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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 (inkludert gang- og sykkelveger som Statens 

vegvesen drifter) i driftskontraktsområde 1405 Indre Sunnfjord. Bakgrunnen for dette var Statens 
vegvesens ønske om at kunnskapsgrunnlaget skulle benyttes til blant annet drift av vegnettet. 

Rådgivende Biologer AS, ved Per Gerhard Ihlen, har utført feltarbeidet i samarbeid med Åse-Birgitte 

Berstad fra Statens vegvesen, i perioden 8. juli til 12. juli og 15. juli 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 

 
Ihlen, P. G. & Å.-B. Berstad 2014. 

Artsrike vegkanter i Indre Sunnfjord. Rådgivende Biologer AS, rapport 1984, 35 sider. ISBN 

978-82-8308-124-4 

 
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 1405 Indre Sunnfjord. Feltarbeidet ble utført i perioden 8. 

juli til 12. juli og 15. juli 2013 av Per Gerhard Ihlen fra Rådgivende Biologer AS, i samarbeid med 

Åse-Birgitte Berstad fra Statens vegvesen. De artsrike vegkantene er registrert i Nasjonal vegdatabank 
(NVDB) og naturtypebeskrivelsene er klargjort til Miljødirektoratets Naturbase. 

 

Det ble registrert 28 lokaliteter med artsrik vegkant, med et gjennomsnittsareal på 569,5 m2 i Indre 
Sunnfjord. Den frisk-fuktige utformingen var den vanligste med 14 lokaliteter.  

 

Det ble for det meste registrert vanlige arter og bare unntaksvis ble det funnet sjeldne eller 

biogeografisk interessante arter. Av slike eksempler kan nevnes bergveronika, brudespore, 
engforglemmegei, fjellveronika, grov nattfiol, hvitsoleie, kantkonvall, skogmarihand, seterfrytle, 

skogsivaks, stor myrmaure, svensk asal og trillingsiv. De eneste rødlisteartene som ble registrert var 

alm (NT) fra to lokaliteter, ask (NT) fra én lokalitet og hvitkurle (NT) fra én lokalitet.  
 

Det ble registrert 14 naturtyper med C-verdi, 13 med B-verdi og ingen med A-verdi. Noe av årsaken 

til at de fleste lokalitetene har fått lav verdisetting er at det ble funnet få rødlistede arter. Dette kan 

igjen 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 ofte til ulike naturtyper og kulturmarkstyper og ofte er det et tydelig skille i 

artssammensetningen mellom disse og vegkanten. På bakgrunn av at slike områder ofte har en artsrik 
karplanteflora, er artsrik vegkant (D03) en 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. På bakgrunn av dette er det kartlagt, 

beskrevet og verdivurdert artsrike vegkanter, og det er kommet med forslag til skjøtsel for hver av 

disse, for alle riks-, fylkes- og europaveger (inkludert gang- og sykkelveger som Statens vegvesen 

drifter) i driftskontraktsområde 1405 Indre Sunnfjord.  
 

En sammenfatning og diskusjon av generelle forhold som for eksempel utbredelse, størrelse, 

verdivurdering, artsmangfold og påvirkning på 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 
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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. 

(2000). 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. 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 gunstig, 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, og med dominans av for eksempel 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 som påvirker 

artssammensetningen negativt. Eksempler er sprøyting med biocider (figur 2) 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 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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Figur 2. Forurensning av biocider som eksempel 
på en negativ påvirkningsfaktor på vegkanter. 

Bildet er tatt i nærheten av Espeland i Gaular 

kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen. 
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DATAGRUNNLAG OG METODE  

 

DATAGRUNNLAG 

Registreringene av naturtypene er basert på feltarbeid utført av Per Gerhard Ihlen og Åse-Birgitte 
Berstad i perioden fra 8. juli til 12. juli, og 15. juli 2013. I tillegg er det hentet inn relevante 

opplysninger fra Artsdatabankens Artskart og fra 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 1405, Indre Sunnfjord, 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. Strekninger der det ble utført veg- og anleggsarbeid ble ikke undersøkt. 

Metodikken for registreringene er gitt i konkurransegrunnlaget og her gjengis hovedtrekkene. 
 

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

undersøke disse, ble det fokusert mest på å lete opp nye lokaliteter med artsrike vegkanter som 
tilfredsstiller kriteriene i 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 meter 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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Det kan også nevnes at for skoger som strekker seg ned til vegskjæringen/grøften, og der 

artssammensetningen i vegkanten er identisk med den i skogsmarken, er området ikke kartlagt som 

naturtypen artsrik vegkant.   
 

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 de er under utarbeidelse, og det er usikkert om denne inndelingen 

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). Navnsettingen på plantene følger Artsdatabankens Artskart. 

 

I rapporten her er det laget et oversiktskart over registrerte naturtyper (figur 3) i driftskontraktsområde 

1405 Indre Sunnfjord, mens detaljkart for hver naturtype er gjengitt i Naturbasen. Enkelte 
artsregistreringer er sendt til Artsdatabankens Artskart. Det må presiseres at det var de viktigste artene 

på hver lokalitet som ble registrert.   

 
 

OMRÅDEBESKRIVELSE  

 

Driftskontraktsområde 1405 Indre Sunnfjord (figur 3) inkluderer områdene fra Høyanger i sør til 

Gloppen i nord, og fra Naustdal i vest til Jølster i øst. Topografisk er det stor variasjon i dette området 
og vegene går fra havnivå og opp til fjellområder, men da mest under klimatisk tregrense, som for 

eksempel Gaularfjellet og fjellområdet over til Utvik. Vegene strekker seg både over 

jordbruksområder og gjennom skogsområder, langs fjorder og innsjøer, og gjennom flere større 
dalfører.    

 

Det meste av det undersøkte området består av diorittisk til granittisk gneis som er harde og sure 

bergarter som avgir lite plantenæringsstoffer. Noe rikere bergarter, som amfibolitt og glimmerskifer, 
finnes for eksempel på sør- og østsiden av Haukedalsvatnet og mellom Aven og Lavik. Inne i mellom 

er det også mindre områder med metasandstein.   

 
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. I områdene på nord for Sognefjorden finnes boreonemoral vegetasjonssone og 

i lavereliggende strøk dominerer sørboreal og mellomboreal sone. I de høyestliggende områdene med 
vegnett, er det mest nordboreal sone og bare enkelte områder kan karakteriseres som 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. Her viser 

driftskontraktsområdet relativ liten variasjon og det meste av området ligger innenfor den klart 
oseaniske seksjon (O2), der årsnedbøren for det meste ligger på over 2000 mm.  
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RESULTATER OG DISKUSJON 

 

I figur 3 er det gitt en oversikt over de registrerte lokalitetene av naturtypen artsrik vegkant i Indre 
Sunnfjord. 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.  

 
En oppsummering av naturtypenes utforminger, areal og verdi er gitt i tabell 2. Det ble registrert 28 

lokaliteter med naturtypen artsrik vegkant, som ble funnet spredt i hele driftskontraksområdet. Fra 

tidligere var det bare registrert en artsrik vegkant i Naturbasen fra det samme området. Det 

gjennomsnittlige arealet på de registrerte naturtypene er 569,5 m2. De registrerte artsrike vegkantene 
ligger gjerne parallelt med vegbanen, med en gjennomsnittsbredde på 3,2 m. Den smaleste vegkanten 

ble målt til 1 m og den breieste til 6 m.  

 
Den frisk-fuktige utformingen var den vanligste registrerte med 14 lokaliteter. Av disse var det også 

en med innslag av tørreng og en med innslag av fukteng/våteng. Av tørreng- og fukteng/våteng-

utformingene, ble det avgrenset henholdsvis syv og seks lokaliteter. I tillegg ble det inkludert en 
lokalitet med rasmark/kantsamfunn som var registrert tidligere.  

 

Totalt sett ble det for det meste registrert vanlige arter og bare unntaksvis ble det funnet sjeldne eller 

biogeografisk interessante arter. Av slike eksempler kan nevnes bergveronika, brudespore, 
engforglemmegei, fjellveronika, grov nattfiol, hvitsoleie, kantkonvall, skogmarihand, seterfrytle, 

skogsivaks, stor myrmaure, svensk asal og trillingsiv. De eneste rødlisteartene som ble registrert var 

små individer av alm (NT), fra to lokaliteter, og ask (NT) fra én lokalitet. I tillegg er hvitkurle (nær 
truet) kjent fra Nyken i Gloppen (lokalitet 22).  

 

Av de 28 lokalitetene var det 14 med C-verdi, 13 med B-verdi og ingen med A-verdi. Noe av årsaken 
til at de fleste lokalitetene har fått lav verdisetting, er at det ble funnet få rødlistede arter. Dette kan 

igjen 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.  
 

Innsalg av fremmede arter kan også være negativt for artsrike vegkanter, men denne påvirkningen ble 

lite observert i de registrerte artsrike vegkantene. Honningknoppurt (høy risiko) og parkslirekne (svært 
høy risiko) ble registrert i henholdsvis lokalitet 7 og 8, og hagelupin (svært høy risiko) ble registrert i 

lokalitetene 7, 8 og 9. Det kan også nevnes at hageplanten konglebergknapp ble funnet forvillet i 

lokalitet 24. 

 
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 kan også nevnes at det ble erfart at det er viktig å utføre feltarbeidet for kartlegging av artsrike 

vegkanter i løpet av slutten av juni eller tidlig juli, og gjerne også før første slått/klipping, fordi mange 
planter ofte er avblomstret senere på sommeren.  
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Tabell 2. Registrerte områder med artsrik vegkant (D03) i Indre Sunnfjord. Nummereringen henviser 
til naturtypebeskrivelsene og til geografisk plassering i figur 3. Arealet er oppgitt i m2. 

Nr.  Kommune Lokalitetsnavn Utforming Areal Verdi 

1 Gaular Sør for Løfall ved Sande Fukteng/våteng 552 B 
2 Høyanger Nær Torvund Tørreng 540 B 

3 Høyanger Aven Frisk-fuktig 1307 B 

4 Høyanger Indre Torvund Tørreng 450 C 

5 Høyanger Hola Frisk-fuktig 241 C 
6 Høyanger Kyrkjebø Tørreng 1778 C 

7 Førde Vievegen, nær Øyane Fukteng/våteng 1096 C 

8 Førde Angedalsvegen Frisk-fuktig 1182 C 
9 Førde Kvål Frisk-fuktig 288 C 

10 Førde Angedalen nær Kvamme Fukteng/våteng 354 B 

11 Gaular Fosslia Frisk-fuktig 219 B 

12 Gaular Sandene ved Viksdalsvatnet Frisk-fuktig 510 C 
13 Gaular Mjell Frisk-fuktig med fukteng/våteng 252 B 

14 Gaular Eldal indre Frisk-fuktig 510 B 

15 Gaular Vallestad Frisk-fuktig 140 C 
16 Førde Frøysland, Havikedalen Frisk-fuktig med tørreng 816 C 

17 Førde Nes i Haukedalen Frisk-fuktig 384 B 

18 Jølster Indre Myklebust Frisk-fuktig 92 C 
19 Jølster Klakegg Fukteng/våteng 492 C 

20 Gloppen Sanddal Tørreng 324 C 

21 Gloppen Fella nord Tørreng 280 B 

22 Gloppen Nyken Rasmark/kantsamfunn 388 B 
23 Gloppen Brendene Tørreng 1332 B 

24 Gloppen Selvågane Tørreng 536 B 

25 Gloppen Døsen ved Sandane Frisk-fuktig 94 C 
26 Gloppen Hyefjorden v Fløgatunnelen Frisk-fuktig 530 B 

27 Naustdal Nær Sørebø Fukteng/våteng 1056 C 

28 Naustdal Nær Solåsen  Fukteng/våteng 202 C 
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Figur 3. Geografisk avgrensning av driftskontraktsområde 1405 Indre Sunnfjord, med kartlagte 

lokaliteter med naturtypen artsrik vegkant (D03).  
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DE ENKELTE LOKALITETENE 

 

Nedenfor er det gitt en oversikt over beskrivelser av hver lokalitet med naturtypen artsrik vegkant 
avgrenset i driftskontraktsområde 1405 Indre Sunnfjord. Nummereringen av naturtypene tilsvarer den 

i NVDB.  

 
 

1 – SØR FOR LØFALL VED SANDE I GAULAR 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 388273 6801416  

Areal: 552 m2 

 
Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 8. juli 2013. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens 

vegvesen.  
 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger sør for Løfall ved Sande i Gaular, nær E39, i en 

fuktig forsenkning. Den er avgrenset mot vegen og mot skogen og bekken bak. Det er tidvis beite her. 

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

utforming.  

 
Artsmangfold. Feltsjiktet domineres av starr- og grasarter som flaskestarr, heistarr, slåttestarr og 

gulaks. I tillegg finnes arter som grasstjerneblom, sløke, soleiehov, stor myrmaure og trådsiv. 

Naturtypen viser tegn til gjengroing av sølvbunke og harestarr. 
 

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

påvirket av sprøyting i området mot vegen. 

 
Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 

Skjøtsel og hensyn. Det foreslås også én sein slått etter 1. august. Sprøytingen i vegkanten bør 
opphøre. 

 

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

Verdibegrunnelse. Den avgrensa lokaliteten er middels stor og er relativt intakt til å være en 

fukteng/våteng-utforming. Den har et middels rikt artsmangfold, men inneholder bare enkelte engarter 

og ingen rødlistearter. Det er også få andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. Den er derfor vurdert 
som viktig (B-verdi). 

 

 

2 – NÆR TORVUND I HØYANGER 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 320167 6783969  

Areal: 540 m2 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 
sammen med Åse-Birgitte Berstad 8. juli 2013. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens 

vegvesen.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved E39 nær Torvund i Høyanger. Den er også nær 

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

 

Artsmangfold. Feltsjiktet domineres av arter som blåklokke, englodnegras, engsyre, gulaks, harestarr, 

jordnøtt, hvitkløver, revebjelle, rødkløver, ryllik, rødkløver, seterfrytle, skogsveve, smalkjempe, 
småsyre, storsyre, tepperot og timotei. Innslag av ørevier finnes også. 

 

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

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

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

plantematerialet fjernes etter slått. Det bør ikke sprøytes. 

 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og 
andre verdifulle kulturlandskap. 

 

Verdibegrunnelse. Lokaliteten er middels stor og viser tegn til gjengroing. Den er artsrik og 
inneholder flere engarter, men ingen rødlistearter. Det er også flere artsrike vegkanter og andre 

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

 
 

3 – AVEN I HØYANGER 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 318253 6784398  

Areal: 1307 m2 

 
Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 8. juli 2013. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens 

vegvesen.  
 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Aven i Høyanger og nær E39 og grenser til en 

slåttemark. 

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

utforming.  

 
Artsmangfold. I feltsjiktet finnes arter som bleikstarr, blåklokke, enghumleblom, engrapp, 

firkantperikum, føllblom, gulaks, harestarr, hestehavre, hundegras, hvitbladtistel, jordnøtt, 

krattlodnegras, markjordbær, rødkløver, seterfrytle, skogstorknebb, smalkjempe, storsyre, strandrør, 

tepperot, tiriltunge, timotei, vanlig arve og vendelrot. Det er en stor populasjon med grov nattfiol 
innenfor lokaliteten. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen har god tilstand. 
 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 
Skjøtsel og hensyn. Det foreslås én første slått en meter ut fra vegbanen før 24. juni og én slått etter 1. 

august. Det er potensial for høyere verdi dersom plantematerialet fjernes etter slått. Det bør ikke 

sprøytes. 

 
Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og 

andre verdifulle kulturlandskap. 

 
Verdibegrunnelse. Lokaliteten har et stort areal og utformingen har en god tilstand. Den er middels 

artsrik og inneholder enkelte engarter, men ingen rødlistearter. En god forekomst av grov nattfiol 
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trekker verdien noe opp. Det er også andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. Naturtypen er derfor 

vurdert som viktig (B-verdi).  

 

 

4 – INDRE TORVUND I HØYANGER 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 321129 6783794  

Areal: 450 m2 

 
Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 8. juli 2013. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens 

vegvesen.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Indre Torvund i Høyanger og nær E39. 

Naturtypen er avgrenset av en steinmur ned mot vegen. 

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

 

Artsmangfold. I feltsjiktet finnes arter som blåklokke, blåtopp, englodnegras, gulaks, jordnøtt, 
kattefot, legeveronika, ryllik, smalkjempe, småsmelle, smyle, tepperot, tiriltunge og vivendel. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen viser tegn til gjengroing og det sprøytes her. 

 
Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 

Skjøtsel og hensyn. Det foreslås også én sein slått etter 1. august. Sprøytingen i vegkanten bør 
opphøre. 

 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og 
andre verdifulle kulturlandskap. 

 

Verdibegrunnelse. Den avgrensa naturtypen er liten og er i en tidlig gjengroingsfase. Lokaliteten er 

artsfattig og inneholder ingen rødlistearter og bare enkelte engarter. Den er derfor vurdert som lokalt 
viktig (C-verdi), selv om det er andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. 

 

 

5 – HOLA I HØYANGER 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 332129 6784657  
Areal: 241 m2 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 
sammen Åse-Birgitte Berstad den 9. juli 2013. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens 

vegvesen.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Hola i Høyanger og grenser til fv. 55 på den 

ene siden og til beitemark og lauvskog på den andre. 

 

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

 

Artsmangfold. Feltsjiktet bærer preg av en del nitrofile arter. Spesielt er hundekjeks vanlig. Av andre 
arter kan nevnes blåklokke, bringebær, engkvein, engsmelle, engsoleie, englodnegras, 

grasstjerneblom, hundegras, hvitbladtistel, hvitkløver, jordnøtt, kystgrisøre, rødkløver, ryllik, 

skogstorknebb, smalkjempe, smyle, sølvbunke og tiriltunge.  
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Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen viser tegn til gjengroing. 

 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 
Skjøtsel og hensyn. Det foreslås én slått etter 1. august der plantematerialet fjernes etter slåtten. Det 

bør ikke sprøytes. 

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

 

Verdibegrunnelse. Lokaliteten har et lite areal, er i en tidlig gjengroingsfase, den er artsfattig og 
inneholder bare enkelte engarter og ingen rødlistearter, og det er få andre verdifulle kulturlandskap i 

nærheten. Den er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

 

6 – KYRKJEBØ I HØYANGER 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 334943 6784928  

Areal: 1778 m2 

 
Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad den 9. juli 2013. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens 

vegvesen.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Kyrkjebø i Høyanger og er en midtrabbat som 

grenser til fv. 55 på den ene siden og til en sykkel- og gangsti (fg. 55) på den andre. 

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

 

Artsmangfold. I feltsjiktet er det mye prestekrage. Av andre registrerte arter kan nevnes blåklokke, 
englodnegras, hårsveve, kystmaure, kystgrisøre, prestekrage, ryllik, rødkløver, skjermsveve, 

skogsveve, smyle, småsmelle og tiriltunge. Små skudd av ask (NT) og hassel ble også registrert.    

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen har god tilstand. 
 

Fremmede arter. Hagelupin finnes spredt i naturtypen.  

 
Skjøtsel og hensyn. Det foreslås én første slått før 24. juni og én slått etter 1. august. Det bør ikke 

sprøytes. 

 

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

Verdibegrunnelse. Den avgrensa lokaliteten har et stort areal og naturtypen har en relativ god 

tilstand. Lokaliteten er artsfattig med enkelte engarter og det er få andre verdifulle kulturlandskap i 
nærheten. Den er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

 

7 – VIEVEGEN, NÆR ØYANE I FØRDE 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 334336 6817427  
Areal: 1096 m2 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 
sammen med Åse-Birgitte Berstad den 9. juli 2013. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens 

vegvesen.  
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Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Vievegen, nær Øyane i Førde og grenser til fv. 

484 på den ene siden og til boliger og hager på den andre. De viktigste biologiske verdiene er knyttet 

til selve grøften som er ca. 2 m brei, og som tidvis har mye vann. 

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

utforming.  

 
Artsmangfold. Feltsjiktet domineres av elvesnelle, men det er også store innslag av bekkeblom, 

gulldusk, mannasøtgras og sverdlilje. Av andre arter kan nevnes engforglemmegei, grasstjerneblom, 

lyssiv, mjødurt, sløke og stor myrmaure.    
 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen har god tilstand, men er preget av noe gjengroing av 

busker. 

 
Fremmede arter. Hagelupin og honningknoppurt finnes spredt i naturtypen.  

 

Skjøtsel og hensyn. De biologiske verdien er ikke knyttet til den første meteren nær vegbanen, så her 
kan det klippes på vanlig måte. Det bør ikke sprøytes og fuktigheten i naturtypen bør opprettholdes. 

 

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

Verdibegrunnelse. Den avgrensa lokaliteten har en middels størrelse og er relativ intakt til å være en 

fukteng/våteng-utforming, men er preget av noe gjengroing. Den er artsfattig og det er få artsrike 

vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap i nærheten.  Lokaliteten er derfor vurdert som lokalt 
viktig (C-verdi). 

 

 

  

Figur 4. Artsrik vegkant. Delvis slått frisk-fuktig utforming med mye hvitbladtistel ved Hola i 
Høyanger (t.v.) og fukteng/våteng-utforming med store innslag av bl.a. elvesnelle og bekkeblom ved 

Vievegen, nær Øyane i Førde (t.h.). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

 

8 – ANGEDALSVEGEN I FØRDE 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 334376 6818106  
Areal: 1182 m2 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 
sammen med Åse-Birgitte Berstad 9. juli 2013. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens 

vegvesen.  
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Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten er ved Angedalsvegen i Førde og grenser til fv. 481 på 

den ene siden og til en elv på den andre. 

 

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

 

Artsmangfold. Feltsjiktet domineres av noen få og store arter som hvitbladtistel, mjødurt, strandrør, 
sølvbunke og storsyre. Av andre arter kan nevnes bringebær, englodnegras, engreverumpe, 

grasstjerneblom og skogsnelle.    

 
Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen viser tegn til gjengroing av nitrofile arter. 

 

Fremmede arter. Hagelupin og parkslirekne finnes spredt i naturtypen.  

 
Skjøtsel og hensyn. Det foreslås én første slått før 24. juni og én slått etter 1. august. Siden det her er 

et restaureringspotensial, bør plantematerialet fjernes etter slått. En slått på opp til en bredde på 6 m 

kan vurderes. Det bør ikke sprøytes. 
 

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

 
Verdibegrunnelse. Den avgrensa lokaliteten har en middels størrelse og er i en tidlig gjengroingsfase. 

Naturtypen er artsfattig, inneholder enkelte engarter og ingen rødlistearter og det er få verdifulle 

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

 
 

9 – KVÅL I FØRDE 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 340625 6824216  

Areal: 288 m2 
 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 9. juli 2013. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens 

vegvesen.  
 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Kvål i Førde og grenser til fv. 481 på den ene 

siden og til innmark på den andre siden. Den er også avgrenset av en steinmur ned mot vegen. 
 

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

utforming.  

 
Artsmangfold. I feltsjiktet finnes arter som blåklokke, bringebær, harerug, hvitbladtistel, hårsveve, 

vendelrot, skogburkne, skogstorknebb og tepperot. Noe innslag av hegg finnes også.    

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

 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  
 

Skjøtsel og hensyn. Det foreslås én første slått en meter ut fra vegbanen før 24. juni og én slått etter 1. 

august, der plantematerialet fjernes etter slåtten. 

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

 

Verdibegrunnelse. Den avgrensa lokaliteten har en middels størrelse og er i en tidlig gjengroingsfase. 
Naturtypen er artsfattig og inneholder ingen rødlistearter, og det er få ande verdifulle kulturlandskap i 

nærheten. Den er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
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10 – ANGEDALEN NÆR KVAMME I FØRDE 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 336960 6819618  

Areal: 354 m2 

 
Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 9. juli 2013. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens 

vegvesen.  
 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger i Angedalen, nær Kvamme i Førde, og grenser til 

fv. 484 på den ene siden og til våtmark og blandingsskog på den andre siden. De viktigste biologiske 

verdiene er knyttet til områdene nedenfor selve vegskulderen, et område som tidvis har mye vann. 
 

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

utforming.  
 

Artsmangfold. I feltsjiktet finnes arter som blåknapp, duskull, elvesnelle, flaskestarr, gråstarr, 

myrfiol, myrhatt (dominant), slåttestarr, sølvbunke og trådsiv. Det finnes også noe ørevier og det er 
god dekning av torvmoser i bunnsjiktet.      

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen har god tilstand. 

 
Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 

Skjøtsel og hensyn. De biologiske verdien er ikke knyttet til den første meteren nær vegbanen, så her 
er det tilstrekkelig med én sein slått. Det bør ikke sprøytes elles dreneres.   

 

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

Verdibegrunnelse. Naturtypen har et lite areal og god tilstand til å være en fukteng/våteng- 

utforming. Det er også lite av denne utformingen langs vegkantene i Indre Sunnfjord. Lokaliteten er 

middels artsrik, men inneholder ingen rødlistearter, og det er få verdifulle kulturlandskap i nærheten. 
Den er derfor vurdert som viktig (B-verdi). 

 

 

11 – FOSSLIA I GAULAR 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 330661 6804237  
Areal: 219 m2 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 
sammen med Åse-Birgitte Berstad 10. juli 2013. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens 

vegvesen.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Fosslia i Gaular og nær fv. 610 og grenser til 

rik lauvskog og hage. Lokaliteten inneholder også en bergvegg. 

 

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

 

Artsmangfold. Naturtypen har flere steder et godt utviklet busksjikt med arter som alm (NT), hassel, 
hegg, rogn og selje. I feltsjiktet finnes arter som bringebær, grov nattfiol, hvitbladtistel, markjordbær, 

mjødurt, skogstorknebb, teiebær og vendelrot, som indikerer rikere forhold. Det er også arter som 

blåklokke, blåknapp, firkantperikum, engsmelle, grasstjerneblom, gjerdevikke, gulaks, hårsveve, 
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jonsokkoll, prestekrage, rød jonsokblom, seterfrytle, smalkjempe, smyle, småengkall, tepperot og 

tveskjeggveronika. På bergveggene vokser bl.a. gråsteinmose.      

 

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

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 
Skjøtsel og hensyn. Det foreslås én første slått en meter ut fra vegbanen før 24. juni og én slått etter 1. 

august. Det er potensial for høyere verdi dersom buskvegetasjonen og krattoppslaget fjernes manuelt 3 

m innenfor vegskjæringen. Det bør ikke sprøytes.   
 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og 

andre verdifulle kulturlandskap. 

 
Verdibegrunnelse. Den avgrensa naturtypen har et lite areal og tilstanden er noe redusert på grunn av 

gjengroing av busker, som trekker verdien noe ned. Lokaliteten er middels artsrik, der flere er engarter 

og den inneholder ingen rødlistearter annet enn alm (NT). Det er også viktig at lokaliteten ligger 
innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap. Naturtypen er 

derfor vurdert som viktig (B-verdi). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Artsrik vegkant, frisk-fuktig utforming 
med bl.a. grov nattfiol ved Fosslia i Gaular. 
Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

 

 
 

12 – SANDENE VED VIKSDALSVATNET I GAULAR 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 342328 6801944  

Areal: 510 m2 
 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 10. juli 2013. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens 

vegvesen.  
 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Sandene ved Viksdalsvatnet i Gaular og nær 

fv. 610 og grenser til rik lauvskog og slåttemark. 
 

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

utforming.  
 

Artsmangfold. Feltsjiktet domineres av noen få arter som opptrer i til dels store mengder. Av typiske 

eksempler kan nevnes bekkeblom, bringebær, engsvingel, grasstjerneblom, hvitbladtistel, markrapp, 

mjødurt, ormetelg, skjermsveve, skogsveve, sløke, skogburkne, skogstorknebb, tepperot og vendelrot. 
Inne i mellom er det noe krattoppslag av bjørk og selje.  
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Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen viser tegn til gjengroing av nitrofile arter og av 

krattoppslag. 

 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  
 

Skjøtsel og hensyn. Det foreslås én første slått før 24. juni og én slått etter 1. august. Det anbefales at 

buskvegetasjonen og krattoppslaget fjernes manuelt innenfor vegskjæringen. Det bør ikke sprøytes.   
 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og 

andre verdifulle kulturlandskap. 
 

Verdibegrunnelse. Den avgrensa lokaliteten er middels stor og er i en gjengroingsfase. Den er 

artsfattig og inneholder ingen rødlistearter og få engarter. Den er derfor vurdert som lokalt viktig (C-

verdi), selv om den ligger i et område med flere verdifulle kulturlandskap. 
 

 

13 – MJELL I GAULAR 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 356531 6804220  
Areal: 252 m2 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 10. juli 2013. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens 
vegvesen.  

 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Mjell i Gaular og nær fv. 13. Den grenser til 
boliger, hage og slåttemark. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, frisk-fuktig 
utforming, med innslag av fukteng/våteng-utforming.  

 

Artsmangfold. I feltsjiktet finnes arter som bekkeblom, bringebær, engkvein, engsoleie, 

firkantperikum, fjellburkne, gulaks, hundekjeks (mye), hvitbladtistel, ryllik, seterfrytle, skjermsveve, 
skogstorknebb, slåttestarr, småengkall, storsyre, sølvbunke og vendelrot.      

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen er i ferd med å gro igjen av hundekjeks. 
 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 

Skjøtsel og hensyn. Det holder med én sein slått her, d.v.s. etter 1. august og fjerning av krattoppslag. 
Det bør ikke sprøytes.   

 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og 
andre verdifulle kulturlandskap. 

 

Verdibegrunnelse. Naturtypen har en middels størrelse. Gjengroingen er en negativ påvirkning, men 
siden utformingen finnes såpass høyt over havet, trekkes verdien noe opp. Lokaliteten er middels 

artsrik, og inneholder enkelte engarter, men ingen rødlistearter. Den ligger også i et område med andre 

verdifulle kulturlandskap. Naturtypen er derfor vurdert som viktig (B-verdi). 

 
 

14 – ELDAL INDRE I GAULAR 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 348847 6803314  

Areal: 510 m2 
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Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 10. juli 2013. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens 

vegvesen.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Eldal indre i Gaular nær fv. 13, og grenser til 

beitemark og noen styva almetrær. 

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

utforming.  

 
Artsmangfold. Naturtypen har noe alm (NT) i busksjiktet. Feltsjiktet er middels artsrikt med arter 

som blåklokke, blåkoll, engkvein, engrapp, engsmelle, engsoleie, engsvingel, firkantperikum, 

fuglevikke, grasstjerneblom, gulaks, gulflatbelg, hvitbladtistel, hvitmaure, knappsiv, kratthumleblom, 

lundrapp, lyssiv, markjordbær, mjødurt, rødknapp, rødsvingel, ryllsiv, rødkløver, skogsnelle, 
skogstorknebb, småengkall, strandrør, tepperot, tiriltunge og tveskjeggveronika.      

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen viser tegn til gjengroing av nitrofile arter og av busker av 
alm (NT). 

 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  
 

Skjøtsel og hensyn. Det er tilstrekkelig med én sein slått her, d.v.s. etter 1. august og fjerning av 

krattoppslag. Det bør ikke sprøytes.   

 
Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og 

andre verdifulle kulturlandskap. 

 
Verdibegrunnelse. Naturtypen har en middels størrelse og viser tegn til gjengroing. Lokaliteten er 

middels artsrik og inneholder enkelte engarter. Den eneste rødlistearten som ble observert var alm 

(NT). Dette, og at naturtypen er innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og andre verdifulle 

kulturlandskap, gjør at den er vurdert som viktig (B-verdi). 
 

 

15 – VALLESTAD I GAULAR 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 352035 6806747  
Areal: 140 m2 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 10. juli 2013. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens 
vegvesen.  

 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Vallestad i Gaular, nær fv. 13 og grenser til 
hage og slåttemark. 

 

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

 

Artsmangfold. Naturtypen domineres av hårsveve og skogsveve. I tillegg finnes arter som blåklokke, 

enghumleblom, grov nattfiol, gulaks, harerug (mye), kystmaure, markjordbær, mjødurt, prestekrage, 
rødkløver, ryllik, skogstorknebb og sløke. Det finnes også noe krattoppslag av rogn. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen viser tegn til gjengroing av nitrofile arter. 
 

Fremmede arter. Krypfredløs ble observert flere steder.  
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Skjøtsel og hensyn. Det foreslås én første slått før 24. juni og én slått etter 1. august. Det anbefales at 

buskvegetasjonen fjernes manuelt. Det bør ikke sprøytes.  

 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og 
andre verdifulle kulturlandskap. 

 

Verdibegrunnelse. Den avgrensa naturtypen har et lite areal og er noe påvirket av gjengroing. 
Lokaliteten er middels artsrik, den inneholder få engarter og ingen rødlistearter. Det er flere verdifulle 

kulturlandskap i nærheten. Naturtypen er vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 
 

16 – FRØYSLAND, HAVIKEDALEN I FØRDE 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 360747 6811847  

Areal: 816 m2 

 
Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 10. juli 2013. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens 

vegvesen.  
 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Frøysland, Havikedalen, nær fv. 483, og 

grenser til hage og slåttemark. 

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

utforming med innslag av tørreng-utforming.  

 
Artsmangfold. Naturtypen har noe selje i busksjiktet. Feltsjiktet inneholder arter som blokkebær, 

blåklokke, engreverumpe, gullris, gulmaure, hårsveve, krushøymole, legeveronika, prestekrage, ryllik, 

rød jonsokblom, seterfrytle, skogstorknebb, skogsveve, smyle, småengkall og tyttebær.      
 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen er i gjengroingsfase med innslag av selje og krushøymole. 

 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  
 

Skjøtsel og hensyn. Det foreslås én første slått før 24. juni og én slått etter 1. august. 

Buskvegetasjonen bør fjernes manuelt og det bør ikke sprøytes.   
 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og 

andre verdifulle kulturlandskap. 

 
Verdibegrunnelse. Den avgrensa lokaliteten er middels stor, men er negativt påvirket av gjengroing. 

Selv om flere arter ble registrert, ble det bare funnet enkelte engarter og ingen rødlistearter. Det er 

også andre verdifulle kulturlandskap i området. Den er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
 

 

17 – NES I HAUKEDALEN I FØRDE 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 357916 6811880  

Areal: 384 m2 
 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 10. juli 2013. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens 
vegvesen.  

 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Nes i Haukedalen i Førde, nær fv. 483, og 
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grenser til lauvskog og beiteskog. 

 

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

utforming.  
 

Artsmangfold. Noe gran og selje finnes i busksjiktet. Naturtypen kjennetegnes ellers av at den 

inneholder mye skogmarihand og grov nattfiol. Ellers er den relativ artsfattig med arter som 
hvitbladtistel, skjermsveve, småengkall, småmarimjelle og tepperot. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen er i ferd med å gro igjen av busker av selje og noe gran.    
 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 

Skjøtsel og hensyn. Det er tilstrekkelig med én sein slått, d.v.s. etter 1. august og fjerning av 
krattoppslag. Det bør ikke sprøytes.   

 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og 
andre verdifulle kulturlandskap. 

 

Verdibegrunnelse. Lokaliteten har et lite areal, er i ferd med å gro igjen av busker og er i et område 
med andre verdifulle kulturlandskap. Naturtypen er artsfattig og inneholder ingen rødlistearter, men 

fordi den inneholder store forekomster av skogmarihand og grov nattfiol, er naturtypen er vurdert som 

viktig (B-verdi). 

 
 

18 – INDRE MYKLEBUST I JØLSTER 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 359391 6824372  

Areal: 92 m2 
 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 11. juli 2013. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens 

vegvesen.  
 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Indre Myklebust i Jølster og nær fv. 451, og 

grenser til intensivt drevet innmark. 
 

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

utforming.  

 
Artsmangfold. Lokaliteten er artsfattig med arter som bringebær, engreverumpe, engkvein, 

fuglevikke, grasstjerneblom, hundegras, mjødurt, rød jonsokblom, skogstorknebb, strandrør, stornesle 

og vendelrot.  
 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen viser tegn til gjengroing av nitrofile arter.  

 
Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 

Skjøtsel og hensyn. Første slått bør være før 24. juni og det bør ikke sprøytes. Det er også viktig at 

gjerdet får stå slik at påvirkningen fra kunstgjødsel minimeres.   
 

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

 
Verdibegrunnelse. Den avgrensa naturtypen har et lite areal og viser tegn til gjengroing. Selv om 

lokaliteten inneholder flere arter, er det bare enkelte engarter og ingen rødlistearter her, og det er få 
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andre verdifulle kulturlandskap i området. Den er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

 

19 – KLAKEGG I JØLSTER 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 369692 6833040  
Areal: 492 m2 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 
sammen med Åse-Birgitte Berstad 11. juli 2013. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens 

vegvesen.  

 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Klakegg i Jølster og nær fv. 453, og grenser til 
intensivt drevet innmark, blandingsskog og hage. 

 

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

 

Artsmangfold. I feltsjiktet finnes bekkeblom, elvesnelle, flaskestarr, myrhatt, myrmaure, 
skogrørkvein, sløke, slåttestarr, timotei og vendelrot.          

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen har god tilstand.    

 
Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 

Skjøtsel og hensyn. Første slått bør være før 24. juni, det bør ikke sprøytes og naturtypen bør beholde 
fuktigheten.    

 

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

Verdibegrunnelse. Den avgrensa lokaliteten er middels stor, den er relativt intakt til å være en 

fukteng/våteng-utforming og det er få andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. Naturtypen er 

artsfattig og ingen rødlistearter ble registrert. Naturtypen er ordinær og er på kalkfattig grunn og 
inneholder få arter, men siden det er lite av denne utformingen i Indre Sunnfjord er den tatt med her og 

vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 
 

20 – SANDDAL I GLOPPEN 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 371543 6848140 

Areal: 324 m2 

 
Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 11. juli 2013. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens 

vegvesen.  
 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Sanddal i Gloppen, og nær fv. 693, og grenser 

til slåttemark. 

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

 

Artsmangfold. Naturtypen domineres av føllblom, hårsveve, prestekrage og skogsveve. Av andre 
registrerte arter kan nevnes blåklokke, blåtopp, engsmelle, grasstjerneblom, gjetertaske, gullris, 

mjødurt, nyseryllik, ormetelg, ryllik og smyle.  
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Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen har god tilstand. 

 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 
Skjøtsel og hensyn. Det bør være én første slått før 24. juni og én slått etter 1. august og det bør ikke 

sprøytes.   

 
Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og 

andre verdifulle kulturlandskap. 

 
Verdibegrunnelse. Lokaliteten er liten til middels stor og til å ha et tydelig tørreng-preg, har den en 

god tilstand. Naturtypen er artsfattig og inneholder enkelte engarter, men ingen rødlistearter. Den er 

derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi), selv om det er flere andre verdifulle kulturlandskap i 

nærheten. 
 

 

21 – FELLA NORD, I GLOPPEN 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 366746 6848970  
Areal: 280 m2 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 12. juli 2013. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens 
vegvesen.  

 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Fella nord i Gloppen og nær fv. 60. 
Naturtypen grenser til en fjellskjæring, som den også delvis inngår i, og til et område med 

naturbeitemark (BN 00001874). 

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

 

Artsmangfold. Rødknapp opptrer hyppig i feltsjiktet og i tillegg finnes arter som bleikstarr, 

blåklokke, blåkoll, enghumleblom, engsoleie, firkantperikum, fjellveronika, gulstarr, gjeldkarve, 
harerug, hvitmaure, hårsveve, jordnøtt, markjordbær, mjødurt, skogstorknebb, smyle, tepperot og 

tiriltunge.   

 
Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen er negativt påvirket av sprøyting og gjengroing av busker 

(bl.a.) gran.    

 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  
 

Skjøtsel og hensyn. Det er tilstrekkelig med én sein slått, d.v.s. etter 1. august, og det er viktig å fjerne 

krattoppslag. Det bør ikke sprøytes.   
 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og 

andre verdifulle kulturlandskap. 
 

Verdibegrunnelse. Lokaliteten er liten til middels stor. Tørreng-preget er noe negativt påvirket av 

sprøyting og gjengroing. Lokaliteten er middels artsrik, inneholder enkelte engarter, men ingen 

rødlistearter. Dette, og fordi det er andre verdifulle kulturlandskap i området, gjør at den er vurdert 
som viktig (B-verdi). 
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22 – NYKEN I GLOPPEN 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 368070 6849978  

Areal: 388 m2 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 
sammen med Åse-Birgitte Berstad 12. juli 2013, og eksisterende opplysninger i Naturbasen 

(BN00001927). Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens vegvesen.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Nyken i Gloppen, nær fv. 60 og hovedsakelig i 

en fjellskjæring, der den grenser til et hytteområde i barskog.   

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en artsrik vegkant, utforming 
rasmark/kantsamfunn (bergvegg).  

 

Artsmangfold. Flere botanikere har tidligere undersøkt området. Naturtypen ble avgrenset og kartlagt 
av Geir Gaarder 26. juni 2001, som bl.a. fant fjellarter som trillingsiv og bergveronika og et par 

eksemplarer av hvitkurle (NT). Den 12. juli 2013 ble dvergjamne, harerug og rødsildre registrert. 

 
Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen er negativt påvirket av planta gran og avgrensningen er 

derfor noe endret i forhold til tidligere.    

 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  
 

Skjøtsel og hensyn. De mest artsrike delene finnes på bergvegger her. Det er derfor viktig at det ikke 

sprøytes i vegkanten. I vegskjæringen holder det med én sein slått etter 1. august.   
 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og 

andre verdifulle kulturlandskap. 
 

Verdibegrunnelse. Den avgrensa naturtypen har et lite areal, men til å være utformingen 

rasmark/kantsamfunn (bergvegg), er den relativ stor. Lokaliteten har en flora med flere kalkrevende 

arter, fjellarter og en rødlisteart. Det er også andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. Den er derfor 
vurdert som viktig (B-verdi). 

 

 

23 – BRENDENE I GLOPPEN 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 359186 6849591  
Areal: 1332 m2 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 
sammen med Åse-Birgitte Berstad 12. juli 2013. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens 

vegvesen.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Brendene i Gloppen nær fv. 60 og den hører 

hovedsakelig til en fjellskjæring. Den grenser til et hytteområde i barskog. Flere botanikere har 

tidligere undersøkt vegkanten, men ble da avgrenset og kartlagt som en del av kalkskogen 

(BN00001934) rundt. Her foreslås det derfor å skille ut vegkanten som egen naturtype.   
 

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

 
Artsmangfold. Av interessante artsfunn her kan nevnes bergfrue, bleikstarr, brudespore, heiblåfjær, 

hengeaks, hundekveke, kantkonvall, løkurt, lundgrønnaks, lundrapp, markjordbær, prestekrage, 

skogmarihand, skogsalat, skogsveve, vendelrot og vill-lin.  
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Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen er negativt påvirket av sprøyting.    

 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 
Skjøtsel og hensyn. Det er tilstrekkelig med én sein slått etter 1. august og det viktig at det ikke 

sprøytes i vegkanten.   

 
Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og 

andre verdifulle kulturlandskap. 

 
Verdibegrunnelse. Den avgrensa lokaliteten er en tørreng-utforming, er middels stor og det er andre 

verdifulle kulturlandskap i området. Lokaliteten har en flora med flere kalkrevende arter, men siden 

den er negativt påvirket av sprøyting, er den derfor vurdert som viktig (B-verdi), men med potensial 

for å få en A-verdi dersom sprøyting opphører. 
 

  

Figur 6. Artsrik vegkant. Tørreng-utforminger ved Sanddal (t.v.) og ved Brendene, som er negativt 

påvirket av sprøyting (t.h.), begge i Gloppen. Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

 

24 – SELVÅGANE I GLOPPEN 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 352501 6852013 

Areal: 536 m2 

 
Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 15. juli 2013. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens 

vegvesen.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Selvågane i Gloppen, på begge sider av fv. 

615 og vest for Sandane. Naturtypen står hovedsakelig på en steinfylling. På jordansamlinger mellom 

steinene er det et tørrengpreg på floraen. Naturtypen grenser til et brakkvannsdelta (BN00001938).   
 

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

 

Artsmangfold. Av interessante artsfunn her kan nevnes bitterbergknapp, geitsvingel, hårfrytle, 
klengemaure, rødkløver, sisselrot, skjermsveve, stankstorkenebb, strandrør og vendelrot. Den noe 

sjeldne arten svensk asal ble også registrert her. Det er også store matter med labbmose her.            

 
Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen er negativt påvirket av gjengroing av busker.    

 

Fremmede arter. Den forvilla hageplanten konglebergknapp ble registrert her.  
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Skjøtsel og hensyn. Det er tilstrekkelig med én sein slått etter 1. august og at krattoppslag fjernes.  

Det er viktig at det ikke sprøytes i vegkanten. 

 
Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og 

andre verdifulle kulturlandskap. 

 
Verdibegrunnelse. Den avgrensa lokaliteten er en tørreng-utforming med et middels stort areal, men 

er noe påvirket av gjengroing. Den utgjør en viktig kantsone mellom vegen og brakkvannsdeltaet og 

har en variert flora, men med få engarter og ingen rødlistearter. Lokaliteten ligger også innenfor et 
landskap med flere artsrike vegkanter og andre verdifulle kulturlandskap. Den er derfor vurdert til som 

viktig (B-verdi). 

 

 

25 – DØSEN VED SANDANE I GLOPPEN 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 351692 6853334  

Areal: 94 m2 

 
Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 15. juli 2013. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens 

vegvesen.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Døsen, og på begge sider ved fv. 700, ved 

Sandane i Gloppen. Naturtypen er en vegskjæring som grenser mot et boligområde og et 

innmarksområde med frukthage og slåttemark.    
 

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

utforming.  
 

Artsmangfold. Få arter ble registrert her. Av eksempler kan nevnes blåklokke, fuglevikke, 

grasstjerneblom, hvitkløver, hårsveve og smalkjempe. Det kan også bemerkes at rødknapp opptrer i 

store mengder. 
 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen bærer preg av gjengroing.  

 
Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 

Skjøtsel og hensyn. Det er tilstrekkelig med én sein slått med fjerning av plantemateriale. Det er 

viktig at det ikke sprøytes i vegkanten. 
 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og 

andre verdifulle kulturlandskap. 
 

Verdibegrunnelse. Den avgrensa naturtypen har et lite areal og er i en gjengroingsfase. På grunn av 

dette og et lavt artsmangfold, er den vurdert som lokalt viktig (C-verdi), selv om det er andre 
verdifulle kulturlandskap i nærheten. 

 

 

26 – HYEFJORDEN VED FLØGATUNNELEN I GLOPPEN 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 340874 6855117  
Areal: 530 m2 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 
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sammen med Åse-Birgitte Berstad 15. juli 2013. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens 

vegvesen.  

 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger i vegskjæringen til fv. 615 ved Fløgatunnelen ved 
Hyefjorden i Gloppen. Den ligger nær en fjellskjæring som grenser mot en edellauvskog lengre opp i 

lien og får tilført en del næringsrik jord herfra.  

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

utforming.  

 
Artsmangfold. Denne lokaliteten har en artssammensetning med en del krevende arter som 

markjordbær, myske, skogmarihand, småengkall og vivendel.  De noe mer alpine artene hvitsoleie og 

rosenrot finnes også rikelig her. Av andre arter kan nevnes blåknapp, englodnegras, seterfrytle, 

skogfiol, skogsalat, skogvikke, skogsveve og storfrytle. 
 

Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen er intakt.  

 
Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.   

 

Skjøtsel og hensyn. Det er tilstrekkelig med én sein slått og det er viktig at det ikke sprøytes i 
vegkanten. 

 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten ligger innenfor et landskap med flere artsrike vegkanter og 

andre verdifulle kulturlandskap. 
 

Verdibegrunnelse. Naturtypen er middels stor og intakt. På grunn av et rikt artsmangfold med bl.a. 

flere næringskrevende arter, og enkelte engarter, og fordi det er andre verdifulle kulturlandskap i 
området, er naturtypen vurdert som viktig (B-verdi). 

 

 

27 – NÆR SØREBØ I NAUSTDAL 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 339661 6831932  
Areal: 1056 m2 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 
sammen med Åse-Birgitte Berstad 15. juli 2013. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens 

vegvesen.  

 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Naturtypen er avgrenset nær et intensivt drevet innmarksområde ved 
Sørebø ved fv. 512 i Naustdal, og ligger i en fuktig forsenkning 1 til 3 m ut fra vegskulderen.      

 

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

 

Artsmangfold. Naturtypen er dominert av bekkeblom, elvesnelle, engsoleie, flaskestarr, skogrørkvein 
og strandrør.  

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Det ble registrert en svak gjengroing av buskforma individer av selje. 

Det er trolig også en del avrenning fra innmarken.    
 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.   

 
Skjøtsel og hensyn. Standard tidlig og sein slått i vegskjæringen er tilstrekkelig.   

 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1984 33 

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

 

Verdibegrunnelse. Den avgrensa lokaliteten er middels stor og er relativt intakt til å være en 

fukteng/våteng-utforming. Få arter, og ingen rødlistearter, ble registrert, og det er få andre verdifulle 
kulturlandskap i nærheten. Naturtypen er vurdert som lokalt viktig (C-verdi) fordi utformingen er 

uvanlig i dette området. 

 
 

28 – NÆR SOLÅSEN 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32 V 392351 6828930  

Areal: 202 m2 

 
Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 

sammen med Åse-Birgitte Berstad 15. juli 2013. Kartleggingen ble gjort på oppdrag fra Statens 

vegvesen.  
 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Naturtypen ligger ved fv. 512 og grenser mot en lauvskog ved Nausta 

nær Solåsen i Naustdal. Den ligger i en fuktig forsenkning nær vegskulderen.        
 

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

utforming.  

 
Artsmangfold. Naturtypen er dominert av arter som bekkeblom, elvesnelle, myrhatt, skogrørkvein, 

skogsivaks, skogsnelle, strutseving og trådsiv. 

 
Bruk, tilstand og påvirkning. Naturtypen er intakt. 

 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert. 
 

Skjøtsel og hensyn. Det er tilstrekkelig med én sein slått og det er viktig at det ikke sprøytes.   

 

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

Verdibegrunnelse. Den avgrensa naturtypen har et lite areal og er en intakt fukteng/våteng-utforming. 

Få arter ble registrert og det er få andre verdifulle kulturlandskap i nærheten. Naturtypen er vurdert 
som lokalt viktig (C-verdi) fordi utformingen er uvanlig i dette området. 
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