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FORORD 

 
 

På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning var Rådgivende Biologer AS på befaring på gnr/bnr 

101/1 i Fjaler kommune den 17. august 2011. Hensikten med befaringen var å gjennomføre 
naturfaglige registreringer og vurdere områdets tilstand med tanke på et eventuelt skogvern. Denne 

rapporten viser resultatene av undersøkelsene på eiendommen i Fjaler kommune. Linn Eilertsen, 

Rådgivende Biologer AS, har utarbeidet kartene og kvalitetssikret rapporten.   

 
Rådgivende Biologer AS takker Direktoratet for naturforvaltning, ved Asbjørn Tingstad, for 

oppdraget. 

 
Bergen 2. september 2011 
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SAMMENDRAG 

 
Ihlen, P.G. 2011.  

Naturfaglige registreringer av områdene ved Storedalen (gnr 101, bnr 1) i Fjaler  
kommune, Sogn og Fjordane. Rådgivende Biologer AS, rapport 1458, 20 sider, ISBN 978-82-

7658-861-3.   

 

På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning har Rådgivende Biologer AS utført naturfaglige 
registreringer i et område i Fjaler kommune i Sogn og Fjordane. Området gjelder gnr/bnr 101/1. 

Hensikten med befaringen var også å vurdere områdets tilstand med tanke på et eventuelt skogvern.  

 
De naturfaglige registreringene er basert på DNs mal for naturfaglige registreringer av skog datert juni 

2007. Informasjon om dette er gitt for hele eiendommen. I forhold til listen over prioriterte mangler 

ved skogvernet i Norge, inneholder området partier som kan føres til kystbjørkeskoger og sterkt 

oseaniske furuskoger. I det undersøkte området utgjør også totalt 696 daa plantefelt av gran, 
hogstfelter og ungskog etter hogst.  

 

Av naturtyper etter DN-håndbok 13, ble det registrert to kystfuruskoger, en på 501 daa og en på 195 
daa. Disse ble verdisatt som henholdsvis viktig (B-verdi) og lokalt viktig (C-verdi). Det ble også 

registrert en gammel lauvskog på 97 daa med B-verdi. Denne ble klassifisert som en mosaikk av både 

gamle ospeholt og gamle bjørkesuksesjoner. I tillegg ble det avgrenset en bekkekløft og bergvegg 
(F09) med C-verdi. Det meste av arealet på denne (161 daa) er dekket av granplantefelt. Alle 

naturtypene er kartavgrenset.    

 

Karplante-, mose- og lavfloraen er beskrevet for naturtypene. Ingen rødlista arter ble observert.    
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INNLEDNING 

 
På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning fikk Rådgivende Biologer AS i oppdrag å utføre 

naturfaglige registreringer i et område i Fjaler kommune i Sogn og Fjordane. Området gjelder gnr/bnr 

101/1. Beliggenheten er vist i figur 1. Feltundersøkelser ble utført av Per G. Ihlen (Rådgivende 
Biologer AS) den 17. august 2011. Hensikten med befaringen var også å vurdere områdets tilstand 

med tanke på et eventuelt skogvern. Denne rapporten viser resultatene av undersøkelsene på 

eiendommen i Fjaler kommune.      
 

 

 

DATAGRUNNLAG OG METODE 

 
De naturfaglige registreringene er basert på DNs mal for naturfaglige registreringer av skog datert juni 

2007. Registreringene av naturtypene følger i DN-håndbok 13 (oppdatert 2007) og navnsettingen av 

vegetasjonstyper i Norge følger Fremstad (1997). Grupperinger av utviklingsfaser (optimalfase, 
aldersfase etc.) er tidligere beskrevet av Huse (1965) for furuskoger i Pasvik og terminologien er 

benyttet her. Klassifiseringen av rødlistearter følger Kålås mfl. (2010).  

 
Sporloggen for feltbefaringen er også vedlagt.  

 

 
Figur 1. Beliggenheten til det undersøkte området i Fjaler kommune i Sogn og Fjordane.  
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RESULTATER 

 

Feltarbeid 

Området ble undersøkt av Per G. Ihlen (Rådgivende Biologer AS) den 17. august 2011. Det var sol og 

fint vær på befaringen. Tidspunktet var bra for de aktuelle organismegruppene som skulle undersøkes 
(moser, lav og karplanter). Befaringsrute vises i sporlogg i Vedlegg 1. 

 

Utvelgelse av undersøkelsesområde 

På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning var Rådgivende Biologer AS på befaring på gnr/bnr 

101/1 i Fjaler kommune den 17. august 2011. Hensikten med befaringen var å gjennomføre 
naturfaglige registreringer og vurdere områdets tilstand med tanke på et eventuelt skogvern. 

 

Tidligere undersøkelser 

Fjaler kommune har foretatt naturtypekartlegging (Systad 2004 med tillegg) som er tilgjengelig i 

Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/). Det er ikke 
tidligere registrert naturtyper i undersøkelsesområdet.  

 

Beliggenhet 

Lokaliteten, gnr 101, bnr 1, dekker Storedalen og begge sider av denne ved Hovland i Fjaler kommune 

i Sogn og Fjordane. 

 

 

Naturgrunnlag 

 

Topografisk variasjon  

Det undersøkte området ligger på begge sider av Storedalen, en åpen og vid dal med bratte lisider på 

sørsiden av dalen og delvis også på nordsiden (mest i østlige deler). De vestlige delene av Storedalen 
har slak helning opp mot Litletjørna (425 m o.h.). De høyereliggende delene av området, i nordvest, er 

småkupert og inneholder flere små bergvegger.    

 
Geologi og løsmasser 

Hele området har fattig berggrunn består av de sure og harde bergartene diorittisk og granittisk gneis. 
Det meste av området består også av bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke. Øverst i Stordalen er 

det noe forvitringsmateriale og i nedre deler består områdene stort sett av et tynt morenedekke. I nedre 

del av lien ned mot Stordalen og fra Espedalsheia er det også et smalt belte med skredmateriale. 
 

Klima 

Området har et oseanisk klima med mye nedbør, mellom 2000 til 3000 mm pr. år. Enkelte steder er det 

også opp mot 4000 mm pr. år. Middeltemperaturen for året ligger på 2 til 6 ºC (www.senorge.no).  

 
Vegetasjonssoner og -seksjoner 

Området ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone. Noen av høyereliggende områdene kan trolig 
føres til mellomboreal vegetasjonssone (Moen 1998), men bare unntaksvis. I den sørboreale sonen er 

det en del arter med krav til høy sommertemperatur. Hele området ligger også innenfor den sterkt 

oseaniske seksjon, humid underseksjon (O3h).   
 

Avgrensing og arrondering 

På befaringen ble det registrert flere naturtyper og disse er beskrevet nedenfor og avgrenset geografisk 

i figur 2. Omtrent 696 daa av området inneholder plantefelt av gran, hostflater og ungskog etter hogst. 

Dette området er avgrenset mot både de to avgrensa kystfuruskogene og den ene gamle lauvskogen, 
men den overlapper delvis med naturtypen bekkekløft og bergvegg (figur 2).  På eiendommen finnes 

både kraftlinjer, skogsbilveier og stier (figur 2), noe som gjør arronderingen middels god.   

http://www.senorge.no/


 
Rådgivende Biologer AS 2011 Rapport 1458 8 

 

 
Figur 2. Registrerte naturtyper i undersøkelsesområdet i Fjaler kommune, Sogn og Fjordane (gnr/bnr 

101/1). Skravert areal er plantefelter av gran, hogstfelter og ungskog etter hogst.  
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Vegetasjon 

Hele 696 daa av undersøkelsesområdet består av plantefelt med gran, hogstflater og områder med 

ungskog etter hogst. I kystfuruskogene består vegetasjonen av røsslyng-blokkebærskog med dominans 

av furu i tresjiktet i de høyereliggende områdene. Denne strekker seg ned til omtrent høydekote 200 m 

der blåbærskogene gradvis overtar. Inne i mellom i kystfuruskogene ligger det spredte og små partier 
med fattige fastmattemyrer. I områdene med gammel lauvskog dominerer osp i vest og bjørk i øst. 

Dette området består av både blåbær-, småbregne-, lavurt, og storbregneskoger langs høydegradienten. 

Bekkekløften i Gjeskelirabben domineres av bjørkeskog med en mosaikk av både blåbær-, lavurt-, 
småbregne- og delvis storbregnepartier, alle med bjørk i tresjiktet. 

 

Skogstruktur og påvirkning 

Kystfuruskogen i Gjeskelirabben har et ensaldret preg og ligger et sted mellom yngre og eldre 

optimalfase. I store trekk er det liten variasjon i sjiktning. Det er lite død ved i dette området, bare 
enkelte stående døde trær ble observert. Den døde veden som ble observert er bare i tidlige 

nedbrytningsstadier. Kystfuruskogen i Seløyrane derimot, har et mye mer variert preg. Her er både 

partier med storvokste furutrær i tett skog og små og spredte individer, mest i høyereliggende strøk 

(figur 3). Det er også mye død ved, både liggende og stående, med god variasjon i nedbrytningsgrad.   
 

De aller nederste områdene (i østre del av eiendommen) har noen partier med skog med særs høy 

bonitet. Det meste av Stordalen har høy bonitet, mens de øvre skogkledde områdene av 
kystfuruskogene har middels til lav bonitet. På områdene med særs høy til høy bonitet, er det en del 

granplantefelter, hogstflater og områder med ungskog etter hogst (totalt 696 daa).  

 

 
Figur 3. Oversikt over øvre del av Storedalen sett fra Espedalsheia. Foto: Per G. Ihlen. 

 

Artsmangfold  

I kystfuruskogene dominerer furu i tresjiktet, men det finnes også en del spredte forekomster av bjørk 

og osp. På bakken i kystfuruskogen dominerer røsslyng, blåbær og tyttebær i de fattigste delene, mens 
blåbærskogs-utformingene inneholder arter som bjønnkam, blåtopp, einstape, tepperot, myk kråkefot, 
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klokkelyng, lusegras, smyle, blokkebær. I bunnsjiktet i nedre deler dominerer etasjemose 

(Hylocomium splendens) og fjærmose. På åpne deler i høyreliggende deler ble skorpelavene klubbelav 
(Dibaeis baeomyces), rosenlav (Icmadophila ericetorum) og Lecidoma demissum obresrvert. På de 

fattige fastmattemyrene, som finnes inne i mellom i øvre deler av kystfuruskogen, vokser arter som for 

eksempel blåtopp, duskull, hvitlyng, rome, flaskestarr, sveltstarr og dvergbjørk. 
 

Epifyttfloraen var stort sett fattig med vanlige arter som bleikskjegg (Bryoria capillaris), vanlig 

kvistlav (Hypogymnia physodes), vanlig blodlav (Mycoblastus sanguinarius), vanlig papirlav 
(Platismatia glauca), gul stokklav (Parmeliopsis ambigua), elghornslav (Pseudevernia furfuracea) og 

kruslav (Tuckermanopsis chlorophylla) på furu. På død ved er det rikelig med vanlige arter som for 

eksempel vanlig blodlav og furustokklav (Imshaugia aleurites), samt den noe mer sjeldne og 

oseaniske arten furuglanslav (Protoparmelia ochrococca). 
 

Det biologisk mest interessante substratet i kystfuruskogene er de nordvendte bergveggene med mange 

oseaniske arter som for eksempel storstylte (Bazzania trilobata), småstylte (B. tricrenata), kystpute 
(Cladonia subcervicornis), fleinljåmose (Dicranodontium denudatum), vengemose (Douinia ovata), 

kystjamnemose (Plagiothecium undulatum), kystgrønnever (Peltigera britannica), skrukkelav 

(Platismatia norvegica), se figur 4, og brun korallav (Spaerophorus globosus). Bresotmose (Andreaea 

blyttii), en art som er vanligere i fjellstrøk, ble også funnet på slike bergvegger.  
 

I den gamle lauvskogen er det epifyttfloraen på osp som er mest interessant med mange arter fra 

lungeneversamfunnet. Av eksempler kan nevnes vanlig blåfiltlav (Degelia plumbea), kystfiltlav 
(Pannaria rubiginosa), grynfiltlav (Pannaria conoplea) og stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla).  

 

A: 

 

B: 

 
Figur 4. Arter fra bergvegger i Seløyrane. A: Kystgrønnever. B: Skrukkelav. Foto: Per G. Ihlen. 

 

På bjørk vokser de vanlige artene kvistlav og papirlav og på eik ryemose (Antitrichia curtipendula). I 

den gamle lauvskogen er det også fuktige og skyggefulle bergvegger, men kryptogamfloraen her 
består av vanlige arter for slike substrater, som for eksempel brun korallav (Spaerophorus globosus), 

stripefoldmose (Diplophyllum albicans), mattehutremose (Marsupella emarginata), kysttornemose 

(Mnium hornum), bekkegråmose (Racomitrium aquaticum) og skjoldsaltlav (Stereocaulon 
vesuvianum), samt rosenrot og lusegras.  Individene av snøsotmose (Andreaea nivalis) var det mest 

interessante funnet her. Ellers inneholder naturtypen mange vanlige arter for blåbær-, lavurt-, 

småbregne- og storbregneskoger. 

 
I bekkekløftens deler som domineres av bjørk, finnes også spredte rognetrær. På bakken kan nevnes 

storfrytle, hvitbladtistel, mjødurt, skogburkne, ormetelg og skogstorkenebb. På bergveggene vokser 

bl.a. rosenrot, lusegras, fjellmarikåpe og gulsildre.  Følgende fuktighetskrevende lav- og mosearter ble 
funnet nær, og/eller delvis nedsenket i elva: mattehutremose, buttgråmose (Racomitrium aciculare) og 

bekketvebladmose (Scapania undulata). Under bergoverheng vokste bergpolstermose (Amphidium 

mougeotii), eplekulemose (Bartramia pomiformis), stripefoldmose, kystjamnemose (Plagiothecium 

undulatum) og opalnikke (Pohlia cruda). På gran i plantefeltene ble arter som hengestry (Usnea 
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filipendula) og mørkskjegg (Bryoria fuscescens) registrert. Inne i mellom granplantefeltene er det en 

og annen småvokst eik, men omtrent uten epifytter, bare med enkelte Lepraria spp.  
 

Verdivurdering 

Det undersøkte området ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone (Moen 1998). I forhold til listen 

over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder området 

partier som kan føres til kystbjørkeskoger og sterkt oseaniske furuskoger. Partiet med 
kystbjørkeskoger ligger i øvre del, og på nordsiden av den registrerte bekkekløften. I følge Framstad 

mfl. (2002) bør Norge, på bakgrunn av landets topografi, har et ansvar for bekkekløfter, noe den i 

Storedalen i liten grad oppfyller. Samlet sett vurderes undersøkelsesområdet i middels til liten grad å 
inneholde skogstyper som mangler i skogvernet. Verdisettingen av viktige parametre for naturfaglige 

registreringer i skog er oppsummert i tabell 1. 

 
Tabell 1. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Storedalen. UR = urørthet/påvirkning, 
ST = størrelse, TV = topografisk variasjon, VV = vegetasjonsvariasjon, AR = arrondering, AM = 
artsmangfold, RV = rike vegetasjonstyper, DVm = død ved, mengde, DVk = død ved kontinuitet, TF = 
treslagsfordeling, GM = gamle trær (bar-, løv- og edelløvtrær samlet). Stjernesetting: - = kriteriet 
ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = kriteriet i liten grad tilfredsstilt/er 
dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad tilfredsstilt/er dårlig utviklet/av middels 
verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av stor verdi. 

Naturtype UR ST TV VV AR AM RV DVm DVk TF GM Verdi 

Seløyrane *** * ** ** *** ** * ** ** ** ** B 

Gjeskelirabben * * * * ** * * * * * * C 

Storedal skog ** * * ** *** ** ** ** ** ** ** B 

Storedal kløft 0 * * * * * * * * * * C 

 

 

NATURTYPER (KJERNEOMRÅDER)  

 
Det ble registrert flere naturtyper (kjerneområder) under befaringen den 17. august 2011. Disse er 

avgrenset på kart i figur 2. Nedenfor følger beskrivelser av de registrerte naturtypene.  
 

Seløyrane Kystfuruskog (F12) 

 

Geografisk avgrensning: UTMWGS, 32 V 302731, 6796114 (sentralpunkt)   
Høyde over havet:   270 til 480 m o.h. 

Feltregistrert av:  Per G. Ihlen den 17. august 2011. 

Areal:    501 daa 
 

Innledning. Lokaliteten ble undersøkt på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning i forbindelse 

med vurdering av området for skogvern. 
 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten omfatter et område nord for Storedalen og sør for 

Espedalsheia ved Hovland i Fjaler kommune i Sogn og Fjordane. 

 
Området ligger innenfor sterk oseanisk seksjon og sørboreal vegetasjonssone. Berggrunnen i området 

består av fattige, harde og sure bergarter som diorittisk og granittisk gneis. Det meste av området 

består av bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke. Øverst i Stordalen er det noe forvitringsmateriale 
og i nedre deler er det stort sett et tynt morenedekke. Kystfuruskogen strekker seg fra høydekote 270 

m til 480 m. Den er hovedsakelig sørvendt og sørøstvendt, men inneholder også mange relativt flate 

partier i øvre del. Området har høy til særs høy bonitet i lavereliggende partier og lav bonitet og 
impediment i øvre deler. Det meste av naturtypen finnes på berg og bare unntaksvis er det et tynt 

morenedekke. Flere steder grenser den mot granplantefelter. En elv renner også gjennom området og 

ned mot Storedalen. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en kystfuruskog (figur 5). Utformingen 

ligger nærmest ”oseanisk lavurt-furuskog”. Øvre deler av naturtypen, og spesielt i områdene med mye 
impediment, består skogen av spredte og kortvokste furutrær. Her går området gradvis over i 

kystlynghei. Herfra og ned til omtrent høydekote 200 m består vegetasjonen av røsslyng-blokkebær 

skog med dominans av furu i tresjiktet og med spredte forekomster av bjørk. Herfra og nedover 
overtar blåbærskogene. Inne i mellom, i de høyereliggende områdene, er det spredte partier med 

fattigmyrer.  

 
Artsmangfold. Lokaliteten er variert, men hovedsakelig er det et fattig artsmangfold. Furu dominerer i 

tresjiktet, men det finnes også en del spredte forekomster av bjørk. Rett nordvest for Litletjørna er det 

også spredte individer av relativt storvokste ospetrær. På bakken i kystfuruskogen dominerer røsslyng, 

blåbær og tyttebær i de fattigste delene, mens blåbærskogs-utformingene inneholder arter som 
bjønnkam, blåtopp, einstape, tepperot, myk kråkefot, klokkelyng, lusegras, smyle og blokkebær. I 

bunnsjiktet i nedre deler dominerer Lophocolea bidentata, etasjemose (Hylocomium splendens) og 

bakkefrynse (Ptilidium ciliare), mens arter som pigglav (Cladonia uncialis) og skorpelavene 
klubbelav (Dibaeis baeomyces), rosenlav (Icmadophila ericetorum) og Lecidoma demissum vokser på 

åpen jord i den mer lysåpne øvre delen av kystfuruskogen.  

 

Epifyttfloraen er stort sett fattig med vanlige arter som bleikskjegg (Bryoria capillaris), vanlig kvistlav 
(Hypogymnia physodes), vanlig blodlav (Mycoblastus sanguinarius), vanlig papirlav (Platismatia 

glauca), gul stokklav (Parmeliopsis ambigua), elghornslav (Pseudevernia furfuracea) og kruslav 

(Tuckermanopsis chlorophylla) på furu. På rogn i et lite dalføre nordøst for Litletjørna ble 
skrubbenever (Lobaria scrobiculata) og ryemose (Antitrichia curtipendula) observert. På død ved er 

det rikelig med vanlige arter som for eksempel vanlig blodlav (Mycoblastus sanguinarius) og 

furustokklav (Imshaugia aleurites), mens den noe mer sjeldne og oseaniske arten furuglanslav 
(Protoparmelia ochrococca) vokser spredt på dette substratet. 

 

Det biologisk mest interessante substratet var de nordvendte bergveggene. Spesielt i det lille dalføret 

nordvest for Litleetjørna vokser for eksempel bresotmose (Andreaea blyttii), eplekulemose (Bartramia 
pomiformis), storstylte (Bazzania trilobata), småstylte (B. tricrenata), kystpute (Cladonia 

subcervicornis), fleinljåmose (Dicranodontium denudatum), vengemose (Douinia ovata), 

kystjamnemose (Plagiothecium undulatum), kystgrønnever (Peltigera britannica), skrukkelav 
(Platismatia norvegica), bekkegråmose (Racomitrium aquaticum), stripefoldmose (Diplophyllum 

albicans) og brun korallav (Spaerophorus globosus), samt skjørlok, rosenrot og lusegras. På enkelte 

rotvelter av furu vokser vanlig køllelav (Baeomyces rufus) og Trapeliopsis pseudogranlosa. 
 

Bruk, tilstand og påvirkning. Skogen virker flere steder relativt gammel, med både storvokste 

furutrær og mye liggende og stående død ved. Ingen hogstinngrep eller gamle gjengrodde stubber ble 

observert. Den eneste tydelige påvirkningen er stien fra Storedalen til Litletjørna. Tilstanden til 
kystfuruskogen kan best karakteriseres som eldre optimalfase.  

 

Fremmede arter. Det ble bare observert enkelte unge individer av edelgran i kystfuruskogen.   
 

Skjøtsel og hensyn: Kystfuruskogen viser en stor variasjon i struktur, fra åpne områder med små og 

spredte individer til storvokste trær. Kystfuruskoger som viser så stor variasjon er viktige og derfor bør 

det ikke utføres annet en spredt plukkhogst her. Granplantefelter bør også unngås.   

 

Verdivurdering: Kystfuruskogen viser stor variasjon i alder og struktur på furutrærne. Dette, sammen 

med et relativt rikt artsmangfold, gjør at verdien trekkes opp. At det ikke ble registrert rødlistearter og 

at spesielt epifyttfloraen var dårlig utviklet, gjør at naturtypen vurderes som viktig (B-verdi).  
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A: 

 

B: 

 
C: 

 
 

D: 

 

Figur 5. Kystfuruskogen Seløyrane. A: Storvokst furu og einer i busksjiktet. B: Elva fra Litletjørna. C: 
Rotvelt av furu. D: Lite dalføre nordøst for Litletjørna med osp. Foto: Per G. Ihlen. 

 

 

Gjeskelirabben Kystfuruskog (F12) 

 

Geografisk avgrensning: UTMWGS, 32 V 303250, 6795751 (sentralpunkt)   

Høyde over havet:   150 til 410 m o.h. 
Feltregistrert av:  Per G. Ihlen den 17. august 2011. 

Areal:    195 daa 

 

Innledning. Lokaliteten ble undersøkt på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning i forbindelse 
med vurdering av området for skogvern   

 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten omfatter et område sør for Storedalen og nord i Vestdalen 
ved Hovland i Fjaler kommune i Sogn og Fjordane. 

 

Området ligger innenfor sterk oseanisk seksjon og sørboreal vegetasjonssone (Moen 1998). Hele 
området har fattig berggrunn består av de sure og harde bergartene diorittisk og granittisk gneis. Det 

meste av naturtypen består av et tynt løsmassedekke. Noe forvitringsmateriale finnes i øvre og vestre 

del av naturtypen. Kystfuruskogen strekker seg fra høydekote 150 m til 410 m. Den ligger 

hovedsakelig i en bratt og sørvendt og sørøstvendt li. Området har høy til særs høy bonitet i 
lavereliggende partier og lav bonitet og impediment i øvre deler. Det meste av naturtypen finnes på et 

tynt morenedekke. I østre del grenser den mot et granplantefelt.  

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en kystfuruskog (figur 6). Utformingen 

passer ikke med de som er gjengitt i DN-håndboken, men den ligger nærmest utformingen ”oseanisk 
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lavurt-furuskog”. Naturtypen består hovedsakelig av røsslyng-blokkebær skog med dominans av furu i 

tresjiktet. Inne i mellom finnes også partier med tydelig blåbærskog.  

 

Artsmangfold. Lokaliteten inneholder få arter. Furu dominerer i tresjiktet, men det finnes også en del 

spredte forekomster av bjørk, selje og rogn. I feltsjiktet er einstape, bjønnkam, blåtopp, smyle, 
tepperot, lusegras, blåbær, tyttebær og røsslyng de vanligste artene. I bunnsjiktet dominerer etasjemose 

(Hylocomium splendens) og bakkefrynse (Ptilidium ciliare). Av epifytter ble det bare registrert vanlige 

arter som bleikskjegg (Bryoria capillaris), vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes), vanlig blodlav 
(Mycoblastus sanguinarius), vanlig papirlav (Platismatia glauca) og gul stokklav (Parmeliopsis 

ambigua). Enkelte bergvegger med vanlige arter som kystjamnemose (Plagiothecium undulatum), 

brun korallav (Spaerophorus globosus), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), kysttornemose 

(Mnium hornum), grynrødbeger (Cladonia coccifera) og skjoldsaltlav (Stereocaulon vesuvianum), 
finnes også.   

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Skogen er enkelte steder relativt gammel, men det er generelt lite død 
ved i naturtypen. Ingen tydelige hogstinngrep fra nyere tid ble observert, men enkelte gamle og 

gjengrodde stubber ble observert. Enkelte stier finnes også i området. Tilstanden til kystfuruskogen 

kan best karakteriseres som yngre optimalskog.    

 
Fremmede arter. Enkelte individer av edelgran ble observert i kystfuruskogen.   

 

Skjøtsel og hensyn: Kystfuruskogen viser liten variasjon i struktur, den virker ensaldret, selv om det 
er enkelte partier som ser ut til å være noe eldre. Det er også lite død ved i området. Noe plukkhogst 

kan gjøres i skogen og etablering av granplantefelter bør unngås.     

 

Verdivurdering: Det er lite variasjon i alder på furutrærne i kystfuruskogen ved Gjeskelirabben. Dette, 
sammen med et relativt få observerte arter, gjør at verdien vurderes som lokalt viktig (C-verdi).  

 

 

 
 
Figur 6. Kystfuruskog ved Gjeskelirabben. Foto: Per G. Ihlen. 
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Storedalen Gammel lauvskog (F07) 

 

Geografisk avgrensning: UTMWGS, 32 V 303417, 6796283 (sentralpunkt)   

Høyde over havet:   200 til 370 m o.h. 

Feltregistrert av:  Per G. Ihlen den 17. august 2011. 
Areal:    97 daa 

 

Innledning. Lokaliteten ble undersøkt på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning i forbindelse 
med vurdering av området for skogvern. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten omfatter et område nord for Storedalen og sør for 
Espedalsheia ved Hovland i Fjaler kommune i Sogn og Fjordane. 

 

Området ligger innenfor sterk oseanisk seksjon og sørboreal vegetasjonssone (Moen 1998). 

Berggrunnen i området består av fattige, harde og sure bergarter som diorittisk og granittisk gneis. 
Området består mest av skredmateriale, men både bart fjell (øvre del) og tynt til tykt løsmassedekke 

(nedre del) finnes. Skogen strekker seg fra høydekotene 200 m til 370 m. Naturtypen er sørvendt og 

sørøstvendt. Området har høy til særs høy bonitet og grenser i nedre deler mot et granplantefelt.  

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en gammel lauvskog og inneholder en 

mosaikk av både utformingen gamle ospeholt (mest i vest) og gamle bjørkesuksesjoner (mest i øst), se 
figur 7. Området består av både blåbær-, småbregne-, lavurt, og storbregneskoger langs 

høydegradienten. Det er de to sistnevnte som dominerer.  

 

Artsmangfold. Lokaliteten har et middels rikt artsmangfold. Osp og bjørk dominerer i tresjiktet, men 
det finnes også spredte forekomster av furu, eik, selje og rogn. Busksjiktet domineres av einer. På 

bakken vokser røsslyng, blåbær og tyttebær i blåbærutformingene og einstape, skogburkne storfrytle 

og tepperot i de rikere skogspartiene. Etasjemose (Hylocomium splendens), fjærmose (Ptilium crista-
castrensis) og kystkransmose (Rhytidiadelphus loreus) er vanlige kryptogamer i bunnsjiktet.  

 

Epifyttfloraen best utviklet på osp og inneholder arter som vanlig blåfiltlav (Degelia plumbea), 

kystfiltlav (Pannaria rubiginosa), grynfiltlav (Pannaria conoplea), stiftfiltlav (Parmeliella 
triptophylla). På bjørk vokser stort sett vanlige arter, mens på eik finnes ryemose (Antitrichia 

curtipendula).  

 
På de skyggefulle, men for det meste sørvendte, bergveggene vokser arter som snøsotmose (Andreaea 

nivalis), brun korallav (Spaerophorus globosus), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), 

mattehutremose (Marsupella emarginata), kysttornemose (Mnium hornum), bekkegråmose 
(Racomitrium aquaticum) og skjoldsaltlav (Stereocaulon vesuvianum), samt rosenrot og lusegras.   

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Skogen virker flere steder relativt gammel, med både storvokst osp og 

bjørk. Det er også en del liggende og stående død ved i naturtypen. Ingen tydelige hogstinngrep fra 
nyere tid ble observert, men enkelte gamle og gjengrodde stubber finnes. Skogen ser ikke ut til å 

inneholde andre påvirkninger.   

 
Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.    

 

Skjøtsel og hensyn: Den gamle lauvskogen viser en god variasjon i struktur, fra store gamle trær til 
små og unge individer. Det er også en del liggende og stående død ved i alle nedbrytningsstadier. Det 

bør ikke utføres annet en spredt plukkhogst her. Granplantefelter bør også unngås.   

 

Verdivurdering: Det relativt rike artsmangfoldet, der mange arter har tydelig oseanisk utbredelse, og 

den store variasjonen i alder og struktur på trærne, gjør at verdien trekkes opp. At det ikke ble 
registrert rødlistearter, gjør at naturtypen vurderes som viktig (B-verdi).  
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A: 

 

B: 

 
 

 
 

Figur 7. Gammel lauvskog i Storedalen. A: 

Utforming dominert av osp. B: Utforming 
dominert av bjørk. Enkelte stående og døde 

ospetrær kan sees. Foto: Per G. Ihlen. 

 

 

Storedalen Bekkekløft og bergvegg (F09) 

 

Geografisk avgrensning: UTMWGS, 32 V 303171, 6795954 (sentralpunkt)   

Høyde over havet:   150 til 410 m o.h. 
Feltregistrert av:  Per G. Ihlen den 17. august 2011. 

Areal:    161 daa 

 

Innledning. Lokaliteten ble undersøkt på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning i forbindelse 
med vurdering av området for skogvern   

 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten omfatter et område i Storedalen ved Hovland i Fjaler 
kommune i Sogn og Fjordane. 

 

Området ligger innenfor sterk oseanisk seksjon og sørboreal vegetasjonssone (Moen 1998). Hele 
området har fattig berggrunn som består av de sure og harde bergartene diorittisk og granittisk gneis. 

Det meste av naturtypen har et tynt løsmassedekke med noe forvitringsmateriale i øvre del. 

Bekkekløften strekker seg fra høydekote 150 m til 410 m. Den er hovedsakelig østvendt, men 

inneholder også mange nordvendte bergvegger. Området har høy til særs høy bonitet og det meste av 
bekkekløften er derfor dekket av granplantefelt (figur 8). I selve elveløpet er det flere mindre 

steinblokker. Ingen fossesprøytsoner ble registrert.  

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en bekkekløft og bergvegg, utforming 

bekkekløft (F09). Granplantefeltene dominerer i nedre del av bekkekløften, mens øvre deler, og 

spesielt den nordvendte lien sør for Gjeskelirabben domineres av bjørkeskog (figur 8) med en 
mosaikk av både blåbær-, lavurt-, småbregne- og delvis storbregnepartier alle med bjørk i tresjiktet. 
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Artsmangfold. Granplantefeltene gjør at det er relativt artsfattig i bekkekløften. I områdene med 
bjørkeskoger dominerer bjørk, men det fines også spredte rognetrær. På bakken i partiene med 

bjørkeskoger finnes relativt mye storfrytle og blåbær. Av andre arter på bakken kan nevnes hengeving, 

hvitbladtistel, smyle, mjødurt, skogburkne, ormetelg, skogstorkenebb. I bunnsjiktet dominerer 
etasjemose, fjærmose og kystkransemose. På bergveggene vokser bl.a. rosenrot, lusegras, 

fjellmarikåpe og gulsildre.  Følgende fuktighetskrevende lav- og mosearter ble funnet nær, og/eller 

delvis nedsenket i elva: mattehutremose (Marsupella emarginata), buttgråmose (Racomitrium 
aciculare) og bekketvebladmose (Scapania undulata). Der det var litt tørrere, men fortsatt nær elva, 

ble brunberglav (Cetraria commixta), grynrødbeger (Cladonia coccifera) og skjoldsaltlav 

(Stereocaulon vesuvianum) funnet. Under bergoverheng finnes bergpolstermose (Amphidium 

mougeotii), eplekulemose (Bartramia pomiformis), grynrødbeger (Cladonia coccifera), stripefoldmose 
(Diplophyllum albicans), kysttornemose (Mnium hornum), eplekulemose (Bartramia pomiformis), 

kystjamnemose (Plagiothecium undulatum), opalnikke (Pohlia cruda) og bekkerundmose 

(Rhizomnium punctatum). 

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Bekkekløften domineres av granplantefelter, samt enkelte hogstfelter. 

Skogbruk utgjør derfor en viktig påvirkning og tilstanden til bekkekløften er derfor ikke optimal.  

 
Fremmede arter. I tillegg til vanlig gran i plantefeltene, fines også enkelte unge individer av edelgran 

i bekkekløften.  

 
Skjøtsel og hensyn: På grunn av den høye boniteten og eksposisjonene både mot øst og nord, har 

området potensiale for over tid å bli utviklet til en artsrik bekkekløft. For å få til dette vil det være 

nødvendig å rydde vekk gran i et belte på omtrent 20 til 30 meter parallelt med begge sidene av elva. I 
en slik vassdragstilknyttet naturtype vil det også være mulige interesser for småkraftverk. Dersom elva 

utnyttes til vannkraftproduksjon, vil redusert vannføring medføre et tørrere lokalklima, noe som er 

negativt for en del fuktighetskrevende arter. Å opprettholde en minstevannføring vil derfor være 

viktig.  

 

Verdivurdering: De mest biologisk interessante områdene ligger i partiet med bjørkeskog, men på 

grunn av alle granplantefeltene, trekkes verdien på naturtypen ned. Dette, i kombinasjon med ingen 

spesielle artsfunn, gjør at naturtypen vurderes som lokalt viktig (C-verdi).  
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A: 

 

B: 

 
Figur 8. Bekkekløft og bergvegg i Storedalen. A: Parti med blåbærskog med bjørk og noe rogn i 

bekkekløftens øvre del (på sørsiden). B: Nedre del av bekkekløften med granplantefelt og hogstflate.  

Foto: Per G. Ihlen. 
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