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FORORD 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag fra Bjørnafjorden kommune utarbeidet en verdivurdering for 

tre områder; Raudlio, Krokvatnet og Stokkedalen. Verdivurderingen er basert på metodikken i M-1941 

og omfatter deltemaene naturtyper, arter og økologiske funksjonsområder og landskapsøkologiske 

funksjonsområder. 

 

Rapporten er utarbeidet av Christine Pötsch, som er M.Sc. i biodiversitet og økologi i Rådgivende 

Biologer, og Lars Ågren som driver enkeltmannsforetak. Botaniske undersøkelser er utført av Christine 

Pötsch den 29. og 30. september 2021 og ornitologiske undersøkelser er utført av Lars Ågren den 23. 

og 25. juni 2021. Det er kun utført feltundersøkelser i Raudlio og Krokvatnet, for Stokkedalen er 

verdivurderingen basert på eksisterende informasjon.  

 

Rådgivende Biologer AS takker Bjørnafjorden kommune ved Arne Richard Stadaas for oppdraget.  

 

 

Bergen, 17. desember 2021 
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SAMMENDRAG 

Pötsch, C og L. Ågren 2021. Raudlio, Krokvatnet og Stokkedalen, Bjørnafjorden kommune. 

Verdivurdering av naturmangfold. Rådgivende Biologer AS, rapport 3534, 23 sider, ISBN 978-

82-8308-882-3. 

 

På oppdrag for Bjørnafjorden kommune er det utarbeidet en verdivurdering av naturmangfold for 

Raudlio, Krovatnet og Stokkedalen, som skal bli bedre tilrettelagt for friluftsliv. Kartleggingen omfatter 

botaniske og ornitologiske undersøkelser i to av tre områder, i Stokkedalen er verdivurderingen basert 

på eksisterende informasjon.  

 

DAGENS MILJØTILSTAND 

De undersøkte områdene ligger i Bjørnafjorden kommune, ca. 2,5-5 km nord-øst fra Syfteland og øst 

for Gåssandvatnet. «Raudlio» omfatter området rundt Insta Raudlivatnet og terrenget litt nord og øst for 

dette. «Krokvatnet» omfatter arealet rundt Krokvatnet og Sagelva ned mot Gåssandvatnet. 

«Stokkedalen» omfatter selve Stokkedalen fra Gåssandvatnet opp mot Møsnuken. Det finnes noen 

hytter, skogsveier og markerte stier i området. Ved Krokvatnet fører det en vei inn til el-verk og 

demning, men området er ellers lite tilrettelagt for bruk, det er ingen bro som krysser elven og ingen 

markerte stier rundt Krokvatnet.  

 

Det ble kun registrert fattige vegetasjonstyper som blåbær- og bærlyngskog under feltundersøkelsene i 

september 2021. Innimellom er det fattige jordvannsmyrer. Furuskog er mest vanlig, men i partier finner 

man fattig eikeskog. Generelt er skogen relativt ung (hogstklasse 4) med innslag av noen eldre partier 

og trær, men det ble ikke registrert gammel skog. I både Raudlio og Krokvatnet er det innslag av 

kulturarter, flere mindre granplantefelt og fremmede arter.  

 

For fugl er Raudlio og Krokvatnet gode levesteder og funksjonsområder, og det er særdeles fuglerikt. 

Registrerte arter hekker også med høy grad av sannsynlighet i området. Samlet ble det registrert 37 

fuglearter (26 ved Raudlio og 31 ved Sagelva og Krokvatn). Ved Stokkedalen er det fra før kun registrert 

6 vanlige arter av fugl. 

 

VERDIVURDERING 

Det ble ikke registrert naturtyper jf. Miljødirektoratets instruks i de to områdene som ble kartlagt og alle 

observerte vegetasjonstyper er vanlige. Basert på eksisterende informasjon vurderes det som lite 

sannsynlig at det finnes naturtyper i Stokkedalen. Elvene som inngår i de undersøkte områdene, har 

status som rødlistede naturtyper.  

 

Fire rødlistede arter, gjøk (NT), granmeis (VU), grønnfink (VU) og fiskemåke (VU), ble hørt og 

observert og hvitryggspett ble registrert i Raudlio og Krokvatnet. Hvitryggspetten er ikke rødlistet, men 

er en hensynskrevende art. Samlet vurderes de undersøkte områdene å ha stor verdi som 

funksjonsområder for rødlistede fuglearter (delområde 1 og 2). I Stokkedalen er det ikke registrert noen 

rødlistede arter og influensområdet vurderes derfor å ha noe verdi som leveområde for vanlige arter 

(delområde 7). 

 

De to områdene ligger innenfor nedbørfeltet til Oselvvassdraget. Oselvvassdraget er vernet og det er 

registrert elvemusling (VU) flere steder i vassdraget blant annet i området mellom Insta og Ysta 

Raudlivatn og i Nordelva. Begge Raudlivatna og Nordelva har stor verdi som funksjonsområde for 

elvemusling og fisk (delområde 3). Krokvatnet (delområde 4) har noe verdi som funksjonsområde for 

fisk og Sagelva og Stokkedalselva har middels verdi som rødlistede naturtyper (delområde 5 og 6).   
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     Delområde Type Verdi 

1 Influensområde Raudlio Funksjonsområder for vanlige arter og rødlistede fuglearter (VU) Stor 

2 Influensområde Krokvatnet Funksjonsområder for vanlige arter og rødlistede fuglearter (VU) Stor 

3 Raudlivatnet, Nordelva Funksjonsområde for elvemusling (VU), rødlistet naturtype Stor 

4 Krokvatnet Funksjonsområde for fisk. Noe 

5 Sagelva Rødlistet naturtype elvevannmasser Middels 

6 Stokkedalselva Rødlistet naturtype elvevannmasser Middels 

7 Influensområde Stokkedalen Funksjonsområde for vanlige arter Noe 
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OPPDRAGET 

I forbindelse med at det planlegges tilrettelegging av friluftsliv av tre områder i Bjørnafjorden kommune, 

er det foretatt en kartlegging av naturmangfoldet i to av områdene; Raudlio og Krokvatnet. I tillegg er 

det samlet inn eksisterende informasjon om naturmangfoldet i Stokkedalen. De tre områdenes 

avgrensing er vist på en grov skisse figur 1, motatt av Bjørnafjorden kommune. Raudlio omfatter Insta 

Raudlivatnet og terrenget ovenfor i nordvestvendt skråning ved Bøskaret og ligger rett inn til grensen 

mot Bergen kommune. Krokvatnet omfatter et parti langs Sagelva og østover rundt Krokvatnet. 

Stokkedalen omfatter selve Stokkedalen fra Gåssandvatnet og opp mot Møsnuken. Alle områdene 

inngår i nedbørfeltet til Oselvvassdraget som er et vernet vassdrag. 

 

 

Figur 1. Kartskisse over de tre områdene som skal tilrettelegges for friluftsliv, mottatt av Bjørnafjorden 

kommune oktober 2021. 

 

 

Raudlio Raudlio 

Krokvatnet 

Stokkedalen 
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METODE 

VERDIVURDERING 

Denne verdivurderingen er basert på Miljødirektoratets veileder for Konsekvensutredninger M-1941, 

som tar utgangspunkt i samme metodikk som Statens Vegvesen sin veileder for konsekvensanalyser 

V712. En verdivurdering starter med innhenting av kunnskap og data om klima- og miljøtema, fra ulike 

kilder til eksisterende miljøinformasjon og fra feltundersøkelser og muntlige kilder. Et godt 

kunnskapsgrunnlag er avgjørende for å utarbeide en god verdivurdering og det stilles krav til innhenting 

av kunnskap i forskrift om konsekvensutredning. Vurdering av konsekvens for klima- og miljøtema er 

i M-1941 delt inn i 6 steg. Denne rapporten omfatter kun de første 2 steg i en konsekvensutredning, 

nemlig inndeling i delområder og verdisetting. 

 

Steg 1. Inndeling i delområder 

Det opprettes hensiktsmessige delområder i utredningsområdet på grunnlag av de ulike 

registreringskategoriene. Hvert enkelt delområde er gjenstand for vurdering av verdi, påvirkning og 

konsekvens.  

 

Steg 2: Verdisetting av hvert delområde 

Verdi er et mål på hvor stor betydning delområdet har i et nasjonalt perspektiv. Verdivurderingen blir 

vurdert etter en femdelt skala fra "ubetydelig" til "svært stor" verdi. I verdivurderingene er det verdiene 

i nullalternativet som legges til grunn.  

 

VALG AV FAGTEMA 

Denne utredningen tar for seg temaet naturmangfold og deltemaene som er vurdert er viktige naturtyper, 

arter og økologiske funksjonsområder og landskapsøkologiske funksjonsområder. Verdisettingskriterier 

for disse temaene er gitt i tabell 1.  

Tabell 1. Verdisettingskriterier av ulike fagtema fra M-1941. 

Verdikategori 
Ubetydelig 

verdi  
Noe verdi 

Middels verdi / 

forvaltningsprioritet 

Stor verdi / høy 

forvaltningsprioritet 

Svært stor verdi / 

høyeste 

forvaltningsprioritet 

N
a

tu
r
m

a
n

g
fo

ld
 

Naturtyper  

Miljødirektoratets 

instruks 
DN-håndbok 13,19 

Norsk rødliste for 

naturtyper 
 

LK = 

lokalitetskvalitet  

  Med sentral økosystemfunksjon 

& svært lav LK. 

NT-naturtyper med svært lav 

LK. 

Spesielt dårlig kartlagte 

naturtyper med svært lav LK. 

DN-HB13 & DN-HB19: 

C-lokaliteter. 

CR/EN/VU & svært lav 

LK. 

Naturtyper med sentral 

økosystemfunksjon & 

lav LK. 

NT & lav/moderat LK. 

Dårlig kartlagt & 

lav/moderat LK. 

DN-HB13: 

NT & med B-/C-verdi. 

B-lokaliteter. 

DN-HB19: 

B-lokaliteter uten 

vesentlig regional verdi. 

 CR & lav LK. 

EN & lav/moderat LK. 

VU & lav/moderat/høy LK. 

Naturtyper med sentral 

økosystemfunksjon & 

moderat/høy LK. 

NT & med (svært) høy LK. 

Dårlig kartlagte & (svært) høy 

LK. 

DN-HB13: 

EN/CR & C-verdi. 

VU & B-/C-verdi. 

A-lokaliteter inkl. NT. 

DN-HB19: 

A/B-lokaliteter. 

CR & moderat/(svært) 

høy LK. 

EN & (svært) høy LK. 

VU & svært høy LK. 

Med sentral 

økosystemfunksjon & 

svært høy LK. 

DN-HB13 & DN-HB19: 

EN/CR & A/B-verdi. 

VU & A-verdi. 
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Verdikategori 
Ubetydelig 

verdi  
Noe verdi 

Middels verdi / 

forvaltningsprioritet 

Stor verdi / høy 

forvaltningsprioritet 

Svært stor verdi / 

høyeste 

forvaltningsprioritet 

N
at

u
rm

an
g

fo
ld

 

Arter inkludert 

økologiske 
funksjonsområder 
For fisk: NVE 49/2013 

 

FO = 

Funksjonsområder 

  Vanlige arter og deres FO 

Laks, sjøørret- og 

sjørøyebestander /vassdrag med 

liten verdi 

Ferskvannsfisk og ål - 

vassdrag/bestander med liten 

verdi"  

NT-arter og deres FO 

FO for spesielt 

hensynskrevende arter. 

Fastsatte bygdenære 

områder omkring 

nasjonale 

villreinområder som 

grenser til viktige FO. 

Laks, sjøørret- og 

sjørøyebestander/ 

vassdrag med middels 

verdi 

Innlandsfisk og åle - 

vassdrag/bestander med 

middels verdi. 

VU-arter og deres FO. 

Spesielle økologiske former 

av arter (ikke fisk) 

Fastsatte randområder til de 

nasjonale villreinområdene. 

Viktige FO for villrein i de 14 

øvrige villreinområdene 

(ikkenasjonale). 

Laks sjøørret -, og 

sjørøyebestander/ vassdrag 

med stor verdi  

Innlandsfisk (eks. 

langtvandrende bestander av 

harr, ørret og sik) og åle 

vassdrag/bestander med stor 

verdi  

Fredede arter. 

Prioriterte arter (med 

evt. forskriftsfestede 

FO). 

EN/CR-arter og deres 

FO. 

Nasjonale 

villreinområder. 

Villaksbestander i 

nasjonale laksevassdrag 

og laksefjorder, øvrige 

anadrome 

fiskebestander/vassdrag 

med svært stor verdi 

Lokaliteter med relikt 

laks. 

Spesielt verdifulle 

storørretbestander – 

sikre storørretbestander 

og ålevassdrag/bestander 

med svært stor verdi" 

Landskapsøkol. 

Funksjonsområder 

 

FO = 

Funksjonsområder 
 

IKO = 

Intakte 
kjerneområder 

  Lokalt viktige vilt- og 

fugletrekk. 

Mulig betydning i 

sammenbinding av 

dokumenterte FO for arter. 

Strukturer i landskapet som er 

viktige leveområder, trekk-, 

vandrings- og 

forflytningskorridorer for a) et 

høyt antall arter eller b) viktige 

for å opprettholde levedyktige 

bestander artsgrupper. 

Lokalt viktige IKO og 

naturstrukturer i fragmenterte 

landskap. 

IKO med natur i sterkt 

fragmenterte landskap. 

Naturstrukturer av særlig 

betydning for viktige 

naturprosesser eller for 

økosystemenes struktur, 

funksjon og/eller 

motstandskraft/tilpasnings evne 

til forventede naturendringer. 

Regionalt viktig for vilt- 

og fugletrekk. 

Områder som med stor 

grad av sikkerhet bidrar 

til sammenbinding av 

dokumenterte FO for 

arter. 

Intakte sammenhenger 

mellom/i tilknytning til større 

naturområder som har en 

viktig funksjon som 

forflytnings- og 

spredningskorridor for arter 

Nasjonalt viktige områder for 

vilt- og fugletrekk. 

Områder som med stor grad 

av sikkerhet bidrar til 

sammenbinding av 

verneområder/dokumenterte 

FO for arter med stor/svært 

stor verdi. 

Lengre elvestrekninger med 

langtvandrende 

fiskebestander. 

 

 

FELTUNDERSØKELSER 

Fugl 

Fugleundersøkelser ble utført 23. og 25. juni 2021. Tre dager før feltarbeidet ble det foretatt en befaring 

i Raudlio med formål å velge beste rute for å dekke flest mulige biotoper i funksjonsområdet. Skogsvei 

og stier ble benyttet der det var mulig. Feltarbeidet ble gjennomført visuelt og gjennom registrering av 

fuglesang, kontakt-, varsel- og tiggelyder. Metoden er en forenklet modell av Norsk institutt for 

naturforskning (NINA), Ekstensiv overvåking av hekkefugl (TOV-E): 

 

Registreringen gjennomføres som punkttaksering. Punktene velges ut ifra områdets naturlige biotop. 

Værforholdene kan være avgjørende for avstand mellom punktene (les lytteforhold). Fuglesang er den 

sikreste metoden for å artsbestemme fugl og vil bli benyttet under kartleggingen. Det blir lyttet 5 

minutter i hvert punkt. Antall par blir registrert. Hva som registreres av fugl:  

1. En hann hørt eller sett  

2. Ett par observert 

3. En enkelt hunn observert  

4. Et kull flygedyktige unger 

5. Reir av året 

 

Raudlio, med tilhørende vann, myrer og skog ble kartlagt 23. juni 2021. Feltarbeidet i området 

Krokvatnet ble gjennomført 23. juni midt på dagen og 25. juni fra tidlig om morgenen, når aktiviteten 

er størst. Feltarbeidet startet ved Gåssand, og gikk videre oppover langs Sagelva til Krokvatnet. 
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Hekkesesongen for stand- og trekkfugl starter i mars og strekker seg ut juni, flere arter kan legge to kull. 

Observasjoner av fugl i en begrenset periode, og ultimo juni, er utfordrende. De fleste fuglene er ferdig 

med hekking og er opptatt med næringssøk, mating av unger eller å sikre fettreserver før trekktiden. I 

denne perioden har fugler normalt en stillferdig adferd hvor fuglesang er nesten fraværende. I hovedsak 

er det kontaktlyder, og varsellyd om en predator nærmer seg. Observerte fugler i denne rapporten er 

hekkefugl i Raudlio og Krokvatnet, unntaksvis kan det være noen individ på trekk, da særlig hanner som 

ikke har funnet en hunn.  

 

Vegetasjon 

Botaniske undersøkelser ble utført 29. og 30. september 2021 der to av områdene, Raudlio og Krokvatn, 

ble naturtypekartlagt etter Miljødirektoratets instruks (Miljødirektoratet 2021). Rødliste- og fremmede 

arter ble også registrert (Artsdatabanken 2021; Artsdatabanken 2018a). 
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UNDERSØKT OMRÅDE 

Verdivurderingen tar for seg tre usammenhengende områder, der to er undersøkt i felt. I 

verdivurderingen er det lagt til grunn et influensområde. Influensområdet er det området der virkninger 

forventes å kunne oppstå. Hvor store områder rundt som blir påvirket av et tiltak, vil variere både 

geografisk og i forhold til topografi og hvilke arter en snakker om. Man kan anta at terrenginngrepene 

av en eventuell tilrettelegging for friluftsliv er nokså små, men at det kan bli økt ferdsel og støy i de to 

områdene. For vegetasjon kan en grense på 20 m fra fysiske inngrep være rimelig, mens det for viltarter 

vil kunne dreie seg om vesentlig mer grunnet forstyrrelser i anleggsperioden. For denne 

verdivurderingen er det vurdert som tilstrekkelig med et influensområde på 100 m i forhold til fugl, og 

elver og innsjøer nedstrøms de to områdene er også inkludert som influensområde for 

ferskvannsorganismer.  

 

 

Figur 2. Oversikt over de tre områdene og deres influensområder. Innsjøene nedstrøms inngår også i 

influensområdet med tanke på naturtyper i ferskvann og funksjonsområder for fisk og elvemusling.  
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DAGENS MILJØTILSTAND 

OMRÅDEBESKRIVELSE 

NATURGRUNNLAG 

De aktuelle områdene ligger i Bjørnafjorden kommune ca. 2,5-5 km nord-øst for tettstedet Syfteland, 

og øst for Gåssandvatnet (figur 3). Årsnedbøren ligger på rundt 3000-4000 mm og gjennomsnittlig 

årstemperatur ligger mellom 6-8°C (normalperioden 1971-2000, senorge.no). Vegetasjonssonen er 

boreonemoral sone og bioklimatisk sone er sterkt oseanisk seksjon (O3), som kjennetegnes av vestlige 

arter og vegetasjonstyper (Moen 1998). Berggrunnen består av gabbro i de nordligste delene av 

undersøkelsesområdet og grønstein og metabasalt. Gabbro og grønstein er basiske bergarter som 

forvitrer relativt lett og kan være grunnlag for rikere vegetasjon hvis de forkommer sammen med lyse 

bergarter. Løsmassedekket består av torv der det er myr og noen elv- og breelvavsetninger langs 

Nordelva, men er ellers fraværende. 

 

 

Figur 3. Områdenes beliggenhet i Bjørnafjorden kommune (svart sirkel).  

KUNNSKAPSGRUNNLAG 

I 2004 ble det gjennomført kartlegging av naturtyper etter DN-handbok 13 i tidligere Os kommune, men 

det er ikke registrert noen naturtyper innenfor de aktuelle områdene gjennom denne kartleggingen (Moe 

2004, upublisert notat).  
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Øverst i den nordøstvendte lia opp mot Tøssdalsfjellet er det registrert en nordvendt kystberg og 

blokkmark med utforming moserik fjellhei (Tøsdalsfjellet-Møsnuken BN00039694 i Miljødirektoratets 

Naturbase) som akkurat ligger utenfor Stokkedalen. Lokaliteten er beskrevet å ha en svært grov 

avgrensing og verdien er satt til lokalt viktig (C-verdi). Avgrensingen stammer fra kartlegging som ble 

utført i 2004, men den første beskrivelsen ble gjort i 1934. Bakgrunnen for dette er at lokaliteten er 

typisk for kryptogamsamfunn med oseaniske moser på berg og i fuktig gresshei, det er blant annet 

registrert prakttvebladmose, glanssåtemose og praktdraugmose (VU).  

 

 

Figur 4. Registreringer av naturtyper etter DN-håndbok 13 i nærheten av undersøkelsesområdene. 

«Austrelia» oppe til venstre i kart og «Raudlia» øvst ligger i Bergen kommune. Nederst i midten er 

Tøsdalsfjellet-Møsnuken i nærheten av «Stokkedalen». Kart: Naturbase.  

Raudlio ligger inntil grensen mellom Bjørnafjorden kommune og Bergen kommune og i 2000 ble det 

gjennomført en førstegangskartlegging av naturtyper etter DN-håndbok 13 i Bergen kommune (Moe 

2002).  
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Der ble det registrert en gammel furuskog med C-verdi (Austrelia BN00000771) i Austrelia på 

nordvestsiden av Raudlifjellet med trær som er rundt 300 år gamle. Denne lokaliteten befinner seg 

sørvest for Raudlio. Gjennom den samme kartleggingen ble det rett nord for Raudlio registrert gammel 

fattig edelløvskog med B-verdi (Raudlia BN00000772) med store, hule eiker.  

 

Det er ikke gjort MiS-kartlegging innenfor områdene, men det finnes noe data om hogstklasser i 

Naturbase. Skogen er for det meste klassifisert til hogstklasse 4 og 5 jf. data fra NIBIO i 1998, noen 

mindre partier i hogstklasse 3 og 2 finnes.  

 

Det ble laget en viltrapport for tidligere Os kommune (Håland & Mjøs 2006) der de tre områdene alle 

inngår i svært viktig viltområde (Gåssand aust, nr. 4) for hekkende hvitryggspett, hønsehauk (sårbar, 

VU, jf. Artsdatabanken 2021), dvergspett og musvåk, samt storfugl. To av trolig flere spill- og 

parringsområder for storfugl inngår i dette viltområdet, men ligger mellom Raudlio og Krokvatnet og 

vest for Stokkedalen. Det er også registrert hjortetrekk nord og øst for Raudlivatn og vest og sør for 

Krokvatnet, som krysser Stokkedalen (figur 5).  

Figur 5. Hjortetrekk og 

funksjonsområde for storfugl 

(skraverte flater) i nærheten av de 

undersøkte områdene. Kart: 

Miljøstatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oselvvassdraget er kjent for å ha en elvemuslingbestand. I Artsdatabankens Artskart er det registrert 

elvemusling (VU) i både Insta og Ysta Raudlivatnet og Gåssandvatnet.  
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Elvemuslingen er i dag regnet som verdens mest truede ferskvannsmusling. Mesteparten av bestandene 

på verdensbasis er utdødd grunnet rekrutteringssvikt. Den er derfor på Bernkonvensjonens liste III over 

arter som det skal tas spesielle hensyn til, på Verdens naturunions liste (UICN) over truede arter, og i 

EUs habitatdirektiv.  

 

Av karplanter er det registrert alm og ask (begge sterkt truet, EN) og de norske ansvarsartene slirestarr, 

rognasal, geitsvingel og blålyng. Norsk ansvarsart betyr at over 25 % av den europeiske bestanden 

befinner seg i Norge. 

 

Det er registrert mange fuglearter fra før i de to områdene og i forbindelse med denne verdivurderingen 

er det hentet ut en oversikt over hvilke arter som er rapportert i perioden 2000 til 2021 i Raudlio og 

Krokvatnet. Oversikten er tatt ut av Artsdatabankens rapportsystem for arter 

(www.artsobservasjoner.no) og avgrensingen for søket er vist i (figur 6). Totalt i perioden er det funnet 

82 ulike fuglearter, hvorav åtte er rødlistet: granmeis (VU), grønnfink (VU), bergand (EN), gjøk (NT), 

vipe (CR), fiskemåke (VU) og gulspurv (VU), gråspurv (NT). 

 

I 2021 er det observert totalt 44 fuglearter, av disse stammer 37 arter fra kartleggingen foretatt i juni. 

Det bemerkes særlig at i januar ble tre individer storfugl observert i Raudlia. 

 

 

Figur 6. Oversikt over hvilket område i Artsobservasjoner.no det er hentet artsregistreringer fra.  

I Stokkedalen er det i samme tidsrommet (2000-2021) kun registrert 6 arter av fugl i kategori livskraftig 

(LC); strandsnipe, grønnsisik, gjerdesmett, rødstrupe, løvsanger og bokfink. Rundt toppen av 

Tøssdalsfjellet er det registrert den rødlistede arten konglebit (NT). 

 

VEGETASJON 

Fattig furuskog med blåbær- og bærlyngvegetasjon dominerer i de undersøkte områdene (T4-C1 og C5). 

Stedvis er det ganske fuktig med mye blåtopp.  

http://www.artsobservasjoner.no/
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Generelt er skogen ikke særlig gammel, det ble bare registrert enkelte eldre trær. I begge områdene viser 

vegetasjonen stedvis tegn til kulturpåvirkning med arter som engkvein, tepperot, myrtistel og partier 

med einstape. Det finnes også flere mindre granplantefelt og flere fremmede arter i områdene. Ingen 

nye naturtypelokaliteter ble registrert under befaringen i september 2021.  

 

Raudlio 

Området ble undersøkt fra sørvestlig retning langs Raudlivatnet og så hele veien rundt. Det finnes et lite 

areal med granplantefelt med innslag av rogn, bjørk, furu og noe gråor nærmest vannet. I fuktige partier 

ved vannet ble det også registrert noen urter (mjødurt, enghumleblom, tepperot, gullris) sammen med 

bjønnkam, blåbær, røsslyng og sølvbunke. Ellers består skogen i denne delen av området av ganske ung 

furuskog (hogstklasse 3-4) med innslag av bjørk, eik og hassel i tresjiktet.  

I feltsjiktet finner man fattig blåbærskogvegetasjon med hovedsakelig blåbær, blåtopp og røsslyng. Noe 

einer, vier og oppslag av gran (også noe sitkagran, SE) inngår i busksjiktet. I partier forekommer det 

engkvein, som tyder på tidligere beite. På denne siden av vannet finnes det også noen hogstflater som 

begynner å gro til med ung bjørkeskog med innslag av gran og furu. 

 

Lengre oppe i skråningen nord i området finner man partier med eikedominans (figur 7), også her med 

hovedsakelig blåbærskogvegetasjon, og enkelte eiketrær på rundt 50 cm i diameter. (Partiene 

kvalifiserer ikke som naturtype «gammel fattig edelløvskog», da hele skogen ikke kan klassifiseres som 

hogstklasse 5). Ellers finner man her blandingsskog av bjørk, gran, furu, eik, selje, hassel og noe ask. I 

resten av området dominerer også relativt ung furuskog (hogstklasse 3 og 4) med innslag av noe bjørk 

og gran og det samme fattige feltsjiktet med blåtopp og blokkebær. I partier forekommer det fattige 

jordvannsmyrer, delvis med furu. 

 

 

Figur 7. Relativ ung fattig furuskog dominerer i området (t.v.). I partier finner man skog med 

eikedominans (t.h.).  

Død ved av mindre dimensjoner av de vanligst treslagene forekommer i partier, spesielt i brattere 

skråninger, men generelt finner man lite og med lav kontinuitet. Hele området er ganske godt tilrettelagt 

for turgåing med flere markerte stier og en skogsbilvei som går langs vestsiden av vannet.  

 

Krokvatn 

Ved el-verket er det ung furu-bjørkeskog med fattig blåbær- og bærlyngvegetasjon og innslag av osp, 

hassel, vier og gran. Noen granplantefelt, delvis bestående av den fremmede sitkagran (SE), finnes også 

i området. Vegetasjonen rundt Krokvatnet er mye lik vegetasjonen ved Raudlio med fattig furuskog med 

innslag av bjørk som dominerer (figur 8). I partier, spesielt på kollene, er det noe tørrere med 

bærlyngskog. Spredt finner man mindre myrflater med lyngarter på tuene og rome, blåtopp, 

bjørneskjegg og noe pors. I den sørlige delen, på vestsiden av Krokvatnet, er det noen partier med 

bjørkeskog med arter som blåbær, tyttebær, bjørnekam, hengeving, skogfiol, tepperot, engkvein, stri 

kråkefot og smyle i feltsjiktet.  
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Sørøst for myren i sør-enden av vannet, som er fattig jordvannsmyr, er det et lite granplantefelt. På 

østsiden av vannet ble det også registrert den fremmede arten vestamerikansk hemlokk (SE).  

 

I den sørvestlige delen av området er det noen partier med en del liggende død ved fra rotvelt, men 

skogen rundt er ikke spesielt gammel. Generelt ble lite død ved registrert. Enkelte furutrær er eldre og 

alderen på skogen er noe eldre enn ved Raudlivatnet med hogstklasse 4-5, men det finnes ikke biologisk 

gammel skog. Området er mindre tilgjengelig for fritidsbruk enn Raudlio. En vei fører til el-verket og 

demningen, men det er ingen bro som krysser elven her. Det finnes flere stier som fører til Krokvatnet, 

men ingen går rundt vatnet og vegetasjonen er tuete og delvis vanskelig å bevege seg i.  

 

 

Figur 8. Fattig furuskog med innslag av små fattige myrflater dominerer ved Krokvatnet (t.v.). Noen 

enkelte eldre furutrær forekommer (t.h.).  

Stokkedalen 

Stokkedalen er ikke undersøkt i felt, men ut fra flyfoto og andre kilder er det sannsynlig at vegetasjonen 

er nokså lik som i de to andre områdene. I følge SatSkog sine alders- og bestandsestimater består skogen 

hovedsakelig av furuskog mellom 70 og 100 år, som betyr middelaldrende til eldre skog, som ikke er 

biologisk gammel. Det ligger også flere større granplantefelt langs stiene opp Stokkedalen og opp mot 

skoggrensen finner man fjellbjørkeskog. I tillegg til skog er det flere små myrer med tynt torvdekke, 

antakelig jordvannsmyrer. Stokkedalen er utgangspunkt for turer til fjelltoppene Møsnuken og 

Tøssdalsfjellet og det er flere godt brukte turstier i området.  

 

FUGL 

Funksjonsområder for fugl består av blandingsskog, dominert av furu. Det er mindre myrområder, 

bekker og ferskvann. Samlet sett er det ideelle hekkeforhold for en rekke arter og registrerte arter hekker 

med høy grad av sannsynlighet i området. Det gjelder også tidligere registrerte arter. Spredt furuskog 

og gamle døde trær er spesielt viktig for ansvarsarten hvitryggspett. 

 

 

Figur 9. Vegetasjon i området sett fra perspektiv som funksjonsområder for fugl. Foto: Lars Ågren. 

Menneskelig aktivitet foregår på skogsvei eller sti. Langs skogsveien inn mot Raudlio vokser det tett 

blandingsskog som gir fuglene gode hekkeforhold og godt skjul mot turgåere.  
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Kartlagte områder, Raudlio og Krokvatnet, har et variert og rikt fugleliv med god representasjon av 

forventede arter. Det ble registrert ulike meiser, sangere, troster, finker og sisiker. I meisefamilien ble 

det funnet hele fem arter; svartmeis, toppmeis, granmeis (VU), blåmeis og kjøttmeis. 

 

Ved Krokvatnet ble det observert to rødstjerter på næringssøk, en art som ikke er tallrik i Hordaland. 

Det ble observert strandsniper i Gåsandvatnet, Hatlevikvatnet, Raudlivatnet og Krokvatnet. Engstelig 

og varslende adferd tyder på hekking. 

 

Det ble observert fugler langs hele ruten, både mot Raudlio og Krokvatnet. Funn av hvitryggspett ble 

gjort nord for Raudlibøen og Krokvatnet. 

 

Østenfor Sineset ble det observert en næringssøkende storlom (figur 10). Hekking kan derfor ikke 

utelukkes, selv om reir ikke ble funnet. De fleste registrerte fuglearter hekker med høy grad av 

sannsynlighet i området.  

 

 

Figur 10. Næringssøkende storlom i Raudlivatnet. Foto: Lars Ågren. 

Tabell 2. Arter som ble registrert totalt i de to områdene. Totalt 37 arter.  

stokkand gråhegre blåmeis svarttrost linerle 

orrfugl hvitryggspett kjøttmeis gråtrost trepiplerke 

gjøk (NT) skjære låvesvale rødvingetrost bokfink 

ringdue kråke løvsanger måltrost bjørkefink 

strandsnipe svartmeis munk rødstrupe dompap 

fiskemåke (VU) toppmeis fuglekonge rødstjert grønnfink (VU) 

storlom granmeis (VU) gjerdesmett jernspurv gråsisik 
   

grankorsnebb grønnsisik 

 

Raudlio 

Feltarbeidet startet ved Raudlivatnet sør og fulgte en østlig sti mot Raudlibøen. Det ble registrert fugl 

langs hele ruten. Funn av storlom og strandsnipe indikerer hekking i området. I lia øst for ruten ble tre 

gjøk (NT) hørt. Det er god variasjon av arter i området, meiser, finker, troster og sangere. Ved 

Raudlitjørna ble det observert en næringssøkende gråhegre. Nærmere Raudlibøen ble grankorsnebb 

observert under næringssøk i en furu, området er ideelt for hekking. I området rundt Raudlibøen var det 

gode forekomster av småfugl, samt tromming fra hvitryggspett litt nord for bøen. Skogsvei ble fulgt 

sørover. Her var meget godt med småfugl som matet unger og drev næringssøk. 
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Tabell 3. Arter med leve- og funksjonsområder i Raudlio. Totalt 26 arter. 

gjøk (NT) svartmeis svarttrost linerle gråsisik 

ringdue granmeis (VU) gråtrost trepiplerke grankorsnebb 

strandsnipe kjøttmeis rødvingetrost bokfink 
 

storlom løvsanger måltrost bjørkefink 
 

gråhegre fuglekonge rødstrupe dompap 
 

hvitryggspett gjerdesmett jernspurv grønnfink (VU) 
 

 

Krokvatnet 

Ruten gikk langs elven mot kraftstasjon og videre opp mot Krokvatnet. Fuglelivet ved Krokvatnet ble 

observert fra flere poster. Ved Gåssand ble det observert en flokk med fiskemåker (VU) på næringssøk. 

Langs Sagelva er det godt med insekter som skaper gode hekkeforhold for sangere, sisiker, finker, 

meiser og troster m.fl. Ved Krokvatnet ble det observert et engstelig strandsnipepar og to engstelige 

rødstjert. Deres adferd indikerer hekking. Hvitryggspett ble hørt litt nord for Krokvatnet.  

 

To gjøk ble hørt øst for Krokvatnet. En orrfugl ble skremt opp rett sør for vatnet. Det var for sent på året 

å finne eventuelle spillplasser. Registrerte fugler i området er hekkefugl, både stand- og trekkfugler. 

Tabell 4. Arter med leve- og funksjonsområder i Gåssand, Sagelva og Krokvatnet. Totalt 31 arter. 

stokkand skjære låvesvale måltrost dompap 

orrfugl kråke løvsanger rødstrupe gråsisik 

gjøk (NT) svartmeis munk rødstjert grønnsisik 

ringdue toppmeis fuglekonge jernspurv 
 

strandsnipe granmeis (VU) gjerdesmett linerle 
 

fiskemåke (VU) blåmeis svarttrost trepiplerke 
 

hvitryggspett kjøttmeis rødvingetrost bokfink 
 

 

Stokkedalen 

Det er ikke gjennomført kartlegging av fugl i Stokkedalen i forbindelse med dette prosjektet, men i 

Artsdatabankens Artskart er det registrert følgende arter:  

Tabell 5. Arter registrert i Artskart i Stokkedalen fra 2000. Totalt 6 arter. 

strandsnipe grønnsisik gjerdesmett rødstrupe løvsanger 

bokfink     

 

Artene strandsnipe, gjerdesmett, rødstrupe, løvsanger og bokfink er registrert med mulig reproduksjon 

i området. Strandsnipe er svært vanlig i Norge og har hovedsakelig behov for vannforekomster og er 

ellers lite krevende, mens rødstrupe, løvsanger og bokfink hekker i flere typer skog (fra Norsk 

Fugleatlas).  
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VERDIVURDERING 

NATURMANGFOLD 

NATURTYPER 

Ingen nye naturtypelokaliteter på land ble registrert i Raudlio og ved Krokvatnet. I disse to områdene 

ligger en innsjø sentralt med tilhørende elver og i Stokkedalen renner Stokkedalselva. Elvevannmasser 

er en rødlistet naturtype (nær truet, NT) jf. Artsdatabanken (2018b) og elvene har derfor middels verdi. 

Ingen av innsjøene i de undersøkte områdene kvalifiserer til noen av de rødlistede naturtypene.  

 

ARTER INKLUDERT ØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER 

Fugl 

Kartleggingen ble gjennomført i løpet av to dager i slutten av juni 2021. I juni er hekkesesongen på hell 

og fuglene opptrer mer stillferdig enn våren, hvor fuglesangen dominerer. Under kartleggingen var det, 

til tross for at det var sent i sesongen, god aktivitet i begge områder, fuglesang, kontakt- og 

varslingslyder, noe som gjorde at resultat vurderes som godt. 

 

Samlet ble det registrert 37 arter i områdene Raudlio og Krokvatnet. I området rundt Raudlio ble det 

registrert 26 arter og Krokvatnet 31 arter. Fire rødlistede arter, gjøk (NT), granmeis (VU), grønnfink 

(VU) og fiskemåke (VU), ble hørt og observert. Det ble hørt tromming fra hvitryggspett i begge 

områdene. Hvitryggspetten er en art av særlig stor nasjonal forvaltningsinteresse, fordi den er 

hensynskrevende jf. Naturmangfoldloven § 5. Det ble ikke registrert spesifikke funksjonsområder for 

fuglearter, men det antas at de fleste av fugleartene registrert hekker flere steder i de undersøkte 

områdene og det blir derfor satt en verdi for hele influensområdet.  

 

Influensområdet for Raudlio og for Krokvatnet (delområde 1 og 2) har stor verdi som funksjonsområder 

for rødlistede arter (VU). Siden det ikke er registrert rødlistede arter i influensområdet til Stokkedalen, 

vurderes dette området å ha noe verdi (delområde 7).  

 

Elvemusling 

Området inngår i Oselvvassdraget (055.7Z) som er omtrent 29 km langt og består av flere 

elvestrekninger og innsjøer og nedbørfeltet er på 110 km². Oselva er et av svært få vassdrag i fylket med 

en livskraftig bestand av elvemusling. Per 2016 er det registrert to hovedbestander av elvemusling i 

Oselvvassdraget, ved Syfteland og ved Ulven, som begge ligger sørøst for de undersøkte delområdene. 

I de samme områdene er det også registrert viktige gyteområder for laks og sjøaure (Eilertsen m.fl. 

2018). Mellom Insta og Ysta Raudlivatn ble det registrert noen enkeltindivid av elvemusling for en stund 

siden, men disse er antakeligvis døde nå og i Nordelva ble det satt ut noen individer (rundt 10-20 individ) 

som fortsatt kan leve der (pers.komm. Steinar Kålås). Elvemusling er rødlistet som sårbar (VU) i Norge 

og den er også på Bernkonvensjonens liste III over arter som skal tas spesielle hensyn til.  

 

Raudlivatnet og Nordelva har stor verdi som funksjonsområde for elvemusling og fisk. 

 

Sagelva og andre elver i influensområdet har middels verdi som rødlistet naturtype. 

 

Krokvatnet har noe verdi som funksjonsområde for fisk.  
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Pattedyr 

Det er registrert hjortetrekk fra nord mot Insta Raudlivatnet og litt øst for det samme mot Steindalsåsen 

(figur 5). Et hjortetrekk er også registrert fra Svenningen til Hetleflotvatnet som går mellom 

Steindalsvatnet og Krokvatnet og dermed rett innom influensområdet ved Krokvatnet i sør og øst og på 

tvers av Stokkedalen i sør. Ved Barlindlia midt mellom Insta Raudlivatnet og Krokvatnet er det registrert 

et spill- og parringsområde for storfugl.  

 

LANDSKAPSØKOLOGISKE FUNKSJONSOMRÅDER 

Landskapsøkologi handler blant annet om hvordan fordeling (mosaikk) av relativt homogene 

landskapselementer (skog, vassdrag, veger, kulturmark og urbane strøk) endres, og hvordan dette 

påvirker leveforhold, interaksjon og spredning av organismer. De to områdene består av naturområder 

med noen tekniske inngrep. Det finnes noen hytter, skogsveier og markerte stier. Det er en del variasjon 

i artsrikhet og habitater i influensområdene og dermed gode leveforhold for ulike arter. Det er registrert 

lokale vilttrekk i området, men det er ikke beskrevet viktige sammenbindingsfunksjoner i området. 

Samlet vurderes influensområdene å ha noe landskapsøkologisk funksjon, og det avgrenses ikke egne 

delområder for dette deltemaet da det ikke er grunnlag for å dele områdene opp i ulike verdier med tanke 

på funksjon.   

 

OPPSUMMERING AV VERDIER 

Samlet sett er det knyttet størst verdi til funksjonsområdene for elvemusling og flere rødlistede 

fuglearter, men det er også en del verdier for fisk og vanlige fugl i området. Ingen naturtypelokaliteter 

ble registrert på land og fattig, middelaldrende furuskog dominerer. Registrerte delområder med verdi 

for naturmangfold er oppsummert i tabell 6 og figur 11.  

Tabell 6. Oversikt over registrerte delområder og verdier for naturmangfold.  

 

     Delområde Type Verdi 

1 Influensområde Raudlio Funksjonsområder for vanlige arter og rødlistede fuglearter (VU) Stor 

2 Influensområde Krokvatnet Funksjonsområder for vanlige arter og rødlistede fuglearter (VU) Stor 

3 Raudlivatnet, Nordelva Funksjonsområde for elvemusling (VU), rødlistet naturtype Stor 

4 Krokvatnet Funksjonsområde for fisk Noe 

5 Sagelva Rødlistet naturtype elvevannmasser Middels 

6 Stokkedalselva Rødlistet naturtype elvevannmasser Middels 

7 Influensområde Stokkedalen Funksjonsområde for vanlige arter Noe 
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Figur 11. Oversikt over registrerte delområder og verdier i Raudlio, Krokvatnet og Stokkedalen.  
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USIKKERHET 

BOTANISKE UNDERSØKELSER 

Det knyttes lite usikkerhet til Raudlio og Krokvatnet der det er gjort botaniske undersøkelser, de aktuelle 

områdene var lett tilgjengelige og kartleggingen ble utført i vekstsesongen. For Stokkedalen er 

kunnskapsgrunnlaget litt dårligere, men det vurderes å være lite sannsynlig at det finnes store botaniske 

verdier her ut fra eksisterende informasjon om naturgrunnlaget. Den moserike fjellheien som er 

avgrenset i lia opp mot Tøssdalsfjellet er beskrevet å ha en grov avgrensing, men naturtypen opptrer i 

hovedsak i overgangen til fjell eller over tregrensen og vil dermed ikke inngå i Stokkedalen slik området 

er avgrenset i figur 1. 

 

FUGLEUNDERSØKELSER 

Raudlio og Krovatnet ble kartlagt ultimo juni, noe som ikke er ideelt. Likevel viser registreringene at 

området som er kartlagt er et særdeles fuglerikt område. Det var for sent i sesongen til å finne spillplasser 

for storfugl og orrfugl; det bør gjøres i april.  

 

Det inngår bratte lier med litt eldre skog i de undersøkte områdene. Dette er gode områder for 

hvitryggspett. For å få et riktig bilde av bestanden bør disse kartlegges ultimo mars og april. 

 

Det vurderes videre som sannsynlig at en ornitologisk undersøkelse i Stokkedalen vil føre til flere funn 

av arter enn det som er registrert fra før og det knyttes derfor noe usikkerhet til verdien av Stokkedalen 

som funksjonsområde for fugl.   
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