
 

 

 

Naturfaglige registreringer av 

skogarealer tilbudt for 

frivillig vern i 2014 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aust-Agder, Rogaland, Hordaland  

og Møre og Romsdal 

 
 

  

 

 
R 
A 
P 
P 
O 
R 
T 

 
  

      Rådgivende Biologer AS    2083 



Rådgivende Biologer AS  
 

 

RAPPORTENS TITTEL: 

Naturfaglige registreringer av skogarealer tilbudt for frivillig vern i 2014  

FORFATTERE: 

Per Gerhard Ihlen, Torbjørg Bjelland og Linn Eilertsen 

OPPDRAGSGIVER: 

Miljødirektoratet, N-7485 TRONDHEIM, ved Asbjørn Tingstad 

 
 OPPDRAGET GITT: ARBEIDET UTFØRT: RAPPORT DATO: 

Juni 2014 2014-2015 9. juni 2015 

RAPPORT NR: ANTALL SIDER: ISBN NR: 

2083 79 978-82-8308-180-0 

 

EMNEORD: 

- Biologisk mangfold 

- Skog 

- Naturtyper 

- Vern 

- Vegetasjon 

- Kryptogamer 

- Rødlistearter 

 

 

RÅDGIVENDE BIOLOGER AS 

Bredsgården, Bryggen, N-5003 Bergen 

Foretaksnummer 843667082-mva 

Internett: www.radgivende-biologer.no E-post: post@radgivende-biologer.no 

Telefon: 55 31 02 78 Telefaks: 55 31 62 75 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Forsidefoto: Venstre: Barlind i gammel fattig edellauvskog på Røymyråsen (øverst), styva alm i 
høstinggskog i Hålandsdalen (nederst). Høyre: Storvokst eik i rik blandingsskog i Djønno.  

http://www.radgivende-biologer.no/
mailto:post@radgivende-biologer.no


 
Rådgivende Biologer AS Rapport 2083 3 

FORORD 

 

 
På oppdrag fra Miljødirektoratet fikk Rådgivende Biologer AS ansvar for å gjennomføre naturfaglige 

registreringer av skogarealer tilbudt for frivillig vern i 2014, deloppdrag 1. Dette ble gjort i samarbeid 

med Ecofact AS (Sandnes). Prosjektleder har vært Per Gerhard Ihlen ved Rådgivende Biologer AS. 
Denne rapporten viser resultatene av undersøkelsene av lokalitetene i Aust-Agder, Rogaland, 

Hordaland og Møre og Romsdal, utført av Rådgivende Biologer. Ecofact AS har undersøkt 

lokalitetene i Vest-Agder og disse er utgitt i egen rapport.       

 
Rådgivende Biologer AS takker Miljødirektoratet, ved Asbjørn Tingstad, for oppdraget. 

 

Bergen, 9. juni 2015 
 

 

 

INNHOLD 

 

Forord ................................................................................................................................... 3 
Innhold .................................................................................................................................. 3 

Sammendrag.......................................................................................................................... 4 
Innledning ............................................................................................................................. 6 

Datagrunnlag og metode ........................................................................................................ 6 
Aust-Agder ...........................................................................................................................10 

Navassfjell .................................................................................................................................10 
Storåna ......................................................................................................................................16 
Dåvassdalen ...............................................................................................................................22 
Røymyråsen ...............................................................................................................................27 

Rogaland ..............................................................................................................................34 
Hålandsdalen .............................................................................................................................34 
Bråtveit ......................................................................................................................................40 
Jelsa ...........................................................................................................................................48 

Hordaland .............................................................................................................................53 
Tjongspollen ..............................................................................................................................53 
Djønno .......................................................................................................................................60 

Møre og Romsdal .................................................................................................................65 
Prestaksla...................................................................................................................................65 

Referanser ............................................................................................................................71 

Vedlegg ................................................................................................................................73 
 

 

 



 
Rådgivende Biologer AS Rapport 2083 4 

SAMMENDRAG 

 
Ihlen, P. G., Bjelland, T. & L. Eilertsen 2015. 

Naturfaglige registreringer av skogarealer tilbudt for frivillig vern i 2014. Aust-Agder, 
Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. Rådgivende Biologer AS, rapport 2083, 79 sider. 

ISBN 978-82-8308-180-0.  

 

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Rådgivende Biologer AS, i samarbeid med Ecofact AS, 
gjennomført naturfaglige registreringer av skogarealer tilbudt for frivillig vern i 2014, i totalt 16 

lokaliteter i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. Ecofact AS har 

undersøkt 6 lokaliteter i Vest-Agder, og disse er utgitt i egen rapport. Følgende rapport omfatter 10 
lokaliteter som ble undersøkt av Rådgivende Biologer AS i 2014.   

 

Informasjon om tidligere undersøkelser, naturgrunnlag, avgrensning, arrondering, skogstruktur og 

påvirkning og detaljerte verdivurderinger er gjort for alle lokalitetene. Kart med avgrenset 
undersøkelsesområde og registrerte kjerneområder/naturtyper samt fotodokumentasjon av alle 

lokalitetene er gjengitt. Skogstypene for hver lokalitet er også diskutert i forhold til listen over 

prioriterte mangler ved skogvernet i Norge.  
 

I Aust-Agder er det undersøkt 4 områder: Navassfjell i Gjerstad, Storåna i Åmli, Dåvassdalen i Evje 

og Hornnes og Røymyråsen i Lillesand. Det tilbudte området i Navassfjell (***) domineres av barskog 
og i tillegg finnes både blandingsskog og edellauvskog. Området er godt arrondert og inneholder mye 

gammel skog. Spesielt er eikeskogen, der det ble funnet flere rødlistearter, viktig for bevaring av 

biologisk mangfold. Også Storåna (***) utgjør et relativt stort og godt arrondert skogsområde med 

mye gammel skog. De klart største naturverdiene er på østsiden av Storåna. Området i Dåvassdalen (*) 
er vurdert å ha lokal verdi. Lite av skogen i de kartlagte kjerneområdene er gammel, og bare røsslyng-

blokkebær furuskogene på skrinn mark ved Svarteberghei har trolig en høy alder. Det undersøkte 

området er oppdelt av bl.a. stier, hogstfelt og plantefelt. Røymyråsen (**) domineres av eikeskoger, og 
i tillegg finnes både blandingsskog med furu og edellauvskog. Det er også godt arrondert og 

inneholder enkelte områder med gammel skog og død ved finnes spredt. Bare enkelte rødlistearter ble 

funnet, og det er spesielt de mange forekomstene av barlind som er viktige i Røymyråsen.  

 

I Rogaland er det undersøkt 3 områder: Hålandsdalen, Bråtveit og Jelsa i Suldal. I Hålandsdalen (***) 

er det tilbudt to områder, det ene ved Tyssefjorden, dominert av røsslyng-blokkebærfuruskog og 

blåbærskog, men også med rikere vegetasjon og styva asketrær. Det andre området ligger i selve 
Hålandsdalen. Disse to områdene har noe sammenfallende vegetasjonstyper, men ved Hålandsdalen er 

det større sammenhengende forekomster av styva trær. Gammel naturskog er begrenset til vanskelig 

tilgjengelige området høyere opp i terrenget og det er lite læger og gadd i de undersøkte områdene. 
Området i Bråtveit (***/**) er svært stort og topografisk variert med fjelltopper, skogdekte og bratte 

lier, bekkekløfter, bergvegger, daler og bekker og elver. Området domineres av boreal lauvskog og 

barskog med innslag av edellauvskog. De største naturverdiene er sør i området der det er en del 

høstingsskog og gråor-heggeskoger. Området i Jelsa (-) består mest av plantefelter, noen hogstflater og 
relativ unge og ensaldra furuskogsområder med røsslyng-blokkebærskog og blåbærskog. Jelsa 

vurderes som uten spesiell naturverdi.  

 
I Hordaland er det undersøkt 2 områder: Tjongspollen i Bømlo og Djønno i Ullensvang. Tjongspollen 

(***) domineres av røsslyng-blokkebærskog, knausskog og blåbærskog med dominans av furu og 

bjørk. I tillegg finnes noe blandingsskog og en liten edellauvskog. De største naturverdiene er knyttet 
til kjerneområdene kartlagt som temperert regnskog med furu, og som tilsvarer fattig boreonemoral 

regnskog. Både disse og lokalitetene med purpurlyng-furuskog tilsvarer den rødlista naturtypen 

temperert kystfuruskog. Ved Djønno (**) dominerer blandingsskog av furu, osp, eik og bjørk 

arealmessig, men det finnes også en del edellauvskog i nedre del av området. En stor del av skogen har 
en høy alder og de største naturverdiene finnes også her. Flere plantefelter av gran i det tilbudte 

området trekker verdien noe ned.  
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I Møre og Romsdal er det undersøkt et område ved Prestaksla i Nesset. Prestaksla (***) har mange 
likheter med Djønno i Ullensvang, men er mindre preget av plantefelter og hogst. Blandingsskog av 

furu, osp og bjørk dominerer arealmessig, og det finnes en god del edellauvskog i nedre del. En stor 

del av skogen har en høy alder og de største naturverdiene finnes også her. Potensialet for ytterligere 
funn av rødlistede og sjeldne arter er stort.    
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INNLEDNING  

 
Som følge av Stortingets behandling av St.meld. nr. 25 (2002-2003) «Regjeringens miljøvernpolitikk 

og rikets miljøtilstand», er det besluttet å øke skogvernet i Norge. På bakgrunn av dette vil det være 

behov for naturfaglige registreringer av skogområder og Miljødirektoratet (MD) har satt i gang dette 
arbeidet ved å prioritere registrering av skogarealer for frivillig vern i utvalgte fylker.  

 

Målene med naturfaglige registreringer i skog er:   

 Et sett sentrale parametere registreres for alle områder som er under vurdering, og at disse er 

beskrevet i en rapport.  

 Områdene gis en individuell vurdering som beskriver hvordan det enkelte området egner seg 

som verneområde og i hvilken grad det bidrar tilå dekke de faglige målene for vern av skog.   

 Vurderingen skal relateres til de krav naturvenloven stiller til områder som skal vernes, jf. 

naturvernlovern § 8. 

 Resultatene fra de naturfaglige registreringene må kunne si noe om hvordan enkeltområdet 

dekker de identifiserte manglene ved skogvernet.  

 Å få med spennvidden av de skog-/vegetasjonstypene som forekommer innen det undersøkte 

området. Spesielt fokus ligger på typer som er sårbare og utsatt for inngrep samt typer som 

Norge har et internasjonalt ansvar for å bevare.  

 I biologisk mangfold undersøkelsene skal det legges vekt på å identifisere habitater som er 

karakteristiske for lite påvirkede eller spesielt fuktige og/eller produktive skogmiljøer. I 
denne samanheng skal det legges vekt på habitater som er kjent for å ha et høyt biologisk 

mangfold.   

 
I dette prosjektet er lokalitetene som ble undersøkt, valgt ut av Miljødirektoratet. Beskrivelsen av 

lokalitetene er lagt opp slik at de skal kunne leses uavhengige av hverandre. Det vil derfor være en del 

gjentakelser i lokalitetsbeskrivelsene i denne rapporten.  

 
 

 

DATAGRUNNLAG OG METODE 

 
I brev fra Miljødirektoratet datert 7. juni 2007 er det redegjort for en egen mal for metodikk og 

rapportering for naturfaglige registreringer i skog. Denne gjengis her og i tillegg utdypes enkelte av 

punktene. For hver av lokalitetene er det gjengitt en tabell med et utvalg av de mest interessante 
artsforekomstene, tabell for verdivurdering, kart med avgrenset tilbudt areal med 

naturtyper/kjerneområder. I tillegg er det inkludert fotodokumentasjon og sporloggene er vedlagt. 

 

Feltarbeid 

Her er det oppgitt hvem som har utført registreringen og hvilken dato feltarbeidet ble utført. Det er 
også beskrevet hvilke deler av området som ble befart og hvor godt lokaliteten ble dekket. Dette er 

også vist ved at en befaringsrute er tegnet inn på eget kart (vedlegg 1). Værforholdene dagen 

feltarbeidet ble utført er kort beskrevet og tidspunkt på året er vurdert i forhold til hvor gunstig det var 

for organismegruppene som ble registrert.     
 

Utvelgelse av område  

Områdene tilbudt som frivillig vern er gitt av Miljødirektoratet. Innenfor her er det avgrenset en eller 

flere naturtyper, som tilsvarer «kjerneområde» i undersøkelsene til for eksempel Hofton mfl. (2006). 

Henvisninger til andre undersøkelser er inkludert her. Naturtypedata og informasjon om vern er 
undersøkt i Naturbasen og tidligere miljøregistrering i skog (Baumann mfl. 2002) er søkt opp i Kilden 

(http://www.skogoglandskap.no/kart/kilden). I tillegg er det gjort søk i Artsdatabankens artskart 

(http://artskart.artsdatabanken.no/). Dersom området tidligere var vurdert for vern er det nevnt her. 

http://www.skogoglandskap.no/kart/kilden
http://artskart.artsdatabanken.no/
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Beliggenhet, naturgrunnlag og avgrensning 

Beliggenheten, inkludert høydespennet og eksposisjonen, innen hver lokalitet, samt topografien i 

landskapet rundt er beskrevet. Informasjon om geologi og løsmasser er hentet fra kartinnsynet til 
Arealisdata på nett (http://www.ngu.no/kart/arealisNGU/) og informasjon om klimaet er hovedsakelig 

hentet fra nettsiden www.senorge.no. Inndelingen av vegetasjonssoner og -seksjoner følger Moen 

(1998). Siden områdene skal undersøkes for mulige skogverninteresser, er inngrep som granplantefelt, 

hogstflater og skogsbilveier normalt ikke inkludert i naturtypene, men kan finnes ellers i det tilbudte 
området. Størrelsen og grad av arrondering er også gitt her.  

 

Vegetasjon 

Her redegjøres det for hovedtrekkene og variasjonen i vegetasjon og i treslagsfordelingen. 

Karakteristiske trekk ved karplantefloraen er også gitt her. Vegetasjonstypeinndelingen følger 
Fremstad (1997) og rødlista naturtyper følger Lindgaard & Henriksen (2011). For å vurdere forekomst 

av «rike vegetasjonstyper», følger vi Gaarder mfl. (2008), som setter denne grensen ved det som er 

rikere enn småbregneskog. 
 

Skogstruktur og påvirkning 

Videre beskrives alder på skogen (grovt angitt), forekomst av gamle trær, mengde og kontinuitet av 

død ved, sjiktning, hogstpåvirkning og tekniske inngrep. Dersom skogen inneholder plantefelter er 

dette også nevnt her. Det må presiseres at alderen på trærne ikke er undersøkt med trebor, men 
skjønnsmessig vurdert ut fra andre egenskaper, først og fremst tredimensjoner.   

 

Kjerneområder 

Her er kjerneområdene/naturtypene i det tilbudte arealet beskrevet. Nummereringen henviser til 

geografiske avgrensninger gitt i eget kart.  
 

Artsmangfold 

Det er gitt en generell beskrivelse av artssammensetningen med vekt på interessante arter, og 

potensialet for slike, og rødlistearter (Kålås mfl. 2010). Alle interessante artsfunn er gjengitt i egen 

samletabell. Enkelte funn er belagt i et naturhistoriske museum. For de funnene det ikke er gjort 
belegg av, er lokaliteten koordinatfestet med GPS (datum EUREF89/WGS84) og dataene vil bli sendt 

til Artsdatabankens Artskart. Nøkkelelementer er noen ganger diskutert diskutert her, mens innslag av 

rike vegetasjonstyper og variasjon i vegetasjonstyper er gitt i kapittelet om vegetasjon. Det har ikke 

vært mulig å gi et kvantitativt mål på forekomstene av de registrerte artene. Derfor er dette bare 
diskutert kvalitativt for et utvalg arter i beskrivelsen for hver lokalitet. Navnsettingen følger 

Artsnavnebasen til Artsdatabanken.  

 

Vurdering og verdisetting 

Her diskuteres bl.a. representativitet og sjeldenhet for naturtyper, vegetasjonstyper og arter, egnethet 
til å ta vare på biomangfold, størrelse og «urørt eller tilnærmet urørt» eller «spesiell naturtype» (jf. 

naturvernloven). Avgrensning i forhold til biologisk mangfold, landkapsrom etc. er også diskutert. 

Verdivurdering og samlet verdi er gitt for hvert tilbudt område i en oppsummeringstabell. Nedenfor er 
parametrene som er benyttet gjengitt (jf. DNs mal for naturfaglige registreringer i skog, juni 2007) og 

hver av disse er verdivurdert ut fra en «stjernesetting» der:  

 

- betyr at kriteriet ikke er relevant 
0 ingen stjerner betyr at kriteriet er omtrent fraværende/uten betydning 

* betyr at kriteriet i liten grad tilfredsstilles/er dårlig utviklet/av liten verdi 

** betyr at kriteriet oppfylles i middels grad/er godt utviklet/av middels verdi 
*** betyr at kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av stor verdi 

 

 
 

 

http://www.ngu.no/kart/arealisNGU/
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Stjernesetting for hver parameter: 
 

Urørthet 

* En del påvirket av nyere tids inngrep, eksempelvis hogstflater/plantefelt/ungskog og/eller 

tekniske inngrep som kraftlinje, vei, bygninger, masseuttak etc. 

** Moderat påvirkning fra nyere tids inngrep. 
*** Liten eller ingen negativ påvirkning fra nyere tids inngrep, dvs. dominans av gammelskog 

(h.kl. IV, V og overaldrig skog), samt få eller ingen tekniske inngrep. 
 

Størrelse 
i.   Nord- og mellomboreal barskog og bjørkeskog: 

* funksjonelt skogdekt areal under 2 km2. 

** funksjonelt skogdekt areal mellom 2 km2 og 10 km2. 
*** funksjonelt skogdekt areal over 10 km2. 

ii.  Fattig sørboreal og boreonemoral bar- og blandingsskog: 

* funksjonelt skogdekt areal under 1 km2. 

** funksjonelt skogdekt areal mellom 1 km2 og 5 km2. 
*** funksjonelt skogdekt areal over 5 km2. 

iii. Edelløvskoger, rike lavlandsskoger, boreal regnskog, bekkekløfter, kalkskog etc.: 

* funksjonelt skogdekt areal under 0,2 km2. 
** funksjonelt skogdekt areal mellom 0,2 km2 og 0,7 km2. 

*** funksjonelt skogdekt areal over 0,7 km2. 
 

Topografisk variasjon 
* liten topografisk variasjon, ganske ensartete terrengforhold (landskapstyper, eksposisjon, 

høydespenn etc.). 

** en del topografisk variasjon. 

*** stor topografisk variasjon. 
 

Vegetasjonsvariasjon  

* Vegetasjon relativt homogen, dominans av én eller noen få vegetasjonstyper, liten spredning i 

spennet av vegetasjonsøkologiske gradienter (tørr-fuktig, fattig-rik). 
** Vegetasjon ganske variert, en god del ulike vegetasjonstyper inngår, brukbar spredning i 

spennet av vegetasjonsøkologiske gradienter. 

*** Heterogen vegetasjonssammensetning, mange ulike vegetasjonstyper er godt representert 
(med god arealdekning), stort spenn i vegetasjonsøkologiske gradienter. 

 

Arrondering 

* mindre god (dårlig arrondering, oppskåret område på grunn av inngrep) 

** middels god arrondering 
*** god arrondering (gjerne inkludert hele nedbørsfelt, lisider, ev. lange høydegradienter etc.) 
 

Artsmangfold (påvist eller sannsynlig) 

* Artsmangfoldet er relativt lite variert, med få sjeldne og/eller kravfulle arter. Enkelte signal- 
og/eller rødlistearter forekommer.  

** Relativt rikt og variert artsmangfold. Sjeldne og/eller kravfulle arter forekommer, også 

rødlistearter – gjerne relativt rike forekomster og helst i flere økologiske grupper.  
*** Rikt og variert artsmangfold, eller særlig viktige/rike forekomster av arter i kategori EN 

og/eller CR. Mange sjeldne og/eller kravfulle arter helst innen mange økologiske grupper 

og/eller rødlistearter i høye kategorier. 
 

Rike vegetasjonstyper 

* Sparsomt innslag av rike vegetasjonstyper  

** En del innslag av rike vegetasjonstyper  

*** Stort innslag av rike vegetasjonstyper  
 

Død ved – mengde 

* lite død ved 

** en del død ved i partier 
*** mye død ved i større partier  
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Død ved – kontinuitet 

* lav kontinuitet 
** større partier med middels kontinuitet 

*** Store partier med høy kontinuitet 
 

Treslagsfordeling 
* gran, furu og/eller bjørk dominerer, og det er ubetydelig innslag av andre treslag.  

** gran, furu og/eller bjørk dominerer, men det er også betydelig innslag av flere andre treslag. 

*** mange treslag er godt representert. 
 

Gamle trær – kriterium både for gamle løvtrær, edelløvtrær og bartrær  

* få gamle trær  

** en del gamle trær 
*** mange gamle trær  

 

Samlet verdi 

Til sist skal verdiene i forhold til hvert enkelt kriterium sees sammen, og områdene skal gis en samlet 

vurdering av naturverdi, inndelt i en femdelt skala.  

 
-   området er uten spesiell naturverdi 

* området er lokalt verdifullt 

** området er regionalt verdifullt 
*** området er nasjonalt verdifullt 

**** området er nasjonalt verdifullt og svært viktig  
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AUST-AGDER  

 

NAVASSFJELL  

Referansedata  Lok. 1 

Fylke:  Aust-Agder 
Kommune  Gjerstad 

Dato feltreg:  15. september 2014 

UTMWGS sentralpunkt:  32 V 493494 - 6538110 
Registrant: 

Vegetasjonssone: 

 Per Gerhard Ihlen 

Mellomboreal 

Areal:  1272 daa 
Høyde over havet:  364 - 464 m 

Verdi  *** 

 

 

Feltarbeidet 

Området ble undersøkt av Per Gerhard Ihlen 15. september 2014. Samlet sett ble lokaliteten godt 
undersøkt bortsett fra furuskogsområdene sør for Navassfjellet. Disse områdene ble vurdert på 

avstand. Det var sol og fint vær og bra lysforhold og tidspunktet på året var bra for de aktuelle 

organismegruppene som skulle undersøkes (karplanter, moser og lav).  
 

Utvelgelse av område 

Det utvalgte området inngår i prosjektet «Frivillig vern av skog 2014». Oppdragsgiver er 

Miljødirektoratet (MD). Det undersøkte området er et forslag til utvidelse av eksisterende Navassfjell 

naturreservat. For området foreslått utvidet er det tidligere registrert en naturtype som er tilgjengelig i 
Naturbasen, gammel barskog, av Geir Gaarder i 1999. Fra denne er det her skilt ut en gammel 

edellauvskog, eikeskog. Fra verneområdet er det gitt en samlet beskrivelse og detaljerte 

naturtypebeskrivelser av Heggland mfl. (2005).  

 

Beliggenhet, naturgrunnlag og avgrensing 

Det undersøkte området ligger nordvest for Fossbufjellet, nord i Gjerstad kommune ved grensen til 

Drangedal kommune i Telemark. Dette er et småkupert skoglandskap avbrutt med flere daler, små 

innsjøer og myrområder. Berggrunnen består hovedsakelig av granitt/granodioritt. I tillegg er det et 

lite område lengst i sørøst med diorittisk til granittisk gneis. Det er bart fjell med stedvis tynt 
løsmassedekke i sørlige og vestlige deler, mens det er tynt morenedekke i nordlige og østlige deler av 

området.  

 
Årsnedbøren er i gjennomsnitt 1130 mm. Sommertemperaturen ligger i snitt på 16°C i juli og august. 

Februar er kaldeste måned med månedlig middeltemperatur på -3 °C. Middeltemperaturen i løpet av et 

år ligger på 6 °C. Det undersøkte området ligger for det meste innenfor mellomboreal vegetasjonssone. 
Ifølge Moen (1998) dominerer barskog og gråor-heggeskoger og en rekke varmekjære arter har sin 

høydegrense i denne sonen. I nordøst er det også innslag av sørboreal sone. Hele området ligger 

innenfor klart oseanisk seksjon, O2 (Moen 1998). Det tilbudte arealet utgjør 1000 daa og både dette og 

de avgrensa naturtypene har god arrondering. 
 

Vegetasjon 

Det tilbudte arealet domineres av fattige vegetasjonstyper som røsslyng-blokkebærskog med dominans 

av furu i de høyest liggende områdene og blåbærskog med gran i lisidene. Det er også innslag av 

småbregneskog og noe lågurtskog. Boreale lauvtrær finnes spredt, men mest i de 
naturtypene/kjerneområdene avgrenset som gammel edellauvskog og bekkekløft og bergvegg. Her er 

det også flere varmekjære arter som barlind, hassel og eik.  
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Naturtypen som er kartlagt som gammel edellauvskog tilsvarer en lågurt-eikeskog, en naturtype som 

er vurdert som nær truet (NT) i Norge (Lindgaard & Henriksen 2011). 
  

Skogstruktur og påvirkning 

Som i Navassfjellet naturreservat, men med unntak av områdene på sørsiden av Bjørkebuvatnet, er 

mye av skogen i den foreslåtte utvidelsen eldre og gammel skog. Den er samlet sett karakterisert av å 

ha flere sjikt og ha stor variasjon i alder og dimensjoner. Nøkkelelementer som læger og gadd finnes i 
det meste av området og enkelte steder ble det også observert brannspor på grov furugadd. På de 

høyeste områdene dominerer røsslyng-blokkebærskog med furu. Selv om ingen aldersboringer ble 

foretatt, så er denne skogen gammel. Flere av trærne har bl.a. avflatet kronestruktur, mange har en 
vridd stamme og barken er gjerne tykk og grov. Av tidsmessige årsaker er ikke disse områdene 

kartlagt som en egen naturtype i dette prosjektet. Dette gjelder også delvis blåbærskogene med gran, 

men her er to naturtyper kartlagt. Områdene med granskog har trolig ikke spesielt høy alder. Totalt sett 
dominerer bartærene i området, men det er også flere arealer med blandingsskog og et kjerneområde er 

også dominert av eik. Sistnevnte har også høyt innslag av gamle trær. En stor eik med 

brystøydediameter på over 80 cm ble funnet i øverst i den kartlagte bekkekløften. Alle forekomstene 

av barlind er også viktige bl.a. fordi mange av dem er storvokste, innhule og sannsynligvis gamle. 
Disse er lokalisert til områdene med blandingsskog og eikeskog. Samlet sett bidrar alt dette til en 

variert skogstruktur.  

 
Enkelte områder, spesielt sør for Bjørkebuvatnet, består av ung skog. Hogst i de nedre delene av liene 

har trolig vært vanlig, mens det oppover i høydene har vært mer selektiv hogst. I den nordvestlige 

delen av det tilbudte området finnes et lite felt der gran trolig er plantet inn. Totalt sett er det tilbudte 

området lite påvirket av nyere tids skogbruksaktiviteter. 
 

Kjerneområder 

Nedenfor beskrives hver av naturtypelokalitetene (kjerneområdene) i det tilbudte området etter malen 

for naturtypebeskrivelser gitt av Miljødirektoratet. Nummereringen av lokalitetene refererer til 

inntegninger vist i kartet i figur 1.  
 

1 Rømmeltut sør 
Gammel barskog. Areal: 166 daa. 
Lokaliteten ble først registrert av Geir Gaarder 7. oktober 1999 som gammel barskog. I naturtypebeskrivelsen fra den 
registreringen er det også angitt et område med eikeskog, som er skilt ut som egen naturtypelokalitet her. Dette er gjort på 
bakgrunn av feltarbeid utført av Per Gerhard Ihlen 15. september 2014 i forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av skog 
2014» på oppdrag fra Miljødirektoratet. Resten av arealet i naturtypen er gammel barskog og ingen ytterligere justeringer av 
grensene er foretatt. Den nordlige delen av naturtypen ligger i Telemark. I lokaliteten er furu dominerende treslag og det er 
innslag av arter som bjørk, gran og osp. I naturtypebeskrivelsen er det angitt et 10-talls grove høgstubber av furu og det er 

trolig lang kontinuitet i grove furutrær. Læger og gadd forekommer i ulike nebrytningsstadier. Rotnål (NT) er registrert på 
grove høgstubber av furu i lokaliteten, mens gulgrynnål og rødrandkjuke ble funnet på gran. Melskjell er registrert på ved av 
gran. Verdivurderingen er uendret og er svært viktig (A-verdi).  

 

2 Øst for Bjørkebuvannet 
Gammel fattig edellauvskog, utforming eikeskog (F0201). Areal: 40 daa. 
Innledning: Lokaliteten ble først registrert av Geir Gaarder 7. oktober 1999 som gammel barskog. I naturtypebeskrivelsen fra 

den registreringen er det også angitt et område med eikeskog. Basert på feltarbeid utført av Per Gerhard Ihlen 15. september 
2014, er denne eikeskogen her skilt ut som en egen enhet. Kartleggingen er gjort i forbindelse med prosjektet «Frivillig vern 
av skog 2014» på oppdrag fra Miljødirektoratet. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Bjørkebuvannet (364 moh.), nord i Gjerstad kommune, på grensen 
mot Drangedal kommune i Telemark. Lokaliteten er sørøstvendt og ligger nedenfor et område dominert av gammel granskog. 
Berggrunnen består hovedsakelig av granitt/granodioritt og det er et tynt løsmassedekke.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en gammel fattig edellauvskog, utforming eikeskog. Det er mest 
blåbærskog og lågurtskog med dominans av eik i naturtypen. Lågurt-eikeskog, er en naturtype som er vurdert som nær truet 
(NT) i Norge. 

Artsmangfold: Eik dominerer i tresjiktet og det er til dels mye storvokst barlind (VU) her. Ellers finnes en del av både hassel, 
osp, rogn og spisslønn. I den østlige delen er det noe fattigere med innslag av bjørk og gran. I skogbunnen er det skyggefull t 
og mye delvis nedbrutt lauv. Derfor er det få arter i feltsjiktet og av eksempler kan nevnes blåtopp, bringebær, einstape, 
gullris, liljekonvall, skogfiol og strandrør. Skyggehusmose er vanlig i bunnsjiktet.  
Epifyttfloraen er artsrik i naturtypen og spesielt på eik ble det registrert mange arter. Av eksempler på arter funnet på eik  kan 
nevnes almelav (NT), breinål (VU), ekornmose, filthinnelav, flishinnelav, gulgrynnål, krinsflatmose, putehårstjerne, 
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putevortelav, skjellnever, skrubbenever, stor fløyelslav, stor vulkanlav, svovelkjuke, sølvnever, vanlig blåfiltlav og 
Mycobilimbia pilularis. Av andre eksempler kan nevnes lungenever og ryemose på spisslønn, hasselrurlav (NT) på hassel, 
rimvortelav på rogn og den noe mer uvanlige skorpelaven Strigula stigmatella på osp.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Med unntak av enkelte stier, er naturtypen er intakt. Det er videre få gamle hogstspor og det er 
gode forekomster av læger og gadd. Mange av eiketrærne her er hule og storvokste. 
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturtypen vil være å unngå hogst. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en del av et større barskogslandskap i et kupert terreng, der det forekommer 
eikeskoger, mest i sør- og vestvendte lisider.   
Verdivurdering: Naturtypen er liten i areal og har en god tilstand. Mangfoldet av trær gir en stor variasjon i substrattyper for 
epifytter. Naturtypen er derfor artsrik og inneholder flere rødlistearter, spesielt på eik. Gode forekomster av læger og gadd gir 
også et bra potensial for en artsrik soppflora på ved. På bakgrunn av dette, og at mye av naturtypen er vurdert som nær truet i 
Norge, gjør at den er vurdert som svært viktig (A-verdi). 

 

3 Vest for Bjørkebuvannet 
Gammel barskog, utforming gammel granskog (F0801). Areal: 21 daa. 
Innledning: Naturtypen er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 15. september 2014.  
Kartleggingen er gjort i forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av skog 2014» på oppdrag fra Miljødirektoratet. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Bjørkebuvannet (364 moh.), nord i Gjerstad kommune, rett sør for 
grensen til Drangedal kommune i Telemark. Lokaliteten er nordvendt og nordøstvendt og ligger i et større område dominert 
av gran. Berggrunnen består hovedsakelig av granitt/granodioritt og det er et tynt løsmassedekke.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en gammel barskog, utforming gammel granskog. 
Vegetasjonstypen blåbærskog dominerer.   
Artsmangfold: Gran dominerer i tresjiktet og det er innslag av bjørk og flere storvokste osper her. I feltsjiktet finnes vanlige 
blåbærskogsarter, som for eksempel blokkebær, blåbær og smyle. Få epifytter ble registrert og av eksempler kan nevnes 
gulgrynnål og sukkerlav på granbark og melskjell på furubark. På osp ble det registrert et svakt utviklet lungeneversamfunn 
med arter som lungenever og grynfiltlav.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypen er intakt, det er få hogstspor og det er forekomster av læger og gadd. Enkelte steder 
i naturtypen er grantrærne unge, mens andre er tydelig eldre. Ospetrærne her er storvokste, gamle og enkelte er delvis 

nedbrutt. 
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 
Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturtypen vil være å unngå hogst. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en del av et større barskogslandskap i et kupert terreng, der gammel skog 
forekommer spredt. 
Verdivurdering: Naturtypen er liten i areal og har god tilstand, men har bare enkelte forekomster av læger og gadd. På 
bakgrunn av dette, og fordi det ble registrert få arter, er naturtypen vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

4 Nord for Navassfjellet 
Bekkekløft og bergvegg, utforming bekkekløft (F0901). Areal: 21 daa. 
Innledning: Naturtypen er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 15. september 2014.  
Kartleggingen er gjort i forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av skog 2014» på oppdrag fra Miljødirektoratet. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Navassfjellet og sør for Bjørkebuvannet (364 moh.), nord i 
Gjerstad kommune. Lokaliteten inneholder både nordvendte og sørvendte bergvegger, men hele bekkekløften er østvendt. 
Områdene ovenfor bekkekløften er dominert av fattig furuskog. Berggrunnen består hovedsakelig av granitt/granodioritt, det 

er flere blokker i bunnen av bekkekløften og det er ellers et tynt løsmassedekke her. Enkelte myrsig finnes også.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en bekkekløft og bergvegg, utforming bekkekløft. I bekkekløften 
er det små arealer med både blåbærskog, småbregneskog og storbregneskog med gran som dominerende treslag.    
Artsmangfold: I tillegg til gran, er det også rikelig med bjørk her og det er også innslag av eik, osp og rogn. Det er spesielt en 
storvokst og delvis hul eik øverst i bekkekløften, som må fremheves. I feltsjiktet finnes vanlige arter for de nevnte 
vegetasjonstypene. Ved den nevnte store eika er det store forekomster av einstape. På gran og bjørk ble det bare registrert 
vanlige arter og på den store eika ble grynet egglav og breinål (VU) funnet. Av tidsmessige årsaker var det ikke mulig å 
undersøke floraen i naturtypen nærmere, men den har potensial for flere sjeldne arter.   
Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypen er intakt og ingen hogstspor ble registrert. Det er flere forekomster av både læger og 

gadd her. Trærne i naturtypen har flere sjikt, noe som kan tyde på en variert alderssammensetning. Den storvokste eika øverst 
i bekkekløften er tydelig gammel med en brysthøydediameter på over 80 cm. 
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 
Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturtypen vil være å unngå hogst. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en del av et større barskogslandskap i et kupert terreng. Det er vanlig med mindre 
bekkekløfter i dette landskapet. 
Verdivurdering: Naturtypen er liten i areal og har god tilstand. Den har flere gode forekomster av læger og gadd og skogen 
viser tydelig kontinuitet. Funnet av breinål (VU) er også interessant. På bakgrunn av dette, og fordi det er potensial for å 

finne flere sjeldne arter her, gjør at naturtypen er vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Artsmangfold 

I de fattige skogene dominert av furu, og delvis også gran, er det relativt artsfattig. I nordvendte lier 
med dominans av gran, er det innslag av lungeneversamfunn (grynfiltlav og lungenever) på osp.  
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Ellers er det et potensial for funn av biogeografisk interessante arter i naturtypen avgrenset som 

bekkekløft og bergvegg. Her ble grynet egglav og breinål (VU) funnet. Sistnevnte vokser også på eik i 
naturtypen avgrenset som gammel fattig edellauvskog, utforming eikeskog. Dette er en artsrik 

naturtype med arter som barlind (VU), almelav (NT), skrubbenever, stor fløyelslav, stor vulkanlav, 

svovelkjuke, sølvnever, vanlig blåfiltlav og Mycobilimbia pilularis på eik, hasselrurlav (NT) på hassel, 
lungenever og ryemose på spisslønn, rimvortelav på rogn og den noe mer uvanlige skorpelaven 

Strigula stigmatella på osp. I naturtypen beskrevet som gammel barskog av Geir Gaarder, ble 

gulgrynnål og rødrandkjuke funnet på gran og melskjell på ved av gran. 
 

Tabell 1. Oppsummering av et utvalg av de registrerte artene fra Navassfjell (lok. 1). 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 

Karplante Taxus baccata Barlind VU 

Mose Antitrichia curtipendula Ryemose  - 

Mose Leucodon sciuroides Ekornmose - 

Lav Acrocordia gemmata Stor vulkanlav - 

Lav Calicium adspersum Breinål VU 

Lav Pectenia plumbea Vanlig blåfiltlav - 

Lav Gyalecta ulmi Almelav NT 

Lav Lobaria amplissima Sølvnever - 

Lav Lobaria pulmonaria Lungenever - 

Lav Lobaria scrobiculata Skrubbenever - 

Lav Megalaria grossa Stor fløyelslav - 

Lav Microcalicium ahlneri Rotnål NT 

Lav Mycobilimbia pilularis - - 

Lav Pertusaria ophthalmiza Rimvortelav - 

Lav Strigula stigmatella - - 

Lav Thelotrema suecicum Hasselrurlav NT 

Sopp Aleurocystidiellum disciformis Eikeskinn - 

Sopp Laetiporus sulphureus Svovelkjuke - 

 

Vurdering og verdisetting 

Som med Navassfjell naturreservat, er det tilbudte området representativt for et topografisk variert og 

småkollet landskap i regionen. Inne i mellom åsene er det bl.a. daler, bergvegger, myrer og innsjøer. 
Det undersøkte området domineres av barskog og i tillegg finnes både blandingsskog og edellauvskog. 

Det er også godt arrondert og inneholder mye gammel skog. Spesielt eikeskogen, der det ble funnet 

flere rødlistearter, er viktig for bevaring av biologisk mangfold. Røsslyng-blokkebær furuskogene er 
vanlige i regionen, men at de trolig har høy alder, gjør at de er viktige her.  Det undersøkte området 

ligger innenfor boreonemoral vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte mangler ved 

skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), så vil eikeskogen til en viss grad dekke opp det som 
der betegnes som gammel eikeblandingsskog. Noen av furuskogene her vil til en viss grad dekke opp 

det som betegnes som «urskogspreget furuskog» i Framstad mfl. (2003). 

 

Verdisettingen av viktige parametere for naturfaglige registreringer i skog er oppsummert i tabell 2. 
Samlet sett er det tilbudte området vurdert til nasjonalt verdifullt (***).  

 

Tabell 2. Kriterier for verdivurdering og samlet verdi for Navassfjell (lok. 1). Stjernesetting: - = 
kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = kriteriet i liten grad 

tilfresstilles/er dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad tilfresstilles/er dårlig 
utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av stor verdi.  

Kjerneområde Urørt- 

het 

Stør- 

relse 

Topograf. 

variasjon 

Arron- 

dering 

Arts-

mangfold 

Rike 

veg.typer 

Dødved 

mengde 

Dødved 

kont. 

Treslags-

fordeling 

Gamle 

trær 

Samlet 

verdi 

1 *** * * *** * * ** *** * ** *** 

2 *** * * *** ** ** ** ** *** *** *** 

3 ** * ** *** * * ** * * ** * 

4 *** * ** *** * * ** ** ** ** ** 

Hele området *** ** *** *** ** * ** ** *** ** *** 
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Figur 1. Navassfjell (lok. 1) med området tilbudt for frivillig vern.  
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Figur 2. Navassfjell (lok. 1). Øverst: Fattig edellauvskog, utforming eikeskog, øst for Bjørkebuvannet 
(t.v.). Barlind i fattig edellauvskog, øst for Bjørkebuvannet (t.h.). Nederst: Gammel barskog, utforming 

gammel granskog, vest for Bjørkebuvannet (t.v.) med gadd av gran (t.h.).  
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STORÅNA  

Referansedata   Lok. 2 

Fylke:  Aust-Agder 

Kommune  Åmli 

Dato feltreg:  16. september 2014 
UTMWGS sentralpunkt:  32 V 443559 - 6527157 

Registrant: 

Vegetasjonssone: 

 Per Gerhard Ihlen 

Mellomboreal 
Areal:  2938 daa 

Høyde over havet:  360 – 733 moh. 

Verdi:  *** 

 

Feltarbeidet 

Det tilbudte området ble undersøkt av Per Gerhard Ihlen 16. september 2014. Samlet sett ble det godt 

undersøkt, bortsett fra granskogsområdene nord for Novi. Disse områdene ble vurdert på avstand som 

trivielle. Feltarbeid ble heller ikke utført i områdene på østsiden av Storåna fordi det tidligere er 

grundig undersøkt av Klepsland (2009) i forbindelse med bekkekløftprosjektet i 2008. Det var sol og 
fint vær og bra lysforhold og tidspunktet var bra for de aktuelle organismegruppene som skulle 

undersøkes (karplanter, moser og lav).  

 

Utvelgelse av område 

Det utvalgte området inngår i prosjektet «Frivillig vern av skog 2014». Oppdragsgiver er 
Miljødirektoratet (MD). Det undersøkte området er et forslag til utvidelse mot sør av eksisterende 

Årdalan naturreservat. Fra området foreslått utvidet er det tidligere registrert tre naturtyper av 

Klepsland (2009). Fra verneområdet er det utarbeidet en skjøtselsplan Svalheim (2009) og en 
forvaltningsplan (Steel 2010).  

 

Beliggenhet, naturgrunnlag og avgrensing 

Det undersøkte området ligger nord for Dale, i Åmli kommune, og er i et skoglandskap som dekker en 

relativt bratt liside nord for fjellet Nova (657 moh.) og nord og øst for Selefjellet, bare avbrutt av 
enkelte små myrområder. Berggrunnen består av øyegneis/granitt i vestlige deler og av diorittisk til 

granittisk gneis i østlige deler av området. Løsmassene består i hovedsak av bart fjell med stedvis tynt 

løsmassedekke. 

 
Årsnedbøren er i gjennomsnitt 1200 mm. Sommertemperaturen ligger i snitt på 16°C i juli og august. 

Februar er kaldeste måned med månedlig middeltemperatur på -4 °C. Middeltemperaturen i løpet av et 

år ligger mellom 5-6 °C. Det undersøkte området ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone. 
Ifølge Moen (1998) dominerer barskog og gråor-heggeskoger og en rekke varmekjære arter har sin 

høydegrense i denne sonen. Hele området ligger også innenfor klart oseanisk seksjon, O2 (Moen 

1998) som karakteriseres av vestlige vegetasjonstyper og arter som er avhengige av høy luftfuktighet. 
Det tilbudte området utgjør 3000 daa og både dette og de avgrensa naturtypene har god arrondering. Et 

unntak er stien som følger dalbunnen langs Storåna.  

 

Vegetasjon 

Området på vestsiden av Storåna domineres av fattige vegetasjonstyper som røsslyng-blokkebærskog 

med dominans av furu i de øvre delen, mens blåbærskog med gran dominerer i lisidene nedenfor her 
igjen. Det er også innslag av småbregneskog, storbregneskog og noe lågurtskog med gran på de rikeste 

partiene. Boreale lauvtrær finnes spredt og storvokste individer av osp finnes rikelig øst for Selefjellet. 

Varmekjære treslag som hassel og eik er det lite av. Ingen rødlista naturtyper (Lindgaard & Henriksen 
2011) ble registrert. 
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Skogstruktur og påvirkning 

Det tilbudte området er et forslag til utvidelse av Årdalen naturreservat mot sør og det inneholder 

derfor mange av de samme skogstypene. Skogen nord for Nova og øst for Selefjellet er karakterisert 
av å ha flere sjikt og stor variasjon i alder og dimensjoner. Lenger ned i lien, og spesielt i områdene på 

vestsiden av Storåna, er det mye ung skog. Mye av det samme mønsteret gjelder også for 

nøkkelelementer som læger og gadd. Dette finnes mest i de høyest liggende områdene, og spesielt i 

nedre del av bergveggen øst for Selefjellet. I områdene nær Storåna er det lite av slike 
nøkkelelementer. Området sør for Selefjellet domineres av røsslyng-blokkebær furuskog. Her er det 

flere grove furugadder med tydelige brannspor. Denne skogstypen dominerer også videre østover og 

mot toppen av Novi. Selv om ingen aldersboringer ble foretatt, så er denne skogen gammel. Flere av 
trærne har bl.a. avflatet kronestruktur, mange har en vridd stamme og barken er gjerne tykk og grov. 

Av tidsmessige årsaker ble ikke disse områdene kartlagt som en egen naturtype i dette prosjektet. 

Mange av granene i områdene kartlagt som rik blandingsskog i lavlandet, har høy alder. Dette gjelder 
trolig også for ospene her, der mange er storvokste. Flere store osper er også liggende og delvis 

nedbrutt. Samlet sett er det derfor en relativt variert skogstruktur.  

 

Enkelte områder, spesielt de vest for Storåna, består av ung skog. Hogst i de nedre delene av liene 
nord for Novi og øst for Selefjellet har trolig vært vanlig, mens det oppover i høydene har vært mer 

selektiv hogst. I området nord for Novi, og omtrent mellom høydekotene 400 m til 470 m, er det 

enkelte felt der gran trolig er plantet inn. Med disse unntakene, så er det undersøkte området lite 
påvirket av nyere tids skogbruksaktiviteter. 

 

Kjerneområder 

Nedenfor beskrives hver av naturtypelokalitetene (kjerneområdene) etter malen for 

naturtypebeskrivelser gitt av Miljødirektoratet. I tillegg er det inkludert noe informasjon om 
naturtypene som var kartlagt fra før (Klepsland 2009). Nummereringen av lokalitetene refererer til 

avgrensningene gitt i figur 3.  

 

1 Øst for Selefjellet 
Rik blandingsskog i lavlandet, utforming sørboreal blandingsskog (F1302). Areal:36 daa.  
Innledning: Naturtypen er beskrevet av Per Gerhard Ihlen basert på eget feltarbeid utført 16. september 2014.  Kartleggingen 
er gjort i forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av skog 2014» på oppdrag fra Miljødirektoratet. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Selefjellet (676 moh.) og vest for Storåna i Åmli kommune i Aust-
Agder. Områdene ovenfor lokaliteten består for det meste av bergvegger med varierende helningsgrad og skrinne furukoller, 
mens områdene nedenfor domineres av granskog. Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis. Ellers veksler området 
mellom bart fjell og et tynt løsmassedekke. Inne i mellom er det også noe blokkmark. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en rik blandingsskog i lavlandet, utforming sørboreal 
blandingsskog. Her må det presiseres at lokaliteten ligger i mellomboreal vegetasjonssone og at fattigere varianter av 
utformingen kan opptre i denne sonen. Det er mest blåbærskog, og noe lågurtskog, med dominans av gran, osp og bjørk i 
naturtypen.  

Artsmangfold: I tillegg til gran, osp og bjørk, finnes enkelte individer av rogn i tresjiktet. Feltsjiktet består av vanlige arter 
som blokkebær, blåbær, einstape, røsslyng og smyle. Epifyttfloraen er stort sett artsfattig, men det er enkelte osper som har et 
svakt utviklet lungeneversamfunn med arter som lungenever, skrubbenever og stiftfiltlav. På osp ble også stor fløyelslav, 
filthinnelav og ospeoransjelav registrert. Vårknopplav ble funnet på ved. Av andre eksempler kan nevnes gulgrynnål og 
skjellnål på bark av gran, sprikeskjegg (NT) på grankvister og kystkorkje, vanlig flekklav og Arthopyrenia analepta på rogn.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypen er intakt og mange av trærne er trolig gamle. Det er videre få gamle hogstspor. Det 
er flere forekomster av læger, men noe mer sparsomt med gadd.  
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturtypen vil være å unngå hogst. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en del av et større barskogslandskap i et kupert terreng, der rike blandingsskoger 
finnes spredt. 
Verdivurdering: Naturtypen er liten i areal og har en god tilstand. Gran- og ospetrærne er storvokste og trolig gamle. 
Naturtypen er totalt sett noe artsfattig og det er de store ospetrærne som er viktigst for det biologiske mangfoldet her. Bare en 
rødlisteart, sprikeskjegg (NT), ble funnet. Gode forekomster av læger gir også et bra potensial for en artsrik soppflora. På 
bakgrunn av dette, og at utformingen er i mellomboreal sone, gjør at naturtypen er vurdert som viktig (B-verdi). 

 

2 Klemma 
Bekkekløft og bergvegg, utforming bekkekløft (F0901). Areal:32 daa. 
Innledning: Naturtypen er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 16. september 2014. 
Kartleggingen er gjort i forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av skog 2014» på oppdrag fra Miljødirektoratet. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Selefjellet (676 moh.) og vest for Storåna i Åmli kommune i Aust-
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Agder. Lokaliteten inneholder både nordvendte og sørvendte bergvegger, men hele bekkekløften er østvendt. Områdene 
ovenfor bekkekløften er dominert av fattig furuskog. Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis. Det er noe bart fjell 
i form av vertikale bergvegger og det er en del blokkmark i bekkekløftens nedre del. Løsmassedekket er for det meste tynt.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en bekkekløft og bergvegg, utforming bekkekløft. I bekkekløften 
er det små arealer med både blåbærskog, småbregneskog og storbregneskog med gran som dominerende treslag. 
Artsmangfold: I tillegg til gran, er det også noe bjørk og osp her. I feltsjiktet finnes vanlige arter for de nevnte 

vegetasjonstypene, for eksempel blåbær, blåtopp, einstape, hengeving, skogburkne, smyle, stri kråkefot og tyttebær. På gran 
ble det bare funnet vanlige epifytter som grønn sotnål, gulgrynnål og skjellnål og på osp ble arter som barkravnlav, 
lungenever og stiftfiltlav registrert. Av tidsmessige årsaker var det ikke mulig å undersøke floraen her nærmere, men 
naturtypen har potensial for flere sjeldne arter.   
Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypen er for det meste intakt, men enkelte hogstspor ble registrert i bekkekløftens nedre 
del. Skogen er flersjiktet, noe som kan tyde på en variert alderssammensetning på trærne. Det er flere forekomster av både 
læger og gadd her.  
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturtypen vil være å unngå hogst. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en del av et større barskogslandskap i et kupert terreng, der det er vanlig med 
mindre bekkekløfter. 
Verdivurdering: Naturtypen er liten i areal og har god tilstand. Den har flere gode forekomster av læger og gadd og skogen er 
tydelig flersjiktet. Med unntak av enkelte arter i lungeneversamfunnet, ble det bare registrert vanlige arter her. Det er 
imidlertid potensial for å finne sjeldne arter her. På bakgrunn av dette er naturtypen vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

3 Novi NØ 
Gammel barskog, utforming gammel granskog (F0801). Areal: 31 daa. 
Naturtypen er registrert av Klepsland (2009) i forbindelse med bekkekløftprosjektet i 2008. Dette er urterik granskog med 
fuktig lokalklima som gir en relativ rik kryptogamflora med flere suboseaniske lav- og mosearter, men ingen sjeldne arter. På 
bakgrunn av dette, og fordi naturtypen har et lite areal, ble den vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

4 Pelatusdal  
Gammel barskog, utforming gammel granskog (F0801). Areal: 45 daa. 
Naturtypen er registrert av Klepsland (2009) i forbindelse med bekkekløftprosjektet i 2008. Dette er en relativ gammel 
granskog i et fuktig lokalklima på grunn av beliggenheten i den dype bekkedalsprofilen. Naturtypen er heller ikke synlig 
berørt av inngrep. På bakgrunn av dette, og fordi den regionalt sjelden arten rimnål (NT) ble funnet her, ble naturtypen 
vurdert som viktig (B-verdi). 

 

5 Rjukanlia 
Rik edellauvskog, utforming alm-lindeskog (F0105). Areal: 165 daa. 
Naturtypen er registrert av Klepsland (2009) i forbindelse med bekkekløftprosjektet i 2008. Dette er en stor og variert 
lokalitet med rik edellauvskog, bl.a. alm, og gamle ospetrær. Det ble registrert flere rødlistearter og regionalt sjeldne arter av 
Klepsland (2009). Av eksempler kan nevnes almelundlav, almelav (NT), bleikdoggnål (NT), vanlig blåfiltlav, puteglye, 
sølvnever og skorpeglye (VU). På osp ble ospehvitkjuke (NT) og begerfingerspp (NT) funnet. Se Klepsland (2009) for flere 
artsfunn og mer detaljer om de registrerte artene. På bakgrunn av funn av mange rødlistearter og flere regionalt sjeldne arter 
registrert, ble naturtypen vurdert som svært viktig (A-verdi). 

 

Artsmangfold 

I den rike blandingsskogen og i bekkekløften registrert her, er det innslag av arter fra 

lungeneversamfunnet på osp og på gran. Bortsett fra dette, er skogene på vestsiden av Storåna relativt 

artsfattige. Av eksempler på interessante artsfunn herfra kan nevnes stor fløyelslav, ospeoransjelav og 
vårknopplav på osp, sprikeskjegg (NT) på grankvister og kystkorkje og Arthopyrenia analepta på 

rogn. Det er allikevel potensial for funn av biogeografisk interessante arter på denne siden av Storåna. 

På østsiden av Storåna er de viktigste naturtypene for bevaring av biologisk mangfold. Dette gjelder 

spesielt for den rike edellauvskog i Rjukanlia der det ble registrert flere rødlistearter og regionalt 
sjeldne arter av Klepsland (2009). Av eksempler kan nevnes almelundlav, almelav (NT), bleikdoggnål 

(NT), vanlig blåfiltlav, puteglye, sølvnever og skorpeglye (VU). På osp ble ospehitkjuke (NT) og 

begerfingersopp funnet. 
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Figur 3. Storåna (lok. 2) med området tilbudt for frivillig vern. 
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Tabell 3. Oppsummering av et utvalg av de registrerte artene fra Storåna (lok. 2). 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 

Karplante Ulmus glabra Alm NT 

Lav Arctomia fascicularis Puteglye - 

Lav Arthopyrenia analepta - - 

Lav Bacidia rubella Almelundlav - 

Lav Bryoria nadvornikiana Sprikeskjegg NT 

Lav Chaenothecopsis viridialba Rimnål  NT 

Lav Gyalolechia flavorubescens Ospeoransjelav - 

Lav Gyalecta ulmi Almelav NT 

Lav Lobaria amplissima Sølvnever - 

Lav Lobaria pulmonaria Lungenever - 

Lav Lobaria scrobiculata Skrubbenever - 

Lav Lopadinum disciforme Barkravnlav - 

Lav Megalaria grossa Stor fløyelslav - 

Lav Ochrolechia szatalaensis Kystkorkje - 

Lav Pectenia plumbea Vanlig blåfiltlav - 

Lav Rostania occultata Skorpeglye VU 

Lav Sclerophora pallida Bleidoggnål NT 

Sopp Antrodia pulvinascens Ospehvitkjuke NT 

Sopp Artomyces pyxidatus Begerfingersopp - 

 
 

Vurdering og verdisetting 

Det tilbudte området er topografisk variert med myrer, bergvegger og daler, men har få småkoller. 
Området domineres av barskog og i tillegg finnes både blandingsskog og edellauvskog. Det utgjør 

samlet sett et relativt stort og godt arrondert skogsområde med mye gammel skog. De klart største 

naturverdiene er på østsiden av Storåna, spesielt i området kartlagt som rik edellauvskog og som også 

inneholder mye gammel osp.  
 

Røsslyng-blokkebær furuskogene er vanlige i regionen, men at de her har tydelige brannspor og trolig 

har høy alder, gjør dem viktige. Det tilbudte området ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone. I 
forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), så er 

bekkekløfter viktige. Noen av furuskogene her vil til en viss grad dekke opp det som betegnes som 

«urskogspreget furuskog» i Framstad mfl. (2003).  

 
Verdisettingen av viktige parametere for naturfaglige registreringer i skog er oppsummert i tabell 4. 

Her er det også inkludert resultatene fra Klepsland (2009). Samlet sett er det tilbudte området vurdert 

som nasjonalt verdifullt (***).  
 

Tabell 4. Kriterier for verdivurdering og samlet verdi for Storåna (lok. 2). Stjernesetting: - = kriteriet 
ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = kriteriet i liten grad tilfresstilles/er 

dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad tilfresstilles/er dårlig utviklet/av middels 

verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av stor verdi.  

Kjerneområde Urørt- 

het 

Stør- 

relse 

Topograf. 

variasjon 

Arron- 

dering 

Arts-

mangfold 

Rike 

veg.typer 

Dødved 

mengde 

Dødved 

kont. 

Treslags-

fordeling 

Gamle 

trær 

Samlet 

verdi 

1 *** * ** *** * * ** * * *** ** 

2 ** * ** *** * * ** * * ** * 

3 *** * ** - * * * * ** * * 

4 *** * * - * 0 ** * * * ** 

5 *** * ** - * ** ** ** *** * *** 

Hele området *** ** ** *** * * ** * *** ** *** 
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Figur 4. Storåna (lok. 2). Øverst: Parti av gammel furuskog vest for Novi (t.v.). Rik blandingsskog i 

lavlandet, utforming sørboreal blandingsskog, øst for Selefjellet (t.h.). Nederst: Del av bekkekløften 

ved Klemma (t.v.). Ung blåbærgranskog i nedre del av området tilbudt for frivillig vern, nær Storåna 
(t.h.). 
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DÅVASSDALEN  

Referansedata   Lok. 3 

Fylke:  Aust-Agder 

Kommune  Evje og Hornnes 

Dato feltregistrering:  22. september 2014 
UTMWGS sentralpunkt:  32 V 421179 - 6495174 

Registrant:  Per Gerhard Ihlen 

Vegetasjonssone:  Sør og mellomboreal 
Areal:  1485 daa 

Høyde over havet:  200 – 540 moh. 

Verdi:  * 

 

Feltarbeidet 

Det tilbudte området ble undersøkt av Per Gerhard Ihlen 22. september 2014. Lokaliteten ble godt 

undersøkt bortsett fra områdene rett nord for Svarteberghei (556 moh.). Området ved Soggehylen er 

bare sporadisk undersøkt fordi det tidligere er utført grundige naturtypekartlegginger her (Brandrud 

2002). Det var sol og fint vær og bra lysforhold og tidspunktet på året var bra for de aktuelle 
organismegruppene som skulle undersøkes (karplanter, moser og lav).  

 

Utvelgelse av område 

Området inngår i prosjektet «Frivillig vern av skog 2014». Oppdragsgiver er Miljødirektoratet (MD). 

Fra det tilbudte området var det tidligere registrert tre naturtyper (Brandrud 2002). Det ble for øvrig 
ikke undersøkt flere naturtyper her i forbindelse kvalitetssikringen av utvalgte naturtyper for 

kommunen (Klepsland 2014).   

 

Beliggenhet, naturgrunnlag og avgrensing 

Det undersøkte området ligger nord for Svarteberghei (556 moh.) og vest for Dåselva, nordvest for 
Hornnes i Evje og Hornnes kommune. Området er i et skoglandskap som dekker en i hovedsak nord- 

og nordøstvendt liside av Svartebergei. Det undersøkte området er relativt homogent, bare avbrutt av 

furuskogsområder og enkelte små myrområder i nord. Berggrunnen består av diorittisk til granittisk 
gneis i den vestlige delen og av båndgneis, med bl.a. amfibolitt, i den østlige delen. Løsmassene i 

området består i hovedsak av et usammenhengende eller tynt morenemateriale over berggrunnen. 

Ellers er det en del bart fjell og enkelte blokker.  

 
Den normale årsnedbøren er mellom 1500 til 2000 mm og normal årstemperatur i løpet av et år ligger 

mellom 4-6 °C. Det undersøkte området ligger i overgangen mellom sør- og mellomboreal 

vegetasjonssone. Ifølge Moen (1998) dominerer barskog og gråor-heggeskoger og en rekke 
varmekjære arter har sin høydegrense i den mellomboreale sonen, mens den sørboreale også har 

innsalg av edellauvskog og av arter med krav til høy sommertemperatur. Hele området ligger innenfor 

klart oseanisk seksjon, O2 (Moen 1998) som karakteriseres av vestlige vegetasjonstyper og arter som 
er avhengige av høy luftfuktighet. Det undersøkte området har en mindre god arrondering på grunn av 

stier, traktorveier og flere hogstflater og granplantefelt.  

 

Vegetasjon 

Det tilbudte området har mest fattige vegetasjonstyper som røsslyng-blokkebærskog med dominans av 

furu i den nordlige delen og blandingsskoger på blåbærmark dominerer i lisidene nord for 
Svarteberghei. Det er også innslag av småbregne- og lågurtskog med gran og lauvtrær på de rikeste 

partiene. Enkelte edellauvtrær finnes også her. Ingen rødlista naturtyper (Lindgaard & Henriksen 

2011) ble registrert.  
 

Skogstruktur og påvirkning 

Furutrærne i røsslyng-blokkebærskogene i den nordlige delen viser noe variasjon i alder og 

dimensjoner og flere av trærne, spesielt de på skrinn mark, er trolig gamle.  
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Enkelte av disse har bl.a. avflatet kronestruktur og en vridd stamme. Av tidsmessige årsaker er ikke 

disse områdene kartlagt som en egen naturtype i dette prosjektet. Edellauvskogen i Gaupålia veksler 
mellom å være åpen og tett og har flere storvokste individer av edellauvtrær og bjørk og osp. Selv om 

flere av disse trærne er gamle, er det samlet sett mye ung skog i dette området. Det er også mye plantet 

gran her som gjør at skogen er noe fragmentert. Nøkkelelementer som læger og gadd finnes også, men 
de viser lav kontinuitet. Samlet sett er det en relativt lite variert skogstruktur. I tillegg er det utvalgte 

området noe påvirket av nyere tids skogbruksaktiviteter som hogstfelt og plantet gran. 

 

Kjerneområder 

Nedenfor beskrives hver av naturtypelokalitetene (kjerneområdene) etter malen for 
naturtypebeskrivelser gitt av Miljødirektoratet. I tillegg er det inkludert noe informasjon om 

naturtypene som var kartlagt fra før (Brandrud 2002). Nummereringen av lokalitetene refererer til 

avgrensningene i figur 5.  
 

1 Olav Nilsens li 
Gammel lauvskog, utforming gammelt ospeholt (F0701). Areal: 39 daa.  
Innledning: Naturtypen er beskrevet av Per Gerhard Ihlen basert på eget feltarbeid utført 22. september 2014.  Kartleggingen 
er gjort i forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av skog 2014» på oppdrag fra Miljødirektoratet. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger omtrent på høydekote 430 m og vest for Gaupålia, nordvest for Hornnes i 
Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder. Områdene ovenfor lokaliteten består mest av furuskog, mens naturtypen er 
avgrenset av et myrområde mot sør. Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis og det er et usammenhengende eller 

tynt morenemateriale over berggrunnen. Ellers er det noen bergvegger og enkelte blokker i området. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en gammel lauvskog, utforming gammelt ospeholt. Naturtypen 
domineres av blåbærskog og i tillegg fines noe røsslyng-blokkebærskog.   
Artsmangfold: Osp og bjørk dominerer i tresjiktet og det er innslag av furu. Feltsjiktet består av vanlige arter som blokkebær, 
blåbær, røsslyng og smyle. Enkelte partier med storkransemose på bakken kan også nevnes. Epifyttfloraen er stort sett 
artsfattig og bare enkelte arter som stiftbrunlav og stiftfiltlav ble registrert.   
Bruk, tilstand og påvirkning: Mange av ospetrærne i naturtypen er storvokste og trolig gamle. Skogen viser god kontinuitet 
og det er få hogstspor fra nyere tid. Enkelte forekomster av læger og gadd finnes spredt i naturtypen.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 
Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturtypen vil være å unngå hogst. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en del av et større barskogslandskap i et kupert terreng, der det er spredte 
forekomster av ospeskoger.  
Verdivurdering: Naturtypen er liten i areal og har en god tilstand. Ospetrærne er storvokste og trolig gamle. Selv om 
naturtypen er totalt sett er artsfattig, vil forekomstene av læger og gadd gi et bra potensial for flere sopparter. Lokaliteten er 
vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

2 Gaupålia i Dåvassdalen V 
Gammel fattig edellauvskog og rik edellauvskog (F02 og F01). Areal: 55 daa. 
Naturtypen er registrert av Branderud (2002) i forbindelse med naturtypekartlegginger i kommunen. Området, som ligger i 
den øst- og nordøstvendte lisiden av Dåsvassdalen sør for Dåsvatnet (nær Uleberg), er kartlagt som både gammel fattig 
edellauvskog og rik edellauvskog. Få arter er angitt fra naturtypen, men det er beskrevet både lågurteike-ospeskog og noe rik 
lindeskog herfra, noe som indikerer at det er potensial for interessante artsfunn. Store deler av naturtypen viser også mange 
likhetstrekk med naturtypen kartlagt som gammel lauvskog, utforming gammelt ospeholt, ovenfor. På bakgrunn av dette, ble 

den vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

3 Gaupålia i Dåvassdalen N og Ø 
Gammel fattig edellauvskog, utforming eikeskog (F0201). Areal: 181 daa. 
Naturtypen er registrert av Branderud (2002) i forbindelse med naturtypekartlegginger i kommunen. Opprinnelig var 
naturtypen kartlagt som to adskilte polygoner (nord og øst), men her er disse slått sammen til én enhet. Det meste av området 
er lågurtskog og blåbærskog med dominans av osp (noen storvokste), bjørk og furu. I tillegg finnes noe alm (NT), eik, gråor, 

hassel, lind, lønn, rogn, selje, trollhegg samt en ask (NT). Barlind (VU) finnes spredt i den øvre delen av lia. Feltsjiktet er 
varierende, men både lågurtarter som jordbær og teiebær, og edellauvskogsarter som skogsvingel, myske og myskegras 
finnes også. På fuktige sig er det også høystaudearter som kranskonvall og hvitbladtistel. Lønnene har rikbarksamfunn med 
lungenever. Begerfingersopp ble registrert på grove ospelæger, og det er et potensial for flere sjeldne arter  i naturtypen. På 
bakgrunn av dette er naturtypen vurdert som viktig (B-verdi). Det henvises til Brandrud (2002) for flere artsregistreringer 
herfra. På feltarbeidet utført av Per Gerhard Ihlen 22. september 2014 ble rosa alvelav registrert på alm, almelav (NT), 
vinflekklav og vårknopplav på eik, stiftfiltlav på osp, stor fløyelslav på råtten osp, kystkorkje på rogn og lungenever på 
spisslønn.  
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Artsmangfold 

I områdene med edellauvskog finnes mange treslag, som for eksempel alm (NT), ask (NT), barlind 

(VU), bjørk, eik, furu, gråor, hassel, lind, rogn, spisslønn, osp, selje og trollhegg. Med så mange 
treslag, burde det være en mer artsrik epifyttflora enn det som ble registrert. Noe av årsaken er trolig at 

det er foretatt hogst her og at det er plantet ut gran. Av eksempler på artsfunn kan nevnes rosa alvelav 

på alm, almelav (NT), vinflekklav og vårknopplav på eik, stiftfiltlav på osp, stor fløyelslav på råtten 

osp og kystkorkje på rogn. Det ble også registrert edellauvskogsarter som skogsvingel, myske og 
myskegras og høgstaudearter som kranskonvall og hvitbladtistel.     

 

Tabell 5. Oppsummering av et utvalg av de registrerte artene fra Dåvassdalen (lok. 3). 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 

Karplante Ulmus glabra Alm NT 

Karplante Taxus baccata Barlind VU 

Karplante Fraxinus excelsior Ask NT 

Mose Rhytidiadelphus triquetrus Storkransmose - 

Lav Arthonia vinosa Vinflekklav - 

Lav Gyalecta ulmi Almelav NT 

Lav Lobaria pulmonaria Lungenever - 

Lav Megalaria grossa Stor fløyelslav - 

Lav Ochrolechia szatalaensis Kystkorkje - 

Sopp Artomyces pyxidatus Begerfingersopp - 

 
 

Vurdering og verdisetting 

Topografisk er undersøkelsesområdet lite variert og består mest av et skoglandskap, bare avbrutt av 

enkelte myrer og bergvegger. I tillegg til barskog i den vestlige delen, finnes både blandingsskog og 

edellauvskog. Lite av skogen i de kartlagte naturtypene er gammel, og bare røsslyng-blokkebær 

furuskogene på skrinn mark ved Svarteberghei har trolig en høy alder. Det undersøkte området utgjør 
samlet sett et mindre godt arrondert skogsområde, der også flere av kjerneområdene er oppdelt av bl.a. 

stier, hogstfelt og plantefelt. De største artsmangfoldet er i edellauvskogen øst i området.  

 
Det undersøkte området ligger i overgangen mellom sør- og mellomboreal vegetasjonssoner. I forhold 

til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), er boreal 

lauvskog viktig.  
 

Verdisettingen av viktige parametere for naturfaglige registreringer i skog er oppsummert i tabell 6. 

Her er det også inkludert resultatene fra Brandrud (2002). Samlet er det undersøkte området vurdert 

som lokalt verdifullt (*).  
 

Tabell 6. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Dåvassdalen (lok. 3). Stjernesetting: - 
= kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = kriteriet i liten grad 

tilfresstilles/er dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad tilfresstilles/er dårlig 

utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av stor verdi.  

Kjerneområde Urørt- 

het 

Stør- 

relse 

Topograf. 

variasjon 

Arron- 

dering 

Arts-

mangfold 

Rike 

veg.typer 

Dødved 

mengde 

Dødved 

kont. 

Treslags-

fordeling 

Gamle 

trær 

Samlet 

verdi 

1 ** * * *** 0 * * * * * * 

2 * * * * * * * * * * * 

3 * * ** * ** ** * * ** * ** 

Hele området * ** ** * ** ** * * ** ** * 
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Figur 5. Dåvassdalen (lok. 3) med området tilbudt for frivillig vern. 
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Figur 6. Dåvassdalen (lok. 3). Venstre: Gammel lauvskog, utforming gammelt ospeholt, kjerneområde 

1. Høyre: Blandingsskog med blant annet furu og osp.  
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RØYMYRÅSEN  

Referansedata   Lok. 4 

Fylke:  Aust-Agder 

Kommune  Lillesand 

Dato feltregistrering:  17. og 22. september 2014 
UTMWGS sentralpunkt:  32V 451380 - 6448783 

Registrant:  Per Gerhard Ihlen 

Vegetasjonssone  Nemoral 
Areal:  2511 daa 

Høyde over havet:  50 – 129 moh. 

Verdi:  ** 

 

Feltarbeidet 

Det tilbudte området ble undersøkt av Per Gerhard Ihlen 17. og 22 september 2014. Samlet sett ble 

området godt undersøkt bortsett fra noen partier i sørvest og nordøst. Disse områdene ble vurdert på 

avstand og er også delvis dekket av naturtypekartleggingene til Blindheim (2013). Det var sol og fint 

vær og bra lysforhold under feltarbeidet og tidspunktet på året var bra for de aktuelle 
organismegruppene som skulle undersøkes (karplanter, moser og lav).  

 

Utvelgelse av område 

Undersøkelsesområdet inngår i prosjektet «Frivillig vern av skog 2014» der oppdragsgiver er 

Miljødirektoratet (MD). Det tilbudte området er et forslag til utvidelse av eksisterende Røymyråsen 
naturreservat. Fra området foreslått utvidet er det tidligere registrert en flere naturtyper, de fleste av 

Blindheim (2013).   

 

Beliggenhet, naturgrunnlag og avgrensing 

Det undersøkte området ligger vest for Isefjærfjorden, sørøst i Lillesand kommune i Aust-Agder, og 
nær grensen til Kristiansand kommune i Vest-Agder. Området er et småkupert skoglandskap dominert 

av eik, bare avbrutt av små myrer. Berggrunnen består hovedsakelig av amfibolitt, hornblendegneis, 

glimmergneis og glimmerskifer. I tillegg er det et lite område i sør med diorittisk til granittisk gneis. 
Det er mye bart fjell, stedvis med både tynt og tykt løsmassedekke. Normal årsnedbør i området er 

1500 til 2000 og normal årstemperatur er 6 °C til 8 °C. Det undersøkte området ligger innenfor 

nemoral vegetasjonssone som har mye eikeskoger og et stort innslag av frostømfintlige og varmekjære 

arter (Moen 1998). Hele området ligger innenfor klart oseanisk seksjon, O2 (Moen 1998). Hele 
undersøkelsesområdet, og de avgrensa naturtypene/kjerneområdene, har god arrondering. 

 

Vegetasjon 

I området finnes fattige vegetasjonstyper, som røsslyng-blokkebærskog med dominans av furu og med 

innslag av eik, på toppene av de mange kollene i skoglandskapet. Den dominerende vegetasjonstypen 
er allikevel blåbærskog med dominans av eik i tresjiktet. Det er også innslag av lågurtskog der arter 

som hassel, spisslønn, og spesielt barlind kommer inn. Ellers finnes både bjørk, gran, osp og selje 

spredt i området. I tillegg er det spredte områder med edellauvskog og med arter som alm, ask og lind 
i tresjiktet. Noe sumpskog med dominans av svartor finnes også. Områdene med lågurt-eikeskog er 

viktige her fordi dette er en naturtype som er vurdert som nær truet (NT) i Norge (Lindgaard & 

Henriksen 2011).  

 

Skogstruktur og påvirkning 

Totalt sett dominerer eik, men det er også enkelte innslag blandingsskog og edellauvskog.  Skogene er 

relativt unge, men inne i mellom, for eksempel i Godemyr V, Røllen, Spaksliane, Røymyråsen, 

Sekkeheiane og Kirkebakken, er de eldre. Dette indikeres ved at skogene har flere sjikt og en god 

variasjon i dimensjoner, der flere er storvokste.  Selv om ingen aldersboringer ble foretatt, er de høyest 
liggende skogene på skrinn mark med både eik og furu, trolig gamle. Flere av furutrærne har bl.a. 

avflatet kronestruktur, mange har en vridd stamme og barken er gjerne tykk og grov. Av tidsmessige 
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årsaker er ikke disse områdene kartlagt som en egne naturtyper i dette prosjektet. Nøkkelelementer 

som læger og gadd finnes spredt, mens brannspor ikke ble observert. Totalt sett er også alle 
forekomstene av barlind viktige fordi mange av dem er storvokste, innhule og sannsynligvis gamle. 

Disse er hovedsakelig lokalisert til områdene med lågurtskog. Samlet sett bidrar alt dette til en variert 

skogstruktur.  
 

Enkelte områder, spesielt på Bjørnstemheia og områdene mellom Sjutjønnane og Solumtjørna, består 

av ung skog. I de områdene ble det også observert enkelte hogstspor fra nyere tid. I det meste av dalen 
sør for Bjørnstemheia er det også et stort felt der gran er plantet inn og marken er drenert. På toppen 

av Bjørnstemheia er det også et plantefelt med furu. Bortsett fra dette, er det tilbudte området totalt 

sett lite påvirket av nyere tids skogbruksaktiviteter. 

 

Kjerneområder 

Nedenfor beskrives hver av naturtypelokalitetene (kjerneområdene) etter malen for 

naturtypebeskrivelser gitt av Miljødirektoratet. Nummereringen av lokalitetene refererer til 

inntegninger vist i figur 7.  

 

1 Godemyr V 
Gammel fattig edellauvskog, utforming eikeskog (F0201). Areal: 5,9 daa. 
Området ligger øst for Sørlandsparken og ble registrert 2. juli 2012 av Terje Blindheim fra BioFokus, i forbindelse med 
kvalitetssikring av naturtyper i Lillesand kommune. Dette er en gammel blåbær-eikeskog, med små partier med rikere 
vegetasjon. Middelaldrende eik dominerer og det er innslag av gran og osp. Spesielt de to sistnevnte finnes også spredt som 
grove læger, et substrat som er viktig for biologisk mangfold i denne regionen. Ingen spesielle arter er kjent fra området. På 

bakgrunn av dette, det lille arealet naturtypen utgjør, og at den er noe påvirket av hogst, gjør at den er vurdert som lokalt  
viktig (C-verdi). 

 

2 Røllen 
Gammel fattig edellauvskog, utforming eikeskog (F0201). Areal: 30 daa. 
Området ligger øst for Sørlandsparken og ble registrert 2. juli 2012 av Terje Blindheim fra BioFokus, i forbindelse med 

kvalitetssikring av naturtyper i Lillesand kommune. I tillegg utførte Per Gerhard Ihlen eget feltarbeid 17. september 2014 i 
forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av skog 2014» på oppdrag fra Miljødirektoratet. Denne gamle blåbær-eikeskogen 
har også rikere forhold i nedre deler fordi det her finnes både skogsvingel og en del barlind (VU).  I tillegg til grove eiker, 
finnes også furu, hule lindetrær og store låger av lind. En gammel lind er også trolig styvet. Grove læger er viktig for 
biologisk mangfold i denne regionen, men foreløpig er ingen spesielle arter registrert på dette substrat. På bakgrunn av dette, 
og at det er ulike skogstyper som samlet har lav kontinuitet, men med noe gammelskogkvaliteter, gjør at lokaliteten er 
vurdert som viktig (B-verdi). 

 

3 Spaksmyr N 
Rik edellauvskog, utforming alm-lindeskog (F0105). Areal: 3,3 daa. 
Området ligger øst for Sørlandsparken og ble registrert 4. juli 2012 av BioFokus, i forbindelse med kvalitetssikring av 
naturtyper i Lillesand kommune. Området er tidligere også kartlagt som Mis-figur. Naturtypen har blåbærskog i øvre del og 
lågurtskog med bl.a. skogsvingel i nedre del. Eik er det dominerende treslaget. I tillegg finnes osp og lind. I området med lind 
er det rik bakkevegetasjon. På bakgrunn av dette, og beliggenheten inntil naturtyper, gjør at den er vurdert som viktig (B-
verdi). 

 

4 Spaksliane 
Gammel boreal lauvskog, utforming gammel ospeskog (F0105). Areal: 40 daa. 
Området ligger øst for Sørlandsparken og nord for Røymyråsen naturreservat og ble registrert 4. desember 2012 av 
BioFokus, i forbindelse med kvalitetssikring av naturtyper i Lillesand kommune. I tillegg utførte Per Gerhard Ihlen feltarbeid 
her 17. september 2014, i forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av skog 2014» på oppdrag fra Miljødirektoratet. 
Naturtypen har rik vegetasjon med bl.a. myskegras, liljekonvall og skogsvingel. I tillegg finnes rik og fuktig vegetasjon med 

svartor. Skogen er flersjiktet og osp er dominerende treslag i naturtypen. Det er også mye død ved av osp, bjørk, svartor, eik 
og gran. Det meste finnes som tidlige nedbrytningsfaser, men også eldre død ved finnes spredt. Barlind (VU) er registrert i 
naturtypen og det er et stort potensial for artsgrupper knyttet til rik bakkevegetasjon og til død ved. De store mengdene med 
død ved med god kontinuitet, spesielt av osp, gjør at naturtypen er vurdert som svært viktig (A-verdi). 
Supplerende informasjon basert på feltarbeid utført 17. september 2014 er at også eik dominerer i deler av naturtypen og det i 
sørvest også finnes en del triviell skog dominert av bjørk. Avgrensingen og verdisettingen er uforandret.  

 

5 Ramsdalen  
Rik blandingsskog i lavlandet, utforming boreonemoral blandingsskog (F1301). Areal: 14 daa. 
Lokaliteten ligger øst for Sørlandsparken og ble registrert 2. juli 2012 av BioFokus, i forbindelse med kvalitetssikring av 
naturtyper i Lillesand kommune. Naturtypen inneholder to Mis-figurer. I tillegg utførte Per Gerhard Ihlen feltarbeid her 17. 
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september 2014, i forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av skog 2014» på oppdrag fra Miljødirektoratet. 
Denne skogen er en rik blandingsskog på lågurtmark i lisidene, med barlind (VU), eik, lind, hassel, osp, bjørk og gran i 
tresjiktet. I tillegg finnes en fattig til intermediær sumpskog med furu, svartor og bjørk i tresjiktet og for eksempel 
stjernestarr, fredløs og mannasøtgras i feltsjiktet. Samlet sett er skogen flersjiktet med storvokste trær av spesielt osp og gran. 
Skogen viser ingen tegn til nyere tids hogst og det er spredte forekomster av liggende og stående død ved. Utenom barlind er 
det ikke registrert sjeldne eller rødlistede arter i naturtypen. En negativ påvirkning på naturtypen er at sumpskogen er grøftet. 

På bakgrunn av at dette er en eldre blandingsskog, med innsalg av sumpskog og barlind, er naturtypen er vurdert som viktig 
(B-verdi).  
 
Supplerende informasjon basert på feltarbeid utført 17. september 2014 er at det nord i naturtypen er flere storvokste 
individer med osp på blåbærmark. De store ospene finnes videre inn i naturreservatet på noe rikere mark og nedenfor en 
bergvegg. Grensene på kjerneområdet er derfor noe justert. Av artsfunn kan nevnes bitterlav på osp, jaguarflekklav på ask, 
bergpolstermose og Rhizocarpon distinctum på sørvendt bergvegg og blåtopp, myrfiol, strandrør og trollhegg i området med 
sumpskog, som for øvrig også har noen eldre granplantinger. Verdisettingen er uforandret.   

 

6 Røymyråsen 
Gammel fattig edellauvskog, utforming eikeskog (F0201). Areal: 27 daa. 
Området ligger på østsiden av Røymyråsen naturreservat og ble registrert 2. juli 2012 av BioFokus, i forbindelse med 
kvalitetssikring av naturtyper i Lillesand kommune. Området inkluderer også en Mis-figur med gamle trær i den sørvestlige 
delen. I tillegg utførte Per Gerhard Ihlen eget feltarbeid 17. september 2014 i forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av 
skog 2014» på oppdrag fra Miljødirektoratet. 

Denne gamle eikeskogen domineres av blåbærskog, men har også partier med skrinnere furuskog. Enkelte av furutrærne 
måler inntil 70 cm i diameter. Skogen her er en- til tosjiktet ofte også med busksjikt. Mange av eiketrærne er store, 30 til 50 
cm i diameter, og hule og det er mye gadd og læger av eik og osp her. Grove ospetrær finnes også. Av artsregistreringer 
herfra kan nevnes kystrustkjuke på eikegadd, begerfingersopp på ospelåg og lungenever, stiftfiltlav, grynfiltlav og muslinglav 
på levende eik. Hule eiker gir potensial for flere insektarter. At eikeskogen er gammel, har innslag av osp og inneholder en 
del gadd og læger, gjør at den er vurdert som viktig (B-verdi). 
Supplerende informasjon basert på feltarbeid utført 17. september er at grensene er utvidet mot nordvest og at eik også her er 
dominerende treslag og med ask (NT), bjørk, hassel, hegg og lind inne i mellom. Barlind (VU) finnes også i til dels store 

mengder her. Denne delen av skogen virker også noe eldre enn området mot øst. Blåbærmark dominerer, og i tillegg til 
vanlige arter som blåbær og smyle, finnes en del kystjamnemose og storfrytle. Lokalt er det også et svakt lågurtpreg med 
arter som bjørnebær, bringebær og vivendel. Av andre registrerte epifytter enn de nevnt ovenfor, kan nevnes putevortelav, 
skjellglye, vanlig rurlav, vårknopplav og Micarea lignaria på eik. Det er også karakteristisk for naturtypen at det er flere 
mindre bergvegger her. Disse er fuktige og artsfattige på grunn av lite lys og bare vanlige arter som stripefoldmose og 
buttgråmose ble registrert.      

 

7 Lille Toredalen 
Rik edellauvskog, utforming alm-lindeskog (F0105). Areal: 8,8 daa (medregnet området utenfor det tilbudte området). 
Området ligger nordvest for Kvåse og vest for Toretjønn, og ble registrert 2. juli 2012 av BioFokus i forbindelse med 
kvalitetssikring av naturtyper i Lillesand kommune. Det er også kartlagt som Mis-figuren rik bakkevegetasjon. Området er 
sørvendt og domineres av blåbær- og lågurtskog og den rikeste delen, nedenfor en bratt bergvegg, har alm-lindeskog med ask 
(NT) og både styva og ustyva individer av alm (NT) og lind. Blåveis og myske finnes i feltsjiktet her, men ingen spesielle 
epifytter ble registrert. I en dal i vest domineres skogen av eik og med innslag av furu og osp. Gadd og læger av lauvtrær 
finnes spredt i hele kjerneområdet. Med unntak av styvingstrærne, er skogen ikke veldig grov, men har ofte flere sjikt. På 

bakgrunn av dette, og fordi den er lite påvirket av skogbruk og granplantefelter, er den vurdert som viktig (B-verdi). 

 

8 Sekkeheiane 
Gammel fattig edellauvskog, utforming eikeskog (F0201). Areal: 13 daa. 
Området ligger nordvest for Kvåse og ble registrert 2. juli 2012 av BioFokus, i forbindelse med kvalitetssikring av naturtyper 
i Lillesand kommune. Denne gamle eikeskogen inneholder blåbærskog, partier med rikere rasmark og en intermediær til 
fattig sumpskog. Skogen er for det meste ensjiktet og noen av trærne er store, opptil 60 cm i diameter. Dominerende treslag 

er eik og osp og det er innslag av furu og svartor, og noe av dette finnes som død ved. Ingen sjeldne eller rødlista arter ble 
påvist, men områder med upåvirket sumpskog og gammel lauvskog er viktig for mange arter. På bakgrunn av dette, er 
naturtypen vurdert som viktig (B-verdi). 

 

9 Byksdalen 
Rik edellauvskog, utforming alm-lindeskog (F0105). Areal: 8,7 daa. 
Lokaliteten ligger nordvest for Kvåse, og ble registrert 4. juli 2012 av BioFokus i forbindelse med kvalitetssikring av 

naturtyper i Lillesand kommune. Området er tidligere også kartlagt som to Mis-figurer med rik bakkevegetasjon. I tillegg 
befarte Per Gerhard Ihlen deler av området 22. september 2014 i forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av skog 2014» på 
oppdrag fra Miljødirektoratet. Ingen endringer i forhold til den opprinnelige beskrivelsen ble gjort. 
Området er sørvendt og har en rik rasmark som kan klassifiseres som alm-lindeskog og her domineres den av eik, lind, lønn 
og osp. Mot bekken i sør er det noe mer frodig vegetasjon med svartor og med innslag av høgstaudevegetasjon nær bekken. 
Samlet sett har trærne til dels grove dimensjoner, men det er sparsomt med gadd og læger. Videre har skogen flere sjikt. På 
bakgrunn av dette, og fordi den er lite påvirket av skogbruk, er den vurdert som viktig (B-verdi). 
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10 Kirkebakken 
Gammel fattig edellauvskog, utforming eikeskog (F0201). Areal: 28 daa. 
Området ligger rett vest for Kvåse og ble registrert 4. juli 2012 av BioFokus, i forbindelse med kvalitetssikring av naturtyper 
i Lillesand kommune. I tillegg befarte Per Gerhard Ihlen deler av området 22. september 2014 i forbindelse med prosjektet 
«Frivillig vern av skog 2014» på oppdrag fra Miljødirektoratet. Ingen endringer i forhold til den opprinnelige beskrivelsen 
ble gjort. Denne gamle eikeskogen domineres av blåbærskog bare avbrutt med et lite parti med fattig myrvegetasjon i sør. 
Skogen er flersjiktet, ofte også med busksjikt. Dominerende treslag er eik og med innsalg av osp og furu opp til 40 til 50 cm i 
diameter. Trærne viser noe variasjon i alder, men flere av eiketrærne er hule og trolig gamle. Ingen sjeldne eller rødlista arter 
ble påvist. Vanlige arter i lungeneversamfunnet, som grynfiltlav, lungenever, muslinglav og stiftfiltlav, ble registrert på eik. 

Det er også potensial for sjeldne og truete insektarter knyttet til hul eik. Naturtypen er ikke påvirket av nyere tids skogbruk, 
men har trolig vært noe beitepåvirket. På bakgrunn av dette, er naturtypen vurdert som viktig (B-verdi). 

 

11 Ånavassdraget 
Viktig bekkedrag (E06). Areal: 140 daa (medregnet området utenfor det tilbudte området). 
Området ligger øst for Sørlandsparken og ble registrert 1. januar 1999. I tillegg utførte Per Gerhard Ihlen feltarbeid her 17. 
september 2014, i forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av skog 2014» på oppdrag fra Miljødirektoratet. Vassdraget var 

opprinnelig kartlagt og verdisatt på grunn av botaniske verdier, et rikt fugleliv og forekomst av sjøaure, og ble vurdert som 
svært viktig (A-verdi), trolig mest på grunn av forekomst av sjøaure. Naturtypen ble ikke prioritert på feltarbeidet utført 17. 
september 2014, og grensene utenfor det tilbudte området ble ikke undersøkt, men innenfor det området følger deler av 
grensen topografien og ikke en bekk. Det anbefales derfor at naturtypen fjernes fra Naturbase. Dette er også i samsvar med 
Blindheim (2013). 

 

12 Sjutjønnane 
Intakt lavlandsmyr i innlandet. Areal: 86 daa (medregnet arealene utenfor det tilbudte området). 
Området ligger sør for E18 og sørøst for Sørlandsparken og ble registrert 3. juli 2012 av BioFokus. Kantsonene til naturtypen 
har fattig myrkantskog og noe furuskog på fastmark. Naturtypen er ikke veldig artsrik, men har potensial for flere insektarter. 
Denne myrtypen er ofte påvirket av inngrep og siden den her er stor og intakt, så ble den av BioFokus vurdert som viktig (B-
verdi).  

 

Artsmangfold 

Viktige organismegrupper som insekter og markboende og vedboende sopp er ikke undersøkt her, men 

forekomstene av død ved i det tilbudte området indikerer at det er potensial for flere interessante 
artsfunn av disse gruppene. Foreløpig er det bare registreringer av begerfingersopp og kystrustkjuke 

herfra. Av de organismegruppene som det ble fokusert på her (lav, moser og karplanter), er det 

artsfattig. Mye skygge på grunn av den tette lauvskogen er trolig en av årsakene til det. I naturtypene 

med lågurtmark, er det en del barlind (VU) og innslag av lungeneversamfunn (grynfiltlav og 
lungenever) på eik og delvis på osp. I naturtypene med edellauvskog finnes arter som ask (NT, alm 

(NT), myskegras, liljekonvall og skogsvingel. Av andre lavregistreringer fra undersøkelsesområdet 

kan nevnes jaguarflekklav på ask, skjellglye, vanlig rurlav og vårknopplav på eik.  

 

Tabell 7. Oppsummering av et utvalg av de registrerte artene fra Røymyråsen (lok. 4). 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 

Karplante Ulmus glabra Alm NT 

Karplante Taxus baccata Barlind VU 

Karplante Fraxinus excelsior Ask NT 

Mose Racomitrium aciculare Buttgråmose - 

Lav Arthonia ruana Jaguarflekklav - 

Lav Biatora vernalis Vårknopplav - 

Lav Collema flaccidum Skjellglye - 

Lav Lobaria pulmonaria Lungenever  

Lav Rhizocarpon distinctum - - 

Lav Thelotrema lepadinum Vanlig rurlav - 

Sopp Artomyces pyxidatus Begerfingersopp - 

Sopp Phellinus ferreus Kystrustkjuke - 
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Figur 7. Røymyråsen (lok. 4) med området tilbudt for frivillig vern. De fleste kjerneområdene var først 
kartlagt av Blindheim (2013). 
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Vurdering og verdisetting 

Det undersøkte området er topografisk variert med flere små koller, bergvegger, daler, myrer og 

innsjøer. Det domineres av eikeskoger, og i tillegg finnes både blandingsskog med furu og 
edellauvskog. Det er også godt arrondert og inneholder enkelte områder med gammel skog og død ved 

finnes spredt. Bare enkelte rødlistearter ble funnet, og det er spesielt de mange forekomstene av 

barlind som er viktige i det undersøkte området. Det er imidlertid potensial for funn av insekter og 

markboende og vedboende sopp, men dette er organismegrupper som ikke er undersøkt her. Det som 
trekker verdien opp er at dette er et stort og sammenhengende skogsområde dominert av eik med bare 

moderate negative påvirkninger som enkelte granplantefelt, som også er drenerte. Slike partier har 

imidlertid er restaureringspotensial. Undersøkelsesområdet ligger innenfor nemoral vegetasjonssone 
og i forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), så 

vil lågurt-eikeskog, rik eik-lindeskog på amfibolitt og boreal lauvskog til en viss grad bli dekket. 

Lågurt-eikeskog er også en rødlistet naturtype (Lindgaard & Henriksen 2011).  
 

Verdisettingen av viktige parametere for naturfaglige registreringer i skog er oppsummert i tabell 8. 

Samlet er det tilbudte området vurdert til regionalt verdifullt (**).   

 

Tabell 8. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Røymyråsen (lok. 4). Stjernesetting: - 

= kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = kriteriet i liten grad 
tilfresstilles/er dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad tilfresstilles/er dårlig 

utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av stor verdi. 

Kjerneområdene 11 og 12 er ikke med fordi de ikke er skogstyper. 

Kjerneområde Urørt- 

het 

Stør- 

relse 

Topograf. 

variasjon 

Arron- 

dering 

Arts-

mangfold 

Rike 

veg.typer 

Dødved 

mengde 

Dødved 

kont. 

Treslags-

fordeling 

Gamle 

trær 

Samlet 

verdi 

1 * * * * * * * * * * * 

2 ** * * ** * * * * * ** ** 

3 ** * * *** * * * * * * ** 

4 * * * ** * ** ** ** ** ** *** 

5 * * * * * * * * ** * ** 

6 ** * * *** * 0 * * * ** ** 

7 * * * ** * ** * * ** * ** 

8 * * * ** * * * * ** ** ** 

9 ** * * ** * *** * * ** ** ** 

10 * * * ** * * * * * ** ** 

Hele området *** ** ** ** * ** * * ** ** ** 
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Figur 8. Røymyråsen (lok. 4). Øverst: Gammel fattig edellauvskog, med barlind, på Røymyråsen (t.v.). 
Gammel fattig edellauvskog, utforming eikeskog, på Røymyråsen (t.h.). Nederst: Blåbærskog med 

dominans av eik og furu på Bjørstemheia (t.v.). Blåbærskog med dominans av unge eiketrær på 

Bjørstemheia (t.h.).   
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ROGALAND  

 

HÅLANDSDALEN 

Referansedata   Lok. 5 

Fylke:  Rogaland 
Kommune  Suldal 

Dato feltreg:  10. september 2014 

UTMWGS sentralpunkt:  32V 342622 - 6585447 og 345981 - 6585136 

Registrant:  Per G. Ihlen og Torbjørg Bjelland 
Vegetasjonssone:  Sørboreal 

Areal:  1350 daa 

Høyde over havet:  0 – 600 moh. 
Verdi:  *** 

 

Feltarbeidet 

Området ble undersøkt av Per Gerhard Ihlen og Torbjørg Bjelland 10. september 2014. Det var 
oppholdsvær med tynt skydekke og bra lysforhold. Tidspunktet var bra for de aktuelle 

organismegruppene som skulle undersøkes (karplanter, moser og lav). Samlet sett ble lokaliteten godt 

undersøkt, men stedvis var den vanskelig tilgjengelig med bratte bergvegger og store og ustabile 
steinblokker og rasmarker. 

  

Utvelgelse av område 

Det utvalgte området inngår i prosjektet «Frivillig vern av skog 2014». Oppdragsgiver er 

Miljødirektoratet (MD). Hålandsdalen naturreservat ble vernet i 2013 og er foreslått utvidet i et 
område nordover på østsiden av Tyssefjorden og et lenger østover i Hålandsdalen. I forbindelse med 

forslaget til frivillig vern i 2008, ble lokaliteten undersøkt av Hofton (2009) og der ble det kartlagt fire 

naturtyper som er innenfor dagens vernegrense. Disse er derfor ikke vurdert her. I tillegg har det vært 

en del befaringer i Hålandsdalen. Blant annet har Leif Ryvarden registrert vanlige arter i 1969 
(Artskart), Toralf Tysse har registrert fugler i 1997 (Suldal kommunes Miljørapport 5/97), Tor Erik 

Brandrud registrerte jordboende sopp i 1999 (Artskart) og Johnsen mfl. (2007 upublisert), registrerte 

moser og karplanter. Bare enkelte av disse registreringene er innenfor det undersøkte området. 
Gaarder & Haugan (1998) har utført nøkkelbiotopregistreringer i Suldal kommune. I forbindelse med 

supplerende naturtypekartlegginger i Rogaland i 2011 ble det registrert flere naturtyper i Suldal 

kommune (Jordal & Johnsen 2011), men ingen fra undersøkelsesområdene.  
 

Beliggenhet, naturgrunnlag og avgrensing 

Det er undersøkt to områder, begge i Suldal kommune, der et ligger på østsiden av Tyssefjorden, 

mellom Tysse og Hålandsundet, og det andre ligger øst i Hålandsdalen, rett nordøst for Erfjord ved 

Hålandsundet. Området på østsiden av Tyssefjorden er vestvendt og ligger i en trang fjord med bratte 
fjellsider. Lokaliteten strekker seg fra havnivå til omtrent 600 moh. og består av vertikale vegger, 

blokkmark og skrenter. Området i Hålandsdalen er østvendt og ligger på nordsiden av Storåna og 

strekker seg fra om lag 140 til 460 moh. Lokaliteten består av bratte fjellsider med blokkmark, 

vertikale bergvegger og skrenter. Bortsett fra et par steder med bratte skrenter, flater terrenget ut ned 
mot elven. Berggrunnen i det undersøkte området består av øyegneis og granitt. Dette er sure og harde 

bergarter som avgir lite plantenæringsstoffer. Det er bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke, og 

områder med skredmateriale i lokaliteten. I tillegg finnes en del blokkmark. 
 

Årsnedbøren ligger i gjennomsnitt på 2000 mm. Sommertemperaturen ligger i snitt på 15 °C i juli.  

Februar er kaldeste måned med månedlig middeltemperatur på -0,5 °C. Middeltemperaturen i løpet av 

et år ligger mellom 6-7 °C. Det tilbudte området ligger for det meste innenfor sørboreal 
vegetasjonssone og bare enkelte partier i øvre deler av Hålandsdalen ligger i overgangen til 

mellomboreal sone.  



 
Rådgivende Biologer AS Rapport 2083 35 

I følge Moen (1998) inngår alm, hassel og svartor i den sørboreale sonen på Vestlandet og 

edellauvskoger er vanlige her. I den mellomboreale sonen dominerer barskog og gråor-heggeskoger og 
en rekke varmekjære arter har sin høydegrense her. Hele området ligger innenfor klart oseanisk 

seksjon, O2 (Moen 1998) som karakteriseres av vestlige vegetasjonstyper og arter som er avhengige 

av høy luftfuktighet. De tilbudte områdene utgjør 1350 daa har god arrondering. 
 

Vegetasjon 

Langs Tyssefjorden er det en del nakent berg, ur og rasmark med ung skog av ask (NT), bjørk, einer, 
gråor og lind. Ved Tyssefjorden dominerer røsslyng-blokkebærfuruskog i de øvre lisidene, og ned mot 

fjorden blir det gradvis mer blåbærskog med bjørk, ofte med noe eik og selje inne i mellom. Fra midtre 

del av lisidene langs fjorden dominerer også bjørk. Også her er det mye ur- og rasmark. Enkelte steder 

renner det små bekker i de nedre lisidene. Det er også rikere vegetasjon med ulike boreale lauvtrær og 
enkelte styva asketrær her. 

 

Hålandsdalen har liten variasjon i berggrunn, men stor variasjon i topografi og middels variasjon i 
vegetasjonssammensetning. Det er mye nakent berg, ur, blokkmark og rasmark uten vegetasjonsdekke.  

Øverst i dalsiden er det en del skrinn røsslyng-blokkebærfuruskog og med innslag av blåbærskog. Mot 

vest er det noe mer blåbærskog dominert av bjørk og med innslag av selje og osp. Osp finnes i også i 

større bestander i lisiden. Furuskogsmark finnes også flere steder nær Hålandselva. Langs selve 
elveløpet er det en del gråor. I nedre deler av lisiden er det en gjengrodd høstingsskog, dominert av 

lågurtskog med styva ask, som her er kartlagt som egen naturtype. 

 

Skogstruktur og påvirkning 

Forekomstene av så mange styva trær, spesielt av ask, viser at mange av skogene her er kulturpåvirket. 

I tillegg beitet geiter i lisidene ned mot Tyssefjorden for inntil for 10-15 år siden. Beite har også 
foregått i Hålandsdalen og trolig pågår dette i enkelte områder her enda. Mange av disse områdene er 

derfor hovedsakelig i en gjengroingsfase, selv om det enda er enkelte åpne områder. De gamle styva 

trærne som står sammen med unge individer av ask, bjørk og gråor, gjør at det derfor er en stor 

variasjon i alder på trærne. Skogbildet samlet sett er derfor relativt heterogent i forhold til alder og 
størrelse på trærne. Dette gir også en god variasjon i tresjiktet, med gjerne to til tre sjikt. 

Sammenhengende og gammel naturskog er begrenset til vanskelig tilgjengelige området høyere opp i 

terrenget. Dette gjelder trolig for furuskogsområdene. Samlet sett er det lite læger og gadd i de 
undersøkte områdene. De finnes mest i tidlige nedbrytningsstadier og kontinuiteten er derfor 

begrenset. Enkelte hogstinngrep ble observert og noen granplantefelt finnes.  

  

Kjerneområder 

Nedenfor beskrives hver av naturtypelokalitetene (kjerneområdene) i de undersøkte områdene etter 
malen for naturtypebeskrivelser gitt av Miljødirektoratet. I tillegg er det inkludert informasjon om 

naturtypene som var kartlagt fra før. Nummereringen av lokalitetene refererer til avgrensningene i 

figur 9.  
 

1 Sør for Halsaneset 
Hagemark, utforming askehage (D0506). Areal: 8 daa.  
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen og Torbjørg Bjelland på bakgrunn av feltarbeid utført av Per 
Gerhard Ihlen 10. september 2014. Kartleggingen er gjort i forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av skog 2014» på 
oppdrag fra Miljødirektoratet. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Halsaneset på østsiden av Tyssefjorden, og mellom Tysse og 

Hålandsundet i Suldal kommune. Området er vestvendt og strekker seg fra havnivå til omtrent 600 moh. Mot sør og vest er 
naturtypen avgrenset mot skrinn furuskog, bergvegger og ur. Berggrunnen består av øyegneis og granitt.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en hagemark, utforming askehage. Dersom de nye faktaarkene 
skal benyttes, tilsvarer det naturtypen hagemark, utforming/delnaturtype fattig hagemark med styva eller stubbehøsta 
edellauvtrær. Blåbærskog og lågurtskog dominerer i naturtypen.   
Artsmangfold: I tresjiktet er det en del styva og ustyva trær. Ask (NT) er det vanligste styvingstreet, men enkelte styva 
individer av alm (NT) og et individ med styva lind finnes også. Ellers er naturtypen gjengrodd av treslag som bjørk og 
svartor. I feltsjiktet finnes arter som blåtopp, bringebær, gauksyre og mjødurt, og fra bunnsjiktet kan nevnes storkransmose.  
På de styva asketrærne vokser arter som bleik kraterlav (VU), gulband, kystnever, muslinglav, stiftfiltlav, stor vulkanlav, 

vanlig blåfiltlav, trådkjølmose og Gyalecta truncigena (VU). På styva alm ble bare kystnever og stiftglye registrert.   
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Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ble beitet inntil for 10 til 15 år siden og er nå i en gjengroingsfase.   
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 
Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturtypen vil være å tynne i ungskogen som har etablert seg og som skygger for de styva 
trærne. Fortsatt beite og styving vil også være positivt for naturtypen. 
Del av helhetlig landskap: Naturtypen ligger i et fjord- og dallandskap.  
Verdivurdering: Naturtypen er liten i areal og har redusert tilstand på grunn av gjengroing. Asketrærne er storvokste og trolig 

gamle. Selv om naturtypen totalt sett er artsfattig, ble det registrert to rødlistearter vurdert som nær truet, og to vurdert som 
sårbare. En del av de gamle trærne har også et bra potensial for flere sopparter. På bakgrunn av dette, er naturtypen er vurdert 
som viktig (B-verdi). 

 

2 Hålandsdalen 
Dette er både en rik edellauvskog og en høstingsskog. Areal: 294 daa. Områdebeskrivelsen er sammenstilt av J. B. Jordal i 
april 2008 på grunnlag av Gaarder & Haugan (1998). Området ble derfor undersøkt på avstand av Torbjørg Bjelland og Per 

Gerhard Ihlen 10. september 2014 i forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av skog 2014» på oppdrag fra 
Miljødirektoratet. Naturtypen er en rik edellauvskog og en høstingsskog som også inneholder hule eiker. Dette er en verdifull 
naturtype med rike forekomster av styvingstrær. Alm-lindeskog/lågurtskog er vanlig og det er også en del blokkmark her. 
Alm (NT), ask (NT), bjørk, eik, osp, rogn og hassel er viktige treslag i naturtypen. Styvingstrærne er viktige for flere 
kravfulle og sjeldne lavarter og av eksempler på registrerte arter fra området kan nevnes klosterlav (NT), skorpefiltlav (NT), 
kastanjelav (VU), bleik kraterlav (VU), Gyalecta truncigena (VU), lungenever, lodnevrenge, kystfiltlav, brun tusselav og 
bleikdoggnål (NT). Av sopp fra naturtypen kan nevnes kantarellvokssopp og rustkjuke. På bakgrunn av naturverdiene knyttet 
til styvingstrærne, er naturtypen vurdert som svært viktig (A-verdi).  

 

3 Nordvest for Toreto i Hålandsdalen 
Hagemark, utforming askehage (D0506). Areal: 53 daa. 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 10. september 2014. 
Kartleggingen er gjort i forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av skog 2014» på oppdrag fra Miljødirektoratet. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsiden i Hålandsdalen og nordvest for Toreto, rett nordøst for Erfjord 
ved Hålandsundet i Suldal kommune. Området er sørøstvendt og strekker seg fra omtrent 140 til 460 moh. Berggrunnen 

består av øyegneis og granitt. Det er en del ur- og rasmarker i naturtypen, men lite bergvegger. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en hagemark, utforming askehage. Dersom de nye faktaarkene 
skal benyttes, tilsvarer det naturtypen hagemark, utforming/delnaturtype fattig hagemark med styva eller stubbehøsta 
edellauvtrær. Lågurtskog dominerer i naturtypen, men det er også innslag av blåbærskog.   
Artsmangfold: I tresjiktet er det en del styva og ustyva trær. Ask (NT) er det vanligste styvingstreet, men enkelte styva 
individer av alm (NT) og et individ med styva eik finnes også. I tillegg finnes hassel, rogn, selje og gråor. Sistnevnte vokser 
vanligvis nær elveløpet. Naturtypen er gjengrodd av unge individer av ask, bjørk, furu, osp og selje. I feltsjiktet finnes ar ter 
som blåbær, blåknapp, blåtopp, hengeving, markjordbær, mjødurt, ormetelg, skogburkne og skogstorknebb og med 

hvitbladtistel i fuktige sig, og fra bunnsjiktet kan nevnes storkransmose.  
Styva ask er det klart viktigste substratet for epifytter i lokaliteten. Av eksempler på registrerte arter på styva ask kan nevnes 
blyhinnelav, buktporelav, grynfiltlav, kastanjelav (VU), krusfellmose, krypsilkemose, kystnever, kystårenever, moseskjell, 
rosa alvelav, rottehalemose, ryemose, rund porelav, skorpefiltlav (NT), stiftfiltlav, trådkjølmose, vanlig rurlav og 
vårknopplav. Det er også verdt å merke seg at det på en ung og ustyva ask ble registrert en stor forekomst av Arthonia 
elegans. Rogn er et viktig substrat for mange epifytter i området og av eksempler på artsfunn på rogn kan nevnes muslinglav, 
vanlig skriftlav, Arthonia elegans og Pertusaria leioplaca. På hassel ble kystårenever, buktporelav, rund porelav og 
Arthopyrenia cf. analepta registrert, og på selje finnes for eksempel vanlig blåfiltlav og kystvrenge.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Styvingen av asketrærne har opphørt. Det ser også ut som lokaliteten tidligere har vært beitet og 
selv om dette trolig foregår i en mindre grad nå, så er naturtypen i en gjengroingsfase. Enkelte av asketrærne har trolig også 
askeskuddsyke.  
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  
Skjøtsel og hensyn: I tillegg til at mye av ungskogen bør fjernes, anbefales fortsatt beite og styving etter tradisjonelle 
metoder. 
Del av helhetlig landskap: Naturtypen ligger i et fjord- og dallandskap. 
Verdivurdering: Naturtypen har lite areal, og redusert tilstand på grunn av gjengroing. Asketrærne er storvokste og trolig 
gamle. Naturtypen er totalt sett artsrik og tre rødlistearter i kategorien nær truet og en i kategorien sårbar, ble registrert. En 

del av de gamle trærne har også et bra potensial for flere sopparter. På bakgrunn av dette, er naturtypen er vurdert som viktig 
(B-verdi). 
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Figur 9. Hålandsdalen (lok. 5) med områdene tilbudt for frivillig vern.  
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Artsmangfold 

De tilbudte områdene er karakterisert av et stort mangfold av treslag og det er spesielt alle 

styvingstrærne, som er viktige som substrater for mange sjeldne og rødlista arter. Av eksempler kan 
nevnes bleikdoggnål (NT), bleik kraterlav (VU), Gyalecta truncigena (VU), kastanjelav (VU) og 

skorpefiltlav (NT) på styva ask. I tillegg finnes en del arter i lungeneversamfunnet. Enkelte 

biogeografisk interessante funn, som for eksempel de av Arthonia elegans, på både hassel og ung ask 

fra Hålandsdalen, er også verdt å merke seg. Karplantefloraen er også artsrik her, med flere krevende 
arter som for eksempel falkbregne og lundgrønnaks. Av andre arte kan nevnes markjordbær, 

hengeveng, fugletelg, skogburkne, storfrytle, blåknapp, tepperot, blåtopp, gullris og skogstorkenebb. 

Selv om det ble gjort enkelte interessante funn på de styva asketrærne ved Tyssefjorden, er ikke 
asketrærne i dette området så artsrike som de i Hålandsdalen. Det står også enkelte styva asketrær 

langs Tyssefjorden og på et av disse ved en bekk, ble det registrert stiftfiltlav og vanlig blåfiltlav.  

 

Tabell 9. Oppsummering av et utvalg av de registrerte artene fra Hålandsdalen (lok. 5). 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 

Karplante Fraxinus excelsior Ask NT 

Karplante Ulmus glabra Alm NT 

Mose Homalothecium sericeum Krypsilkemose - 

Mose Neckera crispa Krusfellmose - 

Mose Zygodon rupestris Trådkjølmose - 

Lav Acrocordia gemmata Stor vulkanlav - 

Lav Arthonia elegans - - 

Lav Biatoridium monastriense Klosterlav NT 

Lav Fuscopannaria ignobilis Skorpefiltlav NT 

Lav Gyalecta flotowii Bleik kraterlav VU 

Lav Gyalecta truncigena - VU 

Lav Lobaria pulmonaria Lungenever - 

Lav Lobaria virens Kystnever - 

Lav Nevesia sampaiana Kastanjelav VU 

Lav Pannaria rubiginosa Kystfiltlav - 

Lav Pectenia plumbea Vanlig blåfiltlav - 

Lav Pertusaria leioplaca - - 

Lav Schismatomma umbrinum Brun tusselav - 

Lav Sclerophora pallida Bleikdoggnål - 

Sopp Hygrocybe cantharellus Kantarellvokssopp - 

Sopp Phellinus ferruginosus Rustkjuke - 

 
 

Vurdering og verdisetting 

De tilbudte områdene er representative for det topografisk varierte landskapet i regionen. Ved 

Tyssefjorden dominerer røsslyng-blokkebærfuruskog i de øvre lisidene, og ned mot fjorden blir det 

gradvis mer blåbærskog. Det er også mye ur- og rasmark, og rikere vegetasjon med ulike boreale 
lauvtrær og styva asketrær. Hålandsdalen har også mye fattig vegetasjon i de høyest liggende 

områdene og ur og rasmark nedover i lisidene. Naturtypen kartlagt som høstingsskog er dominert av 

lågurtskog. Forekomstene av så mange styva trær, spesielt av ask, viser at mange av skogene her er 
kulturpåvirket. I tillegg ble det beitet av geiter. Mange av disse områdene er i en gjengroingsfase og de 

gamle styva trærne som står sammen med de unge trærne, gjør at det derfor er en stor variasjon i alder 

på trærne og sjiktning i skogen. Gammel naturskog er begrenset til vanskelig tilgjengelige områder 
høyere opp i terrenget og det er det lite læger og gadd i de undersøkte områdene. Enkelte hogstinngrep 

ble observert og noen granplantefelt finnes.  

 

Tre naturtyper, to vurdert som viktige (B-verdi) og en som svært viktig (A-verdi), er registrert i de 
undersøkte områdene. Det er spesielt naturtypene i Hålandsdalen som er viktige for det biologiske 

mangfoldet.  

 



 
Rådgivende Biologer AS Rapport 2083 39 

I de undersøkte områdene ble rødlisteartene alm (NT), ask (NT), bleikdoggnål (NT), bleik kraterlav 

(VU), Gyalecta truncigena (VU), kastanjelav (VU), klosterlav (NT) og skorpefiltlav (NT) registrert, i 
tillegg til den sjeldne skorpelaven Arthonia elegans.  

 

De undersøkte områdene ligger innenfor sørboreal vegetasjonssone og bare enkelte partier i øvre deler 
av Hålandsdalen ligger i overgangen til mellomboreal sone. I forhold til listen over prioriterte mangler 

ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), er det bare enkelte partier med rike hasselkratt i 

Hålandsdalen som er viktige. Ingen rødlista naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011) ble registrert.  
 

Verdisettingen av viktige parametere for naturfaglige registreringer i skog er oppsummert i tabell 10. 

Samlet sett er de tilbudte områdene vurdert til nasjonalt verdifullt (***).  

 

Tabell 10. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Hålandsdalen (lok. 5). Stjernesetting: 
- = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = kriteriet i liten grad 

tilfresstilles/er dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad tilfresstilles/er dårlig 

utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av stor verdi.  

Kjerneområde Urørt- 

het 

Stør- 

relse 

Topograf. 

variasjon 

Arron- 

dering 

Arts-

mangfold 

Rike 

veg.typer 

Dødved 

mengde 

Dødved 

kont. 

Treslags-

fordeling 

Gamle 

trær 

Samlet 

verdi 

1 0 * * ** ** * * * ** ** ** 

2 * ** ** *** *** *** ** * ** ** *** 

3 0 * * *** ** ** * * ** ** ** 

Hele området * ** ** *** *** ** ** * *** ** *** 

 

 

  
 

 

 

 
 

Figur 10. Hålandsdalen (lok.6). Øverst: Bratte lisider med blandingsskog ned mot Tyssefjorden (t.v.) 
og styva asketrær langs en bekk i lisiden ned mot Tyssefjorden (t.h.). Nederst: Skrinn furuskog og 

blandingsskog i Hålandsdalen (t.v.) og styva asketrær i en hagemark (t.h.).  
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BRÅTVEIT  

Referansedata   Lok.6 

Fylke:  Rogaland 

Kommune  Suldal 

Dato feltreg:  9. september 2014 
UTMWGS sentralpunkt: 

Registrant:  

Vegetasjonssone:  

 32 V 371390 – 6605919 

Per Gerhard Ihlen og Torbjørg Bjelland 

Sør- og mellomboreal 
Areal:  9739 daa 

Høyde over havet:  0 – 820 moh. 

Verdi:  ***/** 

 

Feltarbeidet 

Området ble undersøkt av Per Gerhard Ihlen og Torbjørg Bjelland 9. september 2014. Det var 

oppholdsvær med tynt skydekke og bra lysforhold. Tidspunktet var bra for de aktuelle 

organismegruppene som skulle undersøkes (karplanter, moser og lav). Samlet sett ble lokaliteten godt 

undersøkt. Lokaliteten var lett tilgjengelig, men bør ferdes i med stor forsiktighet, mest på grunn av 
store og ustabile steinblokker og rasmarker med tykt mosedekke.  

 

Utvelgelse av område 

Det utvalgte området inngår i prosjektet «Frivillig vern av skog 2014». Oppdragsgiver er 

Miljødirektoratet (MD). Det er fra før registrert to naturtyper med A-verdi innenfor området som er 
foreslått vernet; et viktig bekkedrag i Rollesjuvet og en bekkekløft og bergvegg på nordvestsiden av 

Hestheia. Gaarder & Haugan (1998) har utført nøkkelbiotopregistreringer i Suldal kommune. I 

forbindelse med supplerende naturtypekartlegginger i Rogaland i 2011 ble det registrert flere 
naturtyper i Suldal kommune (Jordal & Johnsen 2011). Suldal kommune har foretatt 

naturtypekartlegging i 2014, men disse dataene er ikke tilgjengelige enda.  

 

Beliggenhet, naturgrunnlag og avgrensing 

Det undersøkte området ligger på sørsiden av Suldalsvatnet, mellom Bråtveit i nord og Kvilldal i sør, i 

Suldal kommune.  Lokaliteten er vest-, nordvest- til nordvendt og ligger på sørsiden av Suldalsvatnet. 

De bratte fjellsidene ned mot vannet består av vertikale vegger, blokkmark, skrenter og bekkekløfter. 
Rollesjuvet, som strekker seg fra Suldalsvatnet (68 moh) og 2-3 km østover, er også en del av 

lokaliteten. Området er avgrenset mellom høydekote 68 moh til omlag 900 moh. Berggrunnen i det 

undersøkte området består av granitt/granodioritt i lavereliggende områder og av fyllitt, glimmerskifer 
i høyereliggende områder. Det er bart fjell med stedvis tynt løsmassedekke i store deler av lokaliteten. 

I tillegg er det områder med skredmateriale ned mot Suldalsvatnet, samt noen områder med tynn 

morene.  

 
Årsnedbøren er i gjennomsnitt 1800 mm. Sommertemperaturen ligger i snitt på 14°C i juli og august. 

Februar er kaldeste måned med månedlig middeltemperatur på -2 °C. Middeltemperaturen i løpet av et 

år ligger mellom 6-7 °C. Det tilbudte området ligger for det meste innenfor sørboreal vegetasjonssone 
og enkelte partier i lisidenes øvre del ligger i overgangen til mellomboreal sone. I følge Moen (1998) 

inngår barskog, oreskog og høymyr, men også edellauvskog og tørrengvegetasjon i denne sonen. I den 

mellomboreale sonen dominerer barskog og gråor-heggeskoger og en rekke varmekjære arter har sin 

høydegrense her. Området ligger i svakt oseanisk seksjon (O1), en seksjon der de mest typiske vestlige 
arter og vegetasjonstyper mangler (Moen 1998). Det tilbudte området utgjør 10 000 daa og har, med 

unntak av noen kraftlinjer, god arrondering. De avgrensede naturtypene har alle god arrondering. 

 

Vegetasjon 

I øvre deler av lisidene og lengst sør i området domineres vegetasjonen av fattige typer som 
blåbærskog og røsslyng-blokkebærskog med dominans av furu. I tillegg er det også en god del innslag 

av rik edellauvskog med blant annet styva trær, spesielt i nedre deler av lisidene.  
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Det er også flere bekkekløfter i det tilbudte området, der Rollesjuvet er den største. Mellom området i 

vest og Fjærnes er det også flere fuktige sig og bekker med relativ ung gråor-heggeskog, noen ganger 
med store mengder av strutseving. Bjørk og selje finnes også gjerne i denne vegetasjonstypen. Det 

trolig også et lokalklimatisk skille omtrent ved Fjærnes, noe som indikeres ved at det herfra og videre 

mot nordøst er mest fattige vegetasjonstyper som blåbærskog med bjørk og røsslyng-blokkebærskog 
med furu.    

 

Skogstruktur og påvirkning 

Skogen i det tilbudte området viser en del variasjon i alder. I nedre deler av lisidene mot Suldalsvatnet 

har det tidligere vært beitet, men er i dag i en tidlig gjengroingsfase. Områder som er for bratte til å ha 
vært beitet, eller vanskelig tilgjengelig for hogst, er lite påvirket. Der har enkelte av trærne trolig høy 

alder. Bortsett fra Rollesjuvet, er det ingen områder som inneholder sammenhengende og gammel 

naturskog. Skogen viser også stor variasjon i sjiktning. Samlet sett er det lite liggende og stående død 
ved. 

 

Store deler av områdene nær Suldalsvatnet vest i undersøkelsesområdet, og nordover til Fjærnes, har 

mye ungskog av spesielt ask og gråor, som gjør at tidligere høstingsskoger er gjengrodd. Bare en av 
disse er kartlagt her, men det er potensial for å finne flere i dette området. Ellers er mye av områdene i 

lisidene ned mot Suldalsvatnet dominert av boreale lauvtrær, spesielt bjørk og gråor, bortsett fra de 

øvre og vanskelig tilgjengelige områdene lengre opp i lisidene, der det er noe gammel barskog og som 
trolig også inneholder en del død ved. Det er trolig mer av denne naturtypen her, men av tidsmessige 

årsaker ble ikke disse områdene kartlagt. Samlet sett er det en relativt variert skogstruktur i det tilbudte 

området.  

 
Hogst i de nedre delene av liene mot Suldalsvatnet har trolig vært vanlig og flere steder er det 

hogstspor her. Videre oppover i høydene har vært mer selektiv hogst. Det er også enkelte 

granplantefelt i lisidene ned mot Suldalsvatnet, men disse dominerer sjeldent. I områdene nord for 
Fjærnes er det også enkelte edellauvtrær inne i mellom granplantefeltene. Flere felt med lerk finnes 

også. I den østlige delen av området, og nær Suldalsvatnet, er det også partier med furuskog som nylig 

er hugget og områder med ensaldret og ung furuskog. Med unntak av områdene nær Suldalsvatnet, er 
det tilbudte området allikevel lite påvirket av nyere tids skogbruksaktiviteter. 

 

Kjerneområder 

Nedenfor beskrives hver av naturtypelokalitetene (kjerneområdene) i det tilbudte området etter malen 

for naturtypebeskrivelser gitt av Miljødirektoratet. I tillegg er det inkludert tidligere 
naturtypebeskrivelser. Nummereringen av lokalitetene refererer til avgrensningene vist i figur 11. 

  

1 Nord for Kleneteigen   
Høstingsskog, utforming høstingsskog med edellauvtrær (D1801). Areal: 32 daa. (Lokaliteten ligger delvis utenfor 
undersøkelsesområdet). 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 9. september 2014. 
Kartleggingen er gjort i forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av skog 2014» på oppdrag fra Miljødirektoratet. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på sørsiden av Suldalsvatnet og nord for Kleneteigen, nordøst for Kvildal i 
Suldal kommune. Lokaliteten er vestvendt og ligger mellom høydekotene 80 til 200 m. Berggrunnen består av granitt. Det er 
et tynt jorddekke inne i mellom stor stein og blokker, som dominerer i naturtypen. I tillegg er det en del store og fuktige 
bergvegger her. Naturtypen er avgrenset opp i lisiden både mot høye bergvegger og mot skrinn furuskog. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en høstingsskog, utforming høstingsskog med edellauvtrær. Mye 
av skogen kan klassifiseres som alm-lindeskog og i tillegg finnes en del lågurtskog.  
Artsmangfold: Naturtypen domineres av storvokste og styva almetrær (NT) og har innslag av store og styva asketrær (NT). 
Disse treslagene, og eik og lind, finnes også som storvokste og ustyva individer. Vanlige treslag som gråor og furu vokser 
også her. På almestammene vokser det ofte store matter med ryemose og flere arter fra lungeneversamfunnet, som for 
eksempel lungenever, kystnever, skrubbenever og grynfiltlav. En fin forekomst av bleik kraterlav (VU) ble også funnet på 
alm. Av andre arter på alm kan nevnes flishinnelav, grynvrenge, krypsilkemose, skjellnever, trådkjølmose, vanlig blåfiltlav 
og Pachyphiale carneola (VU). På styva ask er det noe mer artsfattig og arter som buktporelav, grynfiltlav, stiftglye og 

Opegrapha vermicellifera (VU) ble registrert her. På unge individer av ask vokser det rikelig med Arthopyrenia analepta på 
glatt bark. Ellers kan nevnes Mycoporum antecellens på glatt bark av eik og skålfiltlav på bergvegg. 
Bruk, tilstand og påvirkning: I følge Arve Århus, som er lokalkjent i området, var det beite her for 80 til 100 år siden. 
Høstingsskogen var derfor trolig mer åpen tidligere, men har nå redusert tilstand på grunn av gjengroing av spesielt av ask og 
gråor. Det er også noe plantet gran mot bekken og nær Suldalsvatnet. Det bør også nevnes at det er både læger og gadd her. 
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Fremmede arter: Det er ikke observert fremmede arter. 
Skjøtsel og hensyn: Den viktigste trusselen mot naturtypen er gjengroing og rydding av ungskog med gråor og unge 
askeindivider vil derfor være positivt for naturtypen. 
Del av helhetlig landskap: Naturtypen er en del av et ås- og fjelltopplandskap som inneholder flere gjengrodde 
høstingsskoger. 
Verdivurdering: Naturtypen er liten i areal og har redusert tilstand på grunn av gjengroing og granplantinger. De styva alm- 

og asketrærne er storvokste og trolig gamle. De har gjerne grov barkstruktur og er flere av dem er hule og er viktige for det 
biologiske mangfoldet her. Naturtypen er totalt sett noe artsfattig, men inneholder flere rødlistearter og det er potensial for 
flere sjeldne mark- og vedboende sopparter på grunn av brukbare mengder med død ved. På bakgrunn av dette, er naturtypen 
vurdert som viktig (B-verdi).  

 

2 Steinsvika  
Gråor-heggeskog, utforming liskog/raviner (F0202). Areal: 32 daa. 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 9. september 2014. 
Kartleggingen er gjort i forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av skog 2014» på oppdrag fra Miljødirektoratet. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på sørsiden av Suldalsvatnet, ved Steinsvika og nedenfor Steinsvikenuten i 
Suldal kommune. Lokaliteten er vestvendt og ligger fra Suldalsvatnet og opp til høydekote 200 m. Berggrunnen består av 
granitt. Langs bekken er det en del løs stein og i lisiden er det en enkelte blokker. Det er en del lauvtrær som nylig har fa lt, 
men det er sparsomt med langt nedbrutt død ved i naturtypen. Mot vest og øst er naturtypen avgrenset mot fattig bjørkeskog 
med noe furu. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en gråor-heggeskog, utforming liskog/raviner, der 

vegetasjonstypene små- og storbregneskoger dominerer. 
Artsmangfold: I områdene nærmest bekken er det mest gråor-heggeskog, mens ask (NT) kommer mer inn i små- og 
storbregneskogene sammen med gråor. Gråora er ung og det er også innslag av bjørk, hassel, rogn og enkelte styva almetrær 
(NT). En stor og styva lind ble registrert i øvre del av naturtypen. Feltsjiktet består av arter som for eksempel hengeving, 
fugletelg, gauksyre, mjødurt, skogburkne og strandrør og i bunnsjiktet dominerer arter som kystkransmose, storkransmose og 
etasjemose. Generelt er det en artsfattig epifyttflora på de fleste treslagene her. Av eksempler på registrerte arter kan nevnes 
buktporelav, flishinnelav, grynfiltlav, lungenever, puteglye, rund porelav, skorpefiltlav (NT), vanlig blåfiltlav på ask, 
lungenever og skrubbenever på rogn og vanlig skriftlav, Arthonia elegans og Arthonia punctiformis på hassel. Det flere 

moserike bergvegger med bl.a. fellmoseart og med kystgrønnever inne i mellom.    
Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypen er stort sett intakt, men har trolig vært beitet og mer åpen tidligere, spesielt ved de 
styva trærne i nedre del. Ingen nyere hogstspor ble observert.  
Fremmede arter: Det ble ikke registrert fremmede arter. 
Skjøtsel og hensyn: Nedre del av naturtypen, i området med de styva trærne, kan gjerne tynnes for ungskog. 
Del av helhetlig landskap: Naturtypen er en del av et ås- og fjelltopplandskap med spredte forekomster av gråor-heggeskoger 
langs små bekker og elver. 
Verdivurdering: Naturtypen er liten i areal og har en god tilstand. Naturtypen er totalt sett noe artsfattig og det er asketrærne 
som er viktigst for epifyttene i området. Bare rødlisteartene alm, ask og skorpefiltlav (alle NT) ble funnet, men forekomsten 

av Arthonia elegans er viktig fordi det er biogeografisk sjelden art bare kjent fra noen få lokaliteter på Vestlandet. På 
bakgrunn av dette er naturtypen vurdert som viktig (B-verdi). 

 

3 Fjærnes  
Gråor-heggeskog, utforming liskog/raviner (F0202). Areal: 29 daa.  
Innledning: Lokaliteten er beskrevet Torbjørg Bjelland på bakgrunn av eget feltarbeid utført 9. september 2014. 

Kartleggingen er gjort i forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av skog 2014» på oppdrag fra Miljødirektoratet. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på sørsiden av Suldalsvatnet, rett øst for Våge i Suldal kommune. 
Lokaliteten er nordvendt og ligger nær Suldalsvatnet. Berggrunnen består av granitt. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en gråor-heggeskog, utforming liskog/raviner (F0202). 
Artsmangfold: I det våte siget på Fjærnes ble det funnet et rikt lungeneversamfunn på flere treslag. På gråor og hassel ble det 
blant annet registrert praktlav (VU), skrubbenever og lungenever og på gråor ble det i tillegg registrert glattvrenge, 
filthinnelav og skoddelav (VU). På hassel ble grynfiltlav funnet. Det var også en rik epifyttflora på osp med arter som 
kystfiltlav, grynfiltlav, rund porelav, skrubbenever, flisehinnelav og skorpefiltlav (NT), mens det på styva ask ble registrert 
kystnever, rund porelav og grynfiltlav. På en stor styva alm ble flisehinnelav, kystnever og lungenever registrert. 

I tillegg til de vanlige epifyttartene ble stiftfiltlav registrert på bjørk. Bergveggene inneholder en relativt fattig 
kryptogamflora med arter som rustmose, stripefoldmose og brun korallav. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypen er stort sett intakt, men er noe beitepåvirket. Ingen hogstspor fra nyere tid ble 
registrert. Det er lite læger og gadd i området.   
Fremmede arter: Det er ikke observert fremmede arter. 
Skjøtsel og hensyn: Den viktigste trusselen mot naturtypen er arealbeslag. 
Del av helhetlig landskap: Naturtypen er en del av et ås- og fjelltopplandskap der gråor-heggeskoger er vanlige nær bekker 
og fuktig sig.  

Verdivurdering: Naturtypen er liten i areal og har en god tilstand. Naturtypen har flere steder et godt utviklet 
lungeneversamfunn på flere treslag og to rødlistearter med kategorien «sårbar» VU ble registrert, i tillegg til en «nær truet».  
På bakgrunn av dette, er naturtypen er vurdert som viktig (B-verdi). 
 

4 Ved Bjørnshinuten  
Området på 14 daa er kartlagt som gammel barskog (F08) 17. oktober 2000 og vurdert som viktig (B-verdi). Siden det er lite 
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informasjon herfra, bør naturtypen kvalitetssikres. Spesielt bør artssammensetningen undersøkes nærmere.  

 

5 Rollesjuvet  
Bekkekløft og bergvegg, utforming bekkekløft (F0901). Areal: 937 daa.  
Innledning: Lokaliteten ble opprinnelig beskrevet som et viktig bekkedrag og ble avgrenset i vassdragets nedre del. Basert på 

feltarbeid utført av Per Gerhard Ihlen og Torbjørg Bjelland 9. september 2014, er område utvidet slik at det meste av dalføret 
i Rollesjuvet er kommet med. Naturtypen er derfor klassifisert som bekkekløft og bergvegg (F0901). Verdisettingen er 
imidlertid opprettholdt. Kartleggingen er gjort i forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av skog 2014» på oppdrag fra 
Miljødirektoratet. Det må presiseres at det av tidsmessige årsaker ikke var mulig å undersøke hele bekkekløften. Derfor ble 
bare øvre del undersøkt. Den er stor, bratt, vanskelig tilgjengelig og flere steder, spesielt i nedre deler, svært risikabel å ta seg 
fram i (mye løs stein og blokker). Dersom det skal foretas tilleggsundersøkelser her, er det viktig med en 
sikkerhetsgjennomgang.    
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på sørsiden av Suldalsvatnet, nord for Kvilldal og sør for Bråtveit i Suldal 

kommune. Kløften strekker seg fra Suldalsvatnet og østover til høydekote 900 m. Berggrunnen består av granitt. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en bekkekløft og bergvegg, utforming bekkekløft (F0901). I 
bekkekløften er det flere vegetasjonstyper. Både blåbær- og småbregneskoger med dominans av bjørk er vanlige i øvre del av 
naturtypen. Storbregne- og lågurtskoger finnes trolig i nedre deler av bekkekløften, men disse er ikke undersøkt her.  
Artsmangfold: På blokkene i ura øverst i Rollesjuvet ble vanlige arter som heigråmose, skogåmemose, vanlig fokklav, 
islandslav, lys reinlav, rustmose og grå reinlav registrert. Enkelte av bergveggene i øvre del ble også undersøkt og disse 
inneholder, i tillegg til vanlige arter, også kravfulle arter som krusfellmose, putevrimose, kystårenever, kystgrønnever og 
skjellfiltlav. På trærne ble det bare funnet vanlige arter i «kvistlavsamfunnet» på bjørk og furu. På rogn ble vanlig flekklav 

registrert.  
Bruk, tilstand og påvirkning: De områdene som ble undersøkt er stort sett intakte, men er noe beitepåvirket. Det er også 
enkelte turstier i området. Få hogstspor ble registrert og det er brukbart med gadd og læger. Den viktigste trusselen mot 
naturtypen hogst og treslagsskifte.  
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 
Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturtypen er å unngå hogst og treslagsskifte. 
Del av helhetlig landskap: Naturtypen er en del av et ås- og fjelltopplandskap der bekkekløfter er vanlige. 
Verdivurdering: Bekkekløften har et stort areal, god tilstand og stor variasjon i substrater og habitater. Det er derfor potensial 

for rødlistearter og flere biogeografisk interessante funn i naturtypen. På bakgrunn av dette er naturtypen vurdert som svært 
viktig (A-verdi). Det anbefales at bekkekløften undersøkes grundig for flere organismegrupper, spesielt lav, moser og sopp, 
for en mer sikker verdivurdering. 

 

6 Turrajuvneset  
Bekkekløft og bergvegg, utforming bekkekløft (F0901). Areal: 85 daa.  
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 9. september 2014. 

Kartleggingen er gjort i forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av skog 2014» på oppdrag fra Miljødirektoratet. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på sørsiden av Suldalsvatnet og vest for Juvik i Suldal kommune. 
Bekkekløften er nordvendt og strekker seg fra Suldalsvatnet og opp til høydekote 500 m. Berggrunnen består av granitt. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en bekkekløft og bergvegg, utforming bekkekløft (F0901). I 
bekkekløften er det lite fast vegetasjon og bare fragmenter av blåbær- og småbregnemark med dominans av bjørk og furu 
finnes i naturtypen. Det er sparsomt med læger og gadd. Utenfor det avgrensa området er det mest røsslyng-blokkebær 
furuskog. 
Artsmangfold: I feltsjiktet vokser arter som blåknapp, bringebær, fjellmarikåpe, skjørlok og vendelrot. Bergveggene er 

artsfattige med arter som buttgråmose, grå korallav, kystpute, rødmesigmose, stripefoldmose og skjoldsaltlav og på steinene 
nær bekken ble bekkelundmose og bekketvebladmose registrert.    
Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypen har trolig redusert vannføring på grunn av overføringer høyere opp i nedbørfeltet. 
Det er ingen spor etter skogbruksaktiviteter.  
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 
Skjøtsel og hensyn: Den viktigste trusselen mot naturtypen er redusert vannføring. 
Del av helhetlig landskap: Naturtypen er en del av et ås- og fjelltopplandskap der bekkekløfter er vanlige. 
Verdivurdering: Naturtypen er liten i areal og bekken her har redusert vannføring. Det er riktignok brukbar variasjon i 
substrattyper med både bjørk, furu, læger, gadd og bergvegger, men det ble bare registrert vanlige arter her. På bakgrunn av 

dette er naturtypen vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

7 NV av Hestheia  
Bekkekløft og bergvegg, utforming bekkekløft (F0901). Areal: 131 daa. 
Lokaliteten er beskrevet og kartlagt av Ihlen & Johnsen (2009) som en del av en større undersøkelse av bekkekløfter i Suldal 
(Ihlen mfl. 2009). Lokaliteten ligger på sørsiden av Suldalsvatnet, ca. 1,5 km sørvest for Århus. Bekkekløften er nordvendt, 
dyp og med store vertikale gjel mellom 5 til 30 m høye på begge sider av dalbunnen. I dalbunnen er det ustabile steiner og 

blokker i et bratt terreng. Berggrunnen består av gneis og løsmassedekket av skredmateriale og et tynt morenelag. Nedre 
grense er satt litt ovenfor Suldalsvatnet (ved høydekote 70 m) og øvre grense er satt ved startpunktet, høydekote 480. Det er 
ingen tekniske inngrep, men Eivindsåa har redusert vannføring fordi vannet er ført over til Kvilldal kraftverk. Arronderingen 
er allikevel god og bekkekløften er økologisk velfungerende.  
Det et en middels variasjon i vegetasjonssammensetningen, med storbregne/edellauvskog med bl.a. alm (NT) i nedre del, 
blåbærskog med dominans av bjørk i bunnen av bekkekløften og med dominans av furu på toppen av dalsidene. Innimellom 
er det også fragmenter med høystaudeskog. Bjørkeskogen er for det meste ung og noe plukkhogst har forekommet. 
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Furuskogen i nedre del har preg av aldersfase og bare elementer av gammel naturskog finnes spredt på vanskelig tilgjengelige 
plasser. Samlet sett er det lite sjiktning og skogbildet relativt homogent. Død ved finnes mest som stående død bjørk og noe 
gråor i øvre del og en del liggende edellauvtrær i nedre del. Kontinuiteten i død ved er derfor begrenset.   
Av interessante artsfunn herfra kan nevnes sigdnervemose, en art med spredte forekomster i Norge, og som vokser rikelig i 
øvre del. Epifyttfloraen på bjørk er artsfattig, men på løv- og edellauvtrær i storbregne/edellauvskogen i nedre del er det mer 
artsrikt med arter som skorpefiltlav (NT) på osp, vanlig blåfiltlav, trådkjølmose, lurvteppemose på alm og grynfiltlav, 

kystfiltlav og skrubbenever på rogn. På fuktig stein nær bekken vokser det mest vanlige arter og på bergvegger vokser arter 
som bergpolstermose, heimose, rotedraugmose og vengemose, krusfellmose og skrukkelav. Av arter på død ved kan nevnes 
flatkjuke på alm. Bekkekløften ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone og i forhold til listen over prioriterte mangler 
ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokaliteten i liten grad den prioriterte skogstypen 
kystbjørkeskog. Eldre høystaudeskog finnes bare som fragmenter i nedre del av bekkekløften. I skogvernmangelen har også 
Norge et internasjonalt ansvar for bekkekløfter. Nordvestsiden av Hestheia vurderes til i middels grad å inneholde skogstyper 
som mangler i skogvernet og naturtypen ble opprinnelig vurdert som svært viktig (A-verdi), men bør trolig justeres ned i 
verdi fordi øvre del av nedbørfeltet er overført til Kvildal kraftverk.  

 

Artsmangfold 

Området er stort og ofte vanskelig tilgjengelig og derfor er bare et utvalg av artsmangfoldet registrert 

her. Det er spesielt de bratte lisidene mot Suldalsvatnet og Rollesjuvet som er spesielt vanskelig 
tilgjengelige. Rollesjuvet er her kartlagt som bekkekløft og bergvegg og det ble registrert flere 

kravfulle arter, som for eksempel krusfellmose og putevrimose, på bergveggene i øvre del. Det er 

trolig et bra potensial for å gjøre interessante artsfunn her. I de to andre kartlagte bekkekløftene er det 
bare i den nordvest av Hestheia som inneholder edellauvtrær, som alm (NT), og som også har flere 

arter i lungeneversamfunnet, som for eksempel vanlig blåfiltlav og skorpefiltlav (NT). Den ved 

Turrajuvneset er artsfattig.   

 
Høstingsskogen nord for Kleneteigen er den mest artsrike. Styva alm (NT) dominerer og på stammene 

vokser det ofte store matter med ryemose og flere arter fra lungeneversamfunnet, som for eksempel 

lungenever, kystnever, skrubbenever, vanlig blåfiltlav og grynfiltlav. Forekomst av bleik kraterlav 
(VU) og Pachyphiale carneola (VU) ble også funnet på alm. På styva ask (NT) er det noe mer 

artsfattig og arter som buktporelav, grynfiltlav, stiftglye og Opegrapha vermicellifera (VU) ble 

registrert her. På unge individer av ask vokser det rikelig med Arthopyrenia analepta på glatt bark. 
Ellers kan nevnes Mycoporum antecellens på glatt bark av eik.  

 

I de to kartlagte naturtypene med gråor-heggeskog, er det samlet sett forholdsvis artsfattig på de ulike 

treslagene, men med flere interessante funn som for eksempel buktporelav, lungenever, puteglye, rund 
porelav, skorpefiltlav (NT) og vanlig blåfiltlav på ask. Funnet av Arthonia elegans på hassel er 

biogeografisk interessant fordi det er få kjente forekomster av arten i Norge.   

 
På gråor og hassel ble det på Fjærnes blant annet registrert praktlav (VU), skrubbenever og lungenever 

og på gråor ble det i tillegg registrert skoddelav (VU). På osp ble det registrert arter som kystfiltlav, 

rund porelav og skorpefiltlav (NT). Furu finnes spredt og bare vanlige arter som papirlav, vanlig 

kvistlav, gul stokklav og vanlig blodlav ble registrert på furubark.  
 

Bergveggene ble ikke detaljert undersøkt, men i tillegg til arter som brun korallav, krusfellmose, 

putevrimose, rustmose og stripefoldmose, kan nevnes en stor forekomst av praktlav (VU) ved 
Suldalsvatnet. Siden det er gjort flere interessante artsfunn her, og at det er store områder som ikke er 

undersøkt, vurderes det til at det undersøkte området har potensial for flere sjeldne og rødlista arter.   
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Figur 11. Bråtveit (lok. 6) med området tilbudt for frivillig vern og registrerte kjerneområder. 
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Tabell 11. Oppsummering av et utvalg av de registrerte artene fra Bråtveit (lok. 6). 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 

Karplante Fraxinus excelsior Ask NT 

Karplante Ulmus glabra Alm NT 

Mose Anastrophyllum michauxii Råtedraugmose  - 

Mose Homalothecium sericeum Krypsilkemose - 

Mose Neckera crispa Krusfellmose - 

Mose Paraleucobryum longifolium Sigdnervemose - 

Mose Porella cordaeana Lurvteppemose - 

Mose Tortella tortuosa Putevrimose - 

Mose Zygodon rupestris Trådkjølmose - 

Lav Arctomia fascicularis Puteglye - 

Lav Arthonia elegans - - 

Lav Cetrelia olivetorum Praktlav VU 

Lav Fuscopannaria ignobilis Skorpefiltlav NT 

Lav Gyalecta flotowii Bleik kraterlav VU 

Lav Lobaria pulmonaria Lungenever - 

Lav Lobaria virens Kystnever - 

Lav Mycoporum antecellens - - 

Lav Menegazzia terebrata Skoddelav VU 

Lav Opegrapha vermicellifera - VU 

Lav Pachyphiale carneola - VU 

Lav Pannaria conoplea Grynfiltlav - 

Lav Pannaria rubiginosa Kystfiltlav - 

Lav Pectenia plumbea Vanlig blåfiltlav - 

Lav Platismatia norvegica Skrukkelav - 

Lav Sticta fuliginosa Rund porelav - 

Lav Sticta sylvatica Buktporelav - 

Sopp Ganoderma applanatum Flatkjuke - 

 

 

Vurdering og verdisetting 

Det tilbudte området er topografisk variert med fjelltopper, skogdekte og bratte lier, bekkekløfter, 
bergvegger, daler og bekker og elver. Området domineres av boreal lauvskog og barskog og har 

innsalg edellauvskog. Det er få fysiske inngrep her og bare enkelte kraftlinjer finnes. Samlet sett har 

derfor hele området god arrondering. De største naturverdiene er sør i det tilbudte området der det er 

en del høstingsskog og gråor-heggeskoger. Flere rødlistearter ble registrert her og det er også potensial 
for flere sjeldne og rødlista arter, og da trolig mest i Rollesjuvet.  

 

Skogene har også stor variasjon i sjiktning og trolig også alder, og i Rollesjuvet finnes mest sannsynlig 
den eldste skogen i det tilbudte området. Læger og gadd finnes spredt, men i ulike nedbrytningsnivåer. 

Undersøkelsesområdet ligger innenfor sør- og mellomboreal vegetasjonssoner. I forhold til listen over 

prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), så er bekkekløfter og 
kystbjørkeskoger viktige. Noen av skogene her vil til en viss grad dekke opp det som betegnes som 

«gråor-almeskog» i Framstad mfl. (2003).  

 

Verdisettingen av viktige parametere for naturfaglige registreringer i skog er oppsummert i tabell 12. 
Her er det også inkludert resultatene fra tidligere undersøkelser. Samlet sett er det tilbudte området 

vurdert til nasjonalt til regionalt verdifullt (***/**). Det er noe usikkerhet knyttet til verdivurderingen 

fordi bare øvre del av Rollesjuvet ble undersøkt. Det anbefales at bekkekløften undersøkes grundig for 
flere organismegrupper, spesielt lav, moser og sopp, for en mer sikker verdivurdering. 
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Tabell 12. Kriterier for verdivurdering og samlet verdi for Bråtveit (lok. 6). Stjernesetting: - = 

kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = kriteriet i liten grad 
tilfresstilles/er dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad tilfresstilles/er dårlig 

utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av stor verdi.  

Kjerneområde Urørt- 

het 

Stør- 

relse 

Topograf. 

variasjon 

Arron- 

dering 

Arts-

mangfold 

Rike 

veg.typer 

Dødved 

mengde 

Dødved 

kont. 

Treslags-

fordeling 

Gamle 

trær 

Samlet 

verdi 

1 * * * *** ** ** ** * *** *** ** 

2 ** * ** *** ** * ** * *** * ** 

3 ** * ** *** ** * * * *** * ** 

4 *** * * * * 0 ** ** * *** ** 

5 *** *** *** *** * * ** ** ** ** *** 

6 * * ** ** * * * * * 0 * 

7 ** * ** *** *** ** ** ** *** ** ***/** 

Hele området ** ** *** ** ** ** ** ** *** *** *** 

 

 

  
 

 

 

 
 

Figur 12. Bråtveit (lok.6). Øverst: Skrinn furuskog i lisidene ned mot Suldalsvatnet (t.v.) og 

blandingsskog mot Suldalsvatnet (t.h.). Nederst: Høstingsskogen nord for Kleneteigen med styva alm 

(t.v.) og blåbærskog med dominans av bjørk i Rollesjuvet (t.h.).  
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JELSA        

Referansedata   Lok. 7 

Fylke:  Rogaland 

Kommune  Suldal 

Dato feltreg:  8. september 2014 
UTMWGS sentralpunkt: 

Registrant:  

Vegetasjonssone:  

 32 V 333224 – 6583131 

Per G. Ihlen og Torbjørg Bjelland 

Boreonemoral 
Areal:  1764 daa 

Høyde over havet:  0 – 500 m 

Verdi:  - 

 

Feltarbeidet 

Området ble undersøkt av Per Gerhard Ihlen og Torbjørg Bjelland 8. september 2014. Lokaliteten var 

lett tilgjengelig bortsett fra de bratteste partiene på sørsiden av Smøråsen, nord og sørvest i området. 

Samlet sett ble lokaliteten godt undersøkt. Det var oppholdsvær med tynt skydekke og bra lysforhold. 

Tidspunktet på året var bra for de aktuelle organismegruppene som skulle undersøkes (karplanter, 
moser og lav).  

 

Utvelgelse av området 

Det utvalgte området inngår i prosjektet «Frivillig vern av skog 2014». Oppdragsgiver er 

Miljødirektoratet (MD). Det er tidligere ikke registrert naturtyper som er tilgjengelige i Naturbase fra 
området. Gaarder & Haugan (1998) har utført nøkkelbiotopregistreringer i Suldal kommune og Jordal 

& Johnsen (2011) utførte supplerende naturtypekartlegginger i Rogaland. Ingen av naturtypene 

registrert der er fra området tilbudt for frivillig vern.  

 

Beliggenhet, naturgrunnlag og avgrensing 

Det undersøkte området ligger på vestsiden av Økstrafjorden i Ryfylke, 4 km nordøst for Jelsa i Suldal 

kommune. Lokaliteten er sør- til sørøstvendt og består av bratte lisider sør for Jelsaheia og noe slakere 
parti fra gården på Nodland og ned mot Økstrafjorden. Området grenser til gården Nodland som ligger 

på en flate. Små bekker og bergskrenter skaper småskala topografisk variasjon. Området er avgrenset 

fra havnivå til høydekote 500 m. Berggrunnen består av øyegneis, granitt, foliert granitt i 
lavereliggende områder og av fyllitt, glimmerskifer i høyereliggende områder. Det er bart fjell med 

stedvis tynt løsmassedekke stort sett i hele lokaliteten. Helt i sør er det noe forvitringsmateriale.  

 
Årsnedbøren ligger i gjennomsnitt på 2000 mm. Sommertemperaturen ligger i snitt på 15 °C i juli. 

Februar er kaldeste måned med middeltemperatur på -0,5 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år 

ligger mellom 6-7 °C. Undersøkelsesområdet ligger innenfor boreonemoral vegetasjonssone.  I følge 

Moen (1998) består sonen av edellauvskog med blant annet eik, ask, alm, lind og hassel, på de mest 
gunstige stedene. Ellers er den dominert av bjørke-, gråor- og barskoger. Området ligger også i klart 

oseanisk seksjon (O2). Området tilbudt for frivillig vern utgjør 1764 daa og er mindre godt arrondert 

på grunn av skogsbilveier, hogstflater, plantefelt og bygninger.  
 

Vegetasjon 

Området domineres av fattige vegetasjonstyper som blåbærskog og røsslyng-blokkebærskog med 

dominans av furu. I feltsjiktet dominerer røsslyng og blåbær. Det er også innslag av lågurtmark på de 

rikeste partiene i undersøkelsesområdet. Boreale lauvtrær finnes spredt i det undersøkte, men mest i 
det avgrensa kjerneområdet. Her er det også flere varmekjære arter som hassel og eik. Ingen rødlista 

naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011) ble registrert. For artsmangfold, se eget kapittel nedenfor.  

 

Skogstruktur og påvirkning 

Skogen i området tilbudt for frivillig vern viser liten variasjon i alder og områdene med dominans av 
furu er trolig 100 til 150 år gamle og bare enkelte trær er eldre.  



 
Rådgivende Biologer AS Rapport 2083 49 

I nedre del er hasseltrærne relativt unge og området her bærer preg av gjengroing etter opphørt beite. 

Skogen viser noe variasjon i sjiktning. Samlet sett er det lite død ved og bare enklete forekomster av 
læger og gadd ble observert. Det er også flere trær som relativt nylig er felt av vinden. Synlige 

hogstinngrep og skogsbilveier ble observert og i områder der skogen har høy til særs høy bonitet, er 

mye utnyttet til plantefelter. Plantefeltene består av gran og sitkagran og utgjør store arealer av 
området tilbudt for frivillig vern.    

 

Kjerneområder 

Nedenfor beskrives naturtypelokaliteten (kjerneområdet) i det tilbudte området etter malen for 

naturtypebeskrivelser gitt av Miljødirektoratet. Avgrensingen av lokaliteten er vist i figur 13. 

 

1 Ved Grønevika 
Naturtype: Gammel fattig edellauskog, utforming fattig hasselkratt (F0204). Areal: 30 daa. 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Torbjørg Bjelland og Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 8. 
september 2014. Kartleggingen er gjort i forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av skog 2014», på oppdrag fra 
Miljødirektoratet. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Grønevika, på vestsiden av Økstrafjorden, sør for Jelsaheia i i Suldal 
kommune. Lokaliteten er østvendt og er avgrenset omtrent mellom høydekote 20 og 50 m. Berggrunnen består av øyegneis 

og granitt. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Natutypen er en gammel fattig edellauvskog, utforming fattig hasselkratt. 
Vegetasjonstypene blåbærskog og lågurtskog dominerer.  
Artsmangfold: I tresjiktet finnes hassel, bjørk, eik, osp, rogn og selje. I feltsjiktet i blåbærskogen dominerer helt vanlige arter 
som blåbær, blokkebær og smyle. På de vertikale bergveggene ble arter som stripefoldmose og bekkegråmose registrert. Fra 
rogn kan nevnes muslinglav og vanlig flekklav. Rund porelav ble registrert på selje, mens grynfiltlav ble registrert på eik og 
osp. I tillegg ble stiftfiltlav registrert på eik. På hassel finnes arter som ryemose, grynporelav, vanlig rurlav, Celothelium 
ischnobelum, Pertusaria leiplaca og Tomasellia gelatinosa.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypen bærer preg av tidligere plukkhogst og i tillegg finnes enkelte stier.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 
Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturtypen vil være å unngå hogst. 
Del av helhetlig landskap: Naturtypen ligger i et fjord- og dallandskap. 
Verdivurdering: Naturtypen er liten i areal og den har noe redusert tilstand på grunn av at det tidligere har vært utført noe 
hogst. Flere epifytter ble registrert, spesielt på hassel, men ingen rødlistearter ble funnet. På bakgrunn av dette er naturtypen 
vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Artsmangfold 

Mye av det undersøkte området består av plantefelter og hogstflater. På bakgrunn av dette, og fordi de 

andre skogsområdene domineres av fattige vegetasjonstyper, er området generelt artsfattig. Det mest 

artsrike området er trolig kjerneområdet kartlagt som gammel fattig edellauvskog, utforming fattig 
hasselkratt. Hassel er trolig det mest artsrike treslaget her med arter som ryemose, grynporelav, vanlig 

rurlav, Celothelium ischnobelum, Pertusaria leiplaca og Tomasellia gelatinosa. Ingen rødlistearter ble 

registrert her. Spredt i området finnes også arter som lind, lerk, svartor og ask (NT). Enkelte av 
asketrærne i utkanten av et beiteområde er styvet. 

 

I de furuskogsdominerte områdene ble bare vanlige arter registrert. Av eksempler kan nevnes arter 

som krusfellmose og putevrimose på vertikale bergvegger og stiftglye og revemose på stein i skogen, 
mens gullhårmose ble registrert på bakken ved en bekk.  

 

Små områder med lågurtskog finnes spredt i undersøkelsesområdet. Av arter fra slike områder kan 
nevnes bringebær, hengeaks, markjordbær, storfrytle og vendelrot fra feltsjiktet og storkransmose fra 

bunnsjiktet. Av andre registrerte arter i undresøkelsesområdet kan nevnes engkvein, stankstorkenebb, 

sisselrot, einstape, hengeveng, gaukesyre, ormetelg og einer. Epifyttfloraen på bjørk og furu består av 
vanlige arter som for eksempel vanlig kvistlav og grå fargelav. I tillegg ble det registrert furuglanslav 

og melskjell på furu. 
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Figur 13. Jelsa (lok. 7) med området tilbudt for frivillig vern og registrert kjerneområde.  
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Tabell 13. Oppsummering av et utvalg av de registrerte artene fra Jelsa (lok. 7). 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 

Karplante Fraxinus excelsior Ask NT 

Mose Antritrichia curtipendula  Ryemose - 

Mose Breutelia chrysocoma Gullhårmose - 

Mose Thamnobryum alopecurum Revemose - 

Mose Tortella tortuosa Putevrimose - 

Lav Celothelium iscnobelum - - 

Lav Collema subflaccidum Stiftglye - 

Lav Hypocenomyce scalaris Melskjell - 

Lav Normandina pulchella Muslinglav - 

Lav Pannaria conoplea Grynfiltlav - 

Lav Parmeliella triptophylla Stiftfiltlav - 

Lav Pertusaria leioplaca - - 

Lav Protoparmelia ochrococca Furuglanslav - 

Lav Sticta fuliginosa Rund porelav - 

Lav Sticta limbata Grynporelav - 

Lav Thelotrema lepadinum Vanlig rurlav - 

Lav Tomasellia gelatinosa - - 

 

 

Vurdering og verdisetting 

Det tilbudte området består mest av plantefelter, noen hogstflater og relativ unge og ensaldra 
furuskogsområder med røsslyng-blokkebærskog og blåbærskog. Dette er representative og vanlige 

vegetasjonstyper for denne delen av fylket. Bare enklete forekomster av læger og gadd ble observert 

her. Det lille området kartlagt som hasselkratt har noe rikere vegetasjon, men har lav verdi. Selv om 
det har fått lav verdi, er det et viktig område for biologisk mangfold, i et landskap som ellers er 

dominert av furuskog og plantefelter. Bare rødlistearten ask (NT) ble funet i det tilbudte området og på 

hassel i det fattige hasselkrattet, ble enkelte regionalt sjeldne arter registrert.  
 

Undersøkelsesområdet ligger innenfor boreonemoral vegetasjonssone. I forhold til listen over 

prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder ikke lokaliteten 

noen prioriterte skogstyper annet enn enkelte små arealer i vanskelig tilgjengelige områder, som trolig 
har noe eldre kystbjørkeskog. Verdisettingen av viktige parametre for naturfaglige registreringer i 

skog er oppsummert i tabell 14. Samlet vurderes Jelsa som uten spesiell naturverdi (-). 

 

Tabell 14. Kriterier for verdivurdering og samlet verdi for Jelsa (lok. 7). Stjernesetting: - = kriteriet 

ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = kriteriet i liten grad tilfresstilles/er 
dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad tilfresstilles/er dårlig utviklet/av middels 

verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av stor verdi.  

Kjerneområde Urørt- 

het 

Stør- 

relse 

Topograf. 

variasjon 

Arron- 

dering 

Arts-

mangfold 

Rike 

veg.typer 

Dødved 

mengde 

Dødved 

kont. 

Treslags-

fordeling 

Gamle 

trær 

Samlet 

verdi 

1 0 * * * * * * * ** 0 * 

Hele området * * ** * * * * * ** * - 
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Figur 14. Jelsa (lok. 7). Øverst: Fattig hasselkratt (t.v.) og røsslyng-blokkebærskog med dominans av 

furu (t.h.). Nederst: Nyetablert granplantefelt (t.v.) og blandingsskog som er preget av beite (t.h.).  
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HORDALAND  

 

TJONGSPOLLEN       

Referansedata   Lok. 8 

Fylke:  Hordaland 

Kommune  Bømlo 
Dato feltreg:  29. september 2014 

UTMWGS sentralpunkt: 

Registrant:  

Vegetasjonssone:  

 32 V 286883 – 6620252 

Per Gerhard Ihlen 

Boreonemoral 
Areal:  492 daa 

Høyde over havet: 

Verdi:  

 0 – 83 moh.  

*** 

 

Feltarbeidet 

Området ble undersøkt av Per Gerhard Ihlen 29. september 2014. Lokaliteten ble godt undersøkt, 

bortsett fra områdene sør og vest for Sagvatnet, som er undersøkt tidligere av Geir Gaarder, 

Miljøfaglig Utredning. Områdene mot Lauvvikefjellet og Gardhaugane ble vurdert på avstand som 

mindre interessante. Det var oppholdsvær, lett skydekke og bra lysforhold. Tidspunktet var bra for de 
aktuelle organismegruppene som skulle undersøkes (karplanter, moser og lav). 

  

Utvelgelse av område 

Det utvalgte området inngår i prosjektet «Frivillig vern av skog 2014». Oppdragsgiver er 

Miljødirektoratet (MD). Området grenser til Sagvatnet naturreservat i nord og til Skogafjellet 
naturreservat i sør. Fra det undersøkte området er det tidligere registrert tre naturtyper av Flynn & 

Gaarder (2012), tre av Gaarder (2015) og en av Knutsen & Moe (2002). Et viktig poeng med et mulig 

frivillig vern av dette området er å binde sammen Sagvatnet naturreservat og Skogafjellet 
naturreservat til et stort verneområde.  

 

Beliggenhet, naturgrunnlag og avgrensing 

Området ligger sør i Bømlo kommune og omfatter skoglandskap rundt Sørpollen, Tjongspollen og sør 

og vest for Sagvatnet. Området er småkupert, med Lauvvikfjellet som høyeste punkt (102 moh.), bare 
avbrutt av enkelte små myrområder. Berggrunnen er variert og består av gabbro, amfibolitt, fyllitt, 

glimmerskifer, konglomerat og uspesifiserte vulkanske bergarter. Det er mye bart fjell i området, og 

løsmasser finnes stedvis som et tynt dekke og av forvitringsmateriale.  
 

Årsnedbøren i området er i gjennomsnitt 1500 mm. Sommertemperaturen ligger i snitt på 14°C i juli 

og august. Februar er kaldeste måned med middeltemperatur på 1,7 °C. Middeltemperaturen i løpet av 

et år ligger mellom 7 og 8 °C. Området ligger i boreonemoral vegetasjonssone (Moen 1998) og 
innenfor sterkt oseanisk seksjon, O3t vintermild underseksjon (Moen 1998) som karakteriseres av 

særlig frostømfintlige planter. Undersøkelsesområdet og de registrerte naturtypene har, med unntak av 

kraftlinjen i nordøst, god arrondering. Det går en kraftlinje i nordøst og enkelte stier finnes også.  
 

Vegetasjon 

Området domineres av fattige vegetasjonstyper som røsslyng-blokkebærskog og knausskog med 

dominans av furu og blåbærskog med dominans av furu og bjørk. Det er også innslag av 

småbregneskog, lågurtskog på de rikeste partiene og noe edellauvskog. Boreale lauvtrær som osp og 
selje finnes spredt, mens varmekjære treslag som hassel og eik er det lite av.   

 

Skogstruktur og påvirkning 

Det ble ikke foretatt aldersboringer, men alder på skogen ser ut til å variere fra å være ung skog til 

skog i sein aldersfase.  
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Enkelte områder med gammel furuskog, muligens over 200 år, finnes også, bl.a. på de skrinneste 

områdene med knausskog, der trærne gjerne er seintvoksende og har smale stammer. Grovere furutrær 
med flattrykt krone, tykk bark, vridd stamme som smaler lite av mot toppen, og med grove og 

nedbøyde greiner, finnes sparsomt, og da gjerne i områder med noe dypere jorddekke.  

 
Sjiktningen i områdene med dominans av furu er noe variert, med både mindre og mer storvokste 

furutrær, og med enkelte boreale lauvtrær inne i mellom. I fuktige partier er det karakteristisk med 

relativt storvokste individer av einer. Generelt er det sparsomt med læger og gadd. Tydelige brannspor 
ble ikke observert. Samlet sett er det en relativt variert skogstruktur.  

 

Enkelte steder er furuskogene unge og er tydelig ensjiktet, noe som indikerer hogst i nyere tid. Enkelte 

plantefelt med gran og sitkagran ble også observert. Med unntak av dette, er det undersøkte området 
lite påvirket av nyere tids skogbruksaktiviteter. Hogst har nok likevel vært vanlig i hele området 

tidligere. Helt nordøst i området er det en kraftlinje, og bortsett fra denne, er det ingen inngrep. 

Arronderingen i undersøkelsesområdet og i kjerneområdene er derfor god.  
  

Kjerneområder 

Nedenfor beskrives hver av naturtypelokalitetene (kjerneområdene) etter malen for 

naturtypebeskrivelser gitt av Miljødirektoratet. I tillegg er det inkludert noe informasjon om lokalitene 

som var kartlagt fra før (Flynn & Gaarder 2012, Gaarder 2015, Knutsen & Moe 2002). 
Nummereringen av lokalitetene refererer til avgrensingene vist i kartet i figur 15.  

 

1 Vest for Lambøysundet 
Kystfuruskog, utforming purpurlyng-furuskog. Areal: 107 daa. 
Innledning: Omtalen er skrevet av Per Gerhard Ihlen, basert på eget feltarbeid sammen med Magnus Johan Steinsvåg, den 
29. september 2014. Kartleggingen er gjort i forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av skog 2014» på oppdrag fra 
Miljødirektoratet. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom Tjongspollen og Lambøysundet i Bømlo kommune i Hordaland. 
Berggrunnen består av uspesifiserte vulkanske bergarter og har innslag av grønnstein og amfibolitt på vestsiden. Ellers 
veksler området mellom bart fjell og et tynt løsmassedekke. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er kystfuruskog med utforming purpurlyng-furuskog (F1201). 
Røsslyng-blokkebærskog og knausskog, begge med dominans av furu, er de vanligste vegetasjonstypene. I en fuktig 

forsenkning sør i kjerneområdet er det blåbærskog. Innimellom er det også små partier med fattigmyr.  
Artsmangfold: Furu dominerer i tresjiktet og i busksjiktet finnes einer og noe rogn. I en liten forsenkning sør i kjerneområdet 
vokser også kristtorn. Feltsjiktet består av arter som blåbær, einstape, klokkelyng, purpurlyng (NT), røsslyng, smyle og 
tyttebær. I de små partiene med fattigmyr finnes blåtopp, pors, rome og stjernestarr. I bunnsjiktet finnes lavarter som 
kystreinlav og pigglav, og på nakent berg er heigråmose, kystpute og skjoldsaltlav vanlige. Epifyttfloraen er artsfattig. Av 
eksempler kan nevnes piggstry og ringstry (NT) på furu, Arthopyrenia analepta på rogn og dvergperlemose, kystskriftlav 
(VU) og Mycoporum antecellens på kristtorn. Det ble også samlet inn en ubestemt glanslav-art (Protoparmelia sp.). 
Innsamlingen er sendt til De naturhistoriske samlinger, Bergen Museum, for bestemmelse.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Med unntak av en kraftlinje som på østsiden av lokaliteten, er naturtypen intakt. Enkelte av 
trærne er trolig gamle og det er få hogstspor. Det er også litt gadd og læger her.  
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 
Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdiene vil være å unngå tekniske inngrep i lokaliteten. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en del av et større og kystnært skoglandskap med furu, der purpurlyng-furuskog er 
relativt vanlig.   
Verdivurdering: Lokaliteten er liten i areal, men har god tilstand, og enkelte furutrær er trolig gamle. Lokaliteten er artsfattig, 
men funnet av den ubestemte glanslav-arten er trolig biogeografisk interessant. Tre rødlistearter ble registrert, og forekomst 

av gadd og læger gir et potensial for rødlista sopparter. På bakgrunn av dette er lokaliteten vurdert som viktig (B-verdi). 

 

2 Midtøya 
Fattig boreonemoral regnskog. Areal: 49 daa.  
Innledning: Omtalen er skrevet av Per Gerhard Ihlen basert på eget feltarbeid den 29. september 2014.  Kartleggingen er 
gjort i forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av skog 2014» på oppdrag fra Miljødirektoratet. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord på Midtøya, mellom Tjongspollen og Lambøysundet i Bømlo 

kommune i Hordaland. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt, ellers er det bart fjell og tynt løsmassedekke. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtype er fattig boreonemoral regnskog. Blåbærskog med furu er den 
vanligste vegetasjonstypen. 
Artsmangfold: Furu dominerer i tresjiktet, og i busksjiktet finnes einer, rogn og kristtorn. Feltsjiktet består av arter vanlige i 
blåbærskog. På en bergvegg ble gullhårmose og putevrimose registrert. Epifyttfloraen er artsfattig, og av eksempler kan 
nevnes kystskriftlav (VU) på rogn, dvergperlemose på kristtorn og kattefotlav på furu.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ser ut til å være intakt. Det er få hogstspor, men de fleste furutrærne er trolig unge. 
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Det er lite av gadd og læger.  
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 
Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdiene vil være å unngå tekniske inngrep i lokaliteten. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en del av et større og kystnært skoglandskap med furu, der fattig boreonemoral 
regnskog kan finnes i bratte, nordvendte skråninger.  
Verdivurdering: Med grunnlag i faktaark om regnskog av Geir Gaarder (datert 11. juni 2014), oppnår lokaliteten middels 

vekt på artsmangfold, og lav vekt på størrelse, topografi, skogtilstand og styvingstrær. På bakgrunn av dette vurderes 
lokaliteten bare som lokalt viktig (C-verdi).  
 

3 Dyeldneset 
Kystfuruskog, utforming purpurlyng-furuskog. Areal:78 daa.  
Innledning: Omtalen er skrevet av Per Gerhard Ihlen, basert på eget feltarbeid sammen med Magnus Johan Steinsvåg den 29. 
september 2014. Kartleggingen er gjort i forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av skog 2014» på oppdrag fra 

Miljødirektoratet. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Dyeldneset i Tjongspollen, i Bømlo kommune i Hordaland. 
Berggrunnen består av konglomerat og noe grønnstein og amfibolitt. Bart fjell dominerer og enkelte steder er det et tynt 
løsmassedekke. Flere vertikale bergvegger er også karakteristisk. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtype er kystfuruskog med utforming purpurlyng-furuskog (F1201). 
Røsslyng-blokkebærskog og knausskog med dominans av furu er de vanligste vegetasjonstypene. 
Artsmangfold: Furu dominerer i tresjiktet, og i busksjiktet finnes noe einer. Feltsjiktet består av arter som blåbær, einstape, 
klokkelyng, purpurlyng (NT), røsslyng og smyle. Bergveggene ned mot sjøen har en del store eføy. Epifyttfloraen er 

artsfattig.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypen er intakt og enkelte av trærne er trolig gamle. Ingen spor etter hogst ble registrert.  
Det er også lite gadd og læger.  
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 
Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdiene vil være å unngå tekniske inngrep i lokaliteten. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en del av et større og kystnært skoglandskap med furu, der purpurlyng-furuskog er 
relativt vanlig.   
Verdivurdering: Lokaliteten er stor i areal, den har god tilstand, og enkelte furutrær er trolig gamle. Lokaliteten er artsfattig 

og ingen rødlistearter bortsett fra purpurlyng (NT) ble registrert. På bakgrunn av dette er lokaliteten bare vurdert som lokalt 
viktig (C-verdi). 

 

4 Lauvøya 
Kystfuruskog, utforming purpurlyng-furuskog. Areal: 24 daa.  
Innledning: Omtalen er skrevet av Per Gerhard Ihlen, basert på eget feltarbeid sammen med Magnus Johan Steinsvåg den 29. 
september 2014. Kartleggingen er gjort i forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av skog 2014» på oppdrag fra 

Miljødirektoratet. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Lauvøya i Tjongspollen, i Bømlo kommune i Hordaland. Berggrunnen 
består av konglomerat. Det er både bart fjell og steder med tynt løsmassedekke i området. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtype er kystfuruskog med utforming purpurlyng-furuskog (F1201). 
Røsslyng-blokkebærskog og knausskog med dominans av furu er de vanligste vegetasjonstypene. 
Artsmangfold: Furu dominerer i tresjiktet og i busksjiktet finnes noe einer. Feltsjiktet består av arter som blåbær, einstape, 
klokkelyng, purpurlyng (NT) og røsslyng. Epifyttfloraen er artsfattig, men funn av Micarea alabastrites på en furu kan 
nevnes.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypen er intakt og, Det ble ikke registrert spor etter nyere hogst på lokaliteten, men de 
aller fleste trærne er relativt unge, og det er lite gadd og læger her. En storvokst furu ble registrert.  
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 
Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdiene vil være å unngå tekniske inngrep i lokaliteten. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en del av et større og kystnært skoglandskap med furu, der purpurlyng-furuskog er 
relativt vanlig.   
Verdivurdering: Lokaliteten har god tilstand, men bare enkelte trær er gamle. Lokaliteten er også liten. Den er artsfattig, og 
ingen rødlistearter ble registrert bortsett fra purpurlyng (NT). På bakgrunn av dette er lokaliteten vurdert som lokalt viktig (C-
verdi). 

 

5 Øst for Lauvvikefjellet 
Kystfuruskog, utforming purpurlyng-furuskog. Areal: 260 daa.  
Innledning: Omtalen er skrevet av Per Gerhard Ihlen, basert på eget feltarbeid sammen med Magnus Johan Steinsvåg den 29. 
september 2014. Kartleggingen er gjort i forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av skog 2014» på oppdrag fra 
Miljødirektoratet. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsiden av Lauvvikefjellet, ved Tjongspollen i Bømlo kommune, 

Hordaland. Berggrunnen består mest av konglomerat, gabbro og amfibolitt. Det er både bart fjell og steder med tynt 
løsmassedekke i området. Flere vertikale bergvegger er også karakteristisk. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er kystfuruskog med utforming purpurlyng-furuskog (F1201). 
Røsslyng-blokkebærskog og knausskog med dominans av furu er de vanligste vegetasjonstypene. 
Artsmangfold: Furu dominerer i tresjiktet og i busksjiktet finnes noe einer. Feltsjiktet består av arter som blåbær, einstape, 
klokkelyng, purpurlyng (NT) og røsslyng. Epifyttfloraen er artsfattig.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Det ble ikke registrert spor etter nyere hogst i området. Det er flere partier med noe eldre 
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furuskog her, men lite gadd og læger.   
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 
Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdiene vil være å unngå tekniske inngrep i lokaliteten. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en del av et større og kystnært skoglandskap med furu, der purpurlyng-furuskog er 
relativt vanlig.   
Verdivurdering: Lokaliteten har ganske stort areal og god tilstand, men bare enkelte trær er trolig gamle. Lokaliteten er 

artsfattig og purpurlyng (NT) er eneste registrerte rødlistearten. Det er først og fremst størrelsen som gjør at lokaliteten blir 
vurdert som viktig (B-verdi). 

 

6 Døvika 
Gammel fattig edellauvskog, utforming gammel lindeskog. Areal: 8,4 daa 
Registrert av Flynn & Gaarder (2012) i forbindelse med handlingsplan for kystfuruskog. En liten lokalitet med edellauvtrær i 
et område som ellers består av fattig blåbærskog med furu. På bakgrunn av dette, og fordi rødlisteartene gul pærelav (NT), 

olivenlav (NT) og Thelopsis rubella (VU) ble registrert her, ble lokaliteten vurdert som viktig (B-verdi). 

 

7 Bergesneset 
Kystfuruskog, temperert regnskog med furu. Areal: 6,6 daa 
Registrert av Flynn & Gaarder (2012) i forbindelse med handlingsplan for kystfuruskog. En middels godt utvikla 
boreonemoral regnskog. Blåbærskog og småbregneskog er de vanligste vegetasjonstypene. Bjørk dominerer og i tillegg 
finnes en del furu og rogn og noe barlind (VU), hassel, kristtorn og svartor. Dvergperlemose ble funnet på bjørk. De rødlista 

lavartene gul pærelav (NT), kystskriftlav (VU), kyststry (VU), kystvortelav (VU), stjernerurlav (EN) og Arthonia 
cinnabarina (VU) ble registrert på lokaliteten. På bakgrunn av dette, og fordi lokaliteten har et typisk regnskogsmiljø, ble den 
vurdert som svært viktig (A-verdi).  

 

8 Sveneseidet 
Kystfuruskog, temperert regnskog med furu. Areal: 15 daa 
Registrert av Flynn & Gaarder (2012) i forbindelse med handlingsplan for kystfuruskog. En middels godt utvikla 

boreonemoral regnskog. Lokaliteten har stor variasjon, med både lågurtskog, svak lågurtskog, høgstaudeskog, 
småbregneskog og blåbærskog. Furu dominerer, og i tillegg finnes boreale treslag, og varmekjære treslag som hassel og 
barlind (VU). I feltsjiktet finnes en del edellauvskogsarter. Epifyttfloraen er artsrik, og av eksempler kan nevnes gul pærelav 
(NT) og stjernerurlav (EN) på hassel. På bakgrunn av forekomster av flere trua arter, ble lokaliteten vurdert som svært viktig 
(A-verdi).   

 

9 Linddalen 
Kystfuruskog, temperert regnskog med furu. Areal: 15 daa 
Registrert av Flynn & Gaarder (2012) i forbindelse med handlingsplan for kystfuruskog. En middels godt utvikla 
boreonemoral regnskog. Lokaliteten består av småbregneskog og blåbærskog med dominans av furu og med innslag av bjørk 
og rogn. Feltsjiktet er artsfattig, og det mest interessante karplantefunnet var hinnebregne på en bergvegg. På bergvegg ble 
det også gjort et mulig funn av pigghinnemose (VU). Av andre interessante funn kan nevnes dvergperlemose og kystskriftlav 
(VU) på bjørk, og stjernerurlav (EN) på rogn og hassel. På bakgrunn av forekomster av flere trua arter, ble lokaliteten vurdert 
som svært viktig (A-verdi).   

 

10 Lauvvikeskardet 
Regnskog, fattig boreonemoral regnskog. Areal: 33,9 daa 
Registrert av Gaarder (2015) i forbindelse kartlegging av kystfuruskog i Hordaland og Rogaland på oppdrag fra 
Miljødirektoratet. Blåbærskog er vanligst, men det er også innslag av lågurtskog, og furu er det vanligste treslaget. I tillegg 
finnes bl.a. bjørk, osp, kristtorn, rogn og hassel. Karplantefloraen har bare enkelte kalkkrevende arter og mosefloraen består 
mest av vanlige arter. Lavfloraen er mer spesiell, med arter som stjernerurlav (EN), gul pærelav (NT), kystskriftlav (VU), 
kystvortelav (VU), Arthonia ilicina og Micarea alabastristes.  Skogen er også i en gammelskogsfase med til dels grove 

læger. Størrelsen på lokaliteten og et rikt artsmangfold gjør at den er vurdert som svært viktig (A-verdi).  
 

11 Lauvvikefjellet   
Rikmyr, åpen intermediær og rikmyr i lavlandet. Areal: 29,9 daa 
Registrert av Gaarder (2015) i forbindelse kartlegging av kystfuruskog i Hordaland og Rogaland på oppdrag fra 
Miljødirektoratet. Dette er en stor rikmyr med bl.a. brunskjene (NT). Lokaliteten er vurdert som sært viktig (A-verdi). 

 

12 Hagardsfjellet nord  
Rikmyr. Areal: 11 daa 
Registrert av Knutsen & Moe i forbindelse med egne feltundersøkelser i 2002. Lokaliteten har flere mindre forekomster av 
ekstremrik myrvegetasjon, med bl.a. brunskjene og breiull, som til sammen er kartlagt som rikmyr. Lokaliteten er vurdert 
som viktig (B-verdi). 
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Figur 15. Tjongspollen (lok.8) med område tilbudt for vern og registrerte kjerneområder.  
 



 
Rådgivende Biologer AS Rapport 2083 58 

Artsmangfold 

De registrerte lokalitetene med purpurlyng-furuskog er generelt artsfattige, og det er forekomstene av 

purpurlyng (NT) som er viktige her. En annen karplante som er verdt å merke seg i denne naturtypen 
er til dels store individer av eføy på bergvegger mot sjøen. Lokaliteten vest for Lambøysundet er den 

mest artsrike av lokalitetene med purpurlyng-furuskog, og her ble rødlisteartene ringstry (NT) og 

kystskriftlav (VU) registrert på henholdsvis furu og kristtorn. Kystskriftlav ble funnet i en liten, fuktig 

forsenkning der også regnskogsartene dvergperlemose og Mycoporum antecellens ble registrert på 
kristtorn.  Andre typiske regnskogsarter som gul pærelav (NT), kyststry (VU), kystvortelav (VU), 

pigghinnemose (VU), stjernerurlav (EN) og Arthonia cinnabarina (VU) er kjent fra lokalitetene 

registrert som temperert regnskog med furu. I tillegg finnes arter som olivenfiltlav (NT) og Thelopsis 
rubella (VU) fra den eneste edellauvskogen i undersøkelsesområdet. Til å være et skogsområde 

hovedsakelig dominert av fattig vegetasjon og fattige naturtyper, er det samlet sett relativt artsrikt her.  

 

Tabell 15. Oppsummering av et utvalg av de registrerte artene fra Tjongspollen (lok. 8). 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 

Karplante Hymenophyllum wilsonii Hinnebregne - 

Karplante Erica cinerea Purpurlyng NT 

Karplante Schoenus ferrugineus Brunskjene NT 

Karplante Taxus baccata Barlind VU 

Mose Breutelia chrysocoma Gullhårmose - 

Mose Microlejeunea ulicina Dvergperlemose - 

Mose Plagiochila spinulosa Pigghinnemose VU 

Mose Tortella tortuosa Putevrimose - 

Lav Arthopyrenia analepta - - 

Lav Arthonia cinnabarina - VU 

Lav Arthonia ilicina - - 

Lav Felipes leucopellaea Kattefotlav - 

Lav Fuscopannaria mediterranea Olivenlav NT 

Lav Graphis elegans Kystskriftlav VU 

Lav Lecanactis abietina Gammelgranlav - 

Lav Lobaria pulmonaria Lungenever - 

Lav Micarea alabastrites - - 

Lav Mycoporum antecellens - - 

Lav Pertusaria multipuncta Kystvortelav VU 

Lav Pyrenula occidentalis Gul pærelav NT 

Lav Thelopsis rubella - - 

Lav Thelotrema lepadinum Vanlig rurlav - 

Lav Thelotrema petractoides Stjernerurlav  EN 

Lav Usnea flammea Ringstry NT 

Lav Usnea fragilescens Kyststry VU 

 

Vurdering og verdisetting 

Det tilbudte arealet er topografisk variert, med mange små koller, daler, bergvegger og myrer. 
Området domineres av røsslyng-blokkebærskog og knausskog med dominans av furu, og blåbærskog 

med dominans av furu og bjørk. I tillegg finnes noe blandingsskog, og en liten edellauvskog er også 

registrert her. Helt nordøst i området går det en kraftlinje, men bortsett fra denne, er ingen nyere 
tekniske inngrep registrert. Arronderingen i undersøkelsesområdet og i kjerneområdene er god. De 

største naturverdiene er knyttet til kjerneområdene kartlagt som temperert regnskog med furu, som 

tilsvarer fattig boreonemoral regnskog. De finnes spredt i området, men har sitt tyngdepunkt i sør. Fra 

disse er det kjent flere rødlistearter som for eksempel gul pærelav (NT), kystskriftlav (VU), kyststry 
(VU), kystvortelav (VU), pigghinnemose (VU), stjernerurlav (EN) og Arthonia cinnabarina (VU). 

Både disse og lokalitetene med purpurlyng-furuskog faller innenfor den rødlista naturtypen temperert 

kystfuruskog (Lindgaard & Henriksen 2011). 
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Det tilbudte arealet ligger i boreonemoral vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte mangler 

ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), er områdene med sterkt oseanisk furuskog 
viktige. Enkelte partier her vil til en viss grad falle inn under det som betegnes som "rikt hasselkratt" i 

Framstad mfl. (2003). Verdisettingen av viktige parametere for naturfaglige registreringer i skog er 

oppsummert i tabell 16. Her er også resultatene fra Flynn og Gaarder (2012), Gaarder (2015) og 
Knutsen & Moe (2002) inkludert. Samlet er det tilbudte området vurdert som nasjonalt verdifullt 

(***).  

 

Tabell 16. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Tjongspollen (lok. 8). Stjernesetting: 

- = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = kriteriet i liten grad 
tilfresstilles/er dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad tilfresstilles/er dårlig 

utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av stor verdi. De 

kartlagte rikmyrene er ikke med i vurderingene.  

Kjerneområde Urørt- 

het 

Stør- 

relse 

Topograf. 

variasjon 

Arron- 

dering 

Arts-

mangfold 

Rike 

veg.typer 

Dødved 

mengde 

Dødved 

kont. 

Treslags-

fordeling 

Gamle 

trær 

Samlet 

verdi 

1 ** * * * ** 0 * * * * ** 

2 * * * *** * 0 * * * * * 

3 ** * ** ** * 0 * * * * * 

4 * * * *** * 0 * * * ** * 

5 ** ** ** *** * 0 ** * * ** ** 

6 * * * *** ** * * * ** * ** 

7 ** * * *** ** * * * ** * *** 

8 ** * ** ** ** * * * ** * *** 

9 ** * * ** ** * * * ** * *** 

10 *** - *** - ** ** ** * ** ** *** 

11 *** - 0 - * * * 0 * * ** 

Hele området ** ** ** ** ** * ** * *** ** *** 
 

 

 
 

 
 

  

Figur 16. Tjongspollen (lok. 8). Øverst: Kystfuruskog, utforming purpurlyng-furuskog, vest for 

Lambøysundet (t.v.). Fattig boreonemoral regnskog på Midtøya (t.h.). Nederst: Kystfuruskog, 

utforming purpurlyng-furuskog, på Dyeldneset (t.v.). Kystfuruskog, utforming purpurlyng-furuskog, på 

Lauvøya (t.h.). 
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DJØNNO        

Referansedata   Lok. 9 

Fylke:  Hordaland 

Kommune  Ullensvang 

Dato feltreg:  9. september 2014 
UTMWGS sentralpunkt: 

Registrant:  

Vegetasjonssone:  

 32 V 374514 – 6704069 

Linn Eilertsen 

Boreonemoral 
Areal:  535 daa 

Høyde over havet: 

Verdi: 

 80 – 610 moh.  

** 

 

Feltarbeidet 

Området ble undersøkt av Linn Eilertsen den 9. september 2014. Det var oppholdsvær med tynt 

skydekke og bra lysforhold. Tidspunktet var bra for de aktuelle organismegruppene som skulle 

undersøkes (karplanter, moser og lav). Området ble godt undersøkt. Lokaliteten er svært bratt, men i 

hovedsak greit tilgjengelig. I nedre del er det blokkmark med tykt mosedekke som gjør 
fremkommeligheten noe vanskelig. Langs Åkreelvi er det bratte bergvegger som stedvis hindrer 

tilgang til elva.  

 

Utvelgelse av område 

Området inngår i prosjektet «Frivillig vern av skog 2014». Oppdragsgiver er Miljødirektoratet (MD). 
En rik blandingsskog i lavlandet (F13) er registrert fra før ved Vikaneset-Åkre og er gitt A-verdi. 

Nordøstlige del av denne lokaliteten inngår i undersøkelsesområdet, men ca. 2/3 del av lokaliteten 

ligger utenfor og sørvest for det undersøkte området. Lokaliteten er registrert av Holtan og Overvoll 
(2011). Det er gjort artsfunn av sopp av Geir Flatabø (Ulvik) innenfor undersøkelsesområdet, og 

Lindmo mfl. (1991) nevner funn av barlind (VU).  

 

Beliggenhet, naturgrunnlag og avgrensing 

Det undersøkte området ligger ved Djønno i Eidfjorden, ca. 10 km sørvest for Hardangerbrua i 

Ullensvang kommune. Berggrunnen består av granitt/granodioritt lengst vest og vulkanske bergarter 

øst i lokaliteten. Det er tynt løsmassedekke i stort sett hele området, og også en del bart fjell. To 
kløfter skjærer igjennom lia og i tilknytning til disse er det en del skredmateriale. Det er også noe 

blokkmark helt nederst i området.   

 
Årsnedbøren er i gjennomsnitt 1300 mm. Sommertemperaturen ligger i snitt på 15°C i juli. Februar er 

kaldeste måned med middeltemperatur på -1 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 6-7 

°C. Undersøkelsesområdet ligger i boreonemoral vegetasjonssone.  I følge Moen (1998) består sonen 

av edellauvskog med blant annet eik, ask, alm, lind og hassel, på de mest gunstige stedene. Ellers er 
sonen dominert av bjørke-, gråor- og barskoger. Området ligger i svakt oseanisk seksjon (O1), en 

seksjon der de mest typiske vestlige arter og vegetasjonstyper mangler (Moen 1998). 

 
Undersøkelsesområdet utgjør ca. 535 daa og har god arrondering. I nordøst og i sørvest er det 

plantefelter av gran.   

 

Vegetasjon 

I nedre del av området er det blokkmark med lågurt-edellauvskog og blåbær-edellauvskog. Fra 
omtrent høydekote 80 og oppover i det bratte terrenget er det blandingsskog med furu, osp, eik og 

bjørk som dominerende treslag. Lågurtskog er dominerende vegetasjonstype, men det er også en god 

del røsslyng-blokkebærskog og blåbærskog. Helt øverst i det undersøkte området er det blåbærskog 

med bjørk, og denne vegetasjonstypen er det også en del av inntil Åkreelvi, samt noe småbregneskog. 
Inntil Åkreelvi er det også noe gråor-heggeskog som er best utviklet i et parti med løsmasser på 

vestsiden av kløften.  
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Skogstruktur og påvirkning 

I undersøkelsesområdet er store deler av skogen i sein aldersfase. Særlig furu og osp har store 

dimensjoner, og mange av trærne er over 0,5 m i diameter. Det er partier med mye død ved i 
undersøkelsesområdet, og mye av dette er gadd og læger av osp, furu og eik. I disse partiene har den 

døde veden varierende nedbrytningsgrad, og noe er sterkt nedbrutt. Det finnes også en del yngre skog, 

men i mindre partier lengst øst i undersøkelsesområdet. Partier med grasdominert feltsjikt indikerer at 

det har vært beite her tidligere.   
 

Kjerneområder 

Nedenfor beskrives hver av naturtypelokalitetene (kjerneområdene) i undersøkelsesområdet etter 

malen for lokalitetsbeskrivelser gitt av Miljødirektoratet. I tillegg er det inkludert noe informasjon om 

lokalitetene som var kartlagt fra før. Nummereringen av naturtypene refererer til avgrensinger vist i 
kartet i figur 17. Kjerneområde 1, Vikraneset-Åkre, er avgrenset som en stor lokalitet med rik 

blandingsskog i lavlandet av Holtan & Overvoll (2011). Denne lokaliteten kunne trolig med fordel 

vært delt opp i flere lokaliteter, i hvert fall så det slik ut i den østlige delen av lokaliteten. Nedre deler 
av lokaliteten tilsvarer naturtypene rik edellauvskog og gammel fattig edellauvskog. Disse er 

imidlertid ikke avgrenset som egne kjerneområder gjennom denne undersøkelsen, da det under 

feltarbeidet ble lagt vekt på å undersøke områdene som ikke var kartlagt fra før.  

 

1 Vikaneset-Åkre 
Rik blandingsskog i lavlandet (F13). Areal: 907 daa (store deler ligger utenfor undersøkelsesområdet). 
Lokaliteten er beskrevet av Holtan & Overvoll (2011) i forbindelse med supplerende naturtypekartlegginger i Ullensvang 
kommune. Her finnes både gammel furuskog, ulike utforminger av rik edellauvskog og gammel fattig edellauvskog. Det er 
derfor valgt å kartlegge hele området som rik blandingsskog (F13). Mye av arealet er tørkeutsatt og består av rik lågurtskog, 
med innslag av høgstauder og store bregner i tilknytning til bekker eller sig. Det er innslag av både blåbærskog og 

røsslyngskog. Av arter er det registrert blant annet alm (NT), ask (NT), barlind (VU), krossved og lind. 
Lungeneversamfunnet er stedvis artsrikt og godt utviklet, med arter som buktporelav, grynfiltlav, lungenever, rund porelav, 
skrubbenever, sølvnever og vanlig blåfiltlav. Av registrerte sopparter kan nevnes kopperrød slørsopp (NT) gråsvart kremle 
(NT), oksetungesopp (NT), oransjemusserong (NT) og svart tvillingbeger (NT). Området er levested for hakkespetter, og 
både gråspett og kvitryggspett er observert. På bakgrunn av størrelsen på lokaliteten, at den velutviklet og intakt, med mye 
gammal skog samtidig som den er relativt artsrik og har potensial for rødlistede sopp, ble den vurdert som svært viktig (A-
verdi).  

 

2 Åkreelvi 
Bekkekløft og bergvegg (F09). Areal: 152 daa. 
Innledning: Omtalen er skrevet av Linn Eilertsen basert på eget feltarbeid den 9. september 2014. Kartleggingen er gjort i 
forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av skog 2014» på oppdrag fra Miljødirektoratet. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er avgrenset omtrent mellom ca. 190 og 350 moh. langs Åkreelvi, ved Åkre på 
nordsiden av Hardangerfjorden, vest for Djønno i Ullensvang kommune. Lokaliteten kan kanskje avgrenses lenger ned i 
Åkreelvi. Berggrunnen er fattig.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er bekkekløft og bergvegg, utforming bekkekløft (F0901). 
Dominerende vegetasjonstyper er blåbærskog, småbregneskog, gråor-heggeskog og blåbær-edellauvskog.  
Artsmangfold: Bjørk, gråor og rogn er dominerende treslag i bekkekløften. En og annen selje, osp og furu finnes også, samt 
en del hassel på vestsiden. I de frodigste partiene er det forholdsvis rikt med innslag av bringebær, ormetelg, taggbregne, turt, 
stornesle, skogburkne, enghumleblom, hengeving, fugletelg, vendelrot og sløke. I elva ble det kun registrert vanlige arter som 
knippegråmose, mattehutremose, bekketvebladmose, teppekildemose og bergpolstermose. På bergvegger i kløften var 
kystnever og blanknever vanlige arter, i tillegg til kysttornemose, musehalemose, krypsilkemose og galleteppemose. 
Blyhinnelav ble også registrert. Det ble heller ikke registrert spesielle eller sjeldne epifytter på trærne, men det vurderes å 
være potensial for slike funn. Som i den omkringliggende skogen var lungeneversamfunnet godt utviklet, med typiske arter 

som lungenever, rund porelav, stiftfiltlav og vanlig blåfiltlav.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er ikke påvirket av tekniske inngrep, men har enkelte oppslag av sitkagran fra 
nærliggende plantefelt i nord.   
Fremmede arter: Enkelte innslag av sitkagran ble observert.  
Skjøtsel og hensyn: Hogst og redusert vannføring i elva vil kunne være negativt for naturverdiene i lokaliteten.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en markert kløft i en skogkledd og bratt li. Det finnes flere liknende kløfter i 
distriktet.  
Verdivurdering: Lokaliteten er en middels stor, sørvendt bekkekløft med markerte bergvegger på begge sider. Ingen spesielle 

arter er registrert, og på grunn av den sørvendte eksposisjonen vurderes det å være begrenset potensial for funn av rødlistede 
lav og moser i kløften. Det må imidlertid påpekes at deler av lokaliteten er dårlig undersøkt på grunn av vanskelig 
tilgjengelighet og at disse partiene trolig har mer skyggefulle og fuktige forhold som er gunstige for eventuelle rødlistearter. 
På bakgrunn av dette vurderes lokaliteten å ha en B-verdi.  
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Figur 17. Djønno (lok.9) med området tilbudt for vern og registrerte kjerneområder. 
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Artsmangfold 

I nedre del av undersøkelsesområdet er det dominans av edellauvtrær med både ask (NT), alm (NT), 

eik, lind og hassel. Lenger opp i terrenget overtar bjørk, furu, osp og rogn i tresjiktet, men det er 

fortsatt en god del eik. I øvre del er det også en god del barlind (VU). Gråor, svartor, hengebjørk, hegg 
og selje finnes også. Det er en del variasjon av vegetasjonstyper, noe som gir grunnlag for et relativt 

stort artsmangfold i feltsjiktet. Av typiske karplanter i lågurtskogen kan nevnes breiflangre, 

legeveronika, markjordbær, myske, skogburkne, skogfiol, skogsalat, skogstjerneblom, bringebær, 
firblad, hengeaks, liljekonvall og skogsvinerot. Lungeneversamfunnet er stedvis artsrikt og godt 

utviklet, med arter som buktporelav, grynfiltlav, lungenever, rund porelav, skrubbenever, sølvnever og 

vanlig blåfiltlav. Av registrerte sopparter kan nevnes kopperrød slørsopp (NT), gråsvart kremle (NT), 

oksetungesopp (NT), oransjemusserong (NT) og svart tvillingbeger (NT). Potensialet for ytterligere 
funn av sjeldne og interessante sopparter vurderes som stort. Dette gjelder særlig arter knyttet til død 

ved.  

 

Tabell 17. Oppsummering av et utvalg av de registrerte artene fra Djønno (lok. 9). 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 

Karplante 

Karplante 

Taxus baccata 

Fraxinus excelsior 

Barlind 

Ask 

NT 

NT 

Karplante Ulmus glabra Alm NT 

Mose Homalothecium sericeum Krypsilkemose - 

Mose Porella arboris-vitae Galleteppemose - 

Lav Lobaria pulmonaria Lungenever - 

Lav Pectenia plumbea Vanlig blåfiltlav - 

Lav Lobaria amplissima Sølvnever - 

Lav Sticta fuliginosa Rund porelav - 

Lav 

Lav 

Sticta limbata 

Pannaria rubiginosa 

Grynporelav 

Kystfiltlav 

- 

- 

Sopp 

Sopp 

Sopp 

Sopp 
Sopp 

Cortinarius cupreorufus 

Russula albonigra 

Fistulina hepatica 

Tricholoma aurantium 
Holwaya mucida 

Kopperrød slørsopp 

Gråsvart kremle 

Oksetungesopp 

Oransjemusserong 
Svart tvillingbeger 

NT 

NT 

NT 

NT 
NT 

 

 

Vurdering og verdisetting 

Området omfatter en bratt skogkledd li med noe topografisk variasjon. To kløfter skjærer igjennom lia, 

og den største av disse dannes av Åkreelvi i nordøstlige del av det undersøkte området. Blandingsskog 

av furu, osp, eik og bjørk dominerer arealmessig, men det finnes også en del edellauvskog i nedre del. 

En stor del av skogen har en høy alder og de største naturverdiene finnes også her. 
Undersøkelsesområdet utgjør et middels godt arrondert skogsområde på grunn av plantet gran, bl.a. et 

ganske stort felt.   

 
Området ligger i boreonemoral vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte mangler ved 

skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), er det enkelte partier i de høyere liggende områdene 

som kan karakteriseres som eldre kystbjørkeskog. Den rike blandingsskogen vil i en viss grad dekke 
opp det som betegnes som oseanisk lågurtfuruskog, og her finnes også edellauvskog. I partier med 

mye eik kan områdene trolig klassifiseres til den rødlista naturtypen lågurt-eikeskog (Lindgaard & 

Henriksen 2011).    

 
Verdisettingen av viktige parametere for naturfaglige registreringer i skog er oppsummert i tabell      

18. Her er også resultatene fra Holtan & Overvoll (2011) inkludert. Samlet sett er det undersøkte 

området vurdert som regionalt verdifullt (**). Plantefelter av gran i det tilbudte området trekker 
verdien noe ned. De største verdiene er knyttet til den gamle skogen i sør (kjerneområde 1), som 

strekker seg langt utover undersøkelsesområdet.   
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Tabell 18. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Djønno (lok.9). Stjernesetting: - = 

kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = kriteriet i liten grad 
tilfresstilles/er dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad tilfresstilles/er dårlig 

utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av stor verdi. 

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

1 *** ** * ** ** ** ** *** ** *** ** *** 
2 *** * ** ** ** * * ** * ** * ** 
Hele området ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** * ** 

 
 

  

  

Figur 18. Djønno (lok.9). Øverst: Fra kjerneområde 1: Vikaneset–Åkre, rik blandingsskog i lavlandet 

(t.v.). Sterkt nedbrutt læger i kjerneområde 1 (t.h.). Nederst. Parti med mye barlind (t.v.). Bekkekløft i 
Åkreelvi (t.h.).   
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MØRE OG ROMSDAL  

 

PRESTAKSLA  

Referansedata   Lok. 10 

Fylke:  Møre og Romsdal 

Kommune  Nesset 

Dato feltreg:  22. september 2014 
UTMWGS sentralpunkt: 

Registrant:  

Vegetasjonssone:  

 32 V 451535 – 6957608 

Linn Eilertsen 

Boreonemoral 

Areal:  486 daa 
Høyde over havet:  80 – 560 

Verdi:  *** 

 

Feltarbeidet 

Området ble undersøkt av Linn Eilertsen den 22. september 2014. Det ble lagt vekt på å undersøke 
områdene som ikke var undersøkt fra før, dvs. østlige og nordlige del av undersøkelsesområdet. 

Midtre og sørlige del er bare sporadisk undersøkt fordi det tidligere er utført naturtypekartlegging 

(Jordal 2005) og supplerende feltundersøkelser her i 2012 av Geir Gaarder og John Bjarne Jordal. Det 

var sol og fint vær og bra lysforhold og tidspunktet på året var bra for de aktuelle organismegruppene 
som skulle undersøkes (karplanter, moser og lav).  

 

Utvelgelse av område 

Det utvalgte området inngår i prosjektet «Frivillig vern av skog 2014». Oppdragsgiver er 

Miljødirektoratet (MD). Nesset kommune har tidligere foretatt naturtypekartlegging (Jordal 2005) som 
er tilgjengelig i Naturbasen. I tillegg er det gjort en supplering av naturtypedata til Naturbase i Møre 

og Romsdal 2007, basert på eksisterende informasjon (Jordal 2007). Det er tidligere registrert fire 

naturtyper sør for Prestaksla; en rik edellauvskog nord for Boggetunnelen, med B-verdi, en rik 
edellauvskog ved Skerhalsen-Spelvika, nord for Ut-Bogge, med B-verdi, en gammel barskog ved 

Prestaksla sør, med A-verdi og en lokalitet med store gamle trær, med B-verdi, inntil veien ved Ytre 

Bugge.  
 

Beliggenhet, naturgrunnlag og avgrensing 

Det undersøkte området ligger ved Eresfjorden, sørvest for Eidsvåg i Nesset kommune. 

Undersøkelsesområdet er i et skoglandskap som dekker en sørvendt liside sør for Prestaksla og 

strekker seg fra kote 80 og opp til 560 m. Berggrunnen i det undersøkte området består av diorittisk til 
granittisk gneis og av amfibolitt og glimmerskifer. Det er bart fjell med stedvis tynt dekke og 

humusdekke/tynt torvdekke over berggrunnen i lokaliteten.  

 

Årsnedbøren er i gjennomsnitt 1550 mm. Sommertemperaturen ligger i snitt på 14°C i juli. Februar er 
kaldeste måned med månedlig middeltemperatur på -1 °C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger 

på 6°C. Undersøkelsesområdet ligger innenfor boreonemoral vegetasjonssone.  I følge Moen (1998) 

består sonen av edellauvskog med blant annet eik, ask, alm, lind og hassel, på de mest gunstige 
stedene. Ellers er sonen dominert av bjørke-, gråor- og barskoger. Hele området ligger innenfor klart 

oseanisk seksjon (O2), som karakteriseres av vestlige vegetasjonstyper og arter (Moen 1998).  

 

Undersøkelsesområdet utgjør ca. 486 daa og har en god arrondering med lite fysiske inngrep. Det er 
imidlertid enkelte forekomster av platanlønn i nedre del og et lite plantefelt av sitkagran nederst mot 

bebyggelse ved riksvegen i øst.  

 

Vegetasjon 

I nedre og midtre deler av området er det dominans av lågurtskog med store innslag av edellauvtrær. 
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Vegetasjonen blir gradvis fattigere lenger opp i terrenget og her finnes både røsslyng-

blokkebærfuruskog, blåbærskog og sparsomt med småbregneskog.  I det meste av 
undersøkelsesområdet er det blandingsskog av furu, osp, bjørk, hassel, rogn, ask og enkelte alm. Helt 

øverst i området overtar bjørk som dominerende treslag. I øst er det også en del ung skog av gråor. 

Ingen rødlista naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011) ble registrert. For artsmangfold, se eget 
kapittel nedenfor.  

 

Skogstruktur og påvirkning 

Området har mye gammel skog i midtre deler. Her finnes storvokste furu, osp og bjørk. En del av 

furuene har bl.a. avflatet kronestruktur og en vridd stamme. Det er også store mengder død ved, både 
gadd og læger av ulike dimensjoner. Den døde veden har stor variasjon i nedbrytningsgrad. Det er 

gjort en del plukkhogst i undersøkelsesområdet og i sør og øst er det yngre skog. Samlet sett regnes 

skogstrukturen som variert. Hogstpåvirkningen er relativt liten.  
 

Kjerneområder 

Nedenfor beskrives hver av naturtypelokalitetene (kjerneområdene) i undersøkelsesområdet etter 

malen for naturtypebeskrivelser gitt av Miljødirektoratet. I tillegg er det inkludert noe informasjon om 

naturtypene som var kartlagt fra før. Nummereringen av lokalitetene refererer til avgrensningene i 

figur 19.  
 

1 Vest for Hatlebakken 
Gammel fattig edellauvskog, utforming fattig hasselkratt (F0204). Areal: 13 daa. 
Innledning: Naturtypen er registrert av Linn Eilertsen basert på eget feltarbeid utført 22. september 2014. Kartleggingen er 
gjort i forbindelse med prosjektet «Frivillig vern av skog 2014» på oppdrag fra Miljødirektoratet. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger omtrent mellom kotene 174 og 300 m, i en bratt li øst for Prestaksla 
naturreservat i Nesset kommune i Møre og Romsdal.  Områdene rundt lokaliteten består for det meste av blandingsskog med 
furudominans. Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis og det er et usammenhengende eller tynt morenemateriale 
over berggrunnen.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en gammel fattig edellauvskog, utforming fattig hasselkratt 

(F0204). Naturtypen domineres av blåbærskog, men med innslag av en del lågurter.    
Artsmangfold: Hassel dominerer i tresjiktet, enkelte bjørk og furu finnes også. Feltsjiktet består blant annet av myske, 
skogstorkenebb, skogburkne, smyle, gauksyre, lundgrønnaks, skogsvinerot, enghumleblom, skogsalat og storfrytle. Av 
epifytter er det mye lungenever på hassel, i tillegg til vanlig smaragdlav, vanlig rurlav, vanlig skriftlav, Lecanora sp. og 
stiftfiltlav.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Mange av hasseltrærne er storvokste og relativt gamle. Skogen viser god kontinuitet og det er få 
hogstspor fra nyere tid. Enkelte forekomster av læger og gadd finnes spredt i naturtypen.  
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Arealbeslag eller hogst vil være negativt for lokaliteten.  
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er del av en større skogkledd li på nordsida av Eresfjorden.  
Verdivurdering: Naturtypen har et relativt lite areal og har en god tilstand. Hasseltrærne er storvokste og enkelte har trolig en 
høy alder. Feltsjiktet varierer og kan stedvis være artsrikt, men epifyttfloraen er forholdsvis artsfattig og består av vanlige 
arter. På bakgrunn av dette, er naturtypen er vurdert som viktig (B-verdi). 

 

2 Eresfjorden: Nord for Boggetunnelen 
Rik edellauvskog (F01). Areal: 27 daa. 
Naturtypen er registrert av Jordal (2005) i forbindelse med naturtypekartlegginger i kommunen. Området, som ligger i en 
bratt vest-nordvestvendt lauvskogsli nord for Boggetunnelen, er kartlagt som rik edellauvskog. Av vegetasjonstyper nevner 
Jordal (2005) alm-lindeskog, hasselkratt, gråor-almeskog og innslag av lågurtfuruskog. Av arter er det registrert myske, 
skogfiolbergasal, bergfrue, fingerstarr, firblad, furuvintergrøn, hengeaks, kratthumleblom, krossved, liljekonvall, lundrapp, 
maruarve, myske, nyresoleie, ramsløk, sanikkel, skogsvinerot, skogsvingel, skogvikke, storfrytle, svartbrukne, 
svarterteknapp, trollbær, vårerteknapp, vårskrinneblom, skogfaks og kjemesvingel. Lungenever og vanlig blåfiltlav ble også 
registrert. Området er verdisatt til B på grunn av godt utviklet edellauvskog med noen varmekjære planter og potensial for 

edellauvskogsarter av sopp.  

 

3 Eresfjorden: Skjerhalsen-Spelvika nord for Ut-Bogge 
Rik edellauvskog (F01). Areal: 93 daa (store deler ligger utenfor undersøkelsesområdet). 
Naturtypen er registrert av Jordal (2005) i forbindelse med naturtypekartlegginger i kommunen. Lokaliteten er i vest 
avgrenset på begge sider av riksvegen, et stykke sør for Nesset Prestegard. Mot øst er lokaliteten kun avgrenset nord for 
vegen, og grenser her til en annen lokalitet med rik edellauvskog: Nord for Boggetunnelen. I følge Jordal (2005) er det 

hasselkratt med overganger mot blåbærskog og lågurtskog med furu. Treslag er hassel, alm, furu, osp, rogn, ask, dunbjørk og 
hegg.  Av interessante plantearter nevnes begerhagtorn, breiflangre, fagerperikum, fingerstarr, hengeaks, kranskonvall, 
krossved, lundgrønaks, lundrapp, myske, ramsløk, sanikel, skogfaks, skogsvinerot, storfrytle og svarterteknapp. 
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Fagerperikum og ramslauk er interessante artsfunn fordi lokaliteten ligger langt fra kysten. Området er gitt en B-verdi på 
grunn av at det er en varmekjær edellauvskogslokalitet med et godt artsutvalg.  

 

4 Prestaksla sør 
Gammel barskog (F08). Areal: 133 daa. 

Lokaliteten er avgrenset i en bratt, sørvendt li like nordvest for Bugge og sør for Prestaksla prestegard i Nesset kommune. 
Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning og John Bjarne Jordal undersøkte lokaliteten to ganger i 2012, på oppdrag for 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal i forbindelse med supplerende kartlegging i kommunen. I følge Gaarder er dette en 
lokalitet med kvaliteter knyttet både til gammel og til rik skog. Svak lågurtskog dominerer, men det finnes også noe rik 
lågurtskog og høgstaudeskog.  Blåbærskog og lyngskog forekommer også. Furu, osp og bjørk er dominerende treslag. I østre 
og dels sørlige deler er det stedvis mye hasselkratt. Det er spredt med rogn og selje, samt flere små bestand av alm. I 
feltsjiktet er det registrert myske, vårerteknapp, lundgrønnaks, sanikkel, svartertknapp, skogsvingel, skogfaks, taggbregne og 
fagerperikum. En god del rødlistede sopparter ble registrert. Skogen er i aldersfase og da en langt fremskreden fase der det 

stedvis er oppløsningspreg med store mengder dødt trevirke.  Lokaliteten har en klar A-verdi. Slike konsentrasjoner av gamle 
og døde trær er meget sjeldne å finne og har ofte store forekomster av kravfulle og rødlistede arter.   

 

5 Ytre Bugge – gamle furutrær 
Store gamle trær (D12).  
Lokaliteten ligger på nordsiden av Eresfjorden, på Ytre Bugge, i Nesset kommune, Møre og Romsdal. Naturtypen er 
registrert av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning og John Bjarne Jordal i 2012. Den består i praksis av to furutrær. Trærne er 

ikke spesielt grove, men de er tydelig gamle og seintvoksende og står soleksponert, slik at de har utviklet til dels grov 
sprekkebark, et viktig livsmedioum for en del spesialisert insektarter. Det ble observert spor etter det som sannsynligvis er 
reliktbukk (NT). Lokaliteten er vurdert å ha B-verdi.  

 

Artsmangfold 

Artsmangfoldet i undersøkelsesområdet er stort. Av treslag er registrert furu, osp, bjørk, alm, ask, 

hassel, gråor, rogn, hegg og selje. Karplantefloraen er rik og variert med mange arter knyttet til 
lågurtskog som blant annet skogstorkenebb, skogsvinerot, skogsalat, enghumleblom, krossved, 

hengeaks, kranskonvall, liljekonvall og fagerperikum. Typiske edellauvskogsarter er også registrert: 

myske, skogfaks, vårerteknapp, skogsvingel, taggbregne og ramsløk. Lungeneversamfunnet er noe 
utviklet. Vanlige arter som lungenever, stiftfiltlav, kystfiltlav, skrubbenever og vanlig blåfiltlav 

dominerer, men det er også registrert mer kravfulle arter som sølvnever og olivenlav (NT). 

Soppfloraen er spesielt interessant med funn av hasselskrubb, almekullsopp (NT), skrukkeøre (NT), 
ospehvitkjuke (NT), vedalgekølle (NT), laksekjuke (NT) og tyrikjuke (NT). Gubbeskjegg (NT) ble 

registrert på furu helt nord i undersøkelsesområdet på befaringen i 2014.  Potensialet for ytterligere 

funn av sjeldne og rødlistede arter regnes som stort.    

 

Tabell 19. Oppsummering av et utvalg av de registrerte artene fra Prestaksla (lok. 10). 

Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus 

Karplante Fraxinus excelsior Ask NT 

Karplante Ulmus glabra Alm NT 

Sopp Leccinum pseudoscabrum Hasselskrubb - 

Sopp Hypoxylon vogesiacum Almekullsopp NT 

Sopp Auricularia mesenterica Skrukkeøre NT 

Sopp Antrodia pulvaniscens Ospehvitkjuke NT 

Sopp Multiclavula mucida Vedalgekølle NT 

Sopp Erastia salmonicolor Laksekjuke - 

Sopp Sidera lenis Tyrikjuke NT 

Lav Fuscopannaria mediterranea Olivenlav NT 

Lav Lobaria amplissima Sølvnever - 

Lav Lobaria pulmonaria Lungenever  

Lav Lobaria scrobiculata Skrubbenever - 

Lav Usnea diplotypus Steinstry - 

Lav Usnea subfloridana Piggstry - 

Lav Alectoria sarmentosa Gubbeskjegg NT 

Lav Parmeliella triptophylla Stiftfiltlav - 

Lav Pannaria rubiginosa Kystfiltlav  

Lav Calicium glaucellum Hvitringnål - 
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Figur 19. Prestaksla (lok. 10) med område for tilbudt vern og registrerte kjerneområder.  
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Vurdering og verdisetting 

Topografisk er undersøkelsesområdet lite variert og består av en bratt sørvendt li. Blandingsskog av 

furu, osp og bjørk dominerer arealmessig, men det finnes også en god del edellauvskog, særlig i nedre 
del. En stor del av skogen har en høy alder og de største naturverdiene finnes også her. Potensialet for 

ytterligere funn av rødlistede og sjeldne arter er stort. Området har spor etter plukkhogst, men utgjør et 

godt arrondert skogsområde.   

 
Området ligger i boreonemoral vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte mangler ved 

skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), er edellauvskogene, og til en viss grad områder som 

kan karakteriseres som oseanisk lågurtfuruskog, viktige i det tilbudte området. Ingen av naturtypene er 
rødlista (Lindgaard & Henriksen).   

 

Verdisettingen av viktige parametere for naturfaglige registreringer i skog er oppsummert i tabell 20. 
Kjerneområde 5 er ikke inkludert her, da denne lokaliteten kun omfatter to store furutrær inntil vegen 

ved Ytre Bugge. Her er det også inkludert resultatene fra feltundersøkelser av John Bjarne Jordal i 

2003 og 2012, samt av Geir Gaarder i 2012. Samlet er det undersøkte området vurdert til nasjonalt 

verdifullt (***).  
 

Tabell 20. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Prestaksla (lok. 10). Stjernesetting: - 
= kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = kriteriet i liten grad 

tilfresstilles/er dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad tilfresstilles/er dårlig 

utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av stor verdi. 

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

1 ** * * * ** * ** ** * ** ** ** 
2 ** * * ** *** ** *** ** ** ** ** *** 
3 ** * * ** *** ** *** ** * ** * *** 
4 *** ** * ** *** ** ** *** *** *** *** *** 
Hele området *** ** * ** *** ** *** ** ** *** ** *** 
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Figur 20. Prestaksla (lok. 10). Øverst: Rik blandingsskog i kjerneområde 1 (t.v.) og lungenever og 

vanlig blåfiltlav (t.h.). Nederst: Furulæger (t.v.) og gammel fattig edellauvskog i kjerneområde 1 

(t.h.).  
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VEDLEGG 

  

Vedlegg 1: Sporlogger fra befaringene i 2014.  
 

Aust-Agder. Navassfjell (Lok. 1). 

 
 

Aust-Agder. Storåna (Lok. 2). 
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Aust-Agder. Dåvassdalen (Lok. 3). 

 
 

Aust-Agder. Røymyråsen (Lok.4). 
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Rogaland. Hålandsdalen (Lok. 4). 
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Rogaland. Bråtveit (Lok. 6). 
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Rogaland. Jelsa (Lok. 7). 
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Hordaland. Tjongspollen (Lok. 8). 

 
 

Hordaland. Djønno (Lok. 9). 
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Møre og Romsdal. Prestaksla (Lok. 10). 

 


