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FORORD 

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Rådgivende Biologer AS gjennomført naturfaglige registreringer i 

et skogareal tilbudt for frivillig vern; Stokkadalen i Vindafjord kommune, Rogaland. Denne rapporten 
viser resultatene fra undersøkelsene av lokaliteten.  

 

Bergen, 28. november 2018 
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SAMMENDRAG 

Eilertsen, L. 2018. Naturfaglig registrering av skogareal tilbudt for frivillig vern. Stokkadalen, 

Vindafjord kommune. Rådgivende Biologer AS, rapport 2763, 146 sider, ISBN 978-82-8308-554-9.  
 

På oppdrag fra Miljødirektoratet er det gjort naturfaglige registreringer i et skogareal på 4054 daa tilbudt 

for frivillig vern; Stokkadalen i Vindafjord kommune, Rogaland.  
 

Det tilbudte området i Stokkadalen (*/**) domineres av blåbærskog med furu og bjørk i tresjiktet. Det 

finnes områder med gammel skog, men mye av skogen er også ganske ung. Deler av skogen bærer preg 

av beite og det er utført en del plukkhogst og små flatehogster. Tre naturtypelokaliteter er registrert 
innenfor området, to gamle furuskoger, en med B- og en med C-verdi, samt en naturbeitemark med B-

verdi. Ingen rødlistede naturtyper i skog ble registrert. Få rødlistearter er registrert og artsmangfoldet er 

fattig. Det vurderes å være noe potensiale for funn av sjeldne og rødlistede arter i områdene med gammel 
skog.  

 

Det tilbudte området vil fange opp skog i lavereliggende områder på høy bonitet, som er mangelfullt 
dekket i skogvernet.  
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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. Ved behandling av St. meld. 14 (2015-
2016) Natur for livet er det vedtatt et mål om 10 % skogvern. 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.  
 

Denne rapporten er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak og det er undersøkt et område i 

Rogaland, som er valgt ut av Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Rogaland. Området er vurdert etter 

Miljødirektoratet sin metodikk for vurdering av verneverdig skog og mangler i skogvernet er vurdert i 
forhold til Evaluering av norsk skogvern i 2016 (Framstad mfl. 2017).  

 

 

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. I beskrivelsen av lokaliteten er det gjengitt en tabell med et utvalg av de mest interessante 
artsforekomstene, tabell for verdivurdering, kart med avgrensingsforslag for vern med 

naturtyper/kjerneområder. I tillegg er det inkludert fotodokumentasjon. 

 

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. 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  

Det undersøkte området er gitt av Miljødirektoratet. Naturtypedata og informasjon om vern er undersøkt 

i Naturbasen (https://kart.naturbase.no/) og i Narin - lokalitetsdatabase for skog 

(http://www.borchbio.no/narin/). I tillegg er det gjort søk i Artsdatabankens artskart 

(http://artskart.artsdatabanken.no/).  
 

BELIGGENHET, NATURGRUNNLAG  

Beliggenheten, inkludert høydespennet og eksposisjonen, 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 hentet fra nettsiden eklima.met.no. 
Inndelingen av vegetasjonssoner og -seksjoner følger Moen (1998). Siden området skal undersøkes for 

mulige skogverninteresser, er inngrep som granplantefelt, hogstflater og skogsbilveier normalt ikke 

inkludert i naturtypene, men kan finnes ellers i det undersøkte området. 
 

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. 

https://kart.naturbase.no/
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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 etter DN-håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 2007) i det 
undersøkte 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 (Henriksen & Hilmo 2015). Alle interessante artsfunn er gjengitt i egen 
samletabell. Interessante artsfunn er koordinatfestet med GPS (datum EUREF89/WGS84) og dataene 

vil bli sendt til Artsdatabankens Artskart. 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.  

 

Artsbestemmelser er for øvrig utført av Linn Eilertsen i felt og innsamlet materiale er artsbestemt vha 
mikroskopering av Conrad J. Blanck hos Rådgivende Biologer. Torbjørg Bjelland (Universitetet i 

Stavanger) har bistått med artsbestemmelsene.  

 

AVGRENSING OG ARRONDERING 

Her er det undersøkte områdets arrondering beskrevet og avgrensingsforslaget til vern er begrunnet. 

 

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 

 

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.  
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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. Edellauvskoger, 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  
 

Død ved – kontinuitet 

* lav kontinuitet 

** større partier med middels kontinuitet 
*** Store partier med høy kontinuitet 
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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 lauvtrær, edellauvtrær 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 

 



 

Rådgivende Biologer AS 10 Rapport 2763 

ROGALAND 

STOKKADALEN 

Referansedata   Lok. 1 

Fylke:  Rogaland 

Kommune  Vindafjord 

Dato feltreg:  30. og 31. august 2018 
UTMWGS sentralpunkt:  32N 320155; 6598209 

Registrant:  Linn Eilertsen 

Vegetasjonssone:  Sørboreal 
Areal:  4054 daa 

Høyde over havet:  140-580 moh 

Verdi:  */** 

 

FELTARBEIDET 

Området ble undersøkt av Linn Eilertsen den 30. og 31. august 2018. Det var fine værforhold begge 
dagene. Tidspunktet var bra for å fange opp både karplanter, moser, lav og sopp. Arealer over tregrensa 

i nordlige del av området er ikke undersøkt, ellers er området godt dekket.  

 

UTVELGELSE AV OMRÅDE 

Det undersøkte området er valgt ut av Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Rogaland. Det er 
gjennomført større kartlegginger av naturtyper i Rogaland fylke i 2008 og 2011, hvor områder i Ølen 

og Vindafjord også ble undersøkt (Jordal & Johnsen 2009; 2011). I forbindelse med en masteroppgave 

ble det også gjennomført naturtypekartlegging i Vindafjord kommune i 2010 (Dalen 2010). Resultatene 
fra disse undersøkelsene er tilgjengelige i Miljødirektoratets Naturbase (https://kart.naturbase.no/). Det 

finnes ingen registreringer innenfor undersøkelsesområdet i Stokkadalen, hverken av naturtyper i 

Naturbasen, skoglokaliteter i Narin (http://www.borchbio.no/narin/) eller rødlistearter i 

Artsdatabankens artskart (https://artskart.artsdatabanken.no). 
 

BELIGGENHET, NATURGRUNNLAG  

Det undersøkte området ligger ca. 5 km øst for bygda Åmsosen i Vindafjord kommune og omfatter blant 

annet gårdsbruket Torstveit, som ligger nordøst for Stokkadalsvatnet. Gårdsbruket ligger omtrent i 

midten av området. I sør inngår nordsiden av Hovåsen og i nord sørsiden av Høgafjellet. 
Stokkadalsvatnet inngår såvidt (145 moh.). Med unntak av dyrka mark og innmarksbeite rundt gården 

Torstveit, består området i hovedsak av bar- og løvskog på middels rik berggrunn (fyllitt/glimmerskifer). 

Løsmassene er for det meste tynn morene, men på de høyeste og bratteste partiene finner man bart fjell.  
 

Årsnedbøren i området er i gjennomsnitt 2440 mm (1961-1990, Vikedal, eKlima). Sommertemperaturen 

ligger i snitt på 14,1 °C i juli og februar er kaldeste måned med middeltemperatur på 0 °C (1961-1990, 
Vikedal, eKlima). Middeltemperaturen i løpet av et år ligger på 6,8 °C (1961-1990, Vikedal, eKlima). 

Området ligger i sørboreal vegetasjonssone og innenfor klart oseanisk seksjon, O2 som karakteriseres 

av vestlige arter og vegetasjonstyper med en del svakt østlige trekk, noe som henger sammen med lavere 

vintertemperatur (Moen 1998).  
 

VEGETASJON 

Det tilbudte området har en del variasjon i vegetasjonstyper, men ingen rike vegetasjonstyper ble 

registrert. Blåbærskog (A4 jf. Fremstad 1997) er klart dominerende, med innslag av røsslyng-

blokkebærfuruskog (A3) på tørre koller. Kun inntil små elver i området er det innslag av lågurter som 
vendelrot, markjordbær og lignende, men det dannes ikke egne lågurtskoger.  

https://kart.naturbase.no/
http://www.borchbio.no/narin/
https://artskart.artsdatabanken.no/
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På flate partier er det smale belter med gråor-heggeskog (C2) langs noen av bekkene. Furu og bjørk er 

dominerende treslag i skogspartiene. I sør er det også en del plantet gran. Ellers er det en god del rogn 
og sparsomt med andre treslag som gråor, selje og osp. Varmekjære treslag er omtrent fraværende, kun 

et par eik og en ask (VU jf. Henriksen & Hilmo 2015) ble observert.  

 
Det er flere små partier med myr i det undersøkte området, kun fattige myrtyper (K3) ble registrert. Det 

er også en del kulturmark rundt gårdsbruket, både dyrka mark og innmarksbeite. Flere av beitemarkene 

er preget av gjødsling og oppslag av busker og trær. En av beitemarkene har fortsatt gode kvaliteter og 

er avgrenset som kjerneområde.  
 

SKOGSTRUKTUR OG PÅVIRKNING 

Det tilbudte området har samlet en stor variasjon i skogstruktur, som skyldes varierende grad av 

påvirkning. Her finnes ung gjengroingsskog på gammel beitemark, noe eldre bjørkesuksesjoner i 

områder som trolig har vært skogsbeite, samt partier med middelaldrende til noe eldre furuskog. Deler 
av området er fortsatt i bruk som utmarksbeite for sau og gris. Det er flere store hogstfelter i området, 

og skogen bærer også preg av tidligere hogst. SatSkog sine alderskart estimerer at mesteparten av skogen 

er mellom 41-80 år. Noen mindre skogspartier blir på alderskartene anslått å være over 80 år.  
 

De eldste skogspartiene finnes helt sør i området, i lia opp mot Hovåsen. Det er også noe eldre skog 

nordøst for gården, og helt nord i det tilbudte området (over 300 moh.). I disse områdene dominerer 
furu, men det er også en del eldre bjørk og rogn. Furuene er høyvokste og har noen steder store 

dimensjoner, men få har OBH over 100 cm, de fleste er rundt 60 cm. Det er noe død ved i de eldre 

skogspartiene, både liggende og stående. Et par relativt ferske furustubber i hogstfeltet nærmest gården 

ble talt til å være rundt 150 år. To områder er på bakgrunn av undersøkelsene avgrenset som 
kjerneområder med gammel furuskog. Det største området er helt sør, har en litt grov avgrensing og 

inneholder også partier med yngre skog. Samlet utgjør dette området et større parti med litt eldre skog 

som har potensiale for utvikling av et større artsmangfold på sikt. Her er det i partier en del død ved, 
både stående og liggende. Det minste kjerneområdet ligger nordøst for gården. Partiene med litt eldre 

skog helt nord i området (over 300 moh.) er spredte og vanskelig å avgrense som kjerneområder.  

 

KJERNEOMRÅDER 

1. N for Hovåsen 

Gammel furuskog (F08). Areal: 387 daa. 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Linn Eilertsen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 30. august 2018. 
Kartleggingen er gjort i forbindelse med naturfaglige registreringer av områder tilbudt for frivillig vern på oppdrag 

av Miljødirektoratet. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er avgrenset i en li på nordsida av Hovåsen, som ligger sørøst for 

Stokkadalsvatnet i Vindsfjord kommune.  Berggrunnen består av fyllitt/glimmerskifer. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er gammel furuskog (F08) og vegetasjonstypen er 

blåbærskog (A4). 

Artsmangfold: Tresjiktet er dominert av furu men det er også en del innslag av bjørk og noe rogn. I feltsjiktet er 

det kun registrert typiske arter for blåbærskoger som blåbær, sisselrot, hengeving o.l. Epifyttfloraen er fattig. På 

død ved av furu er det hvitringnål (Calicium glaucellum) og fausknål (Chaenotheca brunneola).  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er i god tilstand med kun spredte spor fra plukkhogst. Lokaliteten 

avgrenses mot et lite hogstfelt i nord. Noen furuer har større dimensjoner (over 100 cm OBH). Det fins en del død 

ved, både stående og liggende. SatSkog sine alderskart estimerer en alder på rundt 80 år i deler av skogen, trolig 
er noen partier enda eldre, mellom 100 og 150 år.   

Fremmede arter: Ingen registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å unngå hogst og treslagsskifte. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et større skogs- og myrlandskap.  

Verdivurdering: Lokaliteten er middels stor, og har gjennomgående god tilstand, med litt preg av plukkhogst. 

Skogen har en variert alder med både yngre og eldre trær med noen litt stående- og en del liggende død ved. Det 

er lite variasjon i nedbrytningsgrad av død ved, det meste er lite nedbrutt. Det er potensial for rødlistefunn, særlig 

av lav på død ved av furu. Selv om skogen ikke er veldig gammel har lokaliteten en middels størrelse og potensiale 

for utvikling av større verdier på sikt. På bakgrunn av dette regnes lokaliteten som viktig (B). 
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2. NØ for Torstvet 

Gammel furuskog (F08). Areal: 63 daa. 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Linn Eilertsen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 30. august 2018. 

Kartleggingen er gjort i forbindelse med naturfaglige registreringer av områder tilbudt for frivillig vern på oppdrag 

av Miljødirektoratet. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er avgrenset i en sørvendt li øst for Torstvet og nordøst for 

Stokkadalsvatnet i Vindsfjord kommune.  Berggrunnen består av fyllitt/glimmerskifer.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er gammel furuskog (F08) og vegetasjonstypen er 
blåbærskog (A4). 

Artsmangfold: Tresjiktet er dominert av furu men det er også en del innslag av bjørk og noe rogn. I feltsjiktet er 

det kun typiske arter for blåbærskoger som blåbær, sisselrot, hengeving o.l. Epifyttfloraen er fattig. På død ved av 

furu er det hvitringnål (Calicium glaucellum) og fausknål (Chaenotheca brunneola). 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er i god tilstand med kun spredte spor fra plukkhogst. Lokaliteten 

avgrenses mot et lite hogstfelt i nord. Noen furuer har større dimensjoner (over 100 cm OBH). Det fins en del død 

ved, både stående og liggende. SatSkog sine alderskart estimerer en alder på rundt 80 år i deler av skogen, trolig 

er noen partier enda eldre, mellom 100 og 150 år.   

Fremmede arter: Ingen registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å unngå hogst og treslagsskifte. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et større skogs- og myrlandskap.  
Verdivurdering: Lokaliteten er relativt liten og har gjennomgående god tilstand, med litt preg av plukkhogst. 

Skogen har en variert alder med både yngre og eldre trær, litt stående og en del liggende død ved. Det er lite 

variasjon i nedbrytningsgrad av død ved, det meste er lite nedbrutt. Det er potensial for rødlistefunn, særlig av lav 

på død ved av furu. Selv om skogen ikke er veldig gammel har lokaliteten potensiale for utvikling av større verdier 

på sikt. På bakgrunn av dette regnes lokaliteten som lokalt viktig (C). 

 

3. Torstvet 

Naturbeitemark (D04). Areal: 5 daa. 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Linn Eilertsen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 30. august 2018. 

Kartleggingen er gjort i forbindelse med naturfaglige registreringer av områder tilbudt for frivillig vern på oppdrag 

av Miljødirektoratet. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturbeitemarken er avgrenset øst for gårdsbygninger på Torstvet. Den er omgitt 

av skog i nord og øst, og er avgrenset mot bilvei i sør. Berggrunnen består av fyllitt/glimmerskifer.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er naturbeitemark (D04) og vegetasjonstypen er frisk 

fattigeng (G4). 

Artsmangfold: Typiske karplanter i naturbeitemarken er kystmaure, tepperot, engkvein, gulaks, markjordbær, 

geitsvingel, engfrytle, stjernestarr og engfiol. Det ble også gjort et funn av en beitemarksopp i rødsporeslekten 

(Entoloma sp.), som ikke lot seg artsbestemme. Det vurderes å være noe potensiale for funn av rødlistede 

beitemarksopp i lokaliteten.  

Bruk, tilstand og påvirkning: I nedre del av lokaliteten er det laget en grøft. Ellers er beitemarken i hevd og det er 

lite preg av gjødsling.  

Fremmede arter: Ingen registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å unngå hogst og treslagsskifte. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten inngår i et større kulturlandskap.   

Verdivurdering: Lokaliteten er i hevd, og vurderes å ha god tilstand, tross et fysisk inngrep i form av grøft. 

Artsmangfoldet er middels og ingen rødlistearter ble registrert, men det vurderes å være noe potensiale for dette.  

På bakgrunn av dette regnes lokaliteten som viktig (B). 

 

ARTSMANGFOLD 

Artsmangfoldet i det undersøkte området er ikke spesielt stort. Karplantefloraen er typisk for 

vegetasjonstypene som er registrert og epifyttfloraen (lav, moser og sopp) er fattig.  Det er mye algevekst 
på trærne. Hengelav er bortimot fraværende, både på bar- og løvtrær. På død ved av furu ble det registrert 

noen få arter med knappenålslav. Den vanlige arten hvitringnål er dominerende art på dette substratet. 

Det ble også registrert en del sopp på bjørk. Rogn er et viktig treslag i furuskoger i kystnære strøk, og 

det ble lagt særlig vekt på å undersøke rogn i det tilbudte området. Epifyttfloraen på rogn var imidlertid 
fattig. Kun vanlige arter som for eksempel hjelmblæremose og vanlig skriftlav ble registrert. Det er noen 

få bergvegger i det undersøkte området, og heller ikke på disse ble det registrert interessante lav- eller 

mosearter. Lungeneversamfunnet var omtrent helt fraværende, både på trær og på berg. Et eksemplar av 
skålfiltlav ble registrert på stammen av en bjørk i nordlige del.  
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Ingen sjeldne eller rødlistede arter ble altså registrert, men det er noe potensiale for funn av særlig 

rødlistede lav knyttet til død ved.  
 

Tabell 1. Oppsummering av et utvalg av de registrerte artene fra Stokkadalen.  

Organismegruppe Vitenskapelige navn Norske navn Rødlistestatus 

Karplante Fraxinus excelsior Ask VU 

Lav Calicium glaucellum Hvitringnål  

Lav Chaenotheca brunneola Fausknål  

Lav Protopannaria pezizoides Skålfiltlav  

 

AVGRENSING OG ARRONDERING 

Det undersøkte området har et areal på 4054 daa og har middels god arrondering med en del tekniske 

inngrep. Området blir delt i to av en bilvei, det går en skogsbilvei opp i lia ovenfor gården i nord og mot 

Hovåsen i sør. I tillegg er det en kraftlinje som går på tvers av området i nord.  
 

VURDERING OG VERDISETTING 

Blåbærskog er klart dominerende vegetasjonstype i det meste av det tilbudte området og furu og bjørk 

er dominerende treslag. Det finnes områder med eldre furuskog noen steder, men mye av skogen er 

relativt ung. Totalt sett er det ganske stor variasjon i alder på trærne og sjiktning på skogen i det tilbudte 
området. Vegetasjonen preges av tidligere og eksisterende beite.    

 

Tre naturtypelokaliteter er registrert innenfor området, to gamle furuskoger, derav en med B- og en med 

C-verdi, samt en naturbeitemark med B-verdi. Ingen rødlistede naturtyper i skog (Lindgaard & 
Henriksen 2011) ble registrert. 

 

Ingen rødlistearter var registrert i det undersøkte området fra før og på befaringen i 2018 ble det kun 
registrert en ask (VU). Det vurderes å være noe potensiale for funn av rødlistede arter, først og fremst 

av lav på død ved av furu. Basert på feltundersøkelsene er det imidlertid lite grunn til å tro at det finnes 

store forekomster av sjeldne og rødlistede arter i det tilbudte området.     
 

Det tilbudte området vil fange opp skog i lavereliggende områder på høy bonitet, som er mangelfullt 

dekket i skogvernet ifølge Framstad mfl. (2017).  Området inneholder ikke viktige naturtyper som er 

mangelfullt dekket i skogvernet på Vestlandet.  
 

Verdisettingen av viktige parametere for naturfaglige registreringer i skog er oppsummert i tabell 2. 

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

Tabell 2. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Stokkadalen. Stjernesetting: - = kriteriet 

ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = kriteriet i liten grad tilfredsstilles/er 

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

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

Kjerne 

områd. 

Urørt- 

het 

Stør- 

relse 

Topog.variasj. Veget. 

variasjon 

Arron- 

dering 

Arts-

mangf. 

Rike 

veg.- 

typer. 

Død 

ved 

mngd. 

Død 

ved 

kont. 

Tre- 

slags- 

forde. 

Gamle 

trær 

Samlet 

verdi 

1 *** * * * *** * 0 ** */** * ** ** 

2 *** * * * ** * 0 ** */** * ** */** 

Samlet ** ** ** * * * 0 ** * * ** */** 
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Figur 1. Øverst: Beitemark ved Torstveit (kjerneområde 3) (t.v.). Utsikt mot Stokkadalsvatnet fra 

hogstfelt i sør (t.h.). Nederst: Eldre, skrinn furuskog helt nord i kjerneområde 1 (t.v.). Parti med en del 

død ved i kjerneområde 1 (t.h.).  
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Figur 2. Det tilbudte området Stokkadalen med registrerte kjerneområder.  
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