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FORORD 

 
Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Statens vegvesen Region vest, utarbeidet en oversikt over 

artsrike vegkanter langs riks-, fylkes- og europaveger i driftskontraktsområde 1102 Høgsfjord. 

Bakgrunnen for dette var Statens vegvesens ønske om at kunnskapsgrunnlaget skulle benyttes til blant 
annet drift av vegnettet. Rådgivende Biologer AS, ved Torbjørg Bjelland, har utført feltarbeidet i 

perioden 5. til 8. august 2013, i samarbeid med Karoline Eidslott Svinø fra Statens vegvesen. Karoline 

Eidslott Svinø omkom senere i en bussulykke i Sogndal 12. august 2013. 
 

Registreringene av artsrike vegkanter, med fotografier av hver lokalitet, er rapportert til Nasjonal 

vegdatabank (NVDB). Naturtypebeskrivelsene er også klargjort til Miljødirektoratets Naturbase. I 

denne rapporten er naturtypebeskrivelsene gjengitt, og det er diskutert negative påvirkningsfaktorer og 
aktuelle skjøtselstiltak. Rødlistearter og sjeldne arter er rapportert til Artsdatabankens Artskart. Linn 

Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, har utarbeidet oversiktskartet over artsrike vegkanter. 

 
Rådgivende Biologer AS takker Statens vegvesen Region vest, ved Eli Mundhjeld, Mette Alsvik og 

Synnøve Kløve-Graue, for oppdraget og for et godt samarbeid underveis. 

 

Bergen, 22. desember 2014 
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SAMMENDRAG 

 

Bjelland, T. & K. E. Svinø 2014. 

Artsrike vegkanter i Høgsfjord. Rådgivende Biologer AS, rapport 1982, 23 sider, ISBN 

978-82-8308-122-0. 

 
Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Statens vegvesen Region vest, utarbeidet en oversikt over 

artsrike vegkanter langs riks-, fylkes- og europaveger (inkludert gang- og sykkelveger som Statens 

vegvesen drifter) i driftskontraktsområde 1102 Høgsfjord. Feltarbeidet ble utført i perioden 5. til 8. 

august 2013. Resultatene er rapportert til Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Artsdatabankens Artskart 
(utvalgte arter). I denne rapporten er naturtyper klargjort til Naturbasen gjengitt, og negative 

påvirkningsfaktorer og aktuelle skjøtselstiltak er diskutert.  

 
Av de ni lokalitetene med naturtypen artsrik vegkant i driftskontraktsområde Høgsfjord, var fem 

registrert i Naturbasen fra før. Frisk-fuktig utforming var den vanligste registrerte utformingen med 

syv lokaliteter. Av disse var det også tre med innslag av tørreng. Det ble avgrensa en lokalitet med 
tørreng- og en lokalitet med fukteng/våteng-utformingen.  

 

Totalt ble det bare unntaksvis funnet sjeldne eller biogeografisk interessante arter. Det ble registrert til 

sammen tre rødlistearter; stortrollurt (VU), vestlandsvikke (NT) og ask (NT). Hjortetrøst (NT) og 
skjeggknoppurt (EN) som tidligere er registrert i artsrike vegkanter i Høgsfjord, ble ikke gjenfunnet i 

2013. Av alle de avgrensa naturtypene, var det én med A-verdi, fire med B-verdi og fire med C-verdi 

og. 
 

Noe av årsaken til den lave verdisettingen er at det ikke ble funnet mange rødlistede eller sjeldne arter. 

Dette kan igjen trolig forklares bl.a. ved at det jevnt over er en fattig berggrunn og at det ofte er 

nitrofile arter i naturtypene. At plantematerialet ikke fjernes etter slått/klipping, er trolig også en viktig 
negativ påvirkning på naturtypene.  
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INNLEDNING 

 

Norges veger grenser til ulike naturtyper og kulturmarkstyper og det er gjerne et tydelig skille i 

artssammensetningen mellom disse og vegkanten. På bakgrunn av at slike områder ofte har en artsrik 
karplanteflora, er artsrik vegkant (D03) én av 57 prioriterte naturtyper i DN-håndbok 13 (2007).  

 

I følge Larsen & Gaarder (2012) vil reviderte naturtypebeskrivelser være tilpasset NiN-systemet 

(Naturtyper i Norge). I DN-håndbok 13 er det ikke oppgitt en nøyaktig definisjon av naturtypen artsrik 
vegkant, men en god illustrasjon på en vegkantprofil med plasseringene av tekniske (for eksempel 

vegbane, vegskulder og grøft) og botaniske soner, er gitt i Auestad mfl. (2000). På natursystemnivå i 

NiN-systemet, og under hovedtypen konstruert fastmark (T2), er både vegbane med fast dekke (T2-
D9) og vegkant (T2-D10) egne grunntyper. Vegkant er definert som «midtrabatt (på motorveg) og 

vegskulder, som er ytre grense for konstruert mark langs vegen». Definisjonen i NiN gjelder altså 

arealet med konstruert mark langs vegen og vil derfor også kunne inkludere grøft, vegskjæring og 

deler av vegfyllingen (figur 1). I dette prosjektet følges denne avgrensningen, og i enkelte tilfeller, en 
smal sone med kulturmarkseng, eller en sone som ryddes for skog og kratt, utenfor vegskjæringen (jf. 

Larsen & Gaarder 2012).  

 

 
 

Figur 1. Forenklet profil av en vegbane med vegkant. 

 

Artsrike vegkanter er delt inn i fire utforminger, der vannmetning (VM) og uttørkingsfare (UF) er de 
viktigste lokale basisøkokliner (Larsen & Gaarder 2012). Disse er tørreng-utforming, frisk-

fuktig/høgstaude-utforming, fukteng/våteng-utforming og nordlig/alpin-utforming.   

 

Naturmangfoldloven (Lov av 19. juli 2009 om forvaltning av naturens mangfold) skjerper kravene til 
dokumentasjon av naturverdier, og kunnskap om effektene av aktivitet knyttet til planarbeid, 

utbygging og drift av veger. Statens vegvesen ønsker derfor en kunnskapsoversikt om vegnettet slik at 

verdifulle og artsrike vegkanter kan driftes på en best mulig måte. Artsrike vegkanter er derfor 
kartlagt, beskrevet og verdivurdert langs alle riks-, fylkes- og europaveger (inkludert gang- og 

sykkelveger som Statens vegvesen drifter) i driftskontraktsområde 1102 Høgsfjord. Det er gitt forslag 

til skjøtsel for hver lokalitet. 

 
En sammenfatning og diskusjon av generelle forhold som utbredelse, størrelse, verdivurdering, 

artsmangfold og påvirkning for de registrerte lokalitetene, er gitt for hele driftskontraktsområdet. I den 

forbindelse er det også kort diskutert enkelte erfaringer fra arbeidet med registreringene av artsrike 
vegkanter.  

 

SKJØTSEL 

Skjøtsel av artsrike vegkanter er viktig for å opprettholde naturtypen og har blitt diskutert av bl.a. 

Auestad mfl. (2000), som fant at velutvikla engvegetasjon i vegkanter har en lang skjøtselshistorie 

med årlig slått til samme tid, og at enkelte artsrike vegkanter derfor kan være rester av gamle 
kulturmarker. Slått er derfor viktig og generelle forhold om dette er oppsummert i Auestad mfl. 
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(2000). Der fremkommer det bl.a. at de mest produktive arealene i innmarka ble slått først, og disse 

ble også slått på nytt i august, slik at frøsettingen ble sikret. Dette sammenfaller hovedsakelig med 

dagens tiltak for rydding og slått langs vegkantene. Generelt bidrar derfor Statens vegvesen til å skape 

potensial for artsrike vegkanter. Statens vegvesen bruker termen «klipping» om slått. I gjeldende 
kontrakter finnes beskrivelser for dette, og det henvises til disse for detaljer. Her nevnes bare at den 

første slåtten/klippingen vanligvis uføres før 24. juni og at den seine slåtten vanligvis skjer etter 1. 

august og omfatter en bredde ut til 3-6 meter.  
 

For tørrengene er vegkantslåtten til Statens vegvesen bra, med unntak av der det er kalkrik sand eller 

grus på vegskulderen (Larsen & Gaarder 2012). To vegkantslåtter er trolig også gunstig for frisk-
fuktig- og høgstaude-utformingene, men her vil enkelte sjeldne arter trolig blomstre senere enn de 

viktigste artene i tørrengene. Sein slått av slike enger favoriserer enkelte trivielle arter, bl.a. 

hundekjeks, som igjen utkonkurrerer kravfulle arter. Trolig er det viktigere at disse engene blir slått 

tidlig, enn at artene får frødd seg (Larsen & Gaarder 2012). Fukteng/våteng-utformingen vil også tåle 
dagens praksis bra, men kan skades av for tidlig slått (Larsen & Gaarder 2012). Nordlig-alpin 

utforming med tørre og friske enger bør slås etter 15. august (Larsen & Gaarder 2012). Det kan også 

nevnes at artsrike vegkanter dominert av arter som hundekjeks, bør slås før midten av juli. I vegkanter 
med stor produksjon (der vegetasjonen fort blir høy og hindrer sikt), og der det er begynnende 

gjengroing med busker og trær, kan vegkantene med fordel slås oftere enn to ganger i året.  

 
Det er viktig å merke seg at dagens kantslåttpraksis skiller seg fra den tradisjonelle slåtten ved at 

plantematerialet som slås vanligvis ikke fjernes. Det er bare slått der plantematerialet fjernes som 

etterlikner tradisjonell skjøtsel, ved at næringsemnene da minker og at det blir mer lys til bakken 

(Auestad mfl. 2000). En forskjell er at det for eksempel er flere ett- og toårige karplanter i vegkantene 
enn i slåttemarkene (Auestad mfl. 2000).  I dette prosjektet er en skjøtsel der plantemateriale samles 

opp etter slått, foreslått for vegkanter med potensial for høyt artsmangfold (jf. Auestad mfl. 2000). I 

følge Auestad mfl. (2000) vil det i svært tørre fyllingsvegkanter være bedre å la graset ligge etter 
slåtten enn å suge det opp, ettersom det i disse vegkantene vil være en fordel å tilføre noe organisk 

materiale.  

 

Statens vegvesen benytter også andre tiltak for å rydde vegkanter, men disse påvirker 
artssammensetningen i vegkantene negativt, for eksempel sprøyting med biocider, og kantrensk. 

Sprøyting utføres vanligvis når andre skjøtselsmetoder ikke er egnet for å opprettholde sikten og 

sikkerheten langs vegen. Det blir ofte sprøytet under autovern og langs fjellskjæringer, for eksempel 
der det er kraftig vekst. For biologisk mangfold vil dette være negativt. Når det gjelder kantrensk, er 

det viktig å avgrense skrapingen og ikke fjerne den stabile vegetasjonen lenger inn i vegkanten (jf. 

Auestad mfl. 2000). Kantrensk endrer ofte artssammensetningen ved at typiske pionérarter etablerer 
seg. Også andre inngrep ved drift av veg, som vintersalting og brøyting, kan ha negative virkninger på 

vegkanter. En oppsummering av påvirkning på biologisk verdi fra veger og vegtrafikk er gitt av 

Thunes mfl. (2010). 
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DATAGRUNNLAG OG METODE  

 

DATAGRUNNLAG 

Registreringene er basert på eget feltarbeid utført av Torbjørg Bjelland og Karoline Eidslott Svinø i 
perioden 5. til 8. august 2013. Det er også innhentet relevante opplysninger fra Artsdatabankens 

Artskart og Miljødirektoratets Naturbase. Sporloggen med vegpunkter er vist i vedlegg 1. 

Datagrunnlaget vurderes som godt: 3 (tabell 1).  

 

Tabell 1. Vurdering av kvalitet på grunnlagsdata 

(etter Brodtkorb & Selboe 2007). 

Klasse Beskrivelse 

0 Ingen data 

1 Mangelfullt datagrunnlag 

2 Middels datagrunnlag 

3 Godt datagrunnlag 

 

 

METODE  

Feltarbeidet ble utført ved at artsrike vegkanter langs alle riks-, fylkes- og europaveger (inkludert 

gang- og sykkelveger som Statens vegvesen drifter) i driftskontraktsområde 1102, Høgsfjord, ble søkt 
etter fra bil. Her kan det også nevnes at forekomster av de fremmede artene hagelupin, 

kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø, mongolspringfrø og parkslirekne ble registrert samtidig. Det ble 

hele tiden fokusert på sikkerhet bl.a. ved at det ble kjørt sakte og med blinkende varsellys. Hastigheten 
ble også vurdert ut fra sikkerhetsforhold, trafikkbelastning og hvor oversiktlig vegen var. Ved stopp 

var alltid blinkende varsellys på, refleksvest ble brukt, og veger ble aldri krysset nær svinger eller 

andre uoversiktlige steder. Metodikken for registreringene er gitt i konkurransegrunnlaget og her 

gjengis hovedtrekkene. 
 

Bare unntaksvis var naturtypen artsrik vegkant (D03) registrert i Naturbasen. I tillegg til å undersøke 

disse, ble det fokusert på å lete opp nye lokaliteter med artsrike vegkanter (jf. DN-håndbok 13). Her 
var det viktig å registrere artsrike vegkanter som dagens skjøtsel (slik Statens vegvesen utfører den) 

ikke er egnet for. Terskelen for å kartlegge vegkanter som er truet av dagens skjøtselspraksis skulle 

være lavere enn kravene i DN-håndbok 13. 
 

For å finne ut hvor det var mest aktuelt å søke etter artsrike vegkanter i driftskontraktsområdet, ble 

kart over berggrunn, relevante artsdata og naturtyper vurdert. Kart over naturtypene artsrik vegkant, 

slåttemark, kalkrike enger og naturbeitemark som ligger 50 m eller nærmere veg, ble på forhånd 
utarbeidet og brukt under feltarbeidet. Dersom det ble oppdaget artsrike vegkanter utenfor der vi på 

forhånd hadde vurdert det som mest aktuelt å søke, ble også disse registrert. For å vurdere mer 

spesifikt når det var nødvendig å stoppe for å undersøke potensielle artsrike vegkanter, ble bl.a. 
følgende sjekkliste benyttet: 

 

- Knaus eller fjellskjæring nærmere vegen enn 2 m i områder med kalkrik berggrunn.  
- Kortvokst eng på strekning med autovern.  

- Lang strekning med kortvokst eng og/eller varierte, fargerike enger.  

- Kortvokst fukteng/våteng i grøft i område med kalkrik berggrunn.  

- Naturbeitemark og hagemark inntil vegkanten.  
- Der vegkanten beites og har preg av naturbeitemark.  

- Edellauvskog, spesielt i skjæringer nederst i lauvskogkledte fjordlier.  
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I planleggingsfasen av prosjektet ble det avklart at skoger inntil vegskjæring/grøft ikke skulle 

kartlegges som artsrik vegkant, dersom artssammensetningen i vegkanten var identisk med den i 

skogsmarken. Det ble derfor ikke stoppet ved slike områder og heller ikke i områder med nylig slått 

eller sprøytet vegetasjon. 
 

De artsrike vegkantene er registrert i Nasjonal vegdatabank (NVDB). Naturtypebeskrivelsene i denne 

rapporten følger malen for beskrivelse av naturtyper slik de skal rapporteres til Miljødirektoratets 
Naturbase. I beskrivelsene av naturtypene er de tidligere overskriftene «beliggenhet/avgrensing» og 

«naturgrunnlag» slått sammen til «beliggenhet og naturgrunnlag», «påvirkning/bruk» og «trusler» er 

slått sammen til «bruk, tilstand og påvirkning». Nye overskrifter er «innledning» og «del av helhetlig 
landskap».  

 

Artsrike vegkanter er i dette prosjektet delt inn i fire utforminger basert på inndelingen i Larsen & 

Gaarder (2012). Disse er tørreng-utforming, frisk-fuktig/høgstaude-utforming, fukteng/våteng-
utforming og nordlig/alpin-utforming. Det har i ettertid blitt utarbeidet forslag til verdisettingsmatriser 

for noen av utformingene, men fordi disse er under utarbeidelse, og fordi det er usikkert om de vil 

gjelde for de reviderte naturtypebeskrivelsene, er de ikke benyttet her. Larsen & Gaarder (2012) har 
utarbeidet et forslag til verdisetting for artsrik vegkant, som ble revidert i et eget faktaark i 2013. Det 

er de viktigste punktene fra dette faktaarket som er benyttet til verdisettingen her. Rødlistekategoriene 

følger Kålås mfl. (2010) og risikokategoriene til de fremmede artene følger Gederaas mfl. (2012). 
 

I foreliggende rapport er det laget et oversiktskart over registrerte naturtyper (figur 2) for hele 

driftkontraktsområde 1102 Høgsfjord, mens detaljkart for hver naturtype, er gjengitt i Naturbasen. 

Enkelte artsregistreringer er klargjort til Artsdatabankens Artskart. 
 

 

 

OMRÅDEBESKRIVELSE  

 
Driftskontraktsområde 1102 Høgsfjord inkluderer områdene på sørsiden av i Jøsenfjorden i nord til 

Gjesdal i sør, og fra Sandnes i vest til Forsand i øst (figur 2). Topografisk er det stor variasjon i dette 

området. Vegene går fra havnivå og opp til fjellområder, og mest under klimatisk tregrense, som for 
eksempel fjellene mellom Ullestad og Songesand ved Lysefjorden og i Hunnedalen i Gjesdal. Vegene 

strekker seg over både jordbruksområder og skogsområder, langs fjorder og innsjøer, og gjennom flere 

større dalfører.    
 

Det meste av det undersøkte området består av øyegneis og granitt, som er harde og sure bergarter som 

avgir lite plantenæringsstoffer. Noe rikere bergarter, som fyllitt og glimmerskifer, finnes imidlertid 

spredt i Ryfylke mellom Idse og Askvika sør for Hjelmelandsvågen.  
 

Driftskontraktområdet viser også en del klimatisk variasjon. Dette gjenspeiles først og fremst i 

variasjonen i vegetasjonssonene innenfor området, og i mindre grad i variasjonen i 
vegetasjonsseksjonene (Moen 1998). I områdene langs fjordene dominerer boreonemoral og 

sørboreonemoral vegetasjonssone, samt noe mellomboreal sone. I de høyestliggende områdene med 

vegnett, finnes det mest av lavalpin sone.  

 
Vegetasjonssoner gjenspeiler hovedsakelig forskjeller i temperatur, spesielt sommertemperatur, og det 

henvises til Moen (1998) for detaljer om de ulike sonene. Vegetasjonsseksjoner derimot, henger 

sammen med oseanitet, der fuktighet og vintertemperatur er de viktigste klimafaktorene. Mesteparten 
av driftskontraktområdet ligger innenfor den klart oseaniske seksjon (O2), der årsnedbøren ligger på 

over 2000 mm. Det er også noen områder med sterkt oseanisk seksjon-humid underseksjon (O3h). 
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RESULTATER OG DISKUSJON 

 

Figur 2 gir en oversikt over de registrerte lokalitetene av naturtypen artsrik vegkant i Høgsfjord. 
Detaljert informasjon om for eksempel artsmangfold, bruk, tilstand, påvirkning, skjøtsel og hensyn for 

hver avgrenset naturtype, er gitt i beskrivelsene av de enkelte lokalitetene nedenfor.  

 
Tabell 2 oppsummerer naturtypenes utforminger, areal og verdi. Av de ni lokalitetene med naturtypen 

artsrik vegkant, var fem registrert i Naturbasen fra før. Flest ble funnet i Ryfylke, hvor det er noe 

rikere berggrunn. Det gjennomsnittlige arealet på de registrerte naturtypene er 1843 m2. De registrerte 

artsrike vegkantene ligger gjerne parallelt med vegbanen, med en gjennomsnittsbredde på 2,6 m. Den 
smaleste vegkanten ble målt til 2 m og den breieste til 5 m.  

  

Frisk-fuktig utforming var den vanligste registrerte utformingen med syv lokaliteter. Av disse var det 
også tre med innslag av tørreng. Det ble avgrensa én lokalitet med tørreng- og én lokalitet med 

fukteng/våteng-utformingen. Nordlig/alpin-utforming ble ikke registrert. 

 
Det ble bare unntaksvis funnet sjeldne eller biogeografisk interessante arter i de registrerte 

naturtypene. Et slikt eksempel er blåmunke. De eneste rødlisteartene som ble registrert var stortrollurt 

(VU) og vestlandsvikke (NT), som ble registrert på hver sin lokalitet. I tillegg ble små individer av ask 

(NT) registrert fra to lokaliteter. Hjortetrøst (NT) og skjeggknoppurt (EN) har tidligere vært registrert 
på hver sin lokalitet, men ble ikke gjenfunnet i 2013. 

 

Av de registrerte naturtypene, var det én med A-verdi, fire med B-verdi og fire med C-verdi. Noe av 
årsaken til den lave verdisettingen er at det ble funnet få rødlistede eller sjeldne arter. Dette kan igjen 

trolig forklares bl.a. ved at det jevnt over er en fattig berggrunn og at det ofte er nitrofile arter i 

naturtypene. At plantematerialet ikke fjernes etter slått/klipping, er trolig også en viktig negativ 
påvirkning på naturtypene. Innslag av fremmede arter kan også være negativt for artsrike vegkanter. 

Parkslirekne (SE) ble registrert i lokalitet 4, platanlønn (SE) i lokalitet 6 og hagelupin (SE) i lokalitet 

7.  

 
Tabell 2. Registrerte områder med artsrik vegkant (D03) i driftskontraktsområde Høgsfjord. 
Nummereringen henviser til naturtypebeskrivelsene og til geografisk plassering i figur 2. Arealet er 
oppgitt i m2. 

Nr.  Kommune Lokalitetsnavn Utforming Areal Verdi 

1 Hjelmeland Fistervegen/Sjøbuberget Frisk-fuktig 1610 A 

2 Hjelmeland Hetlandsbygda ved Hetlandsvatnet Frisk-fuktig med tørreng 1796 B 

3 Hjelmeland Bjølland Tørreng 332 C 

4 Hjelmeland Rivjaland Frisk-fuktig 2816 C 
5 Forsand Øvre Espedal Frisk-fuktig 3220 B 

6 Sandnes Lyngnesveien, Sviland ved Sandnes Fukteng-våteng 904 B 

7 Gjesdal Ved Kongeparken Frisk-fuktig med tørreng 2070 C 
8 Hjelmeland Ved Askvika Frisk-fuktig med tørreng 240 C 

9 Strand Solbakk Frisk-fuktig 3600 B 

 

I dette prosjektet er det anbefalt at det ikke bør sprøytes når det er potensial for høyere verdi for 
naturtypene. Når det gjelder kantrensk, henvises det til Auestad mfl. (2000), som anbefaler å avgrense 

skrapingen og ikke fjerne den stabile vegetasjonen lenger inn i vegkanten.  

 
Det er enkelte områder i Ryfylke, Hjelmeland og Strand kommuner, hvor det forekommer vegkanter 

med en del arter, som ikke fyller kravene til naturtypen.  Det er lagt ved et kart over disse områdene, 

kalt hensynssoner, som Statens vegvesen bør ta hensyn til på lik linje med de registrerte naturtypene, 
under skjøtselen (vedlegg 2). Disse er diskutert med Ove S. Førland i Naturvernforbundet. 
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USIKKERHET 

 
Det er generelt knyttet en viss grad av usikkerhet til feltarbeidet på grunn av at registreringen ble utført 

etter første slått. På enkelte vegstrekninger var klippingen nylig utført. Det anbefales at kartlegging av 

denne naturtypen utføres før første slått. Det var også sprøytet i deler av driftskontraktsområdet. 
 

På bakgrunn av dette kan det være behov for supplerende kartlegging tidligere i vekstsesongen for å få 

en fullstendig oversikt over artsrike vegkanter i Høgsfjord. 
 

 

 

 
 

 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1982 12 

 
 

Figur 2. Geografisk avgrensning av driftskontraktsområde 1102 Høgsfjord (blå strek), med kartlagte 

områder med naturtypen artsrik vegkant (D03). Avgrensningen på kartet er litt unøyaktig enkelte 

steder (lok. 7 er innenfor driftskontraktsområdet). 
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DE ENKELTE LOKALITETENE 

 

Nedenfor er hver lokalitet med avgrenset artsrik vegkant i driftskontraktsområdet 1102 Høgsfjord 
beskrevet. Nummereringen av naturtypene tilsvarer den i NVDB. 

 

1 – FISTERVEGEN/SJØBUBERGET (BN 00008830) 

 

Innledning. Lokaliteten er tidligere kvalitetssikret av Jon Klepsland i 2012 og kvalitetssikret igjen av 

Torbjørg Bjelland på bakgrunn av eget feltarbeid utført sammen med Karoline Eidslott Svinø 5. august 
2013. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Statens vegvesen. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Sjuberget rett nord for Moldfall naturreservat. 
Lokaliteten er vestvendt og ligger ved høydekote 25 m. Berggrunnen består av fyllitt og 

glimmerskifer. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, frisk-fuktig 

utforming. 

 

Artsmangfold. I feltsjiktet ble det registrert stor trollurt (VU), svartburkne, skogsvinerot, hundekjeks, 
markjordbær, mispel-art, hvitkløver, bringebær, mørkkongslys, landøyda, ramsløk, trollhegg, 

bergflette, fjellmarikåpe, hengeaks, smalkjempe, skogvikke, filtkongslys, svartknoppurt, 

knollerteknapp og lundgrønnaks. Det var også innslag av juvenile individer av alm (NT) og ask (NT). 

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen har god tilstand. 

 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert. 

 

Skjøtsel og hensyn. Det foreslås én slått etter 1. august. Det bør ikke sprøytes her. 

 
Del av helhetlig landskap. Det er få artsrike vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. 

 

Verdibegrunnelse. Lokaliteten er stor og artsrik med innslag av tre rødlistearter. Det er få artsrike 
vegkanter og verdifulle kulturlandskap i nærheten. Det er ikke utført endringer i naturtypebeskrivelsen 

og verdisettingen er beholdt til svært viktig (A-verdi). 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Artsrik vegkant, frisk-fuktig utforming, 

med stortrollurt (VU) ved Fistervegen i 

Hjelmeland kommune. Foto: Torbjørg 
Bjelland. 
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2 – HETLANDSBYGDA VED HETLANDSVATNET (BN 00044997)  

 

Innledning. Lokaliteten er tidligere kvalitetssikret av Jon Klepsland i 2012 og kvalitetssikret igjen av 

Torbjørg Bjelland på bakgrunn av eget feltarbeid utført sammen med Karoline Eidslott Svinø 5. august 

2013. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Statens vegvesen. 
 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger på nordsiden av Hetlandsvatnet. Lokaliteten er 

sørvendt og ligger ved høydekote 50 m. Berggrunnen består av fyllitt og glimmerskifer. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, frisk-fuktig 

utforming i mosaikk med tørreng-utforming. 

 
Artsmangfold. I feltsjiktet er det blant annet registrert hjortetrøst (NT) blåknapp, markjordbær, 

vendelrot, blåklokke, røsslyng, rome, tiriltunge, blåmunke, bringebær, rødkløver, hvitkløver, brunrot, 

haremat, hundekveke, landøyda og skogfiol. Det er også innslag av juvenile individer av svartor og 
ask (NT). 

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen har god tilstand. 

 

Fremmede arter. Det er registrert ugrasmjølke på lokaliteten. 

 

Skjøtsel og hensyn. I den avgrensa naturtypen foreslås det én tidlig slått før midten av juni og én sein 
slått i midten av august 

 

Del av helhetlig landskap. Det er få artsrike vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. 

 

Verdibegrunnelse. Lokaliteten er stor og artsrik med innslag av to rødlistearter. Det er få artsrike 

vegkanter og verdifulle kulturlandskap i nærheten. Det er ikke utført endringer i naturtypebeskrivelsen 
og verdisettingen er beholdt til viktig (B-verdi). 

 

 

3 – BJØLLAND  

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 335460 6563504  
Areal: 332 m2 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Torbjørg Bjelland på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Karoline Eidslott Svinø 5. august 2013. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Statens 
vegvesen. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Bjølland ved Hetlandsvatnet i Hjelmeland 
kommune i Rogaland. Lokaliteten er sørvendt og ligger ved høydekote 75 m. Berggrunnen er fattig og 

består av øyegneis og granitt. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, tørreng-utforming. 

 

Artsmangfold. I den avgrensa naturtypen ble det registrert blåmunke, forglemmegei-art, 

mørkkongslys, filtkongslys, revebjelle, blåklokke, bringebær, groblad, tunbalderbrå, løvetann-art, 
ryllik, tiriltunge, hårsveve, marikåpe-art, krattmjølke, englodnegras, hvitkløver, vendelrot, 

legeveronika, ask (NT), skjermsveve, rødkløver, rød jonsokblom, bjørnebær-art, småsyre, timotei og 

einer. 
 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen viser tegn til gjengroing. 
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Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert. 

 

Skjøtsel og hensyn. Det foreslås én slått etter 1. august. Det er potensial for høyere verdi dersom 

plantematerialet fjernes etter slåtten. Det bør ikke sprøytes i naturtypen. 
 

Del av helhetlig landskap. Det er få artsrike vegkanter og få andre verdifulle kulturlandskap i 

nærheten. 
 

Verdibegrunnelse. Den avgrensa naturtypen er middels stor, relativt artsfattig og i en tidlig 

gjengroingsfase. Juvenile individer av ask (NT) er registrert, samt enkelte engarter. Det er også få 
andre verdifulle kulturlandskap og andre artsrike vegkanter i nærheten. Den er derfor vurdert som 

lokalt viktig (C-verdi). 

 

 

4 – RIVJALAND (BN 00008842)  

 

Innledning. Lokaliteten er tidligere beskrevet i 2003. Lokaliteten er kvalitetssikret av Torbjørg 

Bjelland på bakgrunn av eget feltarbeid utført sammen med Karoline Eidslott Svinø 5. august 2013. 
Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Statens vegvesen. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Rivjaland, sør for Øvre Tysdalsvatnet i 

Hjelmeland kommune i Rogaland. Lokaliteten er sørvendt og ligger ca. ved høydekote 75 m. 
Berggrunnen er fattig og består av øyegneis og granitt. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, frisk-fuktig 
utforming. 

 

Artsmangfold. I den avgrensa naturtypen ble det registrert blåklokke, tepperot, løvetann-art, 
rødkløver, tiriltunge, skogburkne, engsoleie, mjødurt, tistel-art, småsyre, ryllik, groblad, føllblom, 

smalkjempe, vendelrot, sløke, blåkoll, skvallerkål, gullris, jordnøtt, marikåpe-art, skjermsveve og 

blåknapp. Det var også innslag av juvenile individer av svartor og ask (NT). 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen viser tegn til gjengroing. 
 

Fremmede arter. Det er registrert parkslirekne på lokaliteten.   

 
Skjøtsel og hensyn. I den avgrensa naturtypen foreslås det én slått etter 1. august. Lokaliteten har 

potensial for høyere verdi dersom plantematerialet fjernes etter slåtten. Det bør ikke sprøytes her, og 

parkslirekne bør fjernes. 

 
Del av helhetlig landskap. Det er få artsrike vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. 

 

Verdibegrunnelse. Den avgrensa lokaliteten er stor i utstrekning, relativt artsfattig, men med noen 
engarter og én rødklisteart; ask (NT). Lokaliteten er preget av gjengroing blant annet av parkslirekne. 

Det er også få artsrike vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. Verdien foreslås 

justert ned fra B-verdi til C-verdi. 
 

 

5 – ØVRE ESPEDAL  

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 342197 6533953  

Areal: 3220 m2 
 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Torbjørg Bjelland på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Karoline Eidslott Svinø 6. august 2013. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Statens 
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vegvesen. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger på nordsiden av Espedalsvatnet like ved Øvre 

Espedal, i Forsand kommune i Rogaland. Lokaliteten er sørvendt og ligger ved høydekote 110 m. 
Berggrunnen er fattig og består av øyegneis og granitt. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, frisk-fuktig 
utforming. 

 

Artsmangfold. I feltsjiktet ble det registrert engsmelle, ryllik, føllblom, øyentrøst-art, blåklokke, 
jordnøtt, rødkløver, hvitkløver, hestespreng, groblad, bringebær, beitesveve, småsmelle, løvetann-art, 

smalkjempe, fjellmarikåpe, hundegras, skogburkne, blåknapp, tepperot, kvassdå, harestarr, 

firkantperikum, blåkoll og røsslyng. Det var også innslag av juvenile individer av bjørk og einer. 

 
Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen har god tilstand. 

 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert. 
 

Skjøtsel og hensyn. Det er viktig med fortsatt beite på lokaliteten. Naturtypen bør ikke gjødsles for 

mye, og sprøyting bør unngås. For å bevare lokaliteten, bør en også hindre at trær i nærheten spres inn 
på lokaliteten. 

 

Del av helhetlig landskap. Det er få artsrike vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. 

 
Verdibegrunnelse. Lokaliteten har et stort areal og er i god tilstand. Naturtypen er relativt artsrik med 

flere engarter, men inneholder ingen rødlistearter. Det er også få artsrike vegkanter og andre verdifulle 

kulturlandskap i nærheten. Den er derfor vurdert som viktig (B-verdi). 
 

 

6 – LYNGNESVEIEN, SVILAND VED SANDNES  

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 317293 6525901  

Areal: 904 m2 
 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Torbjørg Bjelland på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Karoline Eidslott Svinø 8. august 2013. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Statens 
vegvesen. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Lyngnesveien like nord for Sviland kirke, sør 

for Kyllesvatnet i Sandnes kommune i Rogaland. Lokaliteten ligger ved en myr ved høydekote 30 m. 
Berggrunnen er fattig og består av granitt. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, fukteng/våteng-
utforming. 

 

Artsmangfold. I feltsjiktet ble det registrert sverdlilje, elvesnelle, harestarr, engsyre, englodnegras, 
blåtopp, småmarimjelle, bjørnebær-art, lyssiv, tepperot, engforglemmegei, tepperot, stjernestarr, 

vendelrot, mjødurt, krushøymole, krattmjølke, strandrør, hundekjeks, løvetann-art, hønsegras, 

geitrams, stankstorkenebb, firkantperikum, rødkløver, gulaks, fuglevikke, knappsiv, bukkeblad, 

blokkebær, hvitkløver, tunbalderbrå, smyle, rødsvingel, myrhatt, kvassdå, stornesle, guldå, flaskestarr 
og åkersvinerot. I bunnsjiktet ble det registrert torvmose-arter og storbjørnemose. Det var også innslag 

av juvenile individer av einer, trollhegg og ørevier. 

 
Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen viser litt tegn til gjengroing, og den er også delvis negativt 

påvirket av sprøyting under autovernet. 
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Fremmede arter. Det er registrert platanlønn på lokaliteten. 

 

Skjøtsel og hensyn. Det foreslås én slått etter 1. august. Det bør ikke sprøytes her. 

 
Del av helhetlig landskap. Det er få artsrike vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten.  

 

Verdibegrunnelse. Lokaliteten er stor og relativt artsrik, men har få engarter og ingen rødlistearter. 
Det er også få artsrike vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. Den er derfor vurdert 

som viktig (B-verdi). 

 

 
 

Figur 4. Artsrik vegkant, fukteng-våteng utforming ved Lyngnesveien ved Sviland i Sandnes kommune. 
Foto: Torbjørg Bjelland. 

 

 

7 – VED KONGEPARKEN (BN 00037878)  

 
Innledning. Lokaliteten er opprinnelig beskrevet av Toralf Tysse (2002). Lokaliteten er kvalitetssikret 

av Torbjørg Bjelland og Karoline Eidslott Svinø på bakgrunn av eget feltarbeid utført 8. august 2013. 

Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Statens vegvesen. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Kongeparken på Ålgård i Gjesdal kommune i 

Rogaland. Lokaliteten er vestvendt og ligger ved høydekote 90 m. Berggrunnen består av diorittisk til 

granittisk gneis. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, frisk-fuktig 

utforming i mosaikk med tørreng utforming. 
 

Artsmangfold. I den avgrensa naturtypen ble det registrert en del små trær og busker som rogn, 

svartor, selje og bjørk. I tillegg ble det registrert bringebær, gullris, skjermsveve, tepperot, røsslyng, 
blåknapp, løvetann-art, geitrams, tiriltunge, blåklokke, engkall, mjødurt, revebjelle, hårsveve, ryllik, 

smalkjempe, føllblom, kystgrisøre, åkersnelle, engsoleie, myrtistel, knappsiv, rødkløver, småsyre, 
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firkantperikum, vegtistel, blodtopp, skogburkne, legeveronika, fuglevikke, skvallerkål, groblad, 

krushøymol, sløke, kattehale, hønsegras, harestarr, landøyda og marikåpe-art. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen viser tegn til gjengroing og det er delvis sprøytet under 
autovernet. 

 

Fremmede arter. Det er registrert en god del hagelupin på lokaliteten. 
 

Skjøtsel og hensyn. Det foreslås én slått etter 1. august. Potensial for høyere verdi dersom 

plantematerialet fjernes etter slått. Det bør ikke sprøytes her. Hagelupin bør fjernes. 

 

Del av helhetlig landskap. Det er få artsrike vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten.  

 

Verdibegrunnelse. Den avgrensa lokaliteten har et stort areal og er relativt artsfattig med få engarter. 
Naturtypen er i en tidlig gjengroingsfase, og det er mye hagelupin på lokaliteten. Det er også få 

artsrike vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. Den er derfor vurdert som lokalt 

viktig (C-verdi). 
 

 

8 – VED ASKVIKA (BN 000044995)  

 

Innledning. Lokaliteten er opprinnelig beskrevet av John Bjarne Jordal i 2008 og besøkt av flere etter 
2008. Lokaliteten ble kvalitetssikret av Torbjørg Bjelland på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Karoline Eidslott Svinø 5. august 2013. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Statens 

vegvesen. 
 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Askvika langs vegen til Randøy i Hjelmeland 

kommune. Lokaliteten er sørøstvendt og ligger ved høydekote 40 m. Berggrunnen består av fyllitt og 
glimmerskifer. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, frisk-fuktig 

utforming 

 

Artsmangfold. Siste gang det er registrert skjeggknoppurt (EN) på lokaliteten var i 2008. I 2013 ble 

det blant annet registrert landøyda, markjordbær, skvallerkål, hagelupin og revebjelle. Det er innslag 
av juvenile individer av hassel og ask (NT). 

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Lokaliteten er preget av sprøyting. 

 
Fremmede arter. Det er registrert buskfuru og hagelupin på lokaliteten. 

 

Skjøtsel og hensyn. Det foreslås én slått etter 1. august. Potensial for høyere verdi dersom 
plantematerialet fjernes etter slått. Det bør ikke sprøytes her. Hagelupin og buskfuru bør fjernes. 

 

Del av helhetlig landskap. Det er få artsrike vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. 

 

Verdibegrunnelse. Den avgrensa naturtypen er liten og relativt artsfattig med få engarter. 

Skjeggknoppurt (EN) er ikke gjenfunnet på lokaliteten de siste årene og er trolig utgått på grunn av 

sprøyting. Verdien er derfor foreslått justert ned fra A-verdi til C-verdi. 
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9 – SOLBAKK  

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 324251 6548111 

Areal: 3600 m2 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Torbjørg Bjelland på bakgrunn av eget feltarbeid utført i 
september 2013. Det er tidligere gjort to uavhengige feltundersøkelser på lokaliteten i 2013 av Mette 

Alsvik og av Ove Førland. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Statens vegvesen.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Solbakk langs rv. 13, sør for Tau og nord for 

Jørpeland, i Strand kommune i Rogaland. Lokaliteten er vestvendt og ligger ved høydekote 20 m. 

Berggrunnen består av fyllitt og glimmerskifer lengst sør og fattig diorittisk til granittisk gneis, lengst 

nord. 
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, frisk-fuktig 

utforming. 
 

Artsmangfold. I den avgrensa naturtypen ble det registrert vårmarihand, vestlandsvikke (NT), 

løvetann-art, geitrams, hvitkløver, rødkløver, groblad, blåklokke, firkantperikum, tiriltunge og 
bringebær. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen viser tegn til gjengroing. Den er også delvis negativt 

påvirket av sprøyting i området mot vegen. 
 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert. 

 
Skjøtsel og hensyn. Det foreslås én slått etter 1. august. Det er potensial for høyere verdi dersom 

plantematerialet fjernes etter slåtten. Det bør ikke sprøytes i naturtypen. 

 
Del av helhetlig landskap. Det er få artsrike vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. 

 

Verdibegrunnelse. Den avgrensa lokaliteten har et stort areal, og den er relativt artsrik med innslag av 

noen engarter. I tillegg inneholder lokaliteten rødlistearten vestlandsvikke (NT). Det er også få artsrike 
vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. Naturtypen er derfor vurdert som viktig (B-

verdi). 
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