 2010i), Voss (Eilertsen & Ihlen 2010) samt Eidfjord, Jondal, Lindås, 

Osterøy og Tysnes (Ihlen mfl. 2010b). Alle artsregistreringene (Brekke mfl. 2010) er også 

tilgjengelige i Artsdatabankens Artskart (www.artsdatabanken.no). 

 

I denne rapporten er sammendragene fra hver lokalitet, og oversiktskart for alle kommunene nevnt 

ovenfor, samlet. I tillegg er det forsøkt å oppsummere generelle trekk for Hordaland.  

http://borchbio.no/narin/
http://www.artsdatabanken.no/
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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 er redegjort for i alle 

kommunevise rapporter nevnt ovenfor, samt i de fylkesvise oversiktsrapportene til Gaarder mfl. 

(2008), Blindheim mfl. (2009) og Ihlen mfl. (2009). For hver av lokalitetene er det i denne rapporten 

gjengitt en tabell for referansedata, et sammendrag og oversiktskart for alle kommunene som viser 

beliggenheten til de undersøkte lokalitetene.   

 

De fleste av lokalitetene var lite kjent fra før. Aktuell litteratur fra områdene er søkt opp i BIBSYS 

(http://ask.bibsys.no/ask/action/stdsearch). Det er også inkludert data fra kommunens 

naturtypekartlegginger, eventuelle supplerende naturtypekartlegginger og Mis-registreringer 

(Baumann mfl. 2002, Mis-instruks for 2002, datert 8.5.2002). 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), klassifiseringen av vegetasjonstyper følger Fremstad (1997) og om en 

vegetasjonstype er truet er vurdert ut fra Fremstad & Moen (2001).  

 

Avgrensningen av naturtyper og forvaltningsområder 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. Gruppering av utviklingsfaser (optimalfase, aldersfase etc.) er tidligere beskrevet av Huse (1965) 

for furuskoger og terminologien er delvis benyttet her. Her må det 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.   

 

”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). Truethetskategoriene til rødlisteartene følger Kålås mfl. (2006) fordi prosjektet 

på landsbasis har pågått siden 2007. Det er ikke gitt en kvantitativ mål på antall rødlisteforekomster 

innen en lokalitet.  

 

Verdisettingen av lokalitetene følger en mer oppdelt skala i forhold til verdisettingen av naturtyper i 

DN-håndbok 13 (tabell 1). 

 

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 

 

http://ask.bibsys.no/ask/action/stdsearch
http://www.ngu.no/kart/arealisNGU/
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UNDERSØKELSESOMRÅDET  

 

En geografisk oversikt over de undersøkte lokalitetene i Hordaland er gitt i figur 1 og UTM-

referanser og registranter for de ulike lokalitetene er vist i tabell 2. 

 
Figur 1. Geografisk oversikt over undersøkte lokaliteter i Hordaland. 
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Tabell 2. Oversikt over undersøkte lokaliteter i Hordaland, med sentralpunkt for forvaltningsområdet, 

og registranter.  

Lok. Kommune Lokalitet UTMWGS84 Registranter 

5 Bergen Holagjelet 309054 6702881 PGI, ME 

9 Bergen Risneselva 312767 6703508 PGI, LE 

10 Bergen Verkane 312148 6703431 PGI, ME 

15 Eidfjord Navragjelselva 384184 6705042 LA, SET 

24 Etne Ripelsgjuvet 343736 6732314 PGI, LA 

25 Etne Tretteteigelva 342186 6631496 PGI, LA 

26 Etne Trollagjuvet 340584 6630698 PGI, LA 

35 Fitjar Raunholmselva 302143 6648929 LA 

36 Fitjar Hageelva 302997 6647563 LA 

38 Fusa Helledalen 322823 6677430 PGI, HHB 

45 Fusa Vetleelva 331178 6685599 PGI 

48 Fusa Tomreelva 326445 6676825 HHB, EB 

51 Granvin Skarvefossen 373262 6718432 PGI, LE 

54 Granvin Hyrpo 376400 6712067 PGI, AHS 

55 Granvin Tveiteelva 376262 6712998 PGI, LE, AHS 

57 Granvin Vasagjelet 370983 6706206 PGI, AHS 

65 Jondal Skredbekken 347113 6683203 LA 

69 Kvam Revsgjelet 338031 6696025 PGI, SK 

72 Kvam Gjerdesgjelet Nedre 339301 6696030 PGI, SK 

73 Kvam Gjerdesgjelet Øvre 339264 6696487 PGI, SK 

74 Kvinnherad Vardanesdalen 335609 6661656 LA 

79 Kvinnherad Tverrelva 330093 6670888 PGI, AHS 

81 Kvinnherad Flogedalen 330051 6670859 PGI, HHB 

82 Lindås Kikallevågen, s-siden 305551 6735187 HHB, OO, KU 

85 Masfjorden Kvammeneset 304267 6738891 HHB, OO 

86 Masfjorden SV for Storenuten 304883 6739809 HHB, OO 

94 Masfjorden Ljosåa 305620 6752906 HHB, OO 

97 Masfjorden Lysebugelva 309607 6752678 HHB, OO 

100 Masfjorden Djupedalen 313403 6747559 HHB, OO 

101 Masfjorden Urgjelet 312972 6747881 HHB, OO 

103 Masfjorden Nordgjelen 316122 6757557 PGI, AHS 

105 Modalen Nøttveit 319669 6740871 PGI, KU 

108 Modalen Eikhaugane 328402 6748182 PGI, KU 

109 Modalen Fosserinnen, Almedalen 330644 6747770 PGI, KU 

117 Osterøy Øst for Toni 316106 6733808 HHB, KU 

119 Samnanger Rolvsvågen 312662 6690719 PGI, HHB 

120 Samnanger Smådalselva 321248 6696902 PGI, HHB 

122 Samnanger Hullabotn 328458 6701252 PGI, HHB, MS 

128 Tysnes Tverrelva 314559 6659582 PGI, OO 

132 Ullensvang Hestagjelet 375617 6699232 LA, SET, PGI, OO 

133 Ullensvang Tveismeelva 376272 6700404 LA, SET, PGI, OO 

136 Ulvik Vambheimselva 384566 6715746 PGI, AHS 

137 Ulvik Tysso 385280 6717515 PGI, AHS 

141 Vaksdal Hananipa 315830 6706883 PGI, HHB 

148 Vaksdal Nardalen 319972 6722009 PGI, HHB, OO 

155 Vaksdal Djupevikelva 329215 6723781 PGI, LE 

157 Vaksdal Dalaelva 326384 6720864 PGI, LE 

177 Voss Illegjelsgrova 341564 6731916 PGI, LE 

178 Voss Ørevikelva 337426 6727710 PGI, LE 

 

Initialer, registranter: AHS: Arne Herre Staveland, EB: Erling Brekke, HHB: Hans H. Blom, KU: 

Kurt Urdal, LA: Leif Appelgren, LE: Linn Eilertsen, ME: Mette Eilertsen, MS: Magne Sætersdal, 

OO: Olav Overvoll, PGI: Per Gerhard Ihlen, SET: Solbjørg Engen Torvik, SK: Steinar Kålås. 
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GENERELLE TREKK FOR HORDALAND 

 
Forvaltningsområdenes fordeling på antall naturtyper 

Av de 49 registrerte forvaltningsområdene ble det totalt registrert 53 naturtypelokaliteter med et 

samlet avgrenset areal på 3409 daa. Arealene av hver enkelt naturtype er gitt i tabellene for 

referansedata. Av de 53 naturtypelokalitetene er det to fossesprøytsoner (E05), en gammel fattig 

edelløvskog (F02) og en rik edelløvskog (F01). Resten er bekkekløfter. Ofte har en del bekkekløfter en 

heterogen vegetasjonssammensetning. Det er for eksempel vanlig med fattige røsslyng-blokkebær-

furuskoger i øvre deler og rikere vegetasjonstyper nedover mot dalbunnen. Det bør derfor bemerkes at 

det innen bekkekløftene finnes vegetasjonstyper som kan klassifiseres som andre naturtyper, for 

eksempel gråor-heggeskog (F05), gammel løvskog (F07) og kystfuruskog (F12). Disse opptrer oftest 

som små arealer og er derfor ikke identifisert som egne naturtyper, men er med i beskrivelsene av 

vegetasjonen.   
 
Naturtypenes fordeling av verdi i kommunene 

Tabell 3 oppsummerer foredlingen av naturtypeområder på kategorier av verdi (0-6 poeng) for 

undersøkte kommuner i Hordaland. De fleste er regionalt verdifulle (3 poeng eller B-verdi i 

naturtypesammenheng) og bare tre er vurdert som nasjonalt verdifulle (5 poeng eller A-verdi i 

naturtypesammenheng). De tre med 5 poeng er Helledalen i Fusa, Eikhaugane i Modalen og området 

SV for Storenuten i Masfjorden. Ingen av naturtypeområder hadde 0 eller 6 poeng. 

 

 

Tabell 3. Fordeling av naturtypeområder på kategorier av verdi (0-6 poeng) for undersøkte kommuner 

i Hordaland (ingen med 0 eller 6 poeng). 

 Totalpoeng  

Kommune 1 2 3 4 5 Totalt 

Bergen 2 1 1   4 

Eidfjord  1    1 

Etne  2  1  3 

Fitjar   2   2 

Fusa 1  1  1 3 

Granvin   2 3  5 

Jondal    1  1 

Kvam  1 2   3 

Kvinnherad  2  1  3 

Lindås   1   1 

Masfjorden 3 1 2 1 1 8 

Modalen   1 1 1 3 

Osterøy  1    1 

Samnanger   3   3 

Tysnes   1   1 

Ullensvang   1 1  2 

Ulvik    2  2 

Vaksdal 1  2 1  4 

Voss   3   3 

Totalt 7 9 22 12 3 53 

 

 
Forvaltningsområdenes verdi i forhold til utvalgte kriterier  

De viktigste kriteriene for verdisetting for de undersøkte lokalitetene er gitt i tabell 4. Kriteriene 

gjengir forskjellige typer egenskaper som for eksempel skogstruktur, vegetasjonstyper, topografi og 

påvirkning. Artsmangfold (med rødlistearter) er gitt i eget kapittel nedenfor.  
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Tabell 4. Kriterier for verdivurdering og poengverdi for lokalitetene. 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 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.  

 

Lokalitetsnavn Lok.nr UR ST TV VV AR AM RV DVm DVk TF GM Foss Tot. 

Holagjelet 5 * ** * * ** * * *** * *** * 0 2 

Risneselva (bekkekl.) 9 * ** * ** ** * ** * 0 * * 0 3 

Risneselva (fossespr.) 9 * * * * ** * * 0 0 0 0 * 1 

Verkane 10 * * * * ** * * * 0 * * 0 1 

Navragjelselva 15 ** ** * * ** ** * * * ** ** 0 2 

Ripelsgjuvet 24 * ** *** ** *** ** ** ** ** ** * 0 4 

Tretteteigelva 25 * * *** * *** * * * 0 * 0 * 2 

Trollagjuvet 26 * ** *** * ** * * * * * 0 0 2 

Raunholmselva 35 ** * ** * *** ** ** ** ** ** ** 0 3 

Hageelva 36 * * ** * ** ** * * * ** * 0 3 

Helledalen 38 ** ** *** ** ** ** * *** ** *** * 0 5 

Vetleelva 45 * ** * * ** * * * * * * 0 1 

Tomreelva 48 * *** ** *** ** * * ** ** *** * 0 3 

Skarvefossen (bekkekl.) 51 * *** *** ** *** ** *** ** * ** *** 0 4 

Skarvefossen (fossespr.) 51 * ** ** * *** ** ** * * * 0 * 3 

Hyrpo 54 * *** *** ** ** * ** * * ** * * 3 

Tveiteelva 55 ** ** *** *** ** ** ** * * *** ** 0 4 

Vasagjelet 57 * ** ** * *** ** * * * ** * 0 4 

Skredbekken 65 ** ** ** ** ** ** * ** ** ** * 0 4 

Revsgjelet 69 * * ** * ** * ** * * ** * 0 3 

Gjerdesgjelet Nedre 72 * * * * ** * ** * * * * 0 2 

Gjerdesgjelet Øvre 73 * * ** ** ** * ** * * ** * 0 3 

Vardanesdalen 74 ** *** ** * ** ** * * * * * 0 2 

Tverrelva 79 * *** ** * ** ** * * * * * 0 3 

Flogedalen 81 * ** ** ** *** ** ** * * ** * 0 4 

Kikallevågen, s-siden 82 * ** ** * ** * 0 * * * * 0 3 

Kvammeneset 85 ** ** ** * *** ** * * * * * 0 3 

SV for Stornuten 86 ** *** *** *** ** ** * * * *** * 0 5 

Ljosåa 94 * ** ** * ** * * * * * 0 0 2 

Lysebugelva 97 ** * ** * *** * 0 * * * 0 0 1 

Djupedalen 100 * *** ** * *** * 0 * * * 0 0 1 

Urgjelet 101 * ** * * ** * 0 * * * 0 0 1 

Nordgjelen (bekkekl.) 103 * *** *** ** *** ** ** * * *** ** 0 4 

Nordgjelen (edelløvsk.) 103 * * *** ** *** ** ** * * *** ** 0 3 

Nøttveit 105 ** *** *** ** *** ** * ** * ** ** 0 4 

Eikhaugane 108 ** ** *** *** *** ** ** ** * *** ** 0 5 

Fosserinnen, Almedalen 109 ** * *** * ** ** * * * ** ** 0 3 

Øst for Toni 117 * * * * ** * 0 ** ** ** * 0 2 

Rolvsvågen 119 * ** ** * *** ** * * * * * 0 3 

Smådalselva 120 0 * * * * ** *** * * ** * 0 3 

Hullabotn 122 * * ** * ** ** * * * ** * 0 3 

Tverrelva 128 * ** ** ** ** ** ** * * ** * 0 3 
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Tabell 4, forts. 

 

Lokalitetsnavn Lok.nr UR ST TV VV AR AM RV DVm DVk TF GM Foss Tot. 

Hestagjelet 132 ** * ** ** ** ** * ** * *** * 0 3 

Tveismeelva 133 * * ** * ** ** * * * ** * 0 4 

Vambheimselva 136 * *** *** *** ** ** ** ** * *** ** 0 4 

Tysso 137 * *** *** ** ** ** ** ** * ** * 0 4 

Hananipa 141 * ** ** * ** ** ** * * * * 0 3 

Nardalen 148 *** ** * ** *** * * * * ** * 0 4 

Djupevikelva 155 * *** ** ** ** ** ** * * ** * 0 3 

Dalaelva 157 0 ** * * * * * * * ** * 0 1 

Illegjelsgrova 177 *** ** ** ** *** ** ** * * ** * 0 3 

Ørevikelva (bekkekl.) 178 * ** * ** *** ** *** ** * ** ** 0 3 

Ørevikelva (edelløvsk.) 178 * * * * *** * *** ** * ** ** 0 3 

 

 

Urørthet og arrondering 

Mange lokaliteter får lav verdi når det gjelder urørthet. Hovedårsaken til dette er først og fremst dels 

store granplantefelt som ofte strekker seg helt ned til elvestrengen, samt at lokalitetene også 

inneholder en del hogstfelt. I tillegg er det en del veier og kraftlinjer. Nardalen i Vaksdal og 

Illegjelsgrova i Voss har høye verdier på urørthet fordi disse er vanskelig tilgjengelige (Nardalen er 

bare mulig å nå med båt) og ekstremt bratte og utsatt for ras. Lokalitetene som har liten verdi på 

urørthet, har ofte også mindre god arrondering, noe som for eksempel skyldes at naturtypen er 

oppskåret på grunn av inngrep som skogsbilveier og kraftlinjer. 

 

Topografisk variasjon 

De fleste bekkekløftene viser stor topografisk variasjon fordi de inneholder både gjel, overhengende 

bergvegger, bratte lisider samt blokk- og rasmarker. Videre har noen slak helning, mens andre er 

ekstremt bratte. I tillegg varierer eksposisjonen en hel del innen mange av bekkekløftene.  

 

Vegetasjon 

Tabell 4 viser at vegetasjonssammensetningen varierer mellom bekkekløftene. Mange vegetasjons-

typer opptrer bare i så små fragmenter at de ikke kan sammenliknes med den dominerende 

vegetasjonstypen. Å vurdere vegetasjonen i Hordaland er ofte vanskelig fordi det er mye ung skog her 

og fordi det finnes flere mindre granplantefelt i forvaltningsområdene (de største er forsøkt holdt 

utenfor). Gammel og sammenhengende naturskog er det lite av, selv om enkelte trær har betydelig 

alder. At det er mye ung gjengroingsskog i bekkekløftene i Hordaland, skyldes nok at det er gode 

beiteforhold i mange av lokalitetene, noe som tidligere også førte til uthogging.  

 

Død ved, treslagsfordeling og gamle trær 

Samlet sett er det lite død ved i bekkekløftene i Hordaland. Mye av grunnen til det er at en del skog 

har kommet til i nyere tid etter opphør av beite (se for eksempel Bendiksen mfl. 2008). For flere 

lokaliteter, spesielt i Bergen kommune og Kvam herad, er det karakteristisk at det har gått flere små 

ras som har tatt med seg mange unge trær. Bekkekløftene med mye død ved er de som er dominert av 

røsslyng-blokkebærfuruskoger og edelløvskoger. Treslagsfordelingen gir både middels og store 

verdier. Dette gjelder i områdene med for eksempel edelløvskoger, men også i bekkekløfter med liten 

vegetasjonsvariasjon finnes ofte en god treslagsfordeling. Dette fordi det ofte ble registrert enkelte 

gamle og styva trær i områder dominert av ung skog, inne i mellom områder med plantet gran og i 

områder dominert av platanlønn (Daleelva i Vaksdal). Bekkekløfter med mange store og gamle trær 

derimot, er sjeldent i Hordaland. 
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Tabell 5. Registrerte rødlistearter fra de undersøkte lokalitetene i Hordaland (Kålås mfl. 2006).  

Kommune Lok. nr. Vitenskapelig navn Norsk navn Truethetskategori 

Bergen 5 Ulmus glabra Alm NT 

Bergen 9 Usnea fragilescens Kyststry VU 

Etne 24 Menegazzia terebrata Skoddelav VU 

Etne 24 Ulmus glabra Alm NT 

Fusa 38 Bacidia absistens - VU 

Fusa 38 Heterocladium wulfsbergii Kystfloke EN 

Fusa 38 Ulmus glabra Alm NT 

Fusa 45 Ulmus glabra Alm NT 

Fusa 48 Menegazzia terebrata Skoddelav VU 

Fusa 48 Ulmus glabra Alm NT 

Granvin 51 Gyalecta ulmi Almelav NT 

Granvin 51 Ulmus glabra Alm NT 

Granvin 54 Fuscopannaria ignobilis Skorpefiltlav VU 

Granvin 54 Ulmus glabra Alm NT 

Granvin 55 Fistulina hepatica Oksetungesopp NT 

Granvin 55 Ulmus glabra Alm NT 

Granvin 55 Taxus baccata Barlind VU 

Granvin 57 Menegazzia terebrata Skoddelav VU 

Jondal 65 Heterocladium wulfsbergii Kystfloke EN 

Kvam 69 Ulmus glabra Alm NT 

Kvam 73 Thelotrema suecicum Hasselrurlav NT 

Kvam 73 Ulmus glabra Alm NT 

Kvinnherad 79 Alectoria sarmentosa Gubbeskjegg NT 

Lindås 82 Heterocladium wulfsbergii Kystfloke EN 

Masfjorden 85 Rhabdoweisia crenulata Butturnemose DD 

Masfjorden 86 Menegazzia terebrata Skoddelav VU 

Masfjorden 86 Pertusaria multipuncta Kystvortelav VU 

Masfjorden 86 Ulmus glabra Alm NT 

Masfjorden 103 Ulmus glabra Alm NT 

Modalen 105 Pertusaria multipuncta Kystvortelav VU 

Modalen 105 Taxus baccata Barlind VU 

Modalen 108 Ulmus glabra Alm NT 

Modalen 108 Usnea longissima Huldrestry EN 

Modalen 108 Pseudorchis albida Hvitkurle VU 

Modalen 109 Menegazzia terebrata Skoddelav VU 

Tysnes 128 Thelotrema suecicum Hasselrurlav NT 

Ullensvang 133 Bacidia absistens - VU 

Ullensvang 133 Fuscopannaria ignobilis Skorpefiltlav VU 

Ulvik 136 Fuscopannaria ignobilis Skorpefiltlav VU 

Ulvik 136 Ulmus glabra Alm NT 

Ulvik 137 Fuscopannaria ignobilis Skorpefiltlav VU 

Ulvik 137 Ulmus glabra Alm NT 

Vaksdal 141 Ulmus glabra Alm NT 

Vaksdal 148 Heterocladium wulfsbergii Kystfloke EN 

Vaksdal 148 Ulmus glabra Alm NT 

Vaksdal 157 Ulmus glabra Alm NT 

Voss 177 Ulmus glabra Alm NT 

Voss 178 Ulmus glabra Alm NT 
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Artsmangfold 

Artsmangfoldet varierer noe mellom bekkekløftene, men ligger samlet sett på liten til middels verdi 

(tabell 4). En samletabell over registrerte rødlistearter (Kålås mfl. 2006) er gitt i tabell 5 og en 

oversikt over rødlistearter fordelt på rødlistekategorier og organismegrupper er vist i tabell 6. Totalt 

ble det gjort 48 rødlistefunn i Hordaland, noe som i gjennomsnitt gir i underkant av ett rødlistefunn per 

forvaltningsområde (totalt 49) og naturtypelokalitet (totalt 53). Dette må regnes som et lavt tall. Noe 

av forklaringen er at det ikke er mulig å komme til overalt i mange av bekkekløftene på Vestlandet. 

Sterk kulturpåvirkning, i form av granplantefelter og tidligere beite, kan også være noe av 

forklaringen.  

 

Av rødlistearter var det som ventet flest registreringer i kategorien ”nær truet” (NT), med til sammen 

25 funn i Hordaland. Deretter kommer de som regnes som ”sårbare” (VU), med 17 funn. Disse er 

fordelt på 14 lav og tre karplanter. Karplantene er fra tidligere registreringer (barlind fra Tveiteelva i 

Granvin og Nøttveit i Modalen og hvitkurle fra Eikhaugane i Modalen). I tillegg var et funn av 

butturnemose (Rhabdoweisia crenulata) i kategorien ”datamangel” (DD) og til sammen 5 i kategorien 

”sterkt truet” (EN). Av disse var funnet av huldrestry (Usnea longissima) fra Modalen mest 

interessant. De resterende funnene i denne kategorien er de av kystfloke (Heterocladium wulfsbergii). 

Kystfloke ble vurdert til å være knyttet til bekkekløfter i Rogaland (Ihlen mfl. 2009), noe erfaringene 

fra Hordaland også tyder på. Dette ble også konkludert i Artsdatabankens ”Artsportalen - med 

Rødlista”. De andre registrerte rødlisteartene kan også opptre i andre naturtyper eller habitater. 

Karplanter og lav var de organismegruppene som ble registrert med flest funn i Hordaland 

(henholdsvis 23 og 19), mens det bare ble gjort 5 funn av rødlista moser. Lavene opptrer mest i 

kategorien ”sårbar” (14). I tillegg var det en i kategorien ”sterkt truet” og 4 i kategorien ”nær truet”.  

Kun en rødlista sopp (NT) ble registrert (tabell 6).  

 

Av gode indikatorer på områder med høy luftfuktighet i Hordaland kan nevnes prakttvebladmose 

(Scapania ornithopodioides) og hinnebregne, noe som passer bra med resultatene fra Rogaland (Ihlen 

mfl. 2009). Fra Rogaland ble også purpurmose (Pleurozia purpurea) vurdert som en god indikator på 

områder med høy luftfuktighet, men den ble ikke registrert i Hordaland.  

  

Tabell 6. Fordeling av antall rødlistefunn fordelt på kategori og organismegruppe.  

Artsgruppe EN – 

Sterkt truet 

VU – 

Sårbar 

NT – 

Nær truet 

DD – 

Datamangel 

Totalt 

Moser 4   1 5 

Lav 1 14 4  19 

Karplanter  3 20  23 

Sopp   1  1 

Alle grupper 5 17 25 1 48 

 

 

Med unntak av to lokaliteter i boreonemoral vegetasjonssone, ligger de fleste av de undersøkte 

lokalitetene i mellom- og sørboreale vegetasjonssoner. En vurdering av fordelingen av rødlistearter 

mellom disse vegetasjonssonene når det gjelder moser er ikke utført fordi bare fem rødlistefunn ble 

gjort. Derimot ser det ut til at rødlista moser er best representert i sterkt oseanisk seksjon. Når det 

gjelder lavene er alle rødlistefunn (19), med ett unntak, gjort i sørboreal vegetasjonssone og her 

fordeler de seg relativ jevnt mellom sterkt, klart og svakt oseaniske seksjoner.  

 

En vurdering av hvordan rødlistearter fordeler seg på høyde over havet er ikke gjort fordi mange av 

bekkekløftene ofte bare er undersøkt godt i nedre deler (øvre deler er ofte avgrenset topografisk). 

Fordeling av rødlistearter i forhold til eksposisjon er vist i tabell 7. Her går det frem at det er flest 

rødlistefunn på de nordvendte lokalitetene. En feilkilde her er at lokalitetene ikke er tilfeldig valgt ut, 

men at mange nordvendte lokaliteter er valgt ut til undersøkelsen med hensikt. I forhold til antall 

lokaliteter, er det flest rødlistefunn i lokaliteter med andre eksponeringer. Det er først og fremst alm 

som gir dette utslaget. 
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Tabell 7. Fordeling av funn av rødlistearter i forhold til eksponering. 

 NØ N NV V SV S SØ Ø Totalt 

Sum rødlista moser 0 3 0 1 0 0 0 1 5 

Sum rødlista karpl. 3 3 4 1 3 5 3 1 23 

Sum rødlista lav 3 2 7 1 0 3 2 1 19 

Sum rødlista sopp 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Samlet 6 8 11 3 4 8 5 3 48 

Antall lokaliteter 9 14 10 1 3 7 2 3 49 

 

 

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, i sør- og mellomboreal vegetasjonssoner, 

som skiller seg ut som viktige i Hordaland, spesielt de i Masfjorden og i Etne er viktige. Sterkt 

oseaniske furuskoger opptrer også på noen lokaliteter og det er spesielt i Modalen, og delvis i Fitjar og 

Fusa, at disse er viktige. Av andre skogstyper i mangelanalysen som ble registrert kan nevnes 

høystaudesoger i Etne, rike hasselkratt i Granvin og Ulvik og gråor-almeskoger i Granvin og i 

Masfjorden.  

 

Når det gjelder bekkekløfter i skogvernmangelen, er Helledalen i Fusa viktig fordi den inneholder 

flere rødlistearter og store forekomster av mange mosearter med oseanisk utbredelse. Det samme 

gjelder for lokaliteten SV for Stornuten i Masfjorden, men ikke i så stor grad som i Helledalen. 

Nøttveit og Eikhaugane i Modalen er viktige på grunn av artsmangfold og forekomst av rødlistearter. 

Tomreelva i Fusa, og delvis Skredbekken i Jondal, er viktige bekkekløfter fordi de er gode 

representanter for lokaliteter på rikere berggrunn i regionen. Nordgjelen i Masfjorden skiller seg ut på 

grunn av størrelsen.  
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BERGEN KOMMUNE 

 

 
Figur 2. Beliggenheten til de undersøkte lokalitetene i Bergen kommune. 
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LOKALITET 5: HOLAGJELET     2 POENG 

Referansedata  Lok. 5 

Kommune Bergen 

Naturtype Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Mellomboreal 

Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 

Vegetasjonstype Gråor-heggeskog og noe høystaudebjørkeskog.  

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 309054 – 6702881  

Høyde over havet 30 – 200 moh. 

Areal 38 daa 

Inventert  Per G. Ihlen & Mette Eilertsen den 9. oktober 2009 

 

Sammendrag 

Bekkekløften ligger mellom Indre Takvam og Herland, ca. 3,5 km øst for Indre Arna i Bergen 

kommune. Elven som renner i bekkekløften heter Holoelva. Lokaliteten er lang og smal, med svært 

bratte sider, men med liten topografisk variasjon. Det er relativt jevn stigning oppover kløften med 

flere små fosser som ikke danner egne fossesprøytsoner. Det er rikelig med stein i områdene ned mot 

elvestrengen og i tillegg finnes mindre vertikale bergvegger. Typiske gjel mangler. Berggrunnen i 

forvaltningsområdet består av granittisk gneis. Løsmassene i området består for det meste av 

skredmateriale, men i nedre del er det også et tynt morenedekke. Klimaet er preget av mye nedbør og 

mange nedbørsdager per år (årsnedbøren ligger mellom 3000 og 4000 mm), samt relativt kalde 

sommermåneder og milde vintre. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 4-8 °C.  

 

Forvaltningsområdet Holagjelet sammenfaller med avgrensingen for naturtypen bekkekløft og 

bergvegg (F09). På vestsiden av elven er det store plantefelter av gran og for å unngå at 

forvaltningsområdet inneholder plantefelter, avgrenses naturtypen flere steder helt ned mot 

elvestrengen. I nedre del krysser en bilvei og midt på forvaltningsområdet en kraftlinje. Arronderingen 

er derfor bare middels god. Vegetasjonen innenfor avgrensningen av bekkekløften domineres av 

gråor-heggeskog (C3), for det meste konsentrert til områdene i dalbunnen. I liene lenger opp i 

dalsidene består vegetasjonen mest av høystaudebjørkeskog (C2).  Sjiktningen er lite variert og skogen 

fremstår samlet sett som relativt homogen. Skogsmarka har høy til særs høy bonitet i hele lokaliteten. 

Forvaltningsområdet bærer preg av mye kulturpåvirkning (plantefelter), fremmede treslag (sitkagran, 

platanlønn) og noe hogst. Det er en god del død ved i bekkekløften som for det meste skyldes jordras. 

Eldre, sammenhengende naturskog mangler i hele kløften.  

 

Nordvendt eksposisjon og nærhet til sjøen gir grunnlag for et rikt artsmangfold, men den sterke 

kulturpåvirkningen med plantefelter, fremmede treslag samt noe hogst, gjør at det ble funnet relativt få 

kryptogamer i Holagjelet. Alm (NT) er den eneste registrerte rødlistearten i forvaltningsområdet. Av 

biogeografisk interessante funn kan nevnes typisk oseaniske arter kysttvebladmose (Scapania gracilis) 

og heimose (Anastrepta orcadensis). Av andre arter kan nevnes klobekkmose (Hygrohypnum 

ochraceum), Plagiothecium succulentum, kammose (Ctenidium molluscum), fauskflik (Lophozia 

longiflora), fjordtvebladmose (Scapania nemorea) og storstyltemose (Bazzania trilobata). I de noe 

rikere skogene finnes kystkransmose (Rhytidiadelphus loreus), skyggehusmose (Hylocomiastrum 

umbratum) og fingernever (Peltigera polydactylon) i bunnsjiktet. Av arter registrert på død ved kan 

nevnes stubbestav (Cladonia ochrochlora), stubbeblonde (Lophocolea heterophylla) og den noe mer 

sørlige totannblonde (L. bidentata). Av epifytter ble bl.a. rund porelav (Sticta fuliginosa) og brun 

korallav (Spharophorus globusus) registrert. 

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder lokaliteten ingen 

prioriterte skogstyper, samt i liten grad det ansvaret Norge har for bekkekløfter.  

 

Samlet sett vurderes Holagjelet som mellom lokalt og regionalt verdifull (B/C i 

naturtypesammenheng) – verdi 2. 
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LOKALITET 9: RISNESELVA      3 POENG 

Referansedata 9  

Kommune 

Naturtype 

Bergen 

Bekkekløft og bergvegg (F09) og fossesprøytsone (E05) 

Vegetasjonssone Mellomboreal vegetasjonssone (100 %) 

Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 

Vegetasjonstype Storbregneskog, blåbærskog, lavurtskog og høgstaudeskog 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 312767 – 6703508  

Høyde over havet 80 – 380 moh. 

Areal 34 daa (bekkekløft og bergvegg 19 daa, fossesprøytsone 1,5 daa)  

Inventert  Per G. Ihlen & Linn Eilertsen den 13. august 2009 

 

Sammendrag 

Lokaliteten ligger ca. 1,5 km vest for Trengereid i Bergen kommune, rett sør for Risnes. Bekkekløften 

skjærer seg ned i en nordvendt fjellside og Risneselva renner i nordlig retning med utløp i Sørfjorden. 

Det er rikelig med stein i elven, enkelte større bergvegger på vestsiden og noen gjel i øvre deler av 

bekkekløften. Risneselva har lite variasjon i topografi, lokalklima og berggrunn, og middels variert 

vegetasjonssammensetning. Berggrunnen består av granittisk gneis i nedre del og metabasalt i øvre 

del. Ellers består lokaliteten av bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke. Klimaet er preget av mye 

nedbør og mange nedbørsdager per år, samt relativt kalde somre og milde vintre. Middeltemperaturen 

i løpet av et år ligger mellom 4-8 °C. Årsnedbøren ligger mellom 3000 og 4000 mm. Området ligger i 

sin helhet i mellomboreal vegetasjonssone og sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon O3h. 

 

Forvaltningsområdet Risneselva sammenfaller med to naturtypelokaliteter, en bekkekløft og bergvegg 

(F09) og en fossesprøytsone (E05). I nedre del av bekkekløften dominerer storbregneskog (C1). 

Videre oppover går det over i lavurtskog (B1), med en mosaikk av storbregneskog (C1) og blåbærskog 

(A4). Omtrent midt i bekkekløften er det et parti med rik høystaudeskog (C2) på begge sider av elven. 

Fosseprøytsonen har småbregne- og lavurtpreg. Skogen i lokaliteten har høy bonitet og inneholder 

mye plantefelt av gran, ofte helt ned til elvestrengen. Omtrent midt i lokaliteten er det et parti med 

flere storvokste seljer, samt noe liggende død ved. Det ligger rør på østsiden av elven og det er støpt et 

fundament til vanninntak i øvre del. Arronderingen er middels god.  

 

Kulturpåvirkningen med plantefelt gjør at kryptogamfloraen er relativ fattig. Hinnebregne ble 

registrert på berg på vestsiden av elven. Kryptogamfloraen består av få og vanlige arter. På berg ved 

elven finnes for eksempel rødmuslingmose (Mylia taylorii), Plagiothecium succulentum, buttgråmose 

(Racomitrium aciculare), bekkegråmose (Racomitrium aquaticum), bekkekartlav (Rhizocarpon 

lavatum) og fjordtvebladmose (Scapania nemorea). På tørre og vertikale bergvegger dominerer 

skortejuvmose (Anoectangium aestivum) og delvis skorpelaven Haematomma ochroleucum var. 

porphyrium. På fuktige bergvegger finnes tråddraugmose (Anastrophyllum minutum), bergsigd 

(Dicranum fuscescens), stivlommemose (Fissidens osmundoides) og de suboseaniske artene kystband 

(Metzgeria conjugata) og kysttvebladmose (Scapania gracilis). Av arter på bakken kan nevnes 

svartfotlav (Cladonia phyllophora), berghinnemose (Plagiochila porelloides) og de noe mer vestlige 

heimose (Anastrepta orcadensis) og gullhårmose (Breutelia chrysocoma). Omtrent ved høydekote 140 

m ble det registrert et parti med flere eldre seljetrær med et godt utviklet lungeneversamfunn 

(Lobarion), med epifytter som for eksempel skrubbenever (Lobaria scrobiculata), brun korallav 

(Sphaeerophorus globosus), buktporelav (Sticta sylvatica) og rund porelav (Sticta fuliginosa). Ved 

høydekote 140 m ble den rødlistede arten kyststry (Usnea fragilescens, VU) funnet på bjørk.  

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder lokaliteten ingen 

prioriterte skogstyper. Lokaliteten oppfyller bare i liten grad ansvaret Norge har for bekkekløfter 

 

Samlet sett vurderes Risneselva som regionalt verdifull (B i naturtypesammenheng) – verdi 3. 
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LOKALITET 10: VERKANE     1 POENG 

Referansedata  Lok. 10 

Kommune Bergen 

Naturtype Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Mellomboreal (100 %) 

Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 

Vegetasjonstype Gråor-heggeskog og blåbærskog  

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 312148- 6703431  

Høyde over havet 60 – 300 moh. 

Areal 15 daa 

Inventert  Per G. Ihlen & Mette Eilertsen den 9. oktober 2009 

 

Sammendrag 

Bekkekløften ligger rett øst for Nedre Romslo, ca. 2 km vest for Trengereid i Bergen kommune. Elven 

i bekkekløften renner i nordlig retning med utløp i Sørfjorden. Lokaliteten er smal og ikke så markert i 

det øvrige fjordlandskapet. I øvre del er bekkekløften veldig karakteristisk med høye og bratte gjel. 

Det er relativt jevn stigning oppover kløften med flere små fosser som ikke danner egne 

fossesprøytsoner. Det er en del stein og mindre bergvegger innenfor lokaliteten. Verkane har liten 

variasjon i topografi, lokalklima, berggrunn og vegetasjonssammensetning. Berggrunnen i 

forvaltningsområdet består i sin helhet av granittisk gneis og løsmassene i området består av for det 

meste av skredmateriale. Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år, samt relativt 

kalde somre og milde vintre. Årsnedbøren ligger mellom 3000 og 4000 mm. Området ligger i sin 

helhet i mellomboreal vegetasjonssone og sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon O3h. 

 

Forvaltningsområdet Verkane sammenfaller med avgrenset bekkekløft og bergvegg (F09). Med 

unntak av bekkekløftens aller nederste del, er det store mengder med plantet gran på begge sider av 

elven. Vegetasjonstypen gråor-heggeskog (C3) finnes i nedre del. Blåbærskog (A4) finnes i øvre del 

av bekkekløften. Skogen er relativt småvokst, veldig fragmentert og med en lite variert 

treslagssammensetning. Skogsmarka har høy til særs høy bonitet i hele lokaliteten. Samlet sett bærer 

forvaltningsområdet preg av mye kulturpåvirkning i form av nyere hogstflater og store plantefelter. 

Det er noe død ved i bekkekløften som delvis skyldes at rasene som har gått her har tatt med seg 

mange trær og busker. Eldre sammenhengende naturskog mangler. Med unntak av en liten trebro i 

nedre del, er det ingen inngrep i forvaltningsområdet. Arronderingen er middels god.  

 

Generelt er floraen veldig artsfattig og ingen rødlistearter ble registrert. På berg og stein ved elven 

vokser for eksempel bekkelundmose (Sciuro-hypnum plumosum), stripefoldmose (Diplophyllum 

albicans), mattehutremose (Marsupella emarginata), buttgråmose (Racomitrium aciculare) og 

bekkegråmose (Racomitrium aquaticum). Det mest interessante funnet på Verkane var en rikelig 

forekomst av gullhårmose (Breutelia chrysocoma) ved høydekote 150 m. På en vestvendt vertikal 

bergvegg ved høydekote 300 m var det også rikelig med fingersaftmose (Riccardia palmata), en 

fuktighetskrevende art, og dronningmose (Hookeria lucens), en art med tydelig sub-oseanisk 

utbredelse og som vanligvis vokser på noe mer næringsrike lokaliteter Av epifytter ble makrolavene 

skrubbenever (Lobaria scrobiculata), rund porelav (Sticta fuliginosa), grynvrenge (Nephroma parile) 

og glattvrenge (Nephroma bellum), samt skorpelavene Trapeliopsis pseudogranulosa og barkravnlav 

(Lopadium disciforme), funnet på selje ved høydekote 100 m 

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder lokaliteten ingen 

prioriterte skogstyper. Lokaliteten oppfyller bare i liten grad det ansvaret Norge har for bekkekløfter.  

 

Samlet sett vurderes Verkane som lokalt verdifull (C i naturtypesammenheng) -verdi 1. 
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EIDFJORD KOMMUNE 

 

 
Figur 3. Beliggenheten til den undersøkte lokaliteten i Eidfjord kommune. 
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LOKALITET 15: NAVRAGJELSELVA   2 POENG 

Referansedata  Lok. 15 

Kommune 

Naturtype 

Eidfjord 

Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Sørboreal og mellomboreal 

Vegetasjonsseksjon Svakt oseanisk seksjon (O1) 

Vegetasjonstyper Lavurtskog, storbregneskog 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 384184 - 6705042 

Høyde over havet 15 – 380 moh. 

Areal 47 daa 

Inventert  Leif Appelgren & Solbjørg Engen Torvik den 21. oktober 2009 

 

Sammendrag 

Navragjelselva ligger på sørsida av Eidfjorden, ved Brimnes, nordvest i Eidfjord. Området er markert i 

landskapet og godt synlig. Bekkekløften er dyp med høye bergvegger, bratte gjel, områder med 

utrasninger og blokkmark og noen skrenter. Elven renner forholdsvis bratt langs hele strekningen og 

innimellom er det små fossefall. Videre renner elven i hele forvaltningsområdet omtrent i nordlig 

retning og danner aldri noen tydelige svinger. Berggrunnen i bekkekløften består av diorittisk til 

granittisk gneis og migmatitt. Løsmassedekket består av bart fjell og tynt morenelag. Klimaet er preget 

av relativt mye nedbør og mange nedbørsdager per år, samt relativt kjølige somre og milde vintre. 

Middeltemperaturen i løpet av et år ligger på ca. 6 °C. Årsnedbøren er ca. 2000 mm.   

 

Arronderingen er god og lokaliteten er ikke oppdelt av menneskelige inngrep. En høyspentlinje 

krysser lokaliteten ved høydekote 20 m, men dette har liten betydning for helheten i naturtypen. 

Generelt har lokaliteten bratte sider med lite vegetasjon. Det lille som er av skog domineres av en 

mosaikk av lavurt- og storbregneskoger og karplantefloraen er typisk for disse vegetasjonstypene. I 

tresjiktet er det både bjørk, rogn, selje, gråor, ask, osp og hassel. Skogen i området er forholdsvis ung, 

og gamle og grove trær er stort sett fraværende. Skogen i nedre del av bekkekløften og de øvre delene 

av skråningene har høy til svært høy bonitet, mens bunnen av kløften er stort sett uproduktiv. Ingen 

deler av forvaltningsområdet er utnyttet til granplantefelt. Det er lite død ved i forvaltningsområdet og 

kontinuiteten i død ved vurderes som liten.  

 

Epifyttfloraen er fattig og det ble kun registrert alminnelige arter på trær. På fuktige berg og blokker 

nær elven ble det registrert noen oseaniske arter som pelssåtemose (Campylopus atrovirens) og 

kystband (Metzgeria conjugata). Her vokser også bl.a. skortejuvmose (Anoectangium aestivum), 

skjørblæremose (Frullania fragilifolia), glansperlemose (Lejeunea cavifolia), skimmermose 

(Pseudotaxiphyllum elegans), Radula lindenbergiana og fjordtvebladmose (Scapania nemorea). Av 

lav kan nevnes bl.a. vanlig trådlav (Ephebe lanata) og brun korallav (Sphaerophorus globosus). På 

steiner i elven ble det funnet bl.a. engbroddmose (Calliergonella lindbergii), Dichodontium 

pellucidum, tannbekkemose (Hygrohypnum molle), klobekkemose (Hygrohypnum ochraceum), 

sprikesleivmose (Jungermannia obovata) og blodnøkkemose (Warnstorfia sarmentosa). Det ble også 

funnet noen arter som indikerer rikere bergarter: fettmose (Aneura pinguis), bekkevrangmose (Bryum 

pseudotriquetrum), kammose (Ctenidium molluscum) og putevrimose (Tortella tortuosa). 

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder ikke lokaliteten slike 

skogstyper for Vestlandet. Norge bør, på bakgrunn av landets topografi, ha et spesielt ansvar for 

bekkekløfter, men Navragjelselva vil bare i liten til middels grad oppfylle dette ansvaret. Samlet sett 

vurderes Navragjelselva i liten grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  

 

Samlet sett vurderes Navragjelselva som mellom lokalt og regionalt verdifull (eller B/C i 

naturtypesammenheng) – verdi 2. 
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ETNE KOMMUNE 

 
Figur 4. Beliggenheten til de undersøkte lokalitetene i Etne kommune. 
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LOKALITET 24: RIPELSGJUVET    4 POENG 

Referansedata  Lok. 24 

Kommune Etne 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Sørboreal  

Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 

Vegetasjonstype Beitemark, gråor-almeskog og høystaudeskog 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 343736 6632314 

Høyde over havet 40 – 500 moh. 

Areal 83 daa 

Inventert  Per G. Ihlen og Leif Appelgren den 5. oktober 2009 

 

Sammendrag 

Forvaltningsområdet Ripelsgjuvet ligger på sørsiden av Åkrafjorden, rett sør for Krokstød, med 

adkomst fra E134. Elva i den nordøstvendte bekkekløften har utløp i Åkrafjorden. Bekkekløften består 

av skrenter, mye løs jord, steiner og til dels store blokker. I tillegg finnes en del bergvegger og mindre 

gjel. Elven i bekkekløften renner forholdsvis bratt langs hele strekningen, men det dannes aldri typiske 

fossesprøytsoner. Berggrunnen består av granittisk gneis i øvre del, og gabbro og amfibolitt i nedre 

del. Det er ellers bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke i hele lokaliteten. Klimaet er preget av 

svært mye nedbør, samt relativt milde vintre og kjølige sommerdager.  Middeltemperaturen i løpet av 

et år ligger mellom 4-6 °C. Årsnedbøren er i gjennomsnitt over 4000 mm.  

 

Forvaltningsområdet sammenfaller med avgrenset naturtype bekkekløft og bergvegg. Nedre del av 

Ripelsgjuvet inneholder rike vegetasjonstyper, som høystaudeskog og den truede vegetasjonstypen 

gråor-almeskog, samt beitemark. I øvre del overtar blåbærskog og lavurtskog. Skogen i 

forvaltningsområdet er hovedsakelig ung og bærer preg av nyere tids gjengroing. I nedre del er det 

enkelte tidligere styva trær (ask). Skogen i bekkekløften har høy til særs høy bonitet og enkelte av 

disse områdene er utnyttet til granplantefelter. Synlige hogstinngrep ble også observert i nedre del. 

Sammenhengende gammel naturskog mangler, men skogen er relativt godt sjiktet. Det er mye stående, 

død gråor, spesielt på østsiden av elvas nedre del. I tillegg finnes en del død ved fra trær som har rast 

ut og kontinuiteten i død ved er derfor god.  

 

Tresjiktet består av arter som ask, alm (NT), gråor og selje. Karplantefloraen består ellers av arter 

typisk for vegetasjonstypene. Av andre karplanter kan nevnes en forekomst av hinnebregne. Den 

undersøkte delen av Ripelsgjuvet har en artsrik og variert moseflora med flere oseaniske arter som 

heimose (Anastrepta orcadensis), skjerfmose (Apometzgeria pubescens), gullhårmose (Breutelia 

chrysocoma), kystband (Metzgeria conjugata) og prakttvebladmose (Scapania ornithopodioides). Det 

ble også funnet flere arter som krever en rik berggrunn: kammose (Ctenidium molluscum), glansmose 

(Homalia trichomanoides), rødmetornemose (Mnium marginatum), revemose (Thamnobryum 

alopecurum) og putevrimose (Tortella tortuosa). Blant øvrige interessante arter nevnes puslingmose 

(Hygrobiella laxifolia). Av epifytter på ask nevnes grynfiltlav (Pannaria conoplea), brun korallav 

(Sphaerophorus globosus) og rund porelav (Sticta fuliginosa). Gråor er et viktig treslag for 

hodeskoddelav (Menegazzia terebrata, VU). Alm har en artsfattig epifyttflora, kun muslinglav 

(Normandina pulchella) ble registrert. Av arter på bjørk nevnes piggstry (Usnea subfloridana) og 

grynporelav (Sticta limbata). 

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge inneholder lokaliteten i en viss grad 

den prioriterte skogstypen høystaudeskog. Norge bør ha et spesielt ansvar for bekkekløfter på 

bakgrunn av landets topografi, noe lokaliteten i middels grad oppfyller.  

 

Samlet sett vurderes Ripelsgjuvet som mellom nasjonalt og regionalt verdifull, med vekt på 

nasjonal verdifull (A/B i naturtypesammenheng) – verdi 4. 
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LOKALITET 25: TRETTETEIGELVA   2 POENG 

Referansedata  Lok. 25 

Kommune Etne 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Mellomboreal (90 %) og sørboreal (10 %)  

Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 

Vegetasjonstype Blåbærskog (A4) med bjørk. 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 342186 6631496  

Høyde over havet 40 – 400 moh. 

Areal 12 daa 

Inventert  Per G. Ihlen og Leif Appelgren den 5. oktober 2009 

 

Sammendrag 

Bekkekløften ligger på sørsiden av Åkrafjorden, mellom Rafdal og Krokstød, med adkomst fra E134. 

Elven i bekkekløften heter Tretteteigelva og har utløp i Åkrafjorden. Bekkekløften består av store gjel 

og vertikale bergvegger. Det er også karakteristisk at kløfta flere steder er veldig trang og dyp. I tillegg 

finnes skrenter og ofte store blokker i bunnen av bekkekløften. Bekken renner forholdsvis bratt langs 

hele strekningen og danner flere fosser som nok kan klassifiseres som fossesprøytsoner, men det er for 

risikabelt å komme til dem og de er derfor ikke mulig å undersøke. Berggrunnen i forvaltningsområdet 

består i sin helhet av granittisk gneis og det er ellers bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke i hele 

lokaliteten. Klimaet er preget av svært mye nedbør og mange nedbørsdager per år, samt relativt kjølige 

somre og milde vintre. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 4-6 °C. Årsnedbøren er i 

gjennomsnitt over 4000 mm.  

 

Forvaltningsområdet sammenfaller med avgrenset naturtype bekkekløft og bergvegg (F09). Det meste 

av forvaltningsområdet består av åpent berg og fjell i dagen og det er lite vegetasjonsdekke. Der det er 

noe skog, kan vegetasjonen best klassifiseres som blåbærskog (A4) og lavurtskog (B1) med bjørk i 

tresjiktet. Enkelte spredte forekomster av osp, gråor, rogn og selje finnes også. I tillegg finnes hassel 

og foruten typiske arter for vegetasjonstypene, kan nevnes hinnebregne. Hele området er skrinn 

fastmark og uproduktiv skog. Hogstinngrep finnes ikke og død ved er omtrent fraværende.  

 

I forhold til den begrensete størrelsen på det området som var mulig å befare, ble det registrert en 

relativt artsrik og variert moseflora. Det ble funnet flere oseaniske-suboseaniske arter, noen få arter 

som krever litt rikere berggrunn og noen arter som er mindre vanlige eller lokalt sjeldne. Blant de 

sistnevnte er gjeldbust (Ditrichum zonatum) og puslingmose (Hygrobiella laxifolia). Begge disse har 

kun et registrert funn i Hordaland på Artsdatabankens Artskart. Arter som krever litt rikere forhold er 

bekkevrangmose (Bryum pseudotriquetrum) og skortejuvmose (Anoectangium aestivum). Blant arter 

med en oseanisk-suboseanisk utbredelse kan nevnes kystsotmose (Andreaea alpina), småstylte 

(Bazzania tricrenata), storstylte (Bazzania trilobata), gullhårmose (Breutelia chrysocoma), vingemose 

(Douinia ovata) og kysturnemose (Rhabdoweisia crispata). Arter som er knyttet til våte steder og mest 

vokser på stein er bl.a. Anomobryum julaceum, rødmesigmose (Blindia acuta), rennemose (Grimmia 

ramondii), bekkegråmose (Racomitrium aquaticum), bekketvebladmose (Scapania undulata) og 

kaursvamose (Trichostomum tenuirostre). Følgende lav ble registrert: stor køllelav (Baeomyces 

placophyllus), kystpute (Cladonia subcervicornis), Fuscidea kochiana, rosettmellav (Lepraria 

membranacea) og skjoldsaltlav (Stereocaulon vesuvianum). 

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge inneholder lokaliteten den 

prioriterte skogstypen kystbjørkeskog. Norge bør ha et spesielt ansvar for bekkekløfter på bakgrunn av 

landets topografi, noe lokaliteten i middels grad oppfyller. 

 

Samlet sett vurderes Tretteteigelva som mellom lokalt og regionalt verdifull (B/C i 

naturtypesammenheng) – verdi 2. 
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LOKALITET 26: TROLLAGJUVET    2 POENG 

Referansedata  Lok. 26 

Kommune Etne 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Mellomboreal (90 %) og sørboreal (10 %)  

Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 

Vegetasjonstype Blåbærskog (A4) med bjørk. 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 340584 - 6630698  

Høyde over havet 0 – 480 moh. 

Areal 31 daa 

Inventert  Per G. Ihlen og Leif Appelgren den 5. oktober 2009 

 

Sammendrag 

Trollagjuvet ligger på sørsiden av Åkrafjorden i Etne kommune, ca. 1 km vest for Rafdal, med 

adkomst fra E134. Den nordvendte bekkekløften har utløp i Åkrafjorden. Bekkekløften består av store 

gjel, vertikale bergvegger, skrenter, steiner og til dels store blokker i bunnen av bekkekløften. Bekken 

renner forholdsvis bratt langs hele strekningen uten at det dannes typiske fossesprøytsoner. 

Trollagjuvet har liten variasjon i bergrunn og vegetasjonssammensetning og middels variasjon i 

topografi. Berggrunnen i forvaltningsområdet består i sin helhet av granittisk gneis og det er bart fjell 

med stedvis tynt løsmassedekke i hele lokaliteten. Klimaet er preget av svært mye nedbør og mange 

nedbørsdager per år, samt relativt kjølige somre og milde vintre. Middeltemperaturen i løpet av et år 

ligger mellom 4-6 °C. Årsnedbøren er i gjennomsnitt over 4000 mm.  

 

Forvaltningsområdet sammenfaller med naturtypen bekkekløft og bergvegg (F09). Det meste av 

forvaltningsområdet består av blåbærskog (A4) med bjørk i tresjiktet. Enkelte spredte forekomster av 

osp finnes også. Inne i mellom er det partier med lavurtskog (B1) og små- og storbregneskog (A5 og 

C1) også disse dominert av bjørk i tresjiktet. Resten av vegetasjonen er treløs og store arealer har bare 

blankskurt berg. Skogen her er uproduktiv. Synlige hogstinngrep ble ikke observert og 

sammenhengende og gammel skog mangler i hele bekkekløften. Det er også lite død ved.  

 

Artsmangfoldet er lavt og ingen rødlistearter ble registrert. Når det gjelder karplanter, ble det kun 

registrert vanlige blåbærskogsarter (blåbær, smyle, skogstjerne etc.) i den del av forvaltningsområdet 

som var mulig å befare. Av moser, ble det funnet arter som er typiske for den aktuelle naturtypen i 

denne del av landet. De mest interessante blant disse er de oseaniske-suboseaniske artene gullhårmose 

(Breutelia chrysocoma), storstylte (Bazzania trilobata) og pelssåtemose (Campylopus atrovirens). 

Øvrige registrerte moser er arter som en kan finne i mange forskjellige miljøer, for eksempel heiflette 

(Hypnum jutlandicum), kystkransemose (Rhytidiadelphus loreus) og stortujamose (Thuidium 

tamariscinum). Av epifytter ble det bl.a funnet skjørblæremose (Frullania fragilifolia), 

matteblæremose (F. tamarisci), muslinglav (Normandina pulchella), grynfiltlav (Pannaria conoplea), 

kystkorkje (Ochrolechia szataläensis) og putevortelav (Pertusaria pertusa), alle på osp. 

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge inneholder lokaliteten den 

prioriterte skogstypen kystbjørkeskog. Norge bør ha et spesielt ansvar for bekkekløfter på bakgrunn av 

landets topografi, noe lokaliteten i middels grad oppfyller. 

 

 

Samlet sett vurderes Trollagjuvet som mellom lokalt og regionalt verdifull (B/C i 

naturtypesammenheng) – verdi 2. 
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FITJAR KOMMUNE 

 

Figur 5. Beliggenheten til de undersøkte lokalitetene i Fitjar kommune. 
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LOKALITET 35: RAUNHOLMSELVA   3 POENG 

Referansedata  Lok. 35 

Kommune Fitjar 

Naturtype Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Boreonemoreal (100 %)  

Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 

Vegetasjonstyper Lavurtskog (B1) og storbregneskog (C1) 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 302143 6648929 

Høyde over havet 70 – 240 moh.  

Areal 14 daa 

Inventert  Leif Appelgren den 14. oktober 2009 

 

Sammendrag 

Raunholmselva munner ut på vestsiden av Langenuen, mellom Eide og Raunholmen, lengst øst i Fitjar 

kommune. Bekkekløften er stedvis dyp, og det finnes bergvegger, bratte gjel, skrenter og noe 

blokkmark. Elven renner forholdsvis bratt og i sørvest-nordøstlig retning. Berggrunnen i området 

består av gabbro og amfibolitt. Det er ellers bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke. 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 på rundt 2000 mm.  

 

Forvaltningsområdet Raunholmselva sammenfaller med avgrensingen for naturtypen bekkekløft og 

bergvegg (F09). Forvaltningsområdet har god arrondering og er ikke oppdelt av tekniske inngrep. 

Vegetasjonen i forvaltningsområdet er en mosaikk av lavurtskog (B1) og storbregneskog (C1) med 

bjørk som dominerende treslag. Enkelte trær i området, spesielt selje og svartor er storvokste og 

gamle. Nyere hogstinngrep er omtrent fraværende, men gammel og sammenhengende naturskog eller 

elementer av dette mangler i hele forvaltningsområdet. Skogbildet er heterogent i form av temmelig 

høy diversitet av trær (ask, lind, hassel, selje, bjørk, svartor og rogn) og flersjiktet skog. Skogen i 

bekkekløften har svært høy bonitet, men ingen deler av forvaltningsområdet er utnyttet til 

granplantefelt. Det er forholdsvis mye død ved i forvaltningsområdet, særlig liggende døde trær i 

elveløpet. Kontinuiteten i død ved vurderes som middels. 

  

Av moser i skogbunnen i bekkekløften kan nevnes heimose (Anastrepta orcadensis), gullhårmose 

(Breutelia chrysocoma), trøsåtemose (Campylopus flexuosus) og skyggehusmose (Hylocomiastrum 

umbratum). Epifyttfloraen er stort sett fattig, men kattefotlav (Arthonia leucopellaea) finnes på bjørk. 

I fuktige huler nær elven ble den relativt sjeldne arten hettekimmose (Tetrodontium brownianum) 

registrert og på kalkholdige berg den mindre vanlige vortetvebladmose (Scapania aspera). På blokker 

og bergvegger ble det ellers funnet oseaniske og stort sett vanlige arter for dette substratet, som for 

eksempel kystsotmose (Andreaea alpina), småstylte (Bazzania tricrenata), fleinljåmose 

(Dicranodontium denudatum), vingemose (Douinia ovata), skjørblæremose (Frullania fragilifolia), 

kystband (Metzgeria conjugata), rødmuslingmose (Mylia taylorii) og kysttvebladmose (Scapania 

gracilis). Det ble også registrert arter som indikerer rikere berggrunn: fettmose (Aneura pinguis), 

bergkrokodillemose (Conocephalum salebrosum), kammose (Ctenidium molluscum), krusfellmose 

(Neckera crispa) og dronningmose (Hookeria lucens). På liggende død ved forekommer bl.a. 

sagtvebladmose (Scapania umbrosa) og kysthoggtann (Tritomaria exsecta). Hinnebregne forekommer 

på skyggefulle steder. Karplantefloraen domineres av arter typisk for lavurt- og storbregneskoger. 

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder ikke lokaliteten slike 

skogstyper for Vestlandet. Et mulig inntak er partiene med eldre bjørkeskog. Norge bør, på bakgrunn 

av landets topografi, ha et ansvar for bekkekløfter. Raunholmselva vil i noen grad oppfylle dette 

ansvaret.  

 

Raunholmselva vurderes som regionalt verdifull (B i naturtypesammenheng) – 3 poeng. 
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LOKALITET 36: HAGEELVA     3 POENG 

Referansedata  Lok. 36 

Kommune Fitjar 

Naturtype Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Boreonemoreal (100 %)  

Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 

Vegetasjonstyper Blåbærskog (A4), lavurtskog (B1) 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 302997 6647563 

Høyde over havet 70 – 190 moh.  

Areal 16 daa 

Inventert  Leif Appelgren den 14. oktober 2009 

 

Sammendrag 

Hageelva munner ut på vestsiden av Langenuen, øst i Fitjar kommune og nord for kommunegrensen. 

Bekkekløften er ikke særlig dyp, men bergvegger, bratte gjel og skrenter finnes, mens blokkmark og 

utrasninger stort sett mangler. Elven renner forholdsvis bratt og i sørvest-nordøstlig retning langs hele 

strekningen. Inne i mellom er det små fossefall. Elven er bygget ut for vannkraft, med inntak ovenfor 

kløften, og vannføringen er redusert. Berggrunnen i forvaltningsområdet består av granitt i nedre del 

og gabbro og amfibolitt i øvre del. Det er ellers bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke. 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 på rundt 2000 mm.  

 

Forvaltningsområdet for Hageelva sammenfaller naturtypen bekkekløft og bergvegg (F09). 

Vegetasjonen i nedre del av forvaltningsområdet kan karakteriseres som lavurtskog (B1). Oppover i 

kløften går vegetasjonen etter hvert over i blåbærskog (A4). Karplantefloraen her består av vanlige 

arter for disse vegetasjonstypene. På fuktige bergvegger tett innpå elven vokser hinnebregne. I øvre 

del av kløften er det furuskog som tidligere er registrert som naturtypen kystfuruskog (C-verdi). Det er 

mest ung skog i området og det ble ikke notert nyere hogstinngrep. Gammel og sammenhengende 

naturskog er det lite av, selv om enkelte trær har betydelig alder. Mesteparten av skogen i 

bekkekløften har høy bonitet men i den nedre delen er boniteten særs høy. Det er lite død ved i 

forvaltningsområdet.  

 

Av moser i skogbunnen kan nevnes de oseaniske-suboseaniske artene heimose (Anastrepta 

orcadensis), storstylte (Bazzania trilobata), gullhårmose (Breutelia chrysocoma), trøsåtemose 

(Campylopus flexuosus) og kystmose (Loeskeobryum brevirostre). Epifyttfloraen er fattig. På fuktige 

berg og blokker nær elven ble det registrert de oseaniske-suboseaniske mosene kystsotmose (Andreaea 

alpina), småstylte (Bazzania tricrenata), fleinljåmose (Dicranodontium denudatum), bergljåmose 

(Dicranodontium uncinatum), vingemose (Douinia ovata), grannkrekmose (Lepidozia pearsonii), 

kystband (Metzgeria conjugata), rødmuslingmose (Mylia taylorii), kysturnemose (Rhabdoweisia 

crispata) og kysttvebladmose (Scapania gracilis). Her vokser også brun korallav (Sphaerophorus 

globosus), og på tørrere stein ble det funnet stor køllelav (Baeomyces placophyllus) med parasitten 

Epilichen scabrosus. Det ble registret flere moser som er litt mer krevende og som viser på tilgang til 

rikere berg: bekkevrangmose (Bryum pseudotriquetrum), bergkrokodillemose (Conocephalum 

salebrosum), kammose (Ctenidium molluscum), dronningmose (Hookeria lucens), skòreblankmose 

(Isopterygiopsis pulchella) og krusfellmose (Neckera crispa). Av arter på død ved ble larvemose 

(Nowellia curvifolia) og sagtvebladmose (Scapania umbrosa) registrert. 

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder lokaliteten i liten til 

middels grad den prioriterte skogstypen sterkt oseanisk furuskog. Norge bør, på bakgrunn av landets 

topografi, ha et ansvar for bekkekløfter. Hageelva vil i liten grad oppfylle dette ansvaret.  

 

Samlet sett vurderes Hageelva som regionalt verdifull (B i naturtypesammenheng) – verdi 3. 
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FUSA KOMMUNE 

 

 
Figur 6. Beliggenheten til de undersøkte lokalitetene i Fusa kommune. 
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LOKALITET 38: HELLEDALEN    5 POENG 

Referansedata  Lok. 38 

Kommune Fusa 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Sørboreal (90 %) og mellomboreal (10 %) 

Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 

Vegetasjonstype Lavurtskog (B1) og storbregneskog (C1) 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 322823 - 6677430  

Høyde over havet 25 – 230 moh. 

Areal 58 daa 

Inventert  Per G. Ihlen og Hans H. Blom den 18. august 2009 

 

Sammendrag 

Området ligger i Helledalen, sørøst for Henanger. Bekkekløften er vestvendt og relativ åpen i nedre 

del, men fra høydekote 50 m og opp til øvre grense, smalner den inn og blir brattere. Det er 

karakteristisk med store steinblokker, mange små rasmarker, bratte bergvegger og til dels store gjel. 

Bekken renner ofte under steiner slik at den er vanskelig å se. Det er ingen tekniske inngrep i 

bekkekløften og arronderingen er god. Berggrunnen består av granittisk gneis og det er bart fjell med 

stedvis tynt løsmassedekke. 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.  

 

Forvaltningsområdet i Helledalen sammenfaller med avgrenset naturtype bekkekløft og bergvegg 

(F09). Nedre halvdel av forvaltningsområdet er dominert av lavurtskog (B1) og øvre halvpart av 

storbregneskog (C1), enkelte partier med blåbærskog (A4) finnes også. Skogen i forvaltningsområdet 

viser stor variasjon i alder. I nedre del er gråor- og eiketrærne relativt unge og området her bærer preg 

av nyere gjengroing etter opphørt beite. Skogen lenger opp i bekkekløften er eldre, spesielt de styva 

almetrærne. Lokaliteten inneholder lite sammenhengende og gammel naturskog. Skogbildet viser 

samlet sett stor variasjon i sjiktning. Synlige hogstinngrep ble ikke observert, men det er en 

skogsbilvei på nordsiden av bekkekløftens nedre del. Hele området har høy til særs høy bonitet men er 

ikke utnyttet til plantefelter. Det er også rikelig med død ved i forskjellige nedbrytningsstadier her.  

 

Bekkekløften inneholder spesielt mange moser med oseanisk utbredelse, for eksempel storkulemose 

(Bartramia halleriana), fjordtvebladmose (Scapania nemorea), gullhårmose (Breutelia chrysocoma), 

grannkrekmose (Lepidozia pearsonii), prakttvebladmose (Scapania ornithopodioides), taglmose 

(Sphenolobopsis pearsonii), hettekimmose (Tetrodontium brownianum) og ullmose (Trichocolea 

tomentella). Sistnevnte utgjør en av de største forekomstene i Norge. Flere interessante lav, også med 

oseanisk utbredelse, ble registrert, for eksempel Arthonia arthonioides på bergvegger, kattefotlav 

(Arthonia leucopellaea) på bjørk og rund porelav (Sticta fuliginosa) og grynporelav (Sticta limbata). 

Av kryptogamer på død ved og karplanter generelt, ble det bare registrert vanlige arter for Vestlandet. 

Forekomstene av store og styva almetrær (NT) omtrent midt i bekkekløften, kan allikevel nevnes. 

Lavfloraen ellers utmerker seg ved flere skorpelav som finnes hyppigst i gammel skog med høy 

luftfuktighet, for eksempel rognelundlav, Bacidia absistens (VU) og skorpelaven Mycobilimbia 

pilularis. Av rødlistearter, ble det i tillegg registrert en forekomst av kystfloke (Heterocladium 

wulfsbergii, EN), en art som er knyttet til bekkekløfter på Vestlandet.  

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder ikke lokaliteten noen 

prioriterte skogstyper, annet enn noe kystbjørkeskog. På bakgrunn av landets topografi, bør Norge ha 

et ansvar for bekkekløfter. I den forbindelse, vil bekkekløften i Helledalen være en viktig lokalitet. 

 

Samlet sett vurderes Helledalen som nasjonalt verdifull (A i naturtypesammenheng) – verdi 5. 



 
Rådgivende Biologer AS 2011 Rapport 1408 31 

 

LOKALITET 45: VETLEELVA     1 POENG 

Referansedata  Lok. 45 

Kommune Fusa 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Sørboreal (100 %)  

Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 

Vegetasjonstype Gråor-heggeskog (C3) 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 331178 - 6685599  

Høyde over havet 80 – 200 moh. 

Areal 23 daa 

Inventert  Per G. Ihlen den 16. oktober 2009 

 

Sammendrag 

Lokaliteten ligger i Øvre Hålandsdalen ved Nedre Bolstad. Bekkekløften har mye skrenter og små 

rasmarker, samt noe stein, gjel og bergvegger. Bekken renner i forholdsvis slak helning langs det 

meste av strekningen, med unntak av nedre del der det dannes en liten foss, men som ikke avgir nok 

vann til å kunne klassifiseres som naturtypen fossesprøytsone. Lokaliteten ligger i høydeintervallet fra 

80 til 200 m. Det er ingen tekniske inngrep, men hele området er oppstykket av delvis gjengrodde 

beitearealer, plantefelter og hogstflater. Berggrunnen består i hovedsak av grønnstein og amfibolitt 

nederst og sandstein og skifer øverst, mens et tynt belte med noe hardere berggrunn skjærer inn rett øst 

for gården i nedre Bolstad. Løsmassene består av skredmateriale og et 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 mellom 6-8 °C. Årsnedbøren er i gjennomsnitt mellom 3000 

og 4000 og det er bra med snø på vinterstid. Forvaltningsområdet ligger innenfor sørboreal 

vegetasjonssone og sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon O3h.  

 

Forvaltningsområdet Vetleelva sammenfaller med avgrensingen for naturtypen bekkekløft og 

bergvegg (F09). Vegetasjonen i forvaltningsområdet har et heterogent preg i den forstand at det er 

tydelig at det nylig har vært beite her, men at dette nå er begynt å gro igjen. Rester av opprinnelig 

vegetasjon finnes bare som fragmenter og domineres av gråor-heggeskog, sølvbunke-utforming (C3d). 

I tillegg finnes fragmenter av storbregneskog (C1) og lavurtskog (B1). Skogen i forvaltningsområdet 

er hovedsakelig ung og domineres av gråor. Sammenhengende gammel naturskog mangler og 

skogbildet er samlet sett relativt ensaldret i form av lite sjiktning. Skogen vokser på grunn med høy til 

særs høy bonitet og mange av de områdene er utnyttet både til granplantefelter og beite. Enkelte styva 

asketrær finnes også. Samlet sett er det lite død ved og det som finnes er begrenset til liggende trær, 

med få nedbrytningsstadier.  

 

Alm (NT) er den eneste registrerte rødlistearten i forvaltningsområdet. Karplantefloraen er typisk for 

vegetasjonstypene og kryptogamfloraen består av vanlige arter. Det mest interessante substratet i 

bekkekløften er de nordvendte bergveggene med arter som bergpolstermose (Amphidium mougeotti), 

Conocephalum conicum, stivlommemose (Fissidens osmundoides), krusfellmose (Neckera crispa), 

kystband (Metzgeria conjugata), skjøtmose (Preissia quadrata), putevrimose (Tortella tortuosa) og 

dronningmose (Hookeria lucens). Av lav kan nevnes Arthonia cf. elegans på ask. 

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder ikke lokaliteten noen 

prioriterte skogstyper. På bakgrunn av landets topografi, bør Norge ha et ansvar for bekkekløfter. 

Bekkekløften i Vetleelva vil i liten grad oppfylle dette ansvaret.  

 

Samlet sett vurderes Vetleelva å verdisettes som lokalt verdifull (C i naturtypesammenheng) – 

verdi 1. 
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LOKALITET 48: TOMREELVA    3 POENG 

Referansedata  Lok. 48 

Kommune Fusa 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09)  

Vegetasjonssone Sørboreal (80 %), mellomboreal (20 %)  

Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 

Vegetasjonstype Gråor-heggeskog (C3) og storbregneskog (C1)  

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 326445 - 6676825  

Høyde over havet 40 – 300 moh. 

Areal 114 daa 

Inventert  Hans H. Blom og Erling Brekke, den 9. august 2009 

 

Sammendrag 

Bekkekløften ligger i sørenden av Skogseidvatnet, ca 9 km sørøst for Eikelandsosen i Fusa kommune, 

med adkomst fra riksvei 48. Lokaliteten er nordvendt og relativ åpen i nedre del, men fra høydekote 

100 m og opp til øvre grense, smalner bekkekløften inn og blir brattere og trangere. Elva går i en V-

dal som bare danner tydelig gjel i noen mindre avsnitt. Bekken renner i en forholdsvis jevn helning 

opp til fallet nord for Storeskjenhaug. Det ble ikke registrert noen fossesprøytsoner. Tomreelva har 

liten variasjon i lokalklima og middels variasjon i topografi, berggrunn og vegetasjonssammensetning. 

Berggrunnen består i øvre del av bl.a. grønnstein og fyllitt og i nedre del av granittisk gneis.  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. Forvaltningsområdet ligger innenfor 

sørboreal vegetasjonssone (og enkelte partier ligger i overgangen til mellomboreal sone) og innenfor 

den sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon.   

 

Forvaltningsforslaget i Tomredalen sammenfaller med avgrenset naturtype bekkekløft og bergvegg 

(F09). Vegetasjonen i forvaltningsområdet domineres av storbregneskog (C1) og gråor-heggeskog 

(C3), men det er også innslag av blåbærskog (A4), småbregneskog (A5), or-askeskog (D6) og alm-

lindeskog (D4). De to sistnevnte vegetasjonstypene anses som truete. Skogen er, med unntak av en 

almebestand syd i området, ung (etter siste krig) til meget ung gjengroingsskog. Boniteten i 

størstedelen av området er svært høy. Det finnes en god del både stående og liggende død ved i 

bekkekløften, men svært få grove læger ble observert. 

 

Karplantefloraen er relativ artsfattig sett i relasjon til størrelse, næringsrikhet og topografisk variasjon i 

bekkekløften, og med unntak av alm (NT) ble ingen sjeldne eller rødlistede arter registrert. 

Almeforekomsten er liten, men består av gamle, ustyva trær, noe som er uvanlig i regionen. 

Bekkekløften inneholder mange moser med tydelig oseanisk utbredelse, for eksempel gullhårmose 

(Breutelia chrysocoma), heimose (Anastrepta orcadensis), kystblæremose (Frullania jackii) 

grannkrekmose (Lepidozia pearsonii), prakttvebladmose (Scapania ornithopodioides) og ullmose 

(Trichocolea tomentella). Flere lav, også med oseanisk utbredelse, ble registrert, som for eksempel 

buktporelav (Sticta sylvatica) og grynporelav (Sticta limbata). En rekke mosearter typisk for 

næringsrike bergarter forekommer i kløften. Av rødlistearter, ble det i tillegg til alm (NT), registrert en 

god forekomst av hodeskoddelav (Menegazzia terebrata), en art som anses som sårbar (VU) i Norge.   

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder ikke lokaliteten noen 

prioriterte skogstyper, annet enn små partier med sterkt oseanisk furuskog. På bakgrunn av landets 

topografi, bør Norge ha et ansvar for bekkekløfter. I den forbindelse, vil bekkekløften i Tomreelva 

være en relativt god representant for lokaliteter på rikere berggrunn i regionen. 

 

Samlet sett vurderes Tomreelva som regionalt verdifull (B i naturtypesammenheng) – verdi 3. 
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GRANVIN HERAD 

 

 
Figur 7. Beliggenheten til de undersøkte lokalitetene i Granvin herad. 
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LOKALITET 51: SKARVEFOSSEN    4 POENG 

Referansedata Lok. 51 

Kommune Granvin 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09) og Fossesprøytsone (E05) 

Vegetasjonssone Sørboreal  

Vegetasjonsseksjon Svakt oseanisk seksjon (O1) 

Vegetasjonstype Småbregneskog (A5), storbregneskog (C1) 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 373262 - 6718432  

Høyde over havet 70 – 340 moh. 

Areal 100 daa 

Inventert  Per G. Ihlen og Linn Eilertsen den 12. august 2009 

 

Sammendrag 

Forvaltningsområdet ligger ca. 2 km nord for Seim ved nordenden av Granvinsvatnet. Elven i 

bekkekløften heter Skorvo og har sitt utløp i Storelvi. Bekkekløften er svært dyp og bratt og det er 

nærmest umulig å komme seg ned til elven på begge sider. Det er derfor vanskelig å få oversikt over 

den topografiske variasjonen i kløften. Elven renner i nord-sør retning og rimelig bratt hele 

strekningen. Bekkekløften ender i en stor foss. Berggrunnen består av granittisk gneis i nedre del og 

fyllitt og glimmerskifer, samt stedvis kalkstein og konglomerat i øvre del. Det er stedvis tynt 

løsmassedekke i lokaliteten. Klimaet er preget av noe mindre nedbør, varmere somre og kjøligere 

vintre enn i ytre deler av fylket. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 4-6 °C.  

 

I tillegg til bekkekløft og bergvegg, inneholder forvaltningsområdet en fossesprøytsone. 

Forvaltningsområdet er noe ujevnt avgrenset pga. plantefelter av gran (mange områder med høy 

bonitet). Vestsiden av kløfta består for det meste av plantefelter av gran. På østsiden er det også 

plantefelter helt øverst i kløfta, men etter hvert går det over i småbregneskog med bjørk som 

dominerende art i tresjiktet. I midtre deler av lokaliteten dominerer storbregneskog med ulike boreale 

løvtrær i feltsjiktet. Skogsbildet og alderen på trærne viser stor variasjon. I partiet med gammel 

løvskog er det rikelig med død ved, mest liggende. De gamle løv- og edelløvskogene er tydelig 

kulturpreget med flere styva ask- og almetrær og innslag av kulturarter. Osp dominerer i tresjiktet. 

Ingen av vegetasjonstypene regnes som truete. Det er ingen tekniske inngrep i bekkekløften. 

 

Artsmangfoldet i bekkekløften er middels rik med en karplanteflora typisk for de registrerte 

vegetasjonstypene. Det mest interessante substratet i forvaltningsområdet er bark av alm (NT), ask, 

hassel og osp. Lungenever (Lobaria pulmonaria), finnes spredt på de fleste treslagene.  Av arter på 

ask kan nevnes lodnevrenge (Nephroma resupinatum) og rund porelav (Sticta fuliginosa) og på hassel 

kan nevnes stor vulkanlav (Acrocordia gemmata), puteglye (Collema fasciculare) og grynfiltlav 

(Pannaria conoplea). På osp finnes store populasjoner av stor fløyelslav (Megalaria grossa). På alm 

finnes bl.a. vanlig blåfiltlav (Degelia plumbea), bleik skriblelav (Opegrapha varia) og almelav 

(Gyalecta ulmi, NT). Av registrerte moser tilknyttet fossesprøytsonen kan nevnes bergpolstermose 

(Amphidium mougeotii), krypsnømose (Anthelia juratzkana), stivlommemose (Fissidens 

osmundoides), Ionaspis lacustris, moseskjell (Massalongia carnosa), buttgråmose (Racomitrium 

aciculare) og bekkekartlav (Rhizocarpon lavatum).  

  

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder lokaliteten noen små 

arealer med rike hasselkratt. Det kan ikke utelukkes at det finnes typiske gråor-almeskoger i 

bekkekløften. Norge bør, på bakgrunn av landets topografi, ha et spesielt ansvar for bekkekløfter, noe 

Skarvefossen i middels grad oppfyller.  

 

Samlet sett vurderes Skarvefossen som mellom nasjonalt og regionalt verdifull (A/B i 

naturtypesammenheng) – verdi 4. 
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LOKALITET 54: HYRPO      3 POENG 

Referansedata  Lok. 54 

Kommune Granvin 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Sørboreal (100 %)  

Vegetasjonsseksjon Svakt oseanisk seksjon (O1) 

Vegetasjonstype Blåbær-, lavurt-, storbregne-, høystaude og gråorheggeskoger. 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 376400 - 6712067  

Høyde over havet 60 – 380 moh. 

Areal 120 daa 

Inventert  Per G. Ihlen og Arne Herre Staveland den 13. oktober 2009 

 

Sammendrag 

Det undersøkte området ligger ca. 2 km nordøst for tettstedet Granvin i Granvin kommune. Elven i 

bekkekløften heter Hyrpo og har sitt utløp ved Kjerland i sørenden av Granvinvatnet. Elven har sin 

opprinnelse fra flere sideelver i fjellområdet sør for lokaliteten. Bekkekløften er jevnt over ganske 

smal og flere områder kan klassifiseres som typiske gjel. Mye av lokaliteten er derfor vanskelig 

tilgjengelig. I bunnen av kløften finnes en del større steinblokker. Videre finnes en del bergvegger, 

både fuktige og tørrere. Enkelte fossesprøytsoner ble registrert, men det var ikke mulig å komme til 

dem. Grovt sett renner elven i bekkekløften i vest-nordvest retning. Berggrunnen består av 

næringsfattige dypbergarter med mye kvarts: kvartsdioritt, tonalitt og trondhjemitt. Løsmassedekket i 

lokaliteten består i all hovedsak av skredmateriale. Klimaet er preget av noe mindre nedbør, varmere 

somre og kjøligere vintre enn i ytre deler av fylket. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 

4-6 °C. Årsnedbøren er i gjennomsnitt mellom 2000 og 3000 mm.  

 

Forvaltningsområdet sammenfaller med naturtypen bekkekløft og bergvegg, som er topografisk 

velavgrenset, men flere steder følger avgrensningen alle plantefeltene som ofte går ned til 

elvestrengen. Vegetasjonen langs Hyrpo har generelt et preg av ungskog etter opphør av beite, 

hogstfelter og mye granplantefelter. Generelt består vegetasjonen av blåbær- og lavurtskoger i øvre 

deler av lisidene og i øvre del av bekkekløften. Ned mot elvestrengen, og spesielt i nedre deler av 

dalføret, er det en mosaikk av små arealer av både storbregne-, høystaude- og gråor-heggeskoger. På 

nordsiden av kløften i midtre deler er det en del storvokste osper, men sammenhengende gammel 

naturskog mangler i hele lokaliteten. Områdene langs Hyrpo har høy til særs høy bonitet og de fleste 

av disse er utnyttet til granplantefelter. Synlige hogstinngrep ble observert i nedre del. Samlet sett er 

det lite død ved. 

 

Artsmangfoldet er middels rikt med vanlige arter. Karplantefloraen består av arter typisk for de 

registrerte vegetasjonstypene. Generelt er det veldig skyggefullt og floraen på bergvegger er fattig. På 

berg og stein ved elva kan nevnes for eksempel bekkeblonde (Chiloscyphus polyanthos) og 

totannblonde (Chiloscyphos coadunatus). Det epifyttiske artsmangfoldet varierer noe i bekkekløften. 

På hassel er epifyttfloraen fattig, men innholder for eksempel lungenever (Lobaria pulmonaria), 

kystårenever (Peltigera collina) og sølvkrittlav (Phlyctis argena). Ryemose (Antitrichia curtipendula) 

ble observert på rogn. På alm finnes for eksempel trådkjølmose (Zygodon rupestris) og kystband 

(Metzgeria conjugata). Av kryptogamer på osp kan nevnes vårknopplav (Biatora vernalis) og store 

forekomster av den rødlista arten skorpefiltlav (Fuscopannaria ignobilis, VU).  

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder ikke lokaliteten 

prioriterte skogstyper. Norge bør, på bakgrunn av landets topografi, ha et ansvar for bekkekløfter, et 

ansvar Hyrpo i middels grad oppfyller. 

 

Samlet sett vurderes Hyrpo som regionalt verdifull (B i naturtypesammenheng) – verdi 3.  
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LOKALITET 55: TVEITEELVA    4 POENG 

Referansedata  Lok. 55 

Kommune Granvin 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Sørboreal  

Vegetasjonsseksjon Svakt oseanisk seksjon (O1) 

Vegetasjonstype Blåbær-, lavurt-, småbregne-, høystaude og gråor-almeskoger. 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 376262 - 6712998  

Høyde over havet 120 – 320 moh. 

Areal 28 daa 

Inventert  Per G. Ihlen og Linn Eilertsen 12. august og Per G. Ihlen og Arne Herre 

Staveland 12. oktober 2009 

 

Sammendrag 

Det undersøkte området ligger ca. 2 km nordøst for Granvin i Granvin kommune. Elven i bekkekløften 

heter Tveiteelva og har sitt utløp ved Kjerland i sørenden av Granvinvatnet. Karakteristisk for denne 

bekkekløften er at den er trang, inneholder store gjel og er jevnt over meget bratt og vanskelig 

tilgjengelig. Enkelte rasmarker finnes, spesielt i sørvest og i midtre og nedre deler av bekkekløften. 

Store steinblokker finnes mest i bunnen av bekkekløften. Lokaliteten inneholder flere fosser, men 

ingen av dem kan klassifiseres som typiske fossesprøytsoner. Berggrunnen består av næringsfattige 

dypbergarter med mye kvarts: kvartsdioritt, tonalitt og trondhjemitt. Løsmassedekket i lokaliteten 

består i all hovedsak av skredmateriale. Klimaet er preget av noe mindre nedbør, varmere somre og 

kjøligere vintre enn i ytre deler av fylket. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 4-6 °C.  

 

Forvaltningsforslaget sammenfaller med avgrenset naturtype bekkekløft og bergvegg. Videre 

overlapper nordvestsiden av bekkekløften med en lokalitet med rik edelløvskog. I øvre del er det 

blåbærskoger og inne i mellom er det også både lavurt- og småbregne- og høystaudeskoger, spesielt 

nedover i dalsidene. De delene av bekkekløften som inneholder rasmarker, spesielt i sørvest og i 

midtre og nedre deler, har også noe edelløvskog, der noe kan klassifiseres som den truete 

vegetasjonstypen gråor-almeskog. Skogbildet er samlet sett relativt heterogent i form av en godt sjiktet 

skog. Skogen på østsiden av bekkekløften har særs høy bonitet og her ser det ut til at det tidligere har 

vært noe hogst, spesielt i de øvre delene av lisidene. Skogen virker ung og bærer preg av nylig 

gjengroing. Det er også spor etter plantet gran. Det er ingen tekniske inngrep i bekkekløften. 

 

Artsmangfoldet er middels rikt, men det må presiseres at lokaliteten nok inneholder arter som ikke er 

mulig å påvise på grunn av vanskelig tilgjengelighet. Av karplanter kan nevnes alm (NT) og barlind 

(VU). Enkelte områder inneholder høystaudearter (hvitbladtistel, vendelrot, kranskonvall og 

skogsvinerot etc.). Videre finnes det en del mosearter fra sidene langs elva, for eksempel 

fjordtvebladmose (Scapania nemorea), kalkvårmose (Pellia endiviifolia), kammose (Ctenidium 

molluscum), krusfellmose (Neckera crispa), kystkoppmose (Entosthodon obtusus) og kystlommemose 

(Fissidens dubius). Det epifyttiske artsmangfoldet er fattig. På lind ble det registrert store mengder av 

lungenever (Lobaria pulmonaria) og kystbustehette (Orthotrichum lyellii). Av arter på ask kan nevnes 

Arthonia mediella og vortekantlav (Lecanora chlarotera). Eikebroddsopp (Hymenochaete rubiginosa) 

og oksetungesopp (Fistulina hepatica, NT) på død eikeved kan også nevnes. 

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder lokaliteten de prioriterte 

skogstypene gråor-almeskog og fragmenter av høystaudeskog. Norge bør, på bakgrunn av landets 

topografi, ha et ansvar for bekkekløfter, noe Tveiteelva i middels til stor grad oppfyller. 

 

Tveiteelva verdisettes som mellom regionalt og nasjonalt verdifull (eller A/B i 

naturtypesammenheng) – verdi 4. 
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LOKALITET 57: VASAGJELET    4 POENG 

Referansedata  Lok. 57 

Kommune Granvin 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Sørboreal   

Vegetasjonsseksjon Svakt oseanisk seksjon (O1) 

Vegetasjonstype Blåbærskog (A4) og lavurtskog (B1) 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 370983 - 6706206  

Høyde over havet 80 – 240 moh. 

Areal 28 daa 

Inventert  Per G. Ihlen og Arne Staveland den 13.oktober 2009 

 

Sammendrag 

Vasagjelet ligger på østsiden av Granvinsfjorden, ca. 1 km sørvest for Hamre i Granvin herad og elven 

i kløften renner i nordvestlig retning. Bekkekløften består av store gjel og vertikale bergvegger. I 

tillegg finnes skrenter og store blokker i bunnen av kløften. Elven renner forholdsvis bratt langs hele 

strekningen og det danner seg flere fosser, men ingen kan klassifiseres som fossesprøytsoner.   

 

Vasagjelet har liten variasjon i berggrunn og vegetasjonssammensetning og middels variasjon i 

topografi. Berggrunnen i området består i sin helhet av granitt. Det er bart fjell i hele lokaliteten, med 

unntak av vestsidens nedre del, der det er et tynt løsmassedekke. Klimaet er preget av noe mindre 

nedbør, varmere somre og kjøligere vintre enn i ytre deler av fylket.  Middeltemperaturen i løpet av et 

år ligger mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger i gjennomsnitt rundt 2000 mm.  

 

Forvaltningsforslaget sammenfaller med avgrenset naturtype bekkekløft og bergvegg. Det er ingen 

tekniske inngrep i bekkekløften og arronderingen er god. Den øvre delen av forvaltningsområdet 

består av åpent berg og fjell i dagen og det er her lite vegetasjonsdekke. I de skogkledde områdene i 

midtre og nedre deler, kan vegetasjonen best klassifiseres som blåbærskog og lavurtskog. Skogen i 

midtre og nedre deler er dominert av ung, ensaldret og lite sjiktet bjørkeskog. Ingen sammenhengende 

og gammel naturskog finnes og det er lite død ved. Bortsett fra et lite parti med skog med særs høy 

bonitet i nederste del, inneholder bekkekløften uproduktiv skog og skog med høy bonitet i det meste 

av området. En del nyere hogstinngrep i form av små hogstflater finnes. Det er mange granplantefelter 

i veldig vanskelig tilgjengelige områder.  

 

Artsmangfoldet er lite til middels rikt. Karplantefloraen er typisk for vegetasjonstypene. Av karplanter 

kan nevnes junkerbregne som ble observert i den rikeste delen av bekkekløften. I bergsprekker finnes 

bergfrue, fjellmarikåpe, gulsildre, rødsildre og rosenrot. Av kryptogamer som krever litt rikere 

forhold, kan nevnes krusfellmose (Neckea crispa) og skortejuvmose (Anoectangium aestivum). Av 

arter på bakken kan nevnes store matter av skyggehusmose (Hylocomiastrum umbratum). 

Epifyttfloraen består av en del oseaniske arter som for eksempel muslinglav (Normandina pulchella). 

På en storvokst selje i det rike partiet nevnt ovenfor ble det registrert flere arter i 

lungeneversamfunnet, som for eksempel brun blæreglye (Collema nigrescens), vanlig blåfiltlav 

(Degelia plumbea), rund porelav (Sticta fuliginosa) og vårknopplav (Biatora vernalis). Det mest 

interessante funnet er en rik forekomst av hodeskoddelav (Menegazzia terebrata, VU) på bjørk. 

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder lokaliteten den 

prioriterte skogstypen kystbjørkeskog. Norge bør ha et spesielt ansvar for bekkekløfter på bakgrunn av 

landets topografi, noe Vasagjelet i middels grad oppfyller. 

 

Samlet sett vurderes Vasagjelet som mellom nasjonalt og regionalt verdifull (A/B i 

naturtypesammenheng) – verdi 4. 
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JONDAL KOMMUNE 

 

 
Figur 8. Beliggenheten til den undersøkte lokaliteten i Jondal kommune. 
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LOKALITET 65: SKREDBEKKEN    4 POENG 

Referansedata  Lok. 65 

Kommune Jondal 

Naturtype Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Mellomboreal (100 %)  

Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 

Vegetasjonstyper Blåbærskog, lavurtskog, storbregneskog 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 347113 6683203 

Høyde over havet 45 – 290 moh. 

Areal 38 daa 

Inventert  Leif Appelgren, 29. oktober 2009 

 

Sammendrag 

Skredbekken ligger på østsiden av Hardangerfjorden, ca. 2,2 km sørvest for Jondal. Bekken renner ut i 

fjorden ved Indre Vikane. Bekkekløften er dyp og elven renner stedvis bratt gjennom trange, bratte 

gjel. Inne i mellom er det små fossefall. Videre renner elven omtrent i nordlig retning og danner aldri 

noen tydelige svinger. Berggrunnen i bekkekløften består av diorittisk til granittisk gneis og 

løsmassedekket består av skredmateriale. 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 ligger mellom 2100 og 2200 mm.  

 

Forvaltningsområdet har en god arrondering og er ikke oppdelt av menneskelige inngrep. Et lite 

granplantefelt er inkludert i kanten på området lengst i nordvest, men det innvirker ikke på 

helhetsinntrykket. I de nedre deler av bekkekløften domineres vegetasjonen av en mosaikk av lavurt- 

og storbregneskoger med bjørk, selje, rogn, hassel og hegg i tresjiktet. Det finnes også noe platanlønn. 

Oppover i kløften og i høyere deler av skråningene går vegetasjonen over til blåbærskog med bjørk. 

Skogen er stort sett ung, men det finnes noen spredte gamle trær. Nyere hogstinngrep er omtrent 

fraværende og gammel naturskog eller elementer av dette mangler i hele forvaltningsområdet. Stedvis 

er det forholdsvis mye død ved i kløften, hovedsakelig av små dimensjoner.  

 

Bekkekløften har et middels rikt artsmangfold. Mosen kystfloke (Heterocladium wulfsbergii, EN) 

vokser på overrislet berg i nedre del. En annen sjelden mose fra samme området er hettekimmose 

(Tetrodontium brownianum). Ellers er det en artsrik moseflora på bergvegger med bl.a. 

fjellpolstermose (Amphidium lapponicum), heimose (Anastrepta orcadensis), ròtedraugmose 

(Anastrophyllum michauxii), småstylte (Bazzania tricrenata), glanssåtemose (Campylopus gracilis), 

bregnejamnemose (Plagiothecium platyphyllum), Platyhypnidium riparioides, kulegråmose 

(Racomitrium ellipticum) og prakttvebladmose (Scapania ornithopodioides). På bergvegger vokser 

også noen lav, bl.a. vanlig trådlav (Ephebe lanata) og brun korallav (Sphaerophorus globosus). Det 

finnes også noen kalkindikatorer som viser på at berggrunnen stedvis er rikere, for eksempel fettmose 

(Aneura pinguis), kammose (Ctenidium molluscum), rødstilkflette (Hypnum imponens), 

skòreblankmose (Isopterygiopsis pulchella), rødmetornemose (Mnium marginatum) og putevrimose 

(Tortella tortuosa). Av moser i skogbunnen kan nevnes lundveikmose (Cirriphyllum piliferum) og 

Kindbergia praelonga. Epifyttfloraen er fattig. På liggende død ved ble det funnet den tidligere 

rødlistede levermosen ròteflak (Calypogeia suecica) og rødmuslingmose (Mylia taylorii). 

Karplantefloraen i bekkekløften består av arter typisk for lavurt- og storbregneskoger. Storfrytle, 

smyle og skogburkne dominerer feltsjiktet.  

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder ikke lokaliteten slike 

skogstyper for Vestlandet. Norge, bør på bakgrunn av landets topografi, ha et spesielt ansvar for 

bekkekløfter og Skredbekken vil i stor grad oppfylle dette ansvaret.  

 

Skredbekken verdisettes som mellom nasjonalt og regionalt verdifull (A/B i 

naturtypesammenheng) – verdi 4. 
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KVAM HERAD 

 

 
Figur 9. Beliggenheten til de undersøkte lokalitetene i Kvam herad. 
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LOKALITET 69: REVSGJELET     3 POENG 

Referansedata  Lok. 69 

Kommune Kvam 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Sørboreal  

Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 

Vegetasjonstyper Lavurt- (B1) og storbregneskoger (C1) 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 338031 6696025  

Høyde over havet 180 – 275 moh. 

Areal 13 daa 

Inventert  Per G. Ihlen og Steinar Kålås den 26.august 2009 

 

Sammendrag 

Bekkekløften ligger ca. 5 km vest for Norheimsund i Kvam kommune, med adkomst fra riksvei 7. 

Elven i bekkekløften renner sørover og har utløp i Steinsdalelven nedenfor Nybø. Lokaliteten er lang 

og smal, med svært bratte sider. Bekkekløften skjærer seg i øvre del ned i en østvendt fjellside, mens 

den etter at den svinger av mot sør, skjærer seg ned i mer fuktige og ustabile jordmasser. Det er flere 

små fosser som ikke danner egne fossesprøytsoner. Det er rikelig med stein i elvestrengen og enkelte 

mindre vertikale bergvegger. Flere steder er det også typiske gjel. Berggrunnen består i hovedsak av 

grønnstein, amfibolitt og grønnskifer i øvre del og fyllitt og glimmerskifer i nedre del. Løsmassene i 

lokaliteten består av forvitringsmateriale. Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager 

per år, samt relativt kalde somre og milde vintre. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 4-

6 °C. Årsnedbøren er i gjennomsnitt mellom 3000 - 4000 mm.  

 

Forvaltningsområdet Revsgjelet sammenfaller med avgrensingen for naturtypen bekkekløft og 

bergvegg (F09). Øvre grense er satt ved 275 moh. fordi området ovenfor består av granplantefelt og 

fordi det topografisk er lite kløftepreg. I midtre del ligger grensene tett inn mot elven på grunn av store 

granplantefelter på begge sider av elven, mens det på østsiden i tillegg er noe innmark. To steder 

krysser kraftlinjer bekkekløften og arronderingen er derfor middels god. Lavurtskoger (B1) og 

storbregneskoger (C1) med gråor, ask, bjørk, hassel, hegg og alm (NT) i tresjiktet dominerer. Mye av 

skogen bærer preg av nylig gjengroing etter opphør av beite. Sammenhengende gammel naturskog 

mangler i hele bekkekløften. Skogen har særs høy bonitet og mange av disse områdene er utnyttet til 

granplantefelter. Det er noe død ved i bekkekløften som for det meste skyldes utrasninger. Lavurt- og 

storbregneskogene domineres av gråor, ask, bjørk, hassel, hegg og alm (NT) i tresjiktet og for 

eksempel bleikstarr, bringebær, hengeaks, hengeving, hvitbladtistel, junkerbregne, lundrapp, 

stankstorkenebb, trollurt, trollbær og til dels mye strutseving i feltsjiktet.  

 

Kryptogamfloraen på berg og stein ved elven i bekkekløften inneholder kryptogamer som for 

eksempel rødmesigmose (Blindia acuta), kammose (Ctenidium molluscum) og skorpelaven 

Polyblastia melaspora. Det botanisk mest interessante substratet på lokaliteten er bergveggene med 

flere kalkkrevende arter, for eksempel skortejuvmose (Anoectangium aestivum), puteplanmose 

(Distichum capillaceum), storklokkemose (Encalypta streptocarpa), saglommemose (Fissidens 

adianthoides), storbergrotmose (Gymnostomum aeruginosum), krusfellmose (Neckera crispa), 

nåleputemose (Plagiopus oederianus) og tannkrusmose (Weissia controversa). På fuktige bergvegger 

finnes arter som kalknever (Peltigera venosa) og skåltrinnmose (Myurella julacea). Epifyttfloraen er, 

på grunn av all skyggen og ungskogen, artsfattig.  

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder lokaliteten ingen 

prioriterte skogstyper. Norge bør, på bakgrunn av landets topografi, ha et spesielt ansvar for 

bekkekløfter, noe lokaliteten bare i middels grad oppfyller.  

 

Samlet sett vurderes Revsgjelet som regionalt verdifull (B i naturtypesammenheng) – verdi 3. 
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LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE  2 POENG 

Referansedata  Lok. 72 

Kommune Kvam 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Sørboreal 

Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 

Vegetasjonstype Gråor-heggeskog (C3) 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 339301 6696030  

Høyde over havet 20 – 210 moh. 

Areal 19 daa 

Inventert  Per G. Ihlen og Steinar Kålås den 26. august 2009 

 

Sammendrag 

Gjerdesgjelet nedre ligger ca. 3,5 km vest for Norheimsund i Kvam herad, med adkomst fra riksvei 7. 

Elven i bekkekløften renner sørover og har utløp i Steinsdalselven nedenfor Skeie. Bekkekløften er 

bare unntaksvis dyp når den skjærer seg ned i berget og bare ”grunne” gjel ble observert. Andre steder 

går den ned i fuktige og ustabile jordmasser. Det er flere små fosser i bekkekløften, men ingen av disse 

kan klassifiseres som fossesprøytsoner. Det er få steiner, steinblokker og bergvegger i områdene ned 

mot elvestrengen. Berggrunnen består i hovedsak av grønnstein, amfibolitt og grønnskifer og 

løsmassene består av forvitringsmateriale. Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager 

per år, samt relativt milde vintre og kjølige somre. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 

4-6 °C. Årsnedbøren er i gjennomsnitt mellom 3000 - 4000 mm. Forvaltningsområdet for 

Gjerdesgjelet nedre sammenfaller med avgrenset naturtype bekkekløft og bergvegg (F09). 

Bekkekløften fortsetter i et parti ovenfor jordbruksarealene ved Rosseland, og siden kløften i terrenget 

her er tydelig avskjært i dette partiet, deles den inn i to; øvre (73) og nedre (72) Gjerdesgjelet. Nedre 

grense er her satt ved høydekote 20 m (rett ovenfor innmarka i Skeie) og øvre grense er satt ved 

høydekote 210 m (rett nedenfor veien ved Rosseland). En kraftlinje krysser bekkekløften omtrent ved 

høydekote 200 m og det ble også registrert et vanninntak. 

 

Vegetasjonen består i hovedsak av gråor-heggeskog. Skogen bærer flere steder tydelig preg av 

gjengroing etter opphør av beite. Sammenhengende og gammel naturskog mangler. En del storvokst 

og gammel gråor, ask og alm finnes imidlertid og derfor er skogsbildet samlet sett relativt heterogent. 

På noen tørre områder med hagemarkspreg ble det observert flere store eiker. Denne delen hadde noe 

blåbærpreg med arter som blåbær og smyle. Skogen har samlet sett særs høy bonitet og det er noen få 

planta individer av gran, samt et hogstfelt. I tillegg er det noe av den svartelista arten platanlønn i 

bekkekløften. Det er noe død ved nede i bekkekløften etter utrasninger.  

 

Kryptogamfloraen på berg og stein ved elven i bekkekløften inneholder en del næringskrevende arter 

som for eksempel rødmesigmose (Blindia acuta), bekkelundmose (Sciuro-hypnum plumosum) og 

kammose (Ctenidium molluscum). Skorpelaven Polyblastia melaspora vokser flere steder. 

Bergveggene inneholder arter som skortejuvmose (Anoectangium aestivum), puteplanmose (Distichum 

capillaceum) og kalkfagermose (Plagiomnium elatum). Epifyttfloraen er artsfattig. Selv de store 

eiketrærne huser få arter, for eksempel barkravnlav (Lopadium disciforme) og mosealvelav 

(Mycobilimbia hypnorum).  

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder lokaliteten ingen 

prioriterte skogstyper. Norge bør, på bakgrunn av landets topografi, ha et spesielt ansvar for 

bekkekløfter, noe lokaliteten bare i liten grad oppfyller.  

 

Gjerdesgjelet nedre vurderes som mellom lokalt og regionalt verdifull (B/C i 

naturtypesammenheng) – verdi 2. 
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LOKALITET 73: GJERDESGJELET ØVRE  3 POENG 

Referansedata  Lok. 73 

Kommune Kvam 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Sørboreal  

Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 

Vegetasjonstype Lavurt- (B1), storbregne- (C1), alm-lindeskog, vestlig utforming (D4c) 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 339264 6696487  

Høyde over havet 230 – 300 moh. 

Areal 9 daa 

Inventert  Per G. Ihlen og Steinar Kålås den 26. august 2009 

 

Sammendrag 

Gjerdesgjelet øvre ligger ca. 3,5 km vest for Norheimsund i Kvam herad, med adkomst fra riksvei 7. 

Elven i bekkekløften renner sørover og har utløp i Steinsdalselven nedenfor Skeie. Bekkekløften 

skjærer seg delvis ned i fuktige og ustabile jordmasser og delvis dypt ned i berget slik at trange gjel 

dannes. Flere steder har det gått flere små jordras. Det er få steiner, steinblokker og bergvegger i 

områdene ned mot elvestrengen. Berggrunnen består i hovedsak av grønnstein, amfibolitt og 

grønnskifer og løsmassene består av forvitringsmateriale. Klimaet er preget av mye nedbør og mange 

nedbørsdager per år, samt relativt milde vintre og kjølige somre. Middeltemperaturen i løpet av et år 

ligger mellom 4-6 °C. Årsnedbøren er i gjennomsnitt mellom 3000 - 4000 mm.  

 

Forvaltningsområdet sammenfaller med naturtypen bekkekløft og bergvegg (F09). Bekkekløften 

fortsetter i et parti nedenfor jordbruksarealene ved Rosseland, og siden kløften i terrenget her er 

tydelig avskjært i dette partiet, deles den inn i to; øvre (73) og nedre (72) Gjerdesgjelet. Nedre grense 

for denne er satt ved høydekote 230 m (rett ovenfor innmarka i Rosseland) og øvre grense er satt ved 

høydekote 300 m. Vegetasjonen består i hovedsak av lavurt- (B1) og storbregneskoger (C1) med hegg, 

gråor, bjørk. Flere steder kan vegetasjonen klassifiseres som alm-lindeskog, vestlig utforming (D4c), 

med mye ask og uten lind. Vegetasjonstypen regnes som truet med status hensynskrevende. Mye av 

skogen er ung og gammel naturskog mangler. En del storvokst gråor, ask og alm finnes imidlertid og 

derfor er skogsbildet samlet sett relativt heterogent. Skogen har særs høy bonitet, men bare få planta 

individer av gran ble observert. Det er også lite hogstinngrep. I tillegg finnes det noe av den svartelista 

arten platanlønn. Det er noe død ved i nede i bekkekløften etter utrasninger. 

 

Lavurt- og storbregneskogene domineres av hegg, gråor, bjørk og hegg i tresjiktet og av bringebær, 

skogburkne, hengeaks, hengeving, hvitbladtistel, junkerbregne, lundrapp, markjordbær, 

stankstorkenebb og trollurt i feltsjiktet. Alm (NT) og ask dominerer i områdene som kan klassifiseres 

som alm-lindeskog, en skog som også inneholder arter som for eksempel kranskonvall og myske i 

feltsjiktet. Kryptogamfloraen på berg og stein ved elven i bekkekløften inneholder kryptogamer som 

for eksempel rødmesigmose (Blindia acuta) og kammose (Ctenidium molluscum). Bergveggene var 

stort sett vanskelig å komme til, men arter som skortejuvmose (Anoectangium aestivum) og 

puteplanmose (Distichum capillaceum) ble registrert. Epifyttfloraen var, på grunn av all skyggen og 

ungskogen, artsfattig. Fra asketrær med grov bark, ble arter som stor vulkanlav (Acrocordia 

gemmata), vårknopplav (Biatora vernalis) og brun skriblelav (Opegrapha rufescens) registrert. Hassel 

er, sammen med ask, trolig de viktigste substratene for epifytter. Den rødlistede arten hasselrurlav 

(Thelotrema suecicum, NT) ble funnet her. 

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder lokaliteten ingen 

prioriterte skogstyper. Norge bør, på bakgrunn av landets topografi, ha et spesielt ansvar for 

bekkekløfter, noe lokaliteten bare i middels grad oppfyller.  

 

Gjerdesgjelet øvre vurderes som regionalt verdifull (B i naturtypesammenheng) – verdi 3. 
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KVINNHERAD KOMMUNE 

 

 
Figur 10. Beliggenheten til de undersøkte lokalitetene i Kvinnherad kommune. 
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LOKALITET 74: VARDANESDALEN   2 POENG 
Referansedata  Lok. 74 

Kommune Kvinnherad 

Naturtype Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Sørboreal (100 %)  

Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 

Vegetasjonstyper Røsslyng-blokkebærfuruskog (A3), blåbærskog (A4)  

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 335609 6661656 

Høyde over havet 100 – 480 moh.  

Areal 114 daa 

Inventert  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 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 naturtype-

sammenheng) – verdi 2. 
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LOKALITET 79: TVERRELVA     3 POENG 
Referansedata  Lok. 79 

Kommune Kvinnherad 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Sørboreal (100 %)  

Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 

Vegetasjonstype Røsslyng-blokkebærfuruskog (A3), blåbærskog (A4)  

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 330093 6670888 

Høyde over havet 100 – 280 moh. 

Areal 85 daa 

Inventert  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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LOKALITET 81: FLOGEDALEN    4 POENG 

Referansedata  Lok. 81 

Kommune Kvinnherad 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09)  

Vegetasjonssone Sørboreal (100 %)  

Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 

Vegetasjonstype Blåbærskog (A4) og gråor-heggeskog (C3) 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 330051 6670859 

Høyde over havet 0 – 210 moh. 

Areal 39 daa 

Inventert  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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LINDÅS KOMMUNE 

 

 
 
Figur 11. Beliggenheten til den undersøkte lokaliteten i Lindås kommune. 
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LOKALITET 82: KIKALLEVÅGEN, S-SIDEN  3 POENG 

Referansedata  Lok. 82 

Kommune Lindås 

Naturtype Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Sørboreal (100 %) 

Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 

Vegetasjonstype Blåbærskog, småbregneskog og storbregneskog 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 305551 6735187  

Høyde over havet 70 – 260 moh. 

Areal 26 daa 

Inventert  Hans Blom, Olav Overvoll og Kurt Urdal 26. august 2009 

 

Sammendrag 

Bekkekløften ligger på sørsiden av Kikallevågen, ca. 2 km nord for Dyrdal i Lindås og ca. 700 m øst 

for riksvei 570 som går langs østsiden av Austfjorden og befaringen ble derfor gjort fra sjøsiden. 

Kløften er relativt åpen med bratte bergveggsrekker på vestsiden. Den danner ikke gjel med 

nedskjæringer i fast fjell. Elven har lav vannføring og vannstrengen går i største del under blokker. Det 

er jevn stigning i kløften og det dannes ikke fossesprøytsoner. Berggrunnen består av granittisk gneis 

og løsmassene består av tynt morenedekke i nedre del. 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 ligger i gjennomsnitt rundt 3000 mm. 

 

Forvaltningsområdet er ikke oppskåret av veier eller kraftlinjer og arronderingen er god. Nederst i 

bekkekløften er det en mosaikk av åpen beitemark, storbregneskog og beitepreget blåbærskog. Videre 

oppover i kløften dominerer blåbær-bjørkeskog. Langs elven er det fragmenter med småbregneskog, 

der det er lokalt fuktig. Bjørk er dominerende treslag, med innslag av osp og rogn. Karplantefloraen er 

typisk for de nevnte vegetasjonstypene og er generelt artsfattig. Skogen i kløften er for det meste 

relativ ung, elementer av gammelskog mangler og nyere hogstinngrep finnes ikke. Skogen har for det 

meste høy bonitet. Samlet sett er det lite død ved i bekkekløften.  

 

Den nordvendte eksposisjonen gir likevel grunnlag for en del interessante fuktighetskrevende arter. 

Epifyttfloraen, selv på ospene på østsiden, er relativ fattig. Av fuktighetskrevende kryptogamer på 

stein langs elven, ble det bare registrert vanlige arter for dette miljøet. På nordvendte og nordøstvendte 

bergvegger ved inngangen til kløften (ca 80 moh.) forekommer rikelig av hinnebregne 

(Hymenophyllom wilsonii) sammen med gullhårmose (Breutelia chrysocoma) og prakttvebladmose 

(Scapania ornithopodioides). Det ble også registrert storkulemose (Bartramia halleriana) og 

kystturnemose (Rhabdoweisia crispata) og taglmose (Sphenolobopsis pearsonii) i bekkekløften. 

Rødlistearten kystfloke (Heterocladium wulfsbergii) med status sterkt truet (EN) har en sparsom 

forekomst på berg i elven ved et lite fall (ca 100 moh.). Av kryptogamer på bakken i blåbærskogen ble 

det mest funnet arter typiske for denne vegetasjonstypen. Av arter på død ved kan nevnes 

fingersaftmose (Riccardia palmata) og grannkrekmose (Lepidozia pearsonii). Ametystsopp ble også 

registrert i bekkekløften.  

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, finnes den priorterte skogstypen 

kystbjørkeskog (som i Kikallevågen også ligger innenfor sterkt oseanisk seksjon) i liten grad. Norge, 

bør på bakgrunn av landets topografi, ha et spesielt ansvar for bekkekløfter, noe Kikallevågen i 

middels grad oppfyller. Kikallevågen er en typisk representant for en bekkekløft i 

nedbørsmaksimumssonen på Vestlandet hvor oseaniske fuktighetskrevende arter opptrer optimalt i 

store mengder. Kløften har verdi som et typeområde for nordvendte kløfter i denne sonen. 

 

Samlet sett vurderes Kikallevågen, sørsiden, som regionalt verdifull (B i naturtypesammenheng) 

– verdi 3. 



 
Rådgivende Biologer AS 2011 Rapport 1408 50 

 

MASFJORDEN KOMMUNE 

 

 
Figur 12. Beliggenheten til de undersøkte lokalitetene i Masfjorden kommune. 
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LOKALITET 85: KVAMMENESET    3 POENG 

Referansedata  Lok. 85 

Kommune Masfjorden 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Sørboreal og mellomboreal 

Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 

Vegetasjonstype Blåbærskog, beitemark 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 304267 6738891 

Høyde over havet 20-300 moh. 

Areal 34 daa 

Inventert  Hans H. Blom og Olav Overvoll, den 27. august 2009. 

 

Sammendrag 

Bekkekløften ligger på sørvestsiden av Sørkvingevatnet, ca 400m øst for riksveg 570. Elven i kløften 

renner fra fjellområdet øst for lokaliteten og har utløp i Sørkvingevatnet. Bekkekløften er åpen i 

nederste del, men danner et markert gjel med loddrette bergvegger fra høydekote 100 m og oppover. 

Kløften har flere terskler som danner små fossefall som antas å ha fossesprøytsoner ved høy 

vannføring.  

 

Bekkekløften i Kvammeneset har liten variasjon i topografi, berggrunn og vegetasjonstyper. 

Lokaliteten ligger i sin helhet i et område med granittisk gneis. Det er ellers bart fjell med stedvis tynt 

løsmassedekke i hele lokaliteten. 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 ligger i gjennomsnitt rundt 3000 mm. Forvaltningsområdet ligger innenfor både mellom- 

og sørboreal vegetasjonssoner og den sterkt oseaniske seksjon, humid underseksjon O3h.  

 

Forvaltningsområdet sammenfaller med naturtypen bekkekløft og bergvegg. I nedre del av 

forvaltningsområdet opp til ca. høydekote 100 m finnes høyreist, åpen blåbærskog (A4) med 

hagemarkspreg. På skråningen på østsiden av elven dominerer relativt ung fuktig blåbærskog med 

bjørk, stedvis med innslag av smørtelg. Resten av forvaltningsområdet består av et trangt gjel med 

høye og middels høye bergveggsrekker på begge sider og meget bratte skrenter. Skogen i 

forvaltningsområdet er for det meste ung gjengroingsskog eller åpen beiteskog. Nedenfor gjelet er 

bjørkeskogen høyreist og har hagemarkspreg. Det er lite død ved i området. 

 

Floraen av moser-, lav og karplanter er artsfattig, men flere arter typiske for nordvendte bekkekløfter i 

regionen forekommer. Bekkekløften inneholder mange moser med tydelig oseanisk utbredelse, for 

eksempel heimose (Anastrepta orcadensis), flommose (Hyocomium armoricum), grannkrekmose 

(Lepidozia pearsonii) og prakttvebladmose (Scapania ornithopodioides). Den sjeldne rødlistearten 

butturnemose (Rhabdoweisia crenulata, DD) finnes sparsomt på loddrette fuktige bergvegger.   

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder lokaliteten i stor grad 

den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog (som her ligger både innenfor sør- og mellomboreal 

vegetasjonssoner). Denne lokaliteten oppfyller i liten til middels grad det ansvaret Norge, på bakgrunn 

av landets topografi, bør ha for bekkekløfter.  

 

Samlet sett vurderes Kvammeneset som regionalt verdifull (B i naturtypesammenheng) – verdi 

3. 
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LOKALITET 86: SV FOR STORNUTEN    5 POENG   
Referansedata  Lok. 86 

Kommune Masfjorden 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09)   

Vegetasjonssone Sørboreal og mellomboreal 

Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 

Vegetasjonstype Blåbærskog, lavurtskog, gråor-almeskog 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 304883 6739809 

Høyde over havet 30-315 moh. 

Areal 118 daa 

Inventert  Hans H. Blom og Olav Overvoll den 17. september 2009 

 

Sammendrag 

Bekkekløften ligger på østsiden av Austfjorden i Masfjorden kommune, nærmere bestemt nordøst for 

Sørkvingo på nordøstsiden av Sørkvingevatnet. Elven i kløften renner i nordvestlig retning fra fjellet 

Stornuten (387 moh) og har utløp i Sørkvingevatnet. Bekkekløften er relativ åpen og mangler gjel. Fra 

høydekote 75 m smalner kløften og avgrenses av høye bergvegger mot sørvest. Ved høydekote 150 m 

finnes en markert terskel hvor elvestrengen endrer retning og dalgangen endrer eksposisjon fra 

nordvestlig til vestlig fallretning. Elven renner i en forholdsvis jevn helning både nedenfor og ovenfor 

terskelen. Det ble ikke registrert fossesprøytsoner. Forvaltningsområdet ligger i sin helhet i et område 

med granittisk gneis. Løsmassene i lokaliteten består av tynt morenedekke helt øverst, skredmateriale i 

et lite parti nede mot vannet og bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke i midtre deler. Klimaet er 

preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år, samt relativt kjølige somre og midle vintre. 

Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger i gjennomsnitt rundt 

3000 mm. Forvaltningsområdet ligger i innenfor sør- og mellomboreal vegetasjonssone og den sterkt 

oseaniske seksjon, humid underseksjon O3h.  

 

Dominerende vegetasjonstype i bekkekløften er hovedsaklig blåbærskog (A4) med bjørk, men 

lokaliteten viser ganske stor variasjon i treslagssammensetning med gode innslag av alm (NT), lind og 

eik og en del variasjon i vegetasjonstyper etter næring og markfuktighet. Andelen rike 

vegetasjonstyper er lav, bare den truete vegetasjonstypen ”gråor-almeskog” ble registrert. 

Forvaltningsområdet er en god og lett tilgjengelig representant for skogkløfter i områder med svært 

høy årsnedbør, der oseaniske arter med krav til høy luftfuktighet preger vegetasjonen. Den relativt 

uvanlige vannmosen flommose (Hyocomium armoricum) har en stor populasjon i vassdraget. Av 

andre interessante arter kan nevnes hinnebregne og de noe mer krevende krusfellmose (Neckera 

crispa), ullmose (Trichocolea tomentella) og nebbfagermose (Plagiomnium rostratum). Humuskledde 

blokker og bergufser preges av oseaniske arter som heimose (Anastrepta orcadensis), grannkrekmose 

(Lepidozia pearsonii) og prakttvedbladmose (Scapania ornithopodioides). Lungeneversamfunnet 

finnes spredt i området på alm, hassel og rogn, med arter som lungenever (Lobaria pulmonaria), 

kystnever (L. virens), kystfiltlav (Pannaria rubiginosa) og buktporelav (Sticta sylvatica). 

Råtevedsfloraen er artsfattig, men kysthoggtann (Tritomaria exsecta) ble innsamlet fra et læger i 

almelien. Almebestandet har en relativt artsfattig karplanteflora, men med innslag av myske, 

junkerbregne, kranskonvall og skogsvinerot. Av rødlistede arter (i tillegg til alm) ble det registrert 

hodeskoddelav (Menegazzia terebrata, VU) og kystvortelav (Pertusaria multipuncta, VU). Skogen i 

kløften er for det meste ung, men det finnes noen eldre bestand med alm, lind og eik. Det er lite død 

ved og det som finnes av læger er i plantefeltet med gran nord i forvaltningsområdet.    

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder lokaliteten i stor grad 

den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog. Denne lokaliteten oppfyller ansvaret Norge bør ha for 

bekkekløfter i liten til middels stor grad.  

 

Samlet sett vurderes Stornuten som nasjonalt verdifull (A i naturtypesammenheng) – verdi 5.
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LOKALITET 94: LJOSÅA     2 POENG 
Referansedata  Lok. 94 

Kommune Masfjorden 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09)      

Vegetasjonssone Sørboreal og mellomboreal  

Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 

Vegetasjonstype Blåbærskog, beitemark 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 305620 6752906 

Høyde over havet 25-175 moh. 

Areal 70 daa 

Inventert  Hans H. Blom og Olav Overvoll den 15. september 2009 

 

Sammendrag 

Bekkekløften ligger på sørsiden av Masfjorden, og nærmeste tettsted er Fossheim på andre siden av 

fjorden. Området er vanskelig tilgjengelig og ligger på en vegløs strekning på sørsiden av Masfjorden i 

nordvendt skråning under fjellet Gråsida. Elven i bekkekløften heter Ljosåa og har sitt utspring fra 

Ljosåvatnet (669 moh.) i fjellområdet sør for lokaliteten. Bekkekløften er nordvendt og elven renner ut 

i Masfjorden. Bekkekløften er relativ åpen og bergvegger mangler nord for terskelen der elven 

svinger. Elven renner i en forholdsvis jevn helning både nedenfor og ovenfor terskelen. Det ble ikke 

registrert fossesprøytsoner.  

 

Forvaltningsområdet ligger i sin helhet i et område med granittisk gneis. Det er bart fjell med stedvis 

tynt løsmassedekke i hele lokaliteten. Klimaet er preget av svært 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 ligger i gjennomsnitt rundt 4000 mm. Forvaltningsområdet ligger innenfor 

mellom- og sørboreal vegetasjonssoner og den sterkt oseaniske seksjon, humid underseksjon O3h. 

  

Forvaltningsområdet sammenfaller med naturtypen bekkekløft og bergvegg (F09). I nedre del av 

forvaltningsområdet preges arealene nær elven av åpne, gamle beitemarker. Skogen ovenfor er åpen 

beitepreget blåbærskog (A4) dominert av bjørk eller blandingsbestand med furu og litt fragmentarisk 

lavurtskog (B1). I skogkanten på østsiden av elven finnes noen grove hassel med lungeneversamfunn 

helt nord i området. Vis a vis sidebekken finnes et ospeholt med artsfattig epifyttflora på 

nordvestsiden. Skogen i forvaltningsområdet er for det meste ung gjengroingsskog eller åpen 

beiteskog. Tre eldre eiketrær og et litt eldre ospeholt ble registrert. En del grovere, lite til middels 

nedbrutte bjørkelæger finnes, særlig i øvre deler av forvaltningsområdet.  

 

Kryptogamfloraen er artsfattig i hele området. Lungeneversamfunnet finnes sporadisk og er best 

utviklet på hassel på sørøstsiden helt nord i området med arter som lungenever (Lobaria pulmonaria), 

kystnever (Lobaria virens) og kystårenever (Peltigera collina). Mosesamfunn dominert av 

luftfuktighetskrevende arter er godt utviklet på overgrodd blokkmark på sørøstsiden av elven. 

Prakttvebladmose (Scapania ornithopodioides) er vanlig sammen med heimose (Anastrepta 

orcadensis), fjellhutremose (Marsupella alpina) og grannkrekmose (Lepidozia pearsonii). En liten 

forekomst av hinnebregne finnes på berg. Det er ikke påvist rødlistearter eller særlig verdifulle 

naturtyper på lokaliteten.  

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge inneholder lokaliteten i stor grad 

den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog (som her ligger både innenfor sør- og mellomboreal 

vegetasjonssoner). Denne lokaliteten oppfyller i middels grad det ansvaret Norge bør ha for 

bekkekløfter.  

 

Samlet sett vurderes Ljosåa som mellom lokalt og regionalt verdifull (C i 

naturtypesammenheng) – verdi 2. 
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LOKALITET 97: LYSEBUGELVA    1 POENG 
Referansedata  Lok. 97 

Kommune Masfjorden 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09)      

Vegetasjonssone Mellomboreal 

Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 

Vegetasjonstype Lavurtskog (B1) og storbregneskog (C1)  

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 309607 6752678   

Høyde over havet 0-140 moh. 

Areal 15 daa 

Inventert  Hans H. Blom og Olav Overvoll den 15. september 2009 

 

Sammendrag 

Det undersøkte området ligger på sørsiden av Masfjorden ca 1,7 km nordvest for Haugsdal i 

Masfjorden kommune. Elven i bekkekløften heter Lysebugelva og har sitt utspring fra fjellområdet 

Vardafjellet sørvest for forvaltningsområdet der den renner østover mellom Rotnesnipa (778 moh.) og 

Blåfjellet (861 moh.), med utløp i Matrefjorden. Lokaliteten er nordøstvendt og ligger i et område med 

svært bratte fjellsider preget av rasaktivitet. Topografien er sterkt vekslende. Området er åpent i nedre 

del, men fra høydekote 30 m danner det et markert gjel med steile bergvegger. Elven har flere 

markerte terskler. Det ble ikke registrert fossesprøytsoner.  

 

Lysebugelva har liten variasjon i topografi, berggrunn og vegetasjonstyper. Forvaltningsområdet 

ligger i sin helhet i et område med sandstein og skifer bestående av gneis, kvartsitt og amfibolitt. 

Løsmassene i lokaliteten består av skredmateriale. Klimaet er preget av svært mye nedbør og mange 

nedbørsdager per år, samt relativt kjølige somre og milde vintre. Årsnedbøren ligger i gjennomsnitt 

rundt 4000 mm. Forvaltningsområdet ligger i sin helhet innenfor mellomboreal vegetasjonssone og 

den sterkt oseaniske seksjon, humid underseksjon O3h. 

 

Forvaltningsområdet sammenfaller med naturtypen bekkekløft og bergvegg (F09). Lysebugelva består 

hovedsakelig av et dypt nedskåret, og stort sett treløst gjel som i store partier er vanskelig tilgjengelig. 

Sidene av gjelet preges av ung gjengroingsskog med blåbærskog (A4). Nederst finnes et lite, ungt 

gråorkratt i en ellers åpen beitemark. En del hassel forekommer på nordvestsiden av kløften nær 

gjelkanten, og danner ett kratt der den undersøkte delen av kløften slutter i sørvest.  

 

Kryptogamfloraen i gjelet er artsfattig og bare flekkvis finnes oseaniske arter typisk for bekkekløfter i 

regionen, som heimose (Anastrepta orcadensis), gullhårmose (Breutelia chrysocoma) og 

prakttvebladmose (Scapania ornithopodioides). Blokkene og svaene i gjelet bærer ellers preg av 

pionermosevegetasjon med dominans av knippegråmose (Racomitrium fasciculare). Dette kan tyde på 

sterk erosjon (isbryting, flom) på lokaliteten. På sigevannspåvirkete sørøstvendte sva ble en stor 

forekomst av fjellhutremose (Marsupella alpina) registrert. Denne arten er typisk for kystfjellene og er 

sjelden registrert så lavt som her. Karplantefloraen og lavfloraen er artsfattig i området. I partier med 

jordsmonn på kantene av gjelet dominerer storfrytle og skogrøyrkvein. Ingen rødlistede arter ble 

registrert, men det er et visst potensial for forekomst av rødlistede mose- og lavarter i områdene i den 

øvre delen av gjelet (som ikke ble undersøkt).  

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder ikke lokaliteten 

prioriterte skogstyper. Denne lokaliteten oppfyller i liten grad det ansvaret Norge bør ha for 

bekkekløfter.   

 

Samlet sett vurderes Lysebugelva som lokalt verdifull (C i naturtypesammenheng) – verdi 1. 
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LOKALITET 100: DJUPEDALEN    1 POENG 
Referansedata  100 

Kommune Masfjorden 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09)  

Vegetasjonssone Mellomboreal  

Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 

Vegetasjonstype Blåbærskog (A4), beitemark  

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 313403 6747559 

Høyde over havet 250-430 moh. 

Areal 78 daa 

Inventert  Hans H. Blom og Olav Overvoll den 13. oktober 2009. 

 

 

Sammendrag 

 

Det undersøkte området ligger i dalføret Haugsdalen som ligger ca. 5,5 km (i luftlinje) sør for Matre i 

Masfjorden. Elven i bekkekløften er Djupedalselva som har sin opprinnelse Djupedalstjørna (764 

moh.) sør for lokaliteten. Elva løper ut i Haugsdalselva rett vest for Haukelandsvatnet. Lokaliteten er 

nordvendt og ligger i et område med skogkledde åser og bratte fjell. Topografien er vekslende og 

preges av bratte lisider og gjel. Bekkekløften er trang i de skogkledde delene og danner her et dypt 

nedskåret gjel. Kløften er til dels svært bratt.  

 

Djupedalen har liten variasjon i berggrunn og vegetasjonstyper og middels variasjon i topografi. 

Forvaltningsområdet ligger i sin helhet i et område med granittisk gneis, en svært vanlig bergart som 

er hard og relativt næringsfattig. Løsmassene i lokaliteten består av skredmateriale. Klimaet er preget 

av svært 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 ligger i gjennomsnitt rundt 

4000 mm.  

 

Forvaltningsforslaget i Djupedalen sammenfaller med avgrenset naturtype bekkeløft og bergvegg 

(F09). Vegetasjonen preges av ung beitet bjørkeskog. I den øvre delen ved ca 350 - 400 moh. er 

kløften åpen, dels treløs og med mye blokkmark. Forvaltningsområdet grenser til massive plantefelt 

med gran i nord. Bare en liten del av foreslått forvaltningsområde ble undersøkt og der er et visst 

potensial for forekomst av sjeldne eller rødlistede kryptogamer i det trange utilgjengelige gjelet.  

 

Kryptogamfloraen virker artsfattig og med et begrenset innslag av oseaniske arter som et resultat av at 

kløften er høytliggende. Det finnes rike innslag av kystsotmose (Andreaea alpina) på blokker i elven 

ved fossen i nederste del av området. Her ble skrukkelav (Platismatia norvegica) registrert på 

bergvegger dels dominert av rustmose (Tetralophozia setiformis) og på blokker finnes heimose 

(Anastrepta orcadensis). I den øvre del av forvaltningsområdet ved ca 400 moh. vokser 

grannkrekmose i ufser med humusjord. Skogåmemose (Gymnomitrion obtusum) dominerer på større 

blokker og bergvegger. Bergskortemose (Cynodontium polycarpon) og kysturnemose (Rhabdoweisia 

crispata) ble registrert i bergsprekker på vestsiden av gjelet. På vestsiden dominerer storfrytle og 

sølvbunke 

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder ikke lokaliteten 

prioriterte skogstyper. Lokaliteten oppfyller i liten grad det ansvaret Norge, på bakgrunn av landets 

topografi, bør ha for bekkekløfter.  

 

Samlet sett vurderes Djupedalen som lokalt verdifull (C i naturtypesammenheng) – verdi 1. 
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LOKALITET 101: URGJELET     1 POENG 
Referansedata  Lok. 101 

Kommune Masfjorden 

Naturtype  Ingen     

Vegetasjonssone Mellomboreal  

Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 

Vegetasjonstype Blåbærskog (A4), beitemark  

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 312972 6747881 

Høyde over havet 300- 420 moh. 

Areal 36 daa 

Inventert  Hans H. Blom og Olav Overvoll den 13. oktober 2009 

 

Sammendrag 

 

Det undersøkte området ligger i dalføret Haugsdalen som ligger ca. 5,5 km (i luftlinje) sør for Matre i 

Masfjorden. Elven i Urgjelet har sin opprinnelse i flere små vann sørvest for lokaliteten og løper ut i 

Haugsdalselva rett vest for Haukelandsvatnet. Lokaliteten er øst/nordøstvendt og ligger i et område 

med skogkledde åser og bratte fjellsider. Topografien er vekslende og preges av bratte lisider og gjel. 

Bekkekløften er relativt åpen i nedre del. Lenger oppe blir kløften trangere og det finnes en ganske 

høy bergveggsrekke på sørsiden av elven. 

 

Urgjelet har liten variasjon i berggrunn og vegetasjonstyper og middels variasjon i topografi. 

Forvaltningsområdet ligger i sin helhet i et område med granittisk gneis, en svært vanlig bergart som 

er hard og relativt næringsfattig. Løsmassene i lokaliteten består av skredmateriale. Klimaet er preget 

av svært 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 ligger i gjennomsnitt rundt 

4000 mm.  

 

Forvaltningsforslaget i Urgjelet sammenfaller med avgrenset naturtype bekkeløft og bergvegg (F09). 

Vegetasjonen preges av meget ung gjengroingsskog av bjørk og det er svært lite død ved. Nedenfor 

forvaltningsområdet finnes massive plantefelter med gran og sitkagran. Området har en karrig, 

artsfattig kryptogamflora. I elven dominerer vanlige arter som mattehutre (Marsupella emarginata) og 

bekketvebladmose (Scapania undulata), men med innslag av kystsotmose (Andreaea alpina) på 

blokkene over flommålet. Elven har flere terskler med små fossefall uten at dette gir klare utslag i 

mosefloraen. I de steile lisidene på nordsiden av elven er marken sigevannspåvirket og en finner store 

arealer dominert av blåtopp og torvmoser. Bjønnkam er viktig både i bjørkeskogen og i åpne partier på 

steinet mark.  

 

Bare nedre del av det foreslåtte forvaltningsområdet ble undersøkt, men vi vurderer det som lite 

sannsynlig at rødlistearter kan finnes høyere opp i kløften. De massive plantefeltene preger området 

negativt.  

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder ikke lokaliteten 

prioriterte skogstyper. Lokaliteten oppfyller i liten grad det ansvaret Norge, på bakgrunn av landets 

topografi, bør ha for bekkekløfter.  

 

Samlet sett vurderes Urgjelet som lokalt verdifull (C i naturtypesammenheng) – verdi 1. 
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LOKALITET 103: NORDGJELEN    4 POENG 
Referansedata  Lok. 103 

Kommune Masfjorden 
Naturtype Bekkekløft og bergvegg (F09) og Gammel fattig edelløvskog (F02) 

Vegetasjonssone Sørboreal (nedre del) og mellomboreal (øvre del) 

Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) 

Vegetasjonstype Gråor-almeskog, gråor-heggeskog og blåbærskog. 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 316122 6757557  

Høyde over havet 80 – 360 moh. 

Areal 1034 daa 

Inventert  Per G. Ihlen og Arne Herre Staveland 23. oktober 2009 

 

Sammendrag 

Det undersøkte området ligger ca. 4 km nord for Matre i Masfjorden kommune. Elven i bekkekløften 

har sitt utspring fra Hopstølsvatnet (ca. 560 moh). Kløften er sørvendt, brei og har bratte fjellsider, 

spesielt i øvre deler av lisidene. I bunnen av kløften ligger mye løs stein og større blokker, og langs 

sidene er det enkelte steder stor fare for utrasninger. I tillegg finnes en del mindre bergvegger. Elven 

danner flere steder tydelige fossefall, men aldri fossesprøytsoner. Berggrunnen består av granittisk 

gneis og løsmassene består av skredmateriale. Klimaet er preget av svært mye nedbør og mange 

nedbørsdager per år, samt relativt kjølige somre og milde vintre. På grunn av et stort høydespenn, er 

det derfor klimatiske variasjoner mellom øvre og nedre del av bekkekløften. Middeltemperaturen i 

løpet av et år ligger mellom 4-6 °C i øvre del og 6-8 °C i nedre del av bekkekløften.  

 

Forvaltningsforslaget sammenfaller med bekkekløft og bergvegg (F09). I de øverste delene av 

dalsidene dominerer blåbærskog med bjørk. Nedover i liene overtar både lavurt-, småbregne- og 

storbregneskoger. Det østvendte partiet i bekkekløftens nedre del (”gammel fattig edelløvskog”), kan 

klassifiseres som den truete vegetasjonstypen gråor-almeskog (D5). I denne vegetasjonstypen har det 

tidligere vært beite- og slåttemark. Helt nede i dalbunnen, mot elvestrengen, er det gråor-heggeskog. 

Med unntak av store og gamle almetrær, der mange er styva, er skogen i kløften for det meste ung. 

Nyere hogstinngrep finnes ikke. Gammel naturskog mangler. Det er noe død ved i bekkekløften, men 

kontinuiteten er liten. Skogen i bekkekløften har for det meste høy til særs høy bonitet. 

 

Samlet sett er artsmangfoldet rikt og inneholder flere arter med oseanisk utbredelse. Av eksempler på 

artsfunn kan nevnes stor køllelav (Baeomyces placophyllus), klobekkemose (Hygrohypnum 

ochraceum), bekkegråmose (Racomitrium aquaticum), kysttvebladmose (Scapania gracilis), småstylte 

(Bazzania tricrenata), putevrimose (Tortella tortuosa), kystpute (Cladonia subcervicornis) og 

gullhårmose (Breutelia chrysocoma). Epifyttfloraen er relativ rik med bl.a. mye av skorpelaven 

Mycobilimbia pilularis på en stor og styvet alm (NT). Av andre arter på alm kan nevnes Bacidia 

circumsepta, lungenever (Lobaria pulmonaria) og vanlig skjellfiltlav (Psoroma hypnorum). Rogn har 

mange arter i lungeneversamfunnet, for eksempel vanlig blåfiltlav (Degelia plumbea), sølvnever 

(Lobaria amplissima), lungenever (Lobaria pulmonaria), rund porelav (Sticta fuliginosa) og 

buktporelav (Sticta sylvatica). Det er lite død ved, men av arter fra dette substratet kan nevnes 

rødmuslingmose (Mylia taylorii) og sagtvebladmose (Scapania umbrosa) og lys vedskriftlav 

(Xylographa trunciseda). I blåbærskogen finnes ofte store mengder storvrenge (Nephroma arcticum). 

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder lokaliteten den 

prioriterte skogstypen gråor-almeskog. Blåbærskogene med bjørk i de høyestliggende delene av 

bekkekløften må regnes som kystbjørkeskoger og er derfor også viktige. Lokaliteten oppfyller i stor 

grad det ansvaret Norge, på bakgrunn av landets topografi, bør ha for bekkekløfter.  

 

Samlet sett vurderes Nordgjelen som mellom nasjonalt og regionalt verdifull, med vekt på 

nasjonal verdifull (A/B i naturtypesammenheng) – verdi 4. 
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MODALEN KOMMUNE 

 

 
 
Figur 13. Beliggenheten til de undersøkte lokalitetene i Modalen kommune. 
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LOKALITET 105: NØTTVEIT     4 POENG 
Referansedata  Lok. 105 

Kommune Modalen 

Naturtype Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Sørboreal  

Vegetasjonsseksjon Mellom klart oseanisk (O2) og sterk oseanisk, humid underseksj. (O3h) 

Vegetasjonstype Røsslyng-blokkebærfuruskog og blåbærskog 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 319669 - 6740871  

Høyde over havet 30 – 270 moh. 

Areal 86 daa 

Inventert  Per G. Ihlen og Kurt Urdal 2. oktober 2009.  

 

Sammendrag 

Bekkekløften, med elven Nøttveitelva, er sørøstvendt og ligger på vestsiden av Romarheimsfjorden 

ved Riksvei 569 i Modalen kommune. Forvaltningsområdet er markert i terrenget, godt synlig og 

ligger i et landskap karakterisert av bratte fjellvegger ned mot fjorden. Bekkekløften er trang og dyp 

og alle gjelene og vertikale bergvegger gjorde at det meste av selve bekkekløften ikke var mulig å 

undersøke.  

 

Berggrunnen består av granittisk gneis og området består ellers av bart fjell med stedvis tynt 

løsmassedekke. Klimaet er preget av svært mye nedbør og mange nedbørsdager per år (årsnedbøren 

ca. 4000 mm). Sommertemperaturen er lav, mellom 10-15 °C i gjennomsnitt i juli og august. 

Vintertemperaturen er relativt høy, og kaldeste måned, har en gjennomsnittstemperatur rundt 0 °C. 

Forvaltningsområdet sammenfaller med naturtypen bekkekløft og bergvegg, som går mellom 

høydekotene 30 m og 270 m. Forvaltningsområdet har ingen inngrep og arronderingen er god.  

 

Den dominerende vegetasjonstypen i forvaltningsområdet er røsslyng-blokkebærfuruskog, kyst-

utforming (A3c). Den er mest utbredt i de høyereliggende delene av bekkekløften og ned mot de 

midtre delene. I de nedre delene av bekkekløften er vegetasjonen mer heterogen og inneholder også 

mye blåbærskoger (A4). Bekkekløften grenser til naturtypen rik edelløvskogen og i denne delen av 

forvaltningsområdet dominerer eik. Ingen av skogstypene regnes som truet i Norge. Furuskogene er 

relativt unge, selv om enkelte trær er noe eldre. Det er lav til middels boniteten i området, og mye er 

også impediment. Det er ingen granplantefelter i forvaltningsområdet og bare spor av enkelte eldre 

hogstinngrep (gjengrodde stubber). Gammel naturskog finnes bare som fragmenter i de delene av 

bekkekløften som er vanskelig tilgjengelig. Skogbildet er relativt homogent i form av en liten sjikting. 

Død ved er mest begrenset til noe liggende død furu.  

 

Karplantefloraen er typisk for røsslyng-blokkebærfuruskog og blåbærskogen, men i tillegg til furu og 

bjørk, finnes også mer varmekjære arter som eik og hassel, Av arter fra bunnsjiktet i skogen kan 

nevnes heimose (Anastrepta orcadensis) og storstylte (Bazzania trilobata). På berg nær, og delvis 

nedsenket i elva, er det store mengder av vanlig knøllav (Placopsis gelida). Epifyttfloraen er samlet 

sett relativ fattig, men på enkelte storvokste furutrær ble brun korallav (Sphaerophorus globosus) og 

sukkerlav (Hypogymnia farinacea) registrert. Rogn har et brukbart utviklet lungeneversamfunn med 

grynfiltlav (Pannaria conoplea), lungenever (Lobaria pulmonaria) og muslinglav (Normandina 

pulchella). I midtre og nedre deler finnes flere storvokste eiketrær med for eksempel Arthonia didyma, 

grynvrenge (Nephroma parile) og ryemose (Antitrichia curtipendula). På eik, omtrent ved høydekote 

80 m og på østsiden av elva, ble kystvortelav (Pertusaria multipuncta, VU) registrert.  

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, fyller lokaliteten noe av manglene i 

skogvernet når det gjelder oseanisk furuskog, samt i stor grad det ansvaret Norge har for bekkekløfter. 

 

Samlet sett vurderes Nøttveit som mellom nasjonalt og regionalt verdifull (A/B i 

naturtypesammenheng) – verdi 4. 
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LOKALITET 108: EIKHAUGANE    5 POENG 
Referansedata Lok. 108 

Kommune Modalen 

Naturtype Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Sørboreal 

Vegetasjonsseksjon Mellom klart oseanisk (O2) og sterk oseanisk, humid underseksj. (O3h) 

Vegetasjonstype Røsslyng-blokkebærfuruskog, blåbærskog, blåbær-edelløvskog (D1) og 

lavurt-edelløvskog (D2). 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 328402 6748182 

Høyde over havet 40 – 200 moh. 

Areal 46 daa 

Inventert  Per G. Ihlen og Kurt Urdal, 29. september 2009 

 

Sammendrag 

Eikhaugane ligger rett nord for Nesheim ved Riksvei 569 i Modalen kommune. Elven i bekkekløften 

renner i sørøstlig retning fra Kollebotnen og har utløp i Moelvi. Bekkekløften er godt synlig fra 

hovedveien nedenfor og landskapet er karakterisert av høye fjell, ofte med bratte fjellvegger. 

Bekkekløften er dyp og bratt, noe som gjorde at det meste av bekkekløften ikke var mulig å 

undersøke. Ned i selve elveløpet finnes mange store steinblokker.  

 

Berggrunnen består av granittisk gneis og området består ellers av bart fjell med tynt løsmassedekke. 

Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år (årsnedbøren ligger på over 4000 

mm). Sommertemperaturen ligger på mellom 15-20 °C i gjennomsnitt i juli og august. Kaldeste måned 

har snittemperatur rundt -1 °C og middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 6-8 °C. 

Forvaltningsområdet sammenfaller med naturtypen bekkekløft og bergvegg. Grensene til bekkekløften 

overlapper i sørvest med en rik edelløvskog. Dette området foreslår vi å inkludere i bekkekløften. 

Bekkekløften ligger mellom høydekotene 40 m og 200 m. Forvaltningsområdet har ingen tekniske 

inngrep og arronderingen er god.  

 

Røsslyng-blokkebærfuruskoger, kyst-utforming (A3c) og blåbærskoger (A4) dominerer. Det er bare i 

nederste del at det er noe blåbær-edelløvskog (D1) og lavurt-edelløvskog (D2). Sistnevnte regnes som 

noe truet (VU) i Norge. Furuskogen er relativ ung, mens skogen dominert av eik er noe eldre. Gammel 

naturskog mangler. Furuskogene i bekkekløften har middels til høy bonitet, mens edelløvskogen har 

høy bonitet. Enkelte små granplantefelt og enkelte spor etter hogstinngrep finnes. Edelløvskogen har 

god sjiktning, mens furuskogen er mer homogen. Det er noe død ved i forvaltningsområdet. 

 

Av karplanter finnes vanlige arter for røsslyng-blokkebærfuruskogen, mens edelløvskogen domineres 

av eik i tresjiktet, men arter som alm (NT), bjørk og osp finnes også. Den rødlista karplanten hvitkurle 

(VU) finnes også. Av kryptogamer i bunnsjiktet i skogene og på berg ved elveløpet, finnes mest 

vanlige arter. Epifyttfloraen er middels rik og inneholder arter som for eksempel furuglanslav 

(Protoparmelia ochrococca) på furu, piggstry (Usnea subfloridana) på bjørk, grynfiltlav (Pannaria 

conoplea), kystfiltlav (Pannaria rubiginosa) og ospeildkjuke (Phellinus tremulae) på osp og Lecanora 

argentata og skrubbenever (Lobaria scrobiculata) på rogn. Vortekantlav (Lecanora chlarotera) og 

rimvortelav (Pertusaria ophthalmiza) ble observert på eik. Det mest interessante funnet var det av 

huldrestry (Usnea longissima) på bjørk. Arten regnes som sterkt truet (EN) i Norge. Forekomsten i 

Modalen representerer også et vestlig ytterpunkt i artens utbredelse i Skandinavia  

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, fyller lokaliteten noe av manglene i 

skogvernet når det gjelder oseanisk furuskog, samt i stor grad det ansvaret Norge har for bekkekløfter. 

 

Samlet sett vurderes Eikhaugane som nasjonalt verdifull (A i naturtypesammenheng) – verdi 5  
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LOKALITET 109: FOSSERINNEN, ALMELIDALEN 3 POENG 

Referansedata  Lok. 109 

Kommune Modalen 

Naturtype Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Sørboreal 

Vegetasjonsseksjon Mellom klart oseanisk (O2) og sterk oseanisk, humid underseksj. (O3h) 

Vegetasjonstype Blåbærskog og røsslyng-blokkebærfuruskog (mest). 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 330644 - 6747770  

Høyde over havet 100 – 200 moh. 

Areal 12 daa 

Inventert  Per G. Ihlen Og Kurt Urdal, 29. september 2009 

 

Sammendrag 

Bekkekløften er nordøstvendt og ligger på sørsiden av Modalen ved Riksvei 569, ca. 1 km sørøst for 

Nedre Helland i Modalen kommune. Forvaltningsområdet er markert i terrenget, men lite synlig fra 

riksveien. Området ligger i et landskap som er karakterisert av relativt lave fjell ned mot elvedalen. 

Bekkekløften er åpen og aldri særlig dyp og inneholder vertikale bergvegger, men ingen typiske gjel.  

 

Berggrunnen består av granittisk gneis, og det er bart fjell i hele forvaltningsområdet med stedvis tynt 

løsmassedekke. Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år (omtrent 4000 mm). 

Sommertemperaturen ligger mellom 15 °C og 20 °C i gjennomsnitt i juli og august. Kaldeste 

vintermåned (februar), har snittemperaturer mellom -3 °C og -1 °C. Forvaltningsområdet 

sammenfaller med avgrenset naturtype (mellom høydekotene 100 m og 200 m). Vestgrensen er satt i 

forhold til en kraftlinje og et lite granplantefelt, mens østgrensen følger topografien. Bekkekløften er 

ikke oppskåret på grunn av tekniske inngrep og arronderingen er middels god.  

 

De dominerende vegetasjonstypene i forvaltningsområdet er røsslyng-blokkebærfuruskog, kyst-

utforming (A3c) og blåbærskoger (A4). Enkelte mindre partier med småbregne- og lavurtpreg i skogen 

finnes også. Spesielt i de nedre delene er det flere innslag av varmekjære treslag (eik og hassel). Ingen 

av skogstypene regnes som truet i Norge Det meste av skogen i bekkekløfta er ung, selv om enkelte 

partier har noe høyere alder (litt preg av eldre naturskog). Skogbildet er relativt heterogent i form av 

noe sjiktning. Det finnes ingen nyere hogstinngrep selv om deler av skogen har høy bonitet. Et mindre 

granplantefelt finnes i lokaliteten. Det er noe død ved i forvaltningsområdet, mest liggende.  

 

I tillegg til furu og bjørk, finnes noe eik, osp og rogn i tresjiktet. Feltsjiktet inneholder vanlige arter for 

røsslyng-blokkebærfuruskoger og blåbærskoger. Av arter fra bunnsjiktet i skogen kan nevnes heimose 

(Anastrepta orcadensis), kystreinlav (Cladonia portentosa), fleinljåmose (Dicranodontium 

denudatum) og storstylte (Bazzania trilobata). I blåbærskogene finnes til dels mye prakthinnemose 

(Plagiochila asplenioides) i bunnsjiktet, samt noe rosettmose (Rhodobryum roseum), liljekonvall og 

skogrørkvein på noe mer rik skogsbunn. På berg nær elva ble vanlige vannmoser registrert og fra 

vertikale bergvegger kan nevnes sitronlav (Arthrorhaphis citrinella) og til dels store mengder av 

rødmuslingmose (Mylia taylorii). Gammelgranlav (Lecanactis abietina) vokser rikelig på bjørk og fra 

rogn kan nevnes vortekantlav (Lecanora chlarotera). I nedre deler av lokaliteten finnes eik med for 

eksempel skrubbenever (Lobaria scrobiculata), Mycobilimbia pilularis, hornflik (Lophozia 

longidens), Pertusaria pupillaris og hodeskoddelav (Menegazzia terebrata). Sistnevnte regnes som 

sårbar (VU) i Norge. Av arter på død kan nevnes piggtrådmose (Blepharostoma trichophyllum), 

stubbeglefsemose (Cephalozia catenulata) og sagtvebladmose (Scapania umbrosa). 

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, fyller lokaliteten noe av manglene i 

skogvernet når det gjelder oseanisk furuskog, men i liten grad det ansvaret Norge har for bekkekløfter. 

 

Samlet sett vurderes Fosserinnen, Almelidalen som regionalt verdifull (B i 

naturtypesammenheng) – verdi 3. 
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OSTERØY KOMMUNE 

 

 
Figur 14. Beliggenheten til den undersøkte lokaliteten i Osterøy kommune. 
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LOKALITET 117: ØST FOR TONI    2 POENG 

Referansedata  Lok. 117 

Kommune Osterøy 

Naturtype Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Sørboreal (100 %) 

Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 

Vegetasjonstype Blåbærskog (A4) og småbregneskog (A5) 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 316106 6733808  

Høyde over havet 0 – 170 moh. 

Areal 69 daa 

Inventert  Hans Blom og Kurt Urdal 14. august 2009 

 

Sammendrag 

Bekkekløften ligger ca. 1 km nordvest for Heimvik, på nordenden av Osterøy. Elven i kløften renner i 

nordøstlig retning mellom Verafjellet (314 moh) og Bjørnekanten (245 moh) med utløp i 

Romarheimsfjorden. Østsiden har bratte dalsider og flere høye bergvegger, vestsiden har jevn stigning, 

men typiske gjel dannes ikke. Vannstrengen går mest under blokker. Berggrunnen består av granittisk 

gneis og det er ellers bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke. Klimaet er preget av mye nedbør, med 

mange nedbørsdager per år, samt relativt kjølige somre og milde vintre. Middeltemperaturen i løpet av 

et år ligger mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 3000 mm. 

 

Forvaltningsområdet er oppskåret av en eldre kraftlinje som går gjennom dalen i vestskråningen. En 

hytte er bygd helt i nordvest. Arronderingen er derfor middels god. Blåbærskog dominerer, men med 

innslag av småbregneskog i åpne, fuktige partier langs elven. Bjørk og rogn er dominerende treslag, 

mens furu dominerer i øvre deler. Noen få små gråorkratt opptrer på østsiden og i midtre og nedre del 

og i skråningen på vestsiden finnes et åpent ospeholt samt noe hassel. Karplantefloraen er typisk for 

blåbærskog. I fuktigere partier med småbregneskog dominerer smørtelg og skogburkne. Skogen er ung 

og det er lite variasjon i aldersfaser. Det er spredte forekomster med død ved i bekkekløften, men 

elementer av gammelskog mangler. Ellers er skogen kulturpreget og det er spor etter nyere 

plukkhogst. Skogen i bekkekløften har høy til særs høy bonitet.  

 

Berggrunnen er relativt fattig, og tross den nordvendte eksponeringen er det et lite variert 

artsmangfold også i lav- og mosefloraen. Epifyttfloraen er relativt fattig. På enkelte av trærne, samt på 

rogn opptrer arter i lungeneversamfunnet: buktporelav (Sticta sylvatica), grynporelav (Sticta limbata), 

kystvrenge (Nephroma laevigata) og grynfiltlav (Pannaria conoplea). På osp ble kystfiltlav (Pannaria 

rubiginosa), skålfiltlav (Pannaria pezizoides) og askkjølmose (Zygodon conoideus) registrert.  

Dalgangen har høy luftfuktighet og moser som heimose (Anastrepta orcadensis), rødmuslingmose 

(Mylia taylorii) og fleinljåmose (Dicranodontium denudatum) preger vegetasjonen i heiterreng nær 

elven. I øverste del ble også grannkrekmose (Lepidozia pearsonii) funnet. Av fuktighetskrevende 

kryptogamer på stein langs elven dominerer mattehutremose (Marsupella emarginata). Den oseaniske 

tannåmemose (Gymnomitrion crenulatum) ble observert sparsomt ett sted på en stor vestvendt 

bergvegg og ròtedraugmose (Anastrophyllum michauxii) på en skyggefull bergvegg på østsiden.  På 

død ved, hovedsaklig bjørk, dominerer larvemose (Nowellia curvifolia) og fleinljåmose 

(Dicranodontium denudatum). Stubbeglefsemose (Cephalozia catenulata) og sagtvebladmose 

(Scapania umbrosa) ble funnet på langt nedbrutte læger nær elven. 

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, finnes den priorterte skogstypen 

kystbjørkeskog i liten grad. Bekkekløften øst for Toni vurderes til å i liten grad oppfylle det ansvaret 

Norge bør ha for bekkekløfter, på bakgrunn av landets topografi.  

 

Bekkekløften øst for Toni vurderes som lokalt verdifull (C i naturtypesammenheng) – verdi 2. 
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SAMNANGER KOMMUNE 

 

 
 
Figur 15. Beliggenheten til de undersøkte lokalitetene i Samnanger kommune. 
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LOKALITET 119: ROLVSVÅGEN    3 POENG 
Referansedata  Lok. 119 

Kommune Samnanger 

Naturtype Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Sørboreal (100 %) 

Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 

Vegetasjonstype Røsslyng-blokkebærfuruskog, blåbær- og lavurtskog. 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 312662 6690719  

Høyde over havet 80 – 150 moh. 

Areal 44 daa 

Inventert  Per G. Ihlen og Hans H. Blom den 11. september 2009 

 

Sammendrag 

Bekkekløften ligger på vestsiden av Samnangerfjorden, ca. 6,5 km sør for Trengereid i Samnanger 

kommune. Elven i bekkekløften renner i nordøstlig retning fra Langavatnet (190 moh.) til 

Rolsvågvatnet (38 moh.). Kløften er smal og bare enkelte steder med bratte bergvegger. I bunnen 

ligger mye løs stein og større blokker, og langs sidene er det fare for utrasninger. I øvre del og på 

nordsiden er det et stort areal med hellende og svaforma berg. Berggrunnen består av metabasalt og 

det er ellers bart fjell i forvaltningsområdet med stedvis tynt løsmassedekke. Klimaet er preget av mye 

nedbør og mange nedbørsdager per år, samt relativt kjølige sommerdager og milde vintre.  

Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 6-8 °C. Årsnedbøren ligger på rundt 3000 mm. 

 

Forvaltningsområdet er avgrenset slik at et lite elveørpreget område ved elvens utløp inngår i 

forvaltningsområdet. Røsslyng-blokkebærfuruskog, kystutforming (A3c), med furu i tresjiktet 

dominerer øverst i sidene av bekkekløften. Nedenfor er det et belte med blåbærskog (A4) med bjørk 

og furu som dominerende treslag. Nederst i bekkekløften dominerer lavurtskog (B1) med bjørk og 

gråor i tresjiktet. Furutrærne viser noe variasjon i størrelse og alder, men stort sett ser furuskogen ut til 

å være relativt ung. Spor av hogstinngrep ble ikke registrert. Gammel naturskog finnes derfor bare 

som fragmenter. Det er det lite død ved og kontinuiteten er liten. Skogen i bekkekløften har middels 

bonitet og ingen deler av området er utnyttet til granplantefelter.  

 

Epifyttfloraen er relativ fattig. På bjørk og delvis furu i nedre del finnes den suboseaniske 

furuglanslaven (Protoparmelia ochrococca). Av fuktighetskrevende kryptogamer på stein langs elven 

ble det registrert vanlige arter for slike miljøer. Ved en foss i nedre del ble krusfellmose (Neckera 

crispa) funnet på rike berg og den relativt sjeldne evjebekkemose (Hygrohypnum eugyrium) på 

blokker. Sumpsaftmose (Riccardia chamaedryfolia), bleikkrylmose (Plagiobryum zierii) og 

dronningmose (Hookeria lucens) kan også nevnes fra rike sig. På vertikale berg nær elven vokser en 

del kalkkrevende arter som for eksempel kammose (Ctenidium molluscum), puteplanmose (Distichum 

capillaceum), Gymnostomum aeruginosum, skjøtmose (Preissia quadrata) og putevrimose (Tortella 

tortuosa). Prakttvebladmose (Scapania ornithopodioides) og fjordtvebladmose (Scapania nemorea) 

ble observert ved foss i øvre del. Hornskovlmose (Odontoschisma denudatum) ble observert på våt 

humusjord dominert av torvmoser. Trøsåtemose (Campylopus flexuosus) vokser på berg i furuskogen. 

Karplantefloraen består av arter karakteristisk for de nevnte vegetasjonstypene, men grønnburkne og 

hinnebregne helt øverst i bekkekløften kan nevnes. Ingen rødlistearter ble registrert. 

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder lokaliteten i liten grad 

den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog. Bekkekløften fyller muligens også noe av manglene når det 

gjelder oseanisk furuskog, men området ligger imidlertid ikke i en sterkt oseanisk seksjon. Rolvsvågen 

oppfyller i middels grad det ansvaret Norge bør ha for bekkekløfter. Rolvsvågen inneholder derfor 

bare i liten grad skogstyper som mangler i skogvernet.  

 

Samlet sett vurderes Rolvsvågen som regionalt verdifull (B i naturtypesammenheng) – verdi 3.  
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LOKALITET 120: SMÅDALSELVA    3 POENG 

Referansedata  Lok. 120 

Kommune Samnanger 

Naturtype Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Sørboreal (100 %) 

Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 

Vegetasjonstype Storbregne- og høystaudeskog, noe blåbær-, lavurt- og småbregneskog 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 321248 6696902  

Høyde over havet 70 – 220 moh.  

Areal 42 daa 

Inventert  Per G. Ihlen og Hans Blom den 18. august 2009 

 

Sammendrag 

Bekkekløften ligger innerst i Samnangerfjorden, rett sør for tettstedet Tysse. Bekkekløften er 

nordvendt, lang og smal, og enkelte steder med bratte sider. Den skjærer seg flere steder ned i fuktige 

og ustabile jordmasser. Det er flere små fosser her, men som ikke danner fossesprøytsoner. Flere 

steder er det rikelig med stein og i tillegg finnes store blokker. Typiske gjel mangler. Bergrunnen 

består av fyllitt og glimmerskifer. Det er mye bart fjell, stedvis med tynt løsmassedekke. Klimaet er 

preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år og relativt kjølige sommerdager og milde vintre. 

Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 6-8 °C, årsnedbøren mellom 2000 og 4000 mm. 

Vegetasjonen består mest av storbregne- og høystaudeskoger. På tørrere partier er det blåbær-, lavurt- 

og småbregneskoger. Totalt sett bærer området preg av gjengrodd innmark og det er vanskelig å 

gruppere området i tydelige vegetasjonstyper. I tresjiktet er ask, hassel, rogn, selje, gråor og bjørk 

vanlig. Sjiktningen er lite variert og skogen fremstår samlet sett som relativt homogen. Skogsmarka 

har høy til særs høy bonitet i hele lokaliteten og flere granplantefelter finnes ved lokaliteten. 

Naturalisert platanlønn finnes også i forvaltningsområdet og noen partier med nyere hogstinngrep. 

Eldre sammenhengende naturskog mangler i hele kløften, bare enkelte gamle trær.  

 

Artsmangfoldet er middels rikt, flere næringskrevende arter ble registrert, men ingen rødlistede arter. 

Karplantefloraen er stedvis rik (for eksempel bringebær, dvergjamne, grønnburkne, gulsildre, 

hvitbladtistel, junkerbregne og myske). Langs elven i nedre del er det arter som indikerer litt rikere 

bergarter: klobekkemose (Hygrohypnum ochraceum), lurvbekkemose (H. luridum) og kammose 

(Ctenidium molluscum). Enkelte steder er det små fosser med arter som Ionaspis lacustris, 

grannkrekmose (Lepidozia pearsonii) og heimose (Anastrepta orcadensis) på stein. På bergvegger nær 

elveløpet vokser bl.a. stor køllelav (Baeomyces placophyllus), dronningmose (Hookeria lucens), 

Micarea lutulata, lurvteppemose (Porella cordaeana), revemose (Thamnobryum alopecurum), 

krusfellmose (Neckera crispa), skøytmose (Preissia quadrata) samt den svakt østlige nåleputemose 

(Plagiopus oederianus). Av andre arter på rikt berg kan nevnes gullhårmose (Breutelia chrysocoma), 

Gymnomitrium aeruginosum og storklokkemose (Encalypta streptocarpa). Det mest interessante 

stedet var en steinblokk midt i elven omtrent ved høydekote 170 m med prakttvebladmose (Scapania 

ornithopodioides). På bergveggene på østsiden av steinblokken ble kystblæremose (Frullania jackii) 

funnet sparsomt på loddrett bergvegg. Frå styva ask, kan nevnes vrengefellmose (Neckera pumila), 

muslinglav (Normandina pulchella), skålfiltlav (Protopannaria pezizoides), trådkjølmose (Zygodon 

rupestris) og askkjølmose (Z. conoideus). Krusfellmose (Neckera crispa) ble funnet på eldre osp, 

Lecanora argentata rikelig på gråor og grynfiltlav (Pannaria conoplea) og rund porelav (Sticta 

fuliginosa) på selje. Av moser i skogsbunnen er kystmose (Loeskeobryum brevirostre) vanlig.  

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder lokaliteten ingen 

prioriterte skogstyper. Smådalselva oppfyller bare i liten grad det ansvaret Norge, på bakgrunn av 

landets topografi, bør ha for bekkekløfter. 

 

Samlet sett vurderes Smådalselva som regionalt verdifull (B i naturtypesammenheng) – verdi 3. 
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LOKALITET 122: HULLABOTN    3 POENG 

Referansedata  Lok. 122 

Kommune Samnanger 

Naturtype Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Mellomboreal (100 %) 

Vegetasjonsseksjon Klart til sterkt oseanisk seksjon (O2-O3) 

Vegetasjonstype Blåbær-, lavurt- og høystaudepreg 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 328453 6701252  

Høyde over havet 470 – 510 moh. 

Areal 7 daa 

Inventert  Per G. Ihlen, Hans Blom og Magne Sætersdal den 21. oktober 2009 

 

Sammendrag 

Bekkekløften ligger ca. 2,5 km øst for Børdalen i Samnanger kommune, i dalsøkket Hullabotn som er 

omringet av Børdalsfjellet i sør, Vorefjellet i øst og Tøfjellet (795 moh) og Grøet (920 moh) i nord. 

Bekkekløften er sørvendt, svært smal og danner gjel med vertikale bergvegger på mesteparten av 

strekningen. I bunnen av kløften ligger en del løs stein og større blokker. Et sted er det et mindre 

fossefall, men som ikke danner egen fossesprøytsone.  Elven i bekkekløften danner aldri tydelige 

svinger og renner for det meste under steinsatt grunn. Bergrunnen består for det meste av granitt, men 

inne i mellom er det små partier med mineralrik bergrunn. Klimaet er preget av svært mye nedbør og 

mange nedbørsdager per år, samt kjølige somre og milde vintre. Middeltemperaturen i løpet av et år 

ligger mellom 4-6 °C. Årsnedbøren ligger i gjennomsnitt over 4000 mm. 

 

Forvaltningsområdet sammenfaller med naturtypen bekkekløft og bergvegg (F09). Vegetasjonen i 

øvre deler av bekkekløften består av blåbærskog (A4) med bjørk i tresjiktet, samt noe furu, hegg, osp, 

selje og rogn. Nede i selve kløften derimot, er det karakteristisk med mye fin til grov stein og her er 

det en mosaikk av både blåbær-, lavurt- og høystaudearter. Skogen nede i kløften er mest fraværende. 

Et lite parti med ung bjørkeskog finnes i nedre del. Skogene er uproduktive da de for det meste står på 

grunnlendt mark/impediment. Død ved er omtrent fraværende i hele bekkekløften.  

 

Relativ fattig berggrunn, sørlig eksposisjon og en beliggenhet såpass høyt over havet, gjør at 

bekkekløften inneholder få arter. Epifyttfloraen er fattig. Av fuktighetskrevende moser på stein ved 

elven, ble det hovedsaklig registrert vanlige arter for slike miljøer, med rødmesigmose (Blindia acuta) 

og bekkelundmose (Sciuro-hypnum plumosum) som dominante. Av skorpelav med samme økologi kan 

nevnes bekkekartlav (Rhizocarpon lavatum) og Rhizocarpon hochstetteri s.lat. Enkelte steder er det 

innslag av kystsotmose (Andreaea alpina) og svagråmose (Racomitrium macounii) på blokker. Det 

mest interessante artsfunnet er klubbemose (Oedipodium griffithianum) som ble funnet i en tue på 

jordfylte bergsprekker på den vestvendte siden. Arten er primært knyttet til fjellet, men har flere 

forekomster ved elver i bekkekløfter i skogslandskapet. Fjellarten rabbeåmemose (Gymnomitrion 

concinnatum) ble også observert på silikatberg på denne siden. Bergveggene har mineralrike partier 

med innslag av krevende arter på den østvendte siden av kløften: Skortejuvmose (Anoectangium 

aestivum) og putevrimose (Tortella tortuosa). På skiferberg der det var innsalg av høystaudemark ble 

følgende næringskrevende arter registrert: Kammose (Ctenidium molluscum), kystblomstermose 

(Schistidium strictum), repmose (Pterigynandrum filiforme) og bleikkrylmose (Plagiobryum zierii). 

Karplantefloraen er variert og har innslag av både blåbær- lavurt- og høystaudearter. I tillegg finnes 

enkelte fjellarter. Av karplanter kan nevnes aksfrytle, bergfrue, bringebær, fjellfrøstjerne, 

fjellmarikåpe, hengeaks, hvitsoleie, junkerbregne, mjødurt, rosenrot, sauetelg og vendelrot.  

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder lokaliteten ingen 

prioriterte skogstyper. Som bekkekløft er Hullabotn verdifull på grunn av sin karakteristiske topografi.    

 

Samlet sett vurderes Hullabotn som regionalt verdifull (B i naturtypesammenheng) – verdi 3. 
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TYSNES KOMMUNE 

 

 
 
Figur 16. Beliggenheten til den undersøkte lokaliteten i Tysnes kommune. 
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LOKALITET 128: TVERRELVA   3 POENG 

Referansedata  Lok. 128 

Kommune Tysnes 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Sørboreal   

Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 

Vegetasjonstyper Høystaude-, storbregne-, lavurtskog, noe røsslyng-blokkebær furuskog 

UTMWGS84 Sentralpunkt: 32 V 314559 6659582  

Høyde over havet 100 – 180 moh. 

Areal 30 daa 

Inventert  Per G. Ihlen og Olav Overvoll den 25. oktober 2009 

 

Sammendrag 

Det undersøkte området ligger ca. 800 meter sør for Vevatnet, helt øst på Tysnes. Elven i kløften heter 

Tverrelva og svinger seg ned fra Etlådnefjellet mot Ådnastegen (i nord), fortsetter mot øst ned fra 

fjellet og renner ut i Vevatnet. Bekkekløften skjærer seg flere steder ned i fuktige og ustabile 

jordmasser. Det er relativt jevn helning i kløften med flere små fosser som ikke danner 

fossesprøytsoner. Flere steder er det rikelig med stein i områdene ned mot elvestrengen og i tillegg 

finnes enkelte blokker og noen mindre vertikale bergvegger. Typiske gjel mangler. Berggrunnen i 

forvaltningsområdet består av kvartsitt i øvre del og langs sidene et stykke nedover i kløften. I nedre 

del og oppover i bunnen av kløften er det fyllitt og glimmerskifer. Det er ellers bart fjell med stedvis 

tynt løsmassedekke i hele lokaliteten. Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år, 

samt relativt kalde somre og milde vintre. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 6-8 °C. 

Årsnedbøren ligger i snitt på 2000-3000 mm.  

 

Det er ingen tekniske inngrep og arronderingen er god. Vegetasjonen er stort sett rik og består mest av 

lavurt-, storbregne- og høystaudeskoger. På noe mer tørrere partier, mest i øvre del, er det 

blåbærskoger. Fra bekkekløftens sørside og et lite stykke ned i dalen dominerer røsslyng-blokkebær 

furuskog. Skogen i forvaltningsområdet er hovedsakelig ung, og spesielt på nordsiden av 

bekkekløften, bærer området preg av nyere gjengroing etter opphørt beite. Sammenhengende gammel 

naturskog mangler i hele bekkekløften, bare enkelte tydelig gamle trær (mest osp) finnes. Skogbildet 

er samlet sett relativt homogent og ensaldret i form av liten sjiktning. Det er noe død ved i 

bekkekløften, men den er for det meste ung og skyldes ras som har tatt med seg mange trær og busker.  

 

Rike vegetasjonstyper gir et godt grunnlag for et middels rikt biologisk mangfold. Langs elveløpet i 

nedre del av bekkekløften er det innslag av arter som indikerer litt rikere bergarter: Rødmesigdmose 

(Blindia acuta) og kammose (Ctenidium molluscum). På bergvegger nær elveløpet vokser bl.a. 

skortejuvmose (Anoectangium aestivum), rødmuslingmose (Mylia taylorii), stor køllelav (Baeomyces 

placophyllus), Dichodontium pellucidum, dronningmose (Hookeria lucens), skøytmose (Preissia 

quadrata), gullhårmose (Breutelia chrysocoma) samt skjerfmose (Apometzgeria pubescens) på noe 

mer fuktig jord. Skorplaven Arthonia arthonioides vokser rikelig på bergvegger. Epifyttfloraen er 

fattig, men hassel er viktig her, mest fordi hasselrurlav (Thelotrema suecicum, NT) vokser rikelig på 

dette substratet. Av andre epifytter nevnes buktporelav (Sticta sylvatica) på selje. Karplantefloraen er 

rik og variert og det mest interessante funnet var det av hinnebregne ovenfor kløftens nedre grense. Av 

andre eksempler nevnes fjellmarikåpe, hvitbladtistel, junkerbregne, storfrytle og kristtorn. 

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder lokaliteten ingen 

prioriterte skogstyper. Norge bør, på bakgrunn av landets topografi, ha et spesielt ansvar for 

bekkekløfter, men Tverrelva oppfyller bare i liten grad dette ansvaret.  

 

Samlet sett vurderes Tverrelva som regionalt verdifull (B i naturtypesammenheng) – verdi 3. 
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ULLENSVANG HERAD 

 

 
Figur 17. Beliggenheten til de undersøkte lokalitetene i Ullensvang herad. 
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LOKALITET 132: HESTAGJELET    3 POENG 

Referansedata  Lok 132 

Kommune Ullensvang 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Boreonemoral og sørboreal 

Vegetasjonsseksjon Svakt oseanisk seksjon (O1) 

Vegetasjonstyper Lavurtskog (B1) 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 375617 6699232 

Høyde over havet 10 – 170 moh. 

Areal 14 daa 

Inventert  Leif Appelgren & Solbjørg Engen Torvik den 21. oktober 2009 og  

Per G. Ihlen & Olav Overvoll den 12. mai 2010 

 

Sammendrag 

Hestagjelet ligger på Eidfjordens sørside, mellom Kinsarvik og Ulsnes, nord i Ullensvang herad. 

Bekkekløften er stedvis temmelig dyp, og bergvegger, bratte gjel, skrenter og områder med noe 

blokkmark finnes. Elven renner forholdsvis bratt og omtrent i sørøst-nordvestlig retning. Innimellom 

er det små fossefall, og helt øverst i forvaltningsområdet er det et temmelig høyt loddrett fossefall. 

Berggrunnen i bekkekløften består av vulkanske bergarter. Løsmassedekket består av skredmateriale. 

Klimaet er preget av relativt kjølige somrer og milde vintre. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger 

på ca. 7 °C. Årsnedbøren er ca. 2000 mm.  

 

Vegetasjonstypen i mesteparten av kløften kan klassifiseres som lavurtskog. Verdien på skogen 

svekkes noe av en del platanlønn. Høyere opp i skråningene er det bjørk og hassel som dominerer og 

her finnes også innslag av rogn. Det er få gamle og grove trær og kun enkelte seljer er av nevneverdig 

størrelse. Nyere hogstinngrep er fraværende og gammel og sammenhengende naturskog mangler. 

Skogbildet er heterogent i form av høy diversitet av trær og flersjiktet skog. Skogen i bekkekløften har 

særs høy bonitet. Det er temmelig god tilgang på død ved, men en stor del er liggende døde trær av 

små dimensjoner og ung alder. Kontinuiteten i død ved er derfor samlet sett liten.  

 

Rik berggrunn gir grunnlag for en variert karplante- og moseflora, og lokalitetens beliggenhet i et 

lavereliggende område gir forutsetninger for varmekjære arter. Epifyttfloraen er fattig med arter som 

for eksempel ryemose (Antitrichia curtipendula), ekornmose (Leucodon sciuroides), kystårenever 

(Peltigera collina), bleik bønnelav (Buellia disciformis) og krusgullhette (Ulota crispa). På 

bergvegger nær elven ble det registrert mange kalk- eller næringskrevende moser, som for eksempel 

rødfotmose (Bryoerythrophyllum recurvirostrum), storklokkemose (Encalypta streptocarpa), 

bergrotmose (Gymnostomum aeruginosum), flatfellmose (Neckera complanata), krusfellmose 

(Neckera crispa), bleikkrylmose (Plagiobryum zieri), hårmose (Platydictya jungermannioides), 

almeteppemose (Porella platyphylla), skjøtmose (Preissia quadrata), holeblygmose (Seligeria 

donniana) og revemose (Thamnobryum alopecurum), samt lavene skålfiltlav (Protopannaria 

pezizoides), rund porelav (Sticta fuliginosa) og flishinnelav (Leptogium lichenoides). Ved elvekanten 

og på stein i elven ble det registrert vanlige mosearter og den noe mer uvanlige bekkesleivmose 

(Jungermannia lanceolata). Det er lite død ved i området som er tilstrekkelig nedbrutt for å være egnet 

for vedlevende moser og sopp, bare larvemose (Nowellia curvifolia), fingersaftmose (Riccardia 

palmata), sagtvebladmose (Scapania umbrosa), Micarea peliocarpa og stubbesyl (Cladonia 

coniocraea) ble registrert. Karplantefloraen er forholdsvis rik med flere krevende arter, som for 

eksempel strutseving, junkerbregne, hengeaks, skogstjerneblom, kranskonvall og brunrot. Det finnes 

også store bestander av skogsvingel. 

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder ikke lokaliteten slike 

skogstyper for Vestlandet. Norge bør på bakgrunn av landets topografi ha et ansvar for bekkekløfter, 

noe Hestagjelet oppfyller i middels grad.  

 

Samlet sett vurderes Hestagjelet som regionalt verdifull (B i naturtypesammenheng) – verdi 3. 
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LOKALITET 133: TVEISMEELVA    4 POENG 
Referansedata Lok. 133 

Kommune Ullensvang 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Boreonemoral og sørboreal 

Vegetasjonsseksjon Svakt oseanisk seksjon (O1) 

Vegetasjonstyper Lavurtskog  

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 376272 6700404 

Høyde over havet 50 – 150 moh. 

Areal 13 daa 

Inventert  Leif Appelgren & Solbjørg Engen Torvik den 20. oktober 2009 og 

Per G. Ihlen og Olav Overvoll den 12. mai 2010 

 

Sammendrag 

Tveismeelva renner ut på sørsiden av Eidfjorden, mellom Kinsarvik og Ulsnes, nord i Ullensvang 

herad. Bekkekløften er liten til middels dyp, men mange steder går bratte bergvegger helt frem til 

elven. Elven renner i en forholdsvis slak helning langs hele strekningen, men inne i mellom finnes det 

noen loddrette fossefall som aldri danner egne fossesprøytsoner. Berggrunnen i bekkekløften består av 

diorittisk til granittisk gneis og løsmassedekket er dannet av breelvavsetning. Klimaet er preget av 

relativt 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 og årsnedbøren er ca. 2000 mm.  

 

Forvaltningsforslaget ved Tveismeelva sammenfaller med avgrenset naturtype bekkekløft og bergvegg 

(F09). På sørsiden av bekkekløften er det et stort granplantefelt som grenser til forvaltningsområdets 

langside og helt øverst finnes gamle hogstflater. Forvaltningsområdet er avgrenset slik at plantefelt og 

hogstfelter utelukkes. Vegetasjonen domineres av lavurtskog med innslag av storbregneskog. 

Tresjiktet består av bjørk, gråor, selje, rogn, osp samt noe hassel. Skogen i bekkekløften har svært høy 

bonitet og er i stor grad påvirket av skogbruk. Enkelte gamle trær finnes spredt i området, men 

gammel og sammenhengende naturskog mangler. Det er liten tilgang på død ved, og det som finnes er 

begrenset til noen liggende og stående døde trær og kontinuiteten i død ved er derfor liten. 

 

Bekkekløften har et middels artsmangfold. Det finnes noen oseaniske moser i skogbunn og på 

bergvegger, bl.a. heimose (Anastrepta orcadensis), småstylte (Bazzania tricrenata) og fleinljåmose 

(Dicranodontium denudatum). Epifyttfloraen er middels rik, og flere arter i lungeneversamfunnet 

finnes spredt i nedre del av bekkekløften. På bjørk finnes flere knappenålsarter, for eksempel fausknål 

(Chaenotheca brunneola), gullnål (C. furfuracea) og grønnsotnål (Calicium viride) samt andre arter 

som madeirastry (Usnea maderensis) og messinglav (Xanthoria parietina). De rødlistede artene 

skorpefiltlav (Fuscopannaria ignobilis, VU) og rognelundlav (Bacidia absistens, VU) ble registrert på 

henholdsvis osp (90 moh.) og hassel (100 moh.). På fuktige berg og andre substrater i direkte 

tilknytning til elven er det vanlige moser som dominerer, for eksempel kaursvamose (Trichostomum 

tenuirostre), Anomobryum julaceum, sprikesleivmose (Jungermannia obovata) og elvetrappemose 

(Nardia compressa). På noe tørrere berg vokser bl.a. steindraugmose (Anastrophyllum saxicola) og 

rustmose (Tetralophozia setiformis). Det ble også registrert et par arter som krever noe rikere forhold, 

nemlig bekkevrangmose (Bryum pseudotriquetrum) og fjærsaftmose (Riccardia multifida). 

Karplantefloraen i bekkekløften består av arter typisk for lavurtskoger.  

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder ikke lokaliteten slike 

skogstyper for Vestlandet. Tveismeelva vil bare i liten grad oppfylle det ansvaret Norge bør ha for 

bekkekløfter. Samlet sett vurderes Tveismeelva ikke å inneholde skogstyper som mangler i 

skogvernet.  

 

Samlet sett vurderes Tveismeelva som mellom nasjonalt og regionalt verdifull (eller A/B i 

naturtypesammenheng) – verdi 4. 
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ULVIK HERAD 

 

 
Figur 18. Beliggenheten til de undersøkte lokalitetene i Ulvik herad 
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LOKALITET 136: VAMBHEIMSELVA   4 POENG 

Referansedata  Lok. 136 

Kommune Ulvik 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Sørboreal (100 %) 

Vegetasjonsseksjon Svakt oseanisk seksjon (O1) 

Vegetasjonstype Alm-lindeskog og rikt hasselkratt i nedre del, blåbærskog med bjørk og 

røsslyng-blokkebærfuruskog i øvre del. 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 384566 6715746  

Høyde over havet 20 – 170 moh. 

Areal 86 daa 

Inventert  Per G. Ihlen & og Arne Herre Staveland den 12. oktober 2009.  

 

Sammendrag 

Bekkekløften ligger knapt 1 km sørvest for tettstedet Ulvik. Elven i bekkekløften er Vambheimselva 

som renner i nordøstlig retning og har utløp nord for Vambheim i Ulvikapollen. Kløften er smal og har 

jevn stigning, flere steder med svært bratte lisider. Det ble ikke observert typiske fossesprøytsoner. I 

nedre deler av bekkekløften er det store gjel og i bunnen av kløften ligger mye løs stein og større 

blokker. Videre finnes en del mindre bergvegger, både tørre bergoverheng og mer fuktpåvirka 

vertikale bergvegger. Bekkekløften ligger i et område med granittisk gneis/migmatitt. Løsmassene i 

området består for det meste av tynt morenedekke og noe breelvavsetninger. Klimaet er preget av noe 

mindre nedbør (1500 – 2000 mm pr. år), varmere somre og kjøligere vintre enn i ytre deler av fylket. 

Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 4-6 °C. Forvaltningsområdet sammenfaller med 

naturtypen bekkekløft og bergvegg (F09). Med unntak av aller øverste del, der det er blåbærskog og 

noe røsslyng-blokkebærfuruskog, dekker edelløvskoger det meste av de sørvendte liene i 

bekkekløften. Rikere partier med osp finnes også. Det er mye ung gråorskog som har kommet til etter 

opphør av beite. Det meste av edelløvskogen er alm-lindeskog, som regnes som hensynskrevende. 

Denne er dominert av alm, ask, eik, gråor i tresjiktet, samt noe lind. Rikt hasselkratt finnes mellom 

høydekotene 100 m og 140 m, en vegetasjonstype regnes som sterkt truet. Skogen viser en stor 

variasjon i alderssammensetning. Nyere hogstinngrep finnes mest i midtre deler, samt noe helt øverst i 

bekkekløften. Flere av trærne, spesielt alm (NT) og delvis også bjørk, er styvet. Bekkekløften har flere 

steder partier med høy til særs høy bonitet, men lite av dette er utnyttet til granplantefelter. Gammel 

naturskog finnes bare fragmentarisk. Det er lite død ved i bekkekløften.   

Artsmangfoldet er middels rikt. Med unntak av kystkolve (Pilophorus strumaticaus), ble det 

hovedsakelig registrert vanlige arter på fuktig stein langs elven. Det epifyttiske artsmangfoldet varier. 

På hassel finnes mest ”glattbarksarter” som for eksempel vanlig flekklav (Arthonia radiata) og 

Pertusaria leioplaca, samt noe vårknopplav (Biatora vernalis). Osp har den rikeste epifyttfloraen og 

domineres av lungeneversamfunnet, med arter som Bacidia subincompta, stiftglye (Collema 

subflaccidum), blyhinnelav (Leptogium cyanescens), lungenever (Lobaria pulmonaria), lodnevrenge 

(Nephroma resupinatum) og kystårenever (Peltigera collina), samt skorpefiltlav (Fuscopannaria 

ignobilis, VU). Av arter på eik kan nevnes Arthonia didyma. Et annet viktig substrat for epifytter er 

alm, med vulkanlav (Acrocordia gemmata) og Opegrapha varia (s.lat.). Av epifyttiske moser nevnes 

den noe mer østlige broddtråklemose (Pseudoleskeella nervosa) på selje. Karplantefloraen i feltsjiktet 

er rik og variert med mange typiske edelløvskogsarter (junkerbregne, lundrapp og stankstorkenebb).  

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder lokaliteten i middels 

grad rikt hasselkratt. Alm-lindeskogene er også viktige. Vambheimselva oppfyller også i middels grad 

ansvaret Norge har for bekkekløfter.  

Samlet sett vurderes Vambheimselva som mellom nasjonal og regional verdifull, med vekt på 

nasjonal (eller A/B i naturtypesammenheng) – verdi 4.  
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LOKALITET 137: TYSSO      4 POENG  

Referansedata  Lok. 137 

Kommune Ulvik 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Sørboreal  

Vegetasjonsseksjon Svakt oseanisk seksjon (O1) 

Vegetasjonstype Gråor-heggeskog, blåbærskog og røsslyng-blokkebærfuruskog 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 385280 6717515  

Høyde over havet 80 – 220 moh. 

Areal 105 daa 

Inventert  Per G. Ihlen & og Arne Herre Staveland den 12. oktober 2009.  

 

Sammendrag 

Bekkekløften ligger ca. 1 km rett nord for tettstedet Ulvik. Elven i bekkekløften heter Tysso og renner 

i sørlig retning med utløp i Ulvikapollen. Den er jevnt over ganske smal og det er svært bratt i 

bekkekløften. I tillegg er det flere meget store gjel, spesielt i øvre del av forvaltningsområdet. Det aller 

meste av lokaliteten er derfor vanskelig tilgjengelig og det er flere steder svært risikabelt å ta seg ned i 

dalbunnen. I bunnen av kløften ligger mye løs stein og større blokker, og langs sidene er det enkelte 

steder stor fare for utrasninger. Videre finnes en del mindre bergvegger, både fuktige og tørrere 

bergoverheng. Flere fosser ble registrert, men ingen danner tydelige fossesprøytsoner. Bekkekløften 

ligger i et område med kalkstein og dolomitt. Løsmassene i bekkekløften består for det meste av tynt 

morenedekke, med noe forvitringsmateriale i øvre deler av lokaliteten. Klimaet er preget av noe 

mindre nedbør, varmere somre og kjøligere vintre enn i ytre deler av fylket. Årsnedbøren ligger 

mellom 1500 og 2000 mm. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 4-6 °C. 

Vegetasjonen i øvre del består av blåbærskog med bjørk og røsslyng-blokkebærfuruskog. Med unntak 

av denne delen, dekker gråor-heggeskoger (F05) det meste av bekkekløften. Skogen i bekkekløften 

viser noe variasjon i alderssammensetning. Enkelte trær (spesielt ospene i øvre del) er storvokste og 

gamle, mens de fleste andre trær er unge til middels gamle. Nyere hogstinngrep er omtrent fraværende, 

bare i lisidens øvre del har det vært noe plukkhogst. Bekkekløften har flere steder partier med høy til 

særs høy bonitet, men bare enkelte deler av dette er utnyttet til granplantefelter. Gammel naturskog 

finnes bare fragmentarisk. Det er også brukbart med død ved i bekkekløften. 

Av fuktighetskrevende kryptogamer på stein langs elven, ble det registrert vanlige arter for slike 

miljøer: f.eks. rødmesigmose (Blindia acuta), sumplundmose (Brachythecium rivulare), kaursvamose 

(Trichostomum tenuirostre), og bekkegråmose (Racomitrium aquaticum). På fuktige bergvegger 

finnes arter som skortejuvmose (Anoectangium aestivum), Conocephalum conicum og krusfellmose 

(Neckera crispa). På hassel er epifyttfloraen fattig og domineres av ”glattbarksarter” og arter som 

kystgrønnever (Peltigera britannica) på noe grovere stammer. Gråor har en fattig epifyttflora, men det 

opptrer store mengder av ryemose (Antitrichia curtipendula) ved basis. Osp har den rikeste 

epifyttfloraen og domineres av arter som rosa alvelav (Mycobilimbia carneoalbida) og skålfiltlav 

(Protopannaria pezizoides) samt flere forekomster av skorpefiltlav (Fuscopannaria ignobilis, VU). Av 

arter i skogbunnen i edelløvskogene nevnes skyggehusmose (Hylocomiastrum umbratum). I tresjiktet 

finnes alm (NT), ask, bjørk, eik, furu, selje og gråor, samt hassel, krossved og hegg busksjiktet. 

Feltsjiktet er rikt med arter som for eksempel junkerbregne, lundrapp, bringebær og skogburkne.  

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder ikke lokaliteten 

prioriterte skogstyper.  Tysso oppfyller i stor grad det ansvaret Norge bør ha for bekkekløfter. Dette 

mest på grunn av den mektige topografien i bekkekløften.  

 

Samlet sett vurderes Tysso som mellom nasjonal og regional verdifull, med vekt på nasjonal 

(eller A/B i naturtypesammenheng) – verdi 4. 
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VAKSDAL KOMMUNE 

 

 
Figur 19. Beliggenheten til de undersøkte lokalitetene i Vaksdal kommune. 
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LOKALITET 141: HANANIPA     3 POENG 

Referansedata  Lok. 141 

Kommune Vaksdal 

Naturtype Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Mellomboreal (100 %) 

Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 

Vegetasjonstype Gråor-heggeskog, blåbær- og lavurtskog 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 315830 6706883  

Høyde over havet 30 – 400 moh. 

Areal 57 daa 

Inventert  Per G. Ihlen og Hans H. Blom 19. august 2009 

 

Sammendrag 

Bekkekløften ligger på sørsiden av Sørfjorden, ca. 7 km vest for Vaksdal. Elven renner nordover fra 

Hananipa (711 moh) og har utløp i Sørfjorden mellom Hana og Staveneset. Det er relativt jevn 

stigning oppover kløften med flere små fosser, men ingen danner tydelige fossesprøytsoner. Det er 

rikelig med stein i elven og noen større steinblokker, samt bergvegger og enkelte gjel. Det er også 

karakteristisk med alle de små rasene som har gått ned lisidene mot elvestrengen. Berggrunnen i 

forvaltningsområdet består i sin helhet av fyllitt og glimmerskifer og det er ellers bart fjell med stedvis 

tynt løsmassedekke i hele lokaliteten. 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 ligger på rundt 3000 mm. 

 

Området er tidligere registrert som naturtypen gråor-heggeskog. Vi foreslår å bruke grensene til gråor-

heggeskogen som grensene til forvaltningsområde og bekkekløften beskrevet her som naturtype i 

gråor-heggeskogen. Det meste av bekkekløften i Hananipa kan klassifiseres som gråor-heggeskog. I 

lisidenes øvre del er det også små partier med blåbær- og lavurtskog med bjørk i tresjiktet. 

Skogsmarka har høy til særs høy bonitet i hele lokaliteten og mye av arealet rundt, og i bekkekløftens 

nedre deler, er utnyttet til granplantefelt. Det er noe platanlønn i bekkekløften. Ellers er skogen relativt 

småvokst og med variert treslagssammensetning. Flere steder er det partier med storvokste trær (alm, 

selje), men eldre sammenhengende skog mangler. Det er lite død ved og det som finnes skyldes for det 

meste utrasninger. Kontinuiteten i død ved er derfor ikke spesielt god.  

 

Artsmangfoldet er middels rikt og inneholder både arter med oseanisk utbredelse og enkelte 

næringskrevende arter. Kryptogamfloraen på bakken og på stein viser et middels mangfold grunnet 

rike bergarter i kløften og nordvendt eksposisjon, men epifyttfloraen er fattig: for eksempel Micarea 

lignaria på ask og rund porelav (Sticta fuliginosa) på gråor. Av moser på bakken er gullhårmose 

(Breutelia chrysocoma), ofte med grannkrekmose (Lepidozia pearsonii) og småstylte (Bazzania 

tricrenata). Skålfiltlav (Protopannaria pezizoides) finnes også spredt på bakken. I nedre del ble 

rødmesigmose (Blindia acuta) og bekketvebladmose (Scapania undulata) registrert i elveløpet. På 

steinblokker i elven var det også Anomobryum julaceum. Ullmose (Trichocolea tomentella) og 

sumpsaftmose (Riccardia chamaedryfolia) ble observert i rike sig (førstnevnte sparsomt). 

Bergveggene var artsrike og det ble funnet bl.a. rødbust (Ditrichum heteromallum), bleikkrylmose 

(Plagiobryum zieri), skoreblankmose (Isopterygiopsis pulchella) og krusfellmose (Neckera crispa). 

Laven Gyalecta jenensis vokser på bergvegger i aller nederste deler. Karplantefloraen består for det 

meste av arter vanlige for vegetasjonstypene, men den oseaniske hinnebregne er et interessant funn i 

denne lokaliteten. Eneste rødlisteart i bekkekløften er alm (NT).  

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder lokaliteten ingen 

prioriterte skogstyper. Norge bør, på bakgrunn av landets topografi, ha et spesielt ansvar for 

bekkekløfter, noe lokaliteten bare i liten grad oppfyller.  

 

Samlet sett vurderes Hananipa som regionalt verdifull (B i naturtypesammenheng) – verdi 3. 
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LOKALITET 148: NARDALEN     4 POENG 

Referansedata  Lok. 148 

Kommune Vaksdal 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Mellomboreal 

Vegetasjonsseksjon Sterkt oseaniske seksjon, humid underseksjon (O3h) 

Vegetasjonstyper Blåbær-, lavurt- og høystaudeskog 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 319972 6722009 

Høyde over havet 10 – 200 moh. 

Areal 37 daa 

Inventert  Hans H. Blom, Per G. Ihlen og Olav Overvoll den 20. mai 2010 

 

Sammendrag 

Nardalen ligger i Vaksdal kommune, men øst på Osterøy. Videre ligger den mellom Stanghelle og 

Stamnes, på vestsiden av Veafjorden. Nardalselvi renner fra noen små tjern på Veafjellet. 

Bekkekløften er liten til middels dyp, men i nedre del går bratte gjel og bergvegger helt frem til elven 

slik at det i et mindre parti er umulig å befare selve elveløpet. Det finnes også blokkmark og enkelte 

små utrasninger. Elven renner forholdsvis bratt, men det ble ikke observert noen tydelige 

fossesprøytsoner. Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis og løsmassedekket domineres av 

skredmateriale i øvre del og bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke i nedre del. 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 ligger på rundt 3000 mm.  

 

Forvaltningsområdet sammenfaller med naturtypen bekkekløft og bergvegg (F09), men har også med 

et område som ikke er bekkekløft for å gi en naturlig avgrensing. Vegetasjonen i nederste del, samt fra 

elvestrengen og et stykke opp i lisidene, er fragmentarisk, men består mest av lavurtskog med preg av 

høystaudeskog og med dominans av gråor i tresjiktet. I øvre del av bekkekløften dominerer 

blåbærskoger. Skogen har høy til svært høy bonitet og er ikke påvirket av skogbruk i nyere tid. Skogen 

inneholder også flere steder enkelte styva trær, bl.a. av alm og lind. Gammel og sammenhengende 

naturskog mangler, men forvaltningsområdet inneholder enkelte partier med elementer av dette. Det er 

liten tilgang på død ved i forvaltningsområdet, og det som finnes er begrenset til noen liggende og 

stående døde trær, hovedsakelig ned mot elvestrengen. Kontinuiteten i død ved er derfor liten.  

 

Elvemosefloraen domineres av vanlige arter som buttgråmose (Racomitrium aciculare) og 

bekkekartlav (Rhizocarpon lavatum). På større blokker nedenfor en liten foss i nedre del, kan nevnes 

brun korallav (Sphaerophorus globosus), pelssåtemose (Campylopus atrovirens) og skogåmemose 

(Gymnomitrion obtusum). I en liten grotte ved samme foss vokser kystfloke (Heterocladium 

wulfsbergii, EN), dels sammen med trådfloke (Heterocladium heteropterum) som dominerer på tørrere 

bergvegger. På hassel kan nevnes piggstry (Usnea subfloridana) og Pertusaria pupillaris, på osp kan 

nevnes bitterlav (Pertusaria amara) og sølvkrittlav (Phlyctis argena), på lind kan nevnes grynfiltlav 

(Pannaria conoplea) og buktporelav (Sticta sylvatica) og på alm vanlig blåfiltlav (Degelia plumbea), 

vrengefellmose (Neckera pumila), ekornmose (Leucodon sciuroides) og krypsilkemose 

(Homalothecium sericeum). På bakken i dette almebestandet vokser typiske edelløvskogsmoser med 

den mindre vanlige fjærkransmose (Rhytidiadelphus subpinnatus) i rike sig. Karplantefloraen består av 

arter typisk for de nevnte vegetasjonstypene. Av eksempler nevnes storfrytle, mjødurt, vendelrot, 

liljekonvall, gulaks, blåtopp, sanikkel, junkerbregne og brunrot i feltsjiktet. 

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder Nardalen i liten grad 

kystbjørkeskog. Norge bør, på bakgrunn av landets topografi, ha et spesielt ansvar for bekkekløfter og 

Nardalen oppfyller dette ansvaret i middels stor grad.  

  

Samlet sett vurderes Nardalen som mellom nasjonalt og regionalt verdifull (eller A/B i 

naturtypesammenheng) – verdi 4. 
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LOKALITET 155: DJUPEVIKELVA    3 POENG 

Referansedata  Lok. 155 

Kommune Vaksdal 

Naturtype Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Mellomboreal (100 %)  

Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 

Vegetasjonstype Blåbærskog, små- og storbregneskog, lavurtskog 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 329215 6723781  

Høyde over havet 100 – 350 moh. 

Areal 103 daa 

Inventert  Per G. Ihlen & Linn Eilertsen den 10. og 13. august 2009 

 

Sammendrag  

Bekkekløften ligger på sørsiden av Bolstadfjorden, vest for Verpelstad Gård som ligger ca. 5 km 

nordøst for Dale i Vaksdal kommune. Elven i bekkekløften heter Djupevikelvi og har utløp i 

Djupeviki (Bolstadfjorden) ved Fornæstreet. Lokaliteten har for det meste en markert kløfteformasjon, 

har lang utstrekning og høydespennet går fra 100 til 350 moh. Bekkekløften har stedvis mye stein, 

store steinblokker, vertikale bergvegger, gjel og mindre fosser som ikke danner egne fossesprøytsoner.  

Berggrunnen består av granittisk gneis, og det er skredmasser i hele lokaliteten bortsett fra et lite parti 

med bart fjell øverst. Klimaet er preget av svært mye nedbør og mange nedbørsdager per år, samt 

relativt kjølige somre og milde vintre. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 4-6 °C. 

Årsnedbøren ligger på over 4000 mm.  

 

Vegetasjonen er en mosaikk av flere vegetasjonstyper. I nedre del er det lavurtskog og småbregneskog 

med preg av beiting. Ved høydekote 200 m går det gradvis over i blåbærskog med enkelte partier med 

storbregneskog. Skogen er for det meste relativ ung og området bærer preg av å ha blitt brukt til beite 

over lang tid. En del storvokst gråor finnes ved elvekanten i midtre del av bekkekløften, men gammel 

naturskog mangler. Det er noe stående død ved her, men det meste er liggende. Kontinuiteten i død 

ved er derfor liten. Totalt sett er skogbildet middels heterogent med noe sjiktning. Skogen i 

bekkekløften har for det meste høy bonitet og granplantefelter grenser til vestsiden av bekkekløften. 

 

Artsmangfoldet er middels rikt. Langs elven er det arter som indikerer litt rikere forhold, som 

klobekkemose (Hygrohypnum ochraceum) og rødmesigdmose (Blindia acuta). Av lav herfra nevnes 

Ionaspis lacustris og bekkekartlav (Rhizocarpon lavatum). På fuktige bergvegger ble arter som 

stivkulemose (Bartramia ithyphylla), kystpute (Cladonia subcervicornis), rennemose (Grimmia 

ramondii), kystgrønnever (Peltigera britannica) og runever (Peltigera scabrosa) registrert, mens 

blodøyelav (Haematomma ochroleucum var porphyrium) vokser på noe tørrere berg. Epifyttfloraen er 

fattig, men på selje ble den vestlige vinlav (Lecidea roseotincta) registrert, sammen med bl.a. 

vårknopplav (Biatora vernalis) og kystkorkje (Ochrolechia szatalaënsis). Rogn har arter som bleik 

bønnelav (Buellia disciformis), vortekantlav (Lecanora chlarotera), sølvkrittlav (Phlyctis argena), 

skålfiltlav (Protopannaria pezizoides) og buktporelav (Sticta sylvatica). Løvtrærne har også mye 

ryemose (Antitrichia curtipendula). På ved ble bare piggtrådmose (Blepharostoma trichophyllum) og 

sumpflak (Calypogeia muelleriana) registrert. Storvrenge (Nephroma arcticum) vokser rikelig på 

bakken. Karplantefloraen er typisk for de nevnte vegetasjonstypene, men i rike sig finnes for eksempel 

turt, skogrørkvein og sumphaukeskjegg. Ingen rødlistede arter ble registrert. 

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge inneholder lokaliteten bare i liten 

grad den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog. Norge bør på bakgrunn av landets topografi ha et 

spesielt ansvar for bekkekløfter, noe Djupevikelva i middels til stor grad oppfyller. Samlet sett 

vurderes Djupevikelva i middels grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet.  

 

Samlet sett vurderes Djupevikelva som regionalt verdifull (B i naturtypesammenheng) – verdi 3. 
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LOKALITET 157: DALAELVA     1 POENG 

Referansedata  Lok. 157 

Kommune Vaksdal 

Naturtype Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Mellomboreal (100 %) 

Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 

Vegetasjonstype Blåbærskog og småbregneskog 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 326384 6720864  

Høyde over havet 60 – 100 moh. 

Areal 81 daa 

Inventert  Per G. Ihlen & Linn Eilertsen, 10. august 2009 

 

Sammendrag  

Bekkekløften ligger helt vest i Bergsdalen, rett øst for tettstedet Dale i Vaksdal kommune. Elven som 

renner i bekkekløften er opprinnelig del av Bergsdalsvassdraget som i dag er sterkt regulert med 4 

kraftverk. Nederst mot Dale kalles elven for Dalaelva og i dette partiet renner elven i sørvestlig 

retning. Bekkekløften er relativt dyp og bratt i øvre del, men danner ikke gjel. Det er en god del stein 

og større blokker i elven, og enkelte bergvegger av varierende størrelse. Innimellom er det små 

fossefall som aldri danner egne fossesprøytsoner. Berggrunnen består av granittisk gneis og det er 

skredmasser i hele lokaliteten. 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 4-6 °C. 

Årsnedbøren ligger mellom 3000 og 4000 mm.  

 

Forvaltningsområdet sammenfaller med naturtypen bekkekløft og bergvegg og er preget av flere 

inngrep som kraftlinje, vei og granplantefelter. Vegetasjonen består av blåbærskog med bjørk i 

tresjiktet, men har også en del småbregneskog på friskere og mer næringsrik mark. Skogen i 

bekkekløften har for det meste middels bonitet på vestsiden og høy bonitet på østsiden og er preget av 

granplantefelter og store innslag av platanlønn. Det finnes en del nyere hogstinngrep, mest sannsynlig 

i forbindelse med kraftlinjene. Gammel naturskog eller elementer av dette mangler, og det er lite død 

ved i forvaltningsområdet.   

 

Samlet sett er artsmangfoldet lite og bare enkelte biogeografiske interessante funn ble gjort. Av 

fuktighetskrevende moser langs elven finnes bare vanlige arter for denne type miljø. Av lav herfra kan 

nevnes Ionaspis lacustris, Rhizocarpon hochstetterii og bekkekartlav (Rhizocarpon lavatum). På 

fuktige bergvegger nær elven ble arter som teppekildemose (Philonotis fontana), krusfellmose 

(Neckera crispa) og den noe mer krevende putevrimose (Tortella tortuosa) registrert. De mest 

interessante funnene i lokaliteten var et av klubbemose (Oedipodium griffithianum) og et av 

svanenikke (Pohlia elongata), begge på østvendt og vertikalt berg i nedre del. Epifyttfloraen er fattig. 

Av arter registrert på rogn kan nevnes vanlig flekklav (Arthonia radiata), Pertusaria pupillaris, 

vortekantlav (Lecanora chlarotera) og trådkjølmose (Zygodon rupestre). Av mosearter på død ved ble 

bare fleinljåmose (Dicranodontium denudatum), larvemose (Nowellia curvifolia) og sagtvebladmose 

(Scapania umbrosa) registrert. Karplantefloraen er typisk for blåbær-, lavurt- og småbregneskogene. 

Dominerende treslag i hele bekkekløften er den fremmede arten platanlønn. Inne i mellom skogen med 

platanlønn er det enkelte storvokste individer av alm (NT). Dette og spredte funn av vendelrot, 

skogstjerneblom, stankstorkenebb, brunrot, myskegras og trollurt, tyder på at mye av skogen med 

platanlønn tidligere har vært en edelløvskog. 

 

I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge inneholder lokaliteten ingen 

prioriterte skogstyper. Norge bør, på bakgrunn av landets topografi, ha et spesielt ansvar for 

bekkekløfter, noe Dalaelva i liten grad oppfyller.  

 

Samlet sett vurderes Dalaelva som lokalt verdifull (C i naturtypesammenheng) – verdi 1. 
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VOSS KOMMUNE 

 

 
Figur 20. Beliggenheten til de undersøkte lokalitetene i Voss kommune. 
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LOKALITET 177: ILLEGJELSGROVA     3 POENG 

Referansedata  Lok. 177 

Kommune Voss 

Naturtype Bekkekløft og bergvegg (F09) 

Vegetasjonssone Sørboreal (80 %), mellomboreal (20 %) 

Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 

Vegetasjonstype Gråor-heggeskog, alm-lindeskog nederst, blåbærskog med bjørk øverst 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 341564 6731916  

Høyde over havet 130 – 380 moh. 

Areal 45 daa 

Inventert  Per G. Ihlen & Linn Eilertsen den 11. august 2009 

 

Sammendrag 

Illegjelsgrova ligger på vestsiden av Teigdalen, ca. 7 km nord for Evanger. Elven Illegjeli renner 

nordøst mellom fjellene Dverggavlen og Flatafjellet, og løper ut i Teigdalen (Fasteland). Bekkekløften 

er avgrenset mellom høydekotene 130 m og 380 m. Kløfta er markert i landskapet, ligger i sørvest-

nordøst retning, er middels dyp og inneholder en del blokkmark, skrenter, bergvegger, men ingen gjel. 

Elva renner forholdsvis bratt langs hele strekningen og det dannes ikke egne fossesprøytsoner. 

Berggrunnen består av ryolitt og dacitt og ellers er det bart fjell med stedvis løsmassedekke i hele 

lokaliteten.  Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er 

kjølig, med et gjennomsnitt på rundt 13 °C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, der 

februar, som er kaldeste måned, har snittemperaturer på rundt -1 °C. Middeltemperaturen i løpet av et 

år ligger mellom 4-8 °C. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 4000 mm. 

 

Forvaltningsområdet inneholder naturtypen bekkekløft og bergvegg (F09), men er avgrenset i nedre 

del for å omfatte deler av en gråor-heggeskog som bør kartlegges som naturtype. I nedre del dominerer 

gråor-heggeskog (C3) og alm-lindeskog, vestlig utforming (D4c). Sistnevnte vegetasjonstype regnes 

som hensynskrevende (LR) i Norge. Fra omtrent midtre del av bekkekløften går vegetasjonen gradvis 

over i små- og storbregneskoger (A5 og C1), mens blåbærskog med bjørk i tresjiktet (A4) dominerer 

lengst oppe. Skogen i kløfta er for det meste relativ ung. Det finnes enkelte storvokste gråor, men 

elementer av gammelskog mangler og nyere hogstinngrep finnes ikke. I nedre del har skogen høy 

bonitet og deler av området er utnyttet til granplantefelt. Samlet sett er det lite død ved i bekkekløften. 

Det er ingen tekniske inngrep i selve forvaltningsområdet og arronderingen er god.  

 

Illegjelsgrova har et middels rikt biomangfold. Karplantefloraen har typiske edelløvskogsarter og arter 

typiske for gråor-heggeskoger.  Spredte innslag av typiske fjellarter som fjellmarikåpe, stjernesildre og 

fjellsyre forekommer også, ofte med bergfrue, dvergjamne og hinnebregne. Av kryptogamer nær, og 

delvis nedsenket i, bekken, samt på bergvegger, ble det funnet vanlige arter for denne type miljøer, 

men med enkelte noe mer krevende arter som åregrønnever (Peltigera leucophlebia), krinsflatmose 

(Radula complanata) og kammose (Ctenidium molluscum). Under overhengende berg ble det registrert 

vanlige arter som for eksempel beltelav (Enterographa zonata) og Micarea lutulata. Epifyttfloraen er 

fattig. Av kryptogamer som vokste på bakken i edelløvskogen kan nevnes skyggehusmose 

(Hylocomiastrum umbratum), tobladmose (Lophocolea bidentata) og stortujamose (Thuidium 

tamariscinum). Alm (NT) er eneste registrerte rødlisteart i forvaltningsområdet.  

 

Lokaliteten inneholder ingen skogstyper som er på listen over prioriterte mangler ved skogvernet i 

Norge, annet enn noe kystbjørkeskog i øvre del. Norge bør, på bakgrunn av landets topografi, ha et 

ansvar for bekkekløfter, noe Illegjelsgrova i middels grad oppfyller.   

 

Samlet sett vurderes Illegjelsgrova som regionalt verdifull (B i naturtypesammenheng) – verdi 3. 
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LOKALITET 178: ØREVIKELVA    3 POENG 

Referansedata  Lok. 178 

Kommune Voss 

Naturtype  Bekkekløft og bergvegg (F09) og rik edelløvskog (F01) 

Vegetasjonssone Sørboreal  

Vegetasjonsseksjon Klart oseanisk seksjon (O2) 

Vegetasjonstyper Alm-lindeskog, lavurtskog, gråor-heggeskog, storbregneskog 

UTMWGS Sentralpunkt: 32 V 337426 6727710 

Høyde over havet 20 – 300 moh. 

Areal 56 daa 

Inventert  Per G. Ihlen og Linn Eilertsen den 7. september 2010 

 

Sammendrag 

Ørevikelva løper ut ved Ørevik på nordsiden av Evangervatnet, ca. 6 km vest for Evanger. 

Bekkekløften er markert i landskapet og har flere egenskaper som kjennetegner naturtypen: 

bergvegger, skrenter og blokkmark. Elven renner i en jevn helning og de få fossefallene danner ikke 

fossesprøytsoner. Berggrunnen i bekkekløften består av sure, harde og næringsfattige bergarter 

(ryollitt, dacitt og kvartsitt). Lokaliteten har for det meste tynt løsmassedekke, men i nedre del på 

vestsiden er det forvitringsmateriale. Klimaet er preget av relativt mye nedbør og mange nedbørsdager 

per år, samt relativt kjølige somre og milde vintre. Årsnedbøren ligger mellom 2000 og 4000 mm. 

 

Forvaltningsområdet sammenfaller med to naturtypelokaliteter, en bekkekløft og bergvegg (F09) og en 

rik edelløvskog (F02). Den rike edelløvskogen er i nedre del av forvaltningsområdet, på vestsiden av 

elven. Vegetasjonen her består av alm-lindeskog med både alm, ask, gråor, selje, hegg og hassel i 

tresjiktet. Nedre del av bekkekløften, dvs. omtrent de 50 nederste meterne, domineres også av alm-

lindeskoger. Denne vegetasjonstypen regnes som hensynskrevende (LR) i Norge. Herfra og helt opp 

til bekkekløftens øvre grense er det i hovedsak lavurtskog (B1) og gråor-heggeskog (C3) som 

dominerer, ofte med innslag av storbregneskog (C1). Innslaget av alm er mye mindre i disse 

vegetasjonstypene og gråor dominerer i tresjiktet. Skogen i bekkekløften har svært høy bonitet i nedre 

del på vestsiden og ellers høy bonitet. Det er noen få hogstinngrep i nedre del, samt noe plantet gran.  

Det finnes mye styva alm (NT), spesielt i nedre del. Skogen er relativt ung og storvokste trær er stort 

sett begrenset til de styva almene. Gammel og sammenhengende naturskog mangler. Det er en del død 

ved i forvaltningsområdet, stort sett liggende døde trær fra utrasninger i de bratte sidene.  

 

Artsmangfoldet i Ørevikelva er middels rikt. Karplantefloraen er typisk for vegetasjonstypene, men 

har også innslag av høystauder som for eksempel hvitbladtistel, tyrihjelm, mjødurt, strandrør, 

skogsalat, turt og den noe mer østlige springfrø. På fuktige bergvegger, ofte nær elven, ble det bl.a. 

registrert bergpolstermose (Amphidium mougeotii), skortejuvmose (Anoectangium aestivum), 

saglommemose (Fissidens adianthoides), krusfellmose (Neckera crispa) og eplekulemose (Bartramia 

pomiformis). På noe tørrere bergvegger kan nevnes krypsilkemose (Homalothecium sericeum), 

rottehalemose (Isothecium alopecuroides), blyhinnelav (Leptogium cyanescens), skimmermose 

(Pseudotaxiphyllum elegans) og galleteppemose (Porella arboris-vitae). På stein nær elven 

forekommer vanlige arter for dette substratet. Epifyttfloraen er, på grunn av mye skygge, relativ fattig. 

Karakteristisk for bekkekløften er alle styva almetrærne med for eksempel ryemose (Antitrichia 

curtipendula), flishinnelav (Leptogium lichenoides), kystnever (Lobaria virens) og muslinglav 

(Normandina pulchella). På ask vokser bl.a. skjellglye (Collema flaccidum), lungenever (Lobaria 

pulmonaria) og vanlig blåfiltlav (Degelia plumbea). 

 

Lokaliteten inneholder ingen skogstyper som er på listen over prioriterte mangler ved skogvernet i 

Norge. På bakgrunn av landets topografi, bør Norge ha et ansvar for bekkekløfter, noe Ørevikelva i 

middels grad oppfyller. 

 

Samlet sett vurderes Ørevikelva som regionalt verdifull (B i naturtypesammenheng) – verdi 3. 
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