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FORORD 

Statens vegvesen region Sør har startet planarbeidet med ny E39 mellom Lyngdal i Vest-Agder og 
Ålgård i Rogaland. Asplan Viak AS har vært engasjert av Statens vegvesen region Sør for å 
kartlegge og verdivurdere naturmangfold i dette planområdet.  

Planområdet er videre delt i de tre delstrekningene (parsellene) Lyngdal – Moi, Moi – Refsland og 
Refsland – Ålgård. Denne rapporten gir en verdivurdering av temaene naturmangfold og vannmiljø 
for Moi – Refsland. Den er utarbeidet som første fase med konsekvensutredningen og vil også 
utgjøre et grunnlag for å vurdere hvilke vegalternativer som skal utredes nærmere.  

I delområdet Moi – Refsland har Per Gerhard Ihlen, Anders Thylén (BioFokus) og Rune Solvang 
(fugl) utredet naturmangfold og biologisk mangfold, mens Petter Snilsberg har utredet vannmiljø 
og geologiske forekomster. BioFokus, ved Kjell Magne Olsen, har også bistått med kartlegging av 
ferskvannsorganismer. I tillegg til hjorteviltkartleggingen ved Kjetil Flydal, har Naturrestaurering 
AS, ved Jonathan Coleman, også utført vurdering av fisk. Sondre Ski har også bistått med dette. I 
tillegg har Leif Ryvarden (Naturrestaurering AS) utført en egen soppundersøkelse.  

Kartene i rapporten er utarbeidet av Jon Rustand (Asplan Viak AS). Fullstendig 
lokalitetsbeskrivelser etter Miljødirektoratets mal er gitt i eget vedlegg.  

Christiane Maisch Brandvoll og Torun Lynnebakken i Statens vegvesen har vært kontaktpersoner 
for oppdraget og takkes for nyttige innspill og kommentarer på arbeidet.  

Hallvard Holtung, og senere Per Gerhard Ihlen, har vært oppdragsledere for Asplan Viak AS. 

 

Bergen, 29.02.2016 

 
Per Gerhard Ihlen 
Oppdragsleder 

 
Rune Solvang 
Kvalitetssikrer 
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1 BAKGRUNN 

Det ble i 2015 utført kartlegging og verdivurdering av temaene naturmangfold og vannmiljø for ny 
E39 mellom Lyngdal i Vest-Agder og Ålgård i Rogaland. Planområdet er beskrevet av Statens 
vegvesen og inneholder de tre delstrekningene (parsellene) Lyngdal – Moi, Moi – Refsland og 
Refsland – Ålgård. Denne rapporten gir en verdivurdering av temaene naturmangfold og vannmiljø 
for Moi – Refsland (Figur 1). Ulike deltemaer er kartlagt og beskrevet innenfor 
undersøkelsesområdet. Viktige forekomster av hjortevilt og fugl og viktige vannmiljø og 
ferskvannslokaliteter i influensområdet er beskrevet der det er ansett som relevant for det framtidige 
tiltaket. Derfor ligger noen lokaliteter utenfor undersøkelsesområdet. Siden hele prosjektet 
inneholder tre rapporter (en for hver delstrekning), vil det være en del fellestekst i rapportene. 

Kartlegging av naturmangfold har hatt særlig fokus på kartlegging av prioriterte naturtyper, dvs. 
spesielt viktige områder for biologisk mangfold. Dette er basert på DN-håndbok 13 (med 
Miljødirektoratets reviderte fakta-ark for 2014) og kartlegging av viltområder for fugl og 
hjortevilttrekk etter DN-håndbok 11 (med oppdaterte vekttabeller fra 2000). Kartlegging av viktige 
ferskvannsmiljøer med hovedfokus på viktige vassdrag for sjøørret, laks og ål er også gjennomført. 
Det ble også registrert fremmede arter når de ble funnet i en naturtypelokalitet.  

Alle funn av rødlistearter og svartelistearter, samt øvrige funn av forvaltningsmessige interessante 
arter, er sendt til Artskart.  

Feltarbeidet for kartlegging av naturtypelokaliteter i 2015 er utført av Per Gerhard Ihlen (Asplan 
Viak AS), Anders Thylén og Kjell Magne Olsen (begge BioFokus). Sondre Ski og Jonathan 
Coleman (Naturrestaurering AS) har gjennomført intervju og kort oversiktsbefaring i forhold til 
viktige ferskvanns- og fiskeforekomster. Kjetil Flydal har også gjennomført noe feltarbeid for å 
verifisere trekkveger av hjortevilt. Temaene vannmiljø og vannressurser er utført på basis av 
eksisterende dokumentasjon, og er gjennomført av Petter Snilsberg (Asplan Viak AS).  

Øvrig informasjon om rødlistede og sjeldne arter av fugl og pattedyr (spesielt rovfugl, hønsefugl og 
hakkespetter), trekkveger for hjortevilt og leveområder/gyteområder for laks, sjøørret og ål, er 
samlet inn og kvalitetssikret basert på eksisterende dokumentasjon og intervjurunder.  

 



Verdivurdering av naturmangfold for E39 Moi - Refsland 5 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

 
Figur 1. Undersøkelsesområdet for naturmangfold på E39, Moi - Refsland   
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2 METODE 

Kartlegging og verdisetting av naturmangfold og biologisk mangfold i undersøkelsesområdet er 
basert på nasjonal metodikk for kartlegging av spesielt viktige områder for biologisk mangfold. 
Detaljer om kjente naturtypelokaliteter er tilgjengelig i Naturbase. Kartleggingen av naturtyper er 
basert på DN-håndbok 13 (2007), med reviderte fakta-ark for naturtyper fra 2014, utarbeidet av 
Miljødirektoratet. De er ikke publisert, men typeinndelingen, med koder, er gitt i Miljødirektoratets 
mal for egenskapsdata (http://kvalitetssikring.naturbase.no). Derfor er disse fakta-arkene benyttet 
her. Utvalgte naturtyper etter Naturmangfoldloven ble også kartlagt, og hver av disse lokalitetene 
er avmerket i verditabellen. I tillegg er rødlista naturtyper (Tabell 3) kort omtalt i eget kapittel. Det 
må presiseres at naturtypen viktig bekkedrag ikke er med i Miljødirektoratets reviderte fakta-ark, 
men fordi det er en vanlig naturtype på strekningen Moi - Refsland, er den inkludert her.  

Før feltarbeidet startet opp, ble informasjon om eksisterende naturtypelokaliteter samlet inn og 
under feltarbeidet ble disse kontrollert. De som var godt beskrevet og dokumentert ble ikke endret. 
Andre har fått endret avgrensning, verdi og/eller klassifisering. Resten av feltarbeidet ble utført ved 
at undersøkelsesområdet først ble vurdert på avstand, slik at områder med for eksempel 
granplantefelter og eller med intensivt drevet mark, ble utelukket. De resterende områdene ble 
oppsøkt i felt. Ensartede naturtypelokaliteter med store arealer, ble delvis avgrenset fra avstand. Det 
må også nevnes at hele området ble observert fra helikopter 12. juni 2015. Dette var til stor hjelp 
for å få oversikt over naturforholdene, og senere for å vurdere landskapsøkologiske sammenhenger. 

Lokaliteter som oppfyller kravene til naturtypelokalitet verdisettes, ut fra bestemte kriterier, til A, 
B og C-verdi (Tabell 1). Statens Vegvesen håndbok V712 er lagt til grunn ved verdisetting og ved 
utarbeidelse av verdikart. For de andre temaene verdivurdert i denne rapporten, viktige viltområder, 
viktige ferskvannslokaliteter, vannmiljø og geologisk naturarv, er de anvendte metodene beskrevet 
innledningsvis for hvert kapittel. For informasjon om kategoriene for rødlistede arter henvises det 
til Henriksen & Hilmo (2015). Forekomster av fremmede arter (Gederaas mfl. 2012) er notert, og 
benyttet i verdivurderingen av naturtypene.  

Tabell 1. Verdisetting av natur etter forskjellige kilder. 

Verdi etter  

DN-håndbok 11 og 13 

Verdi etter 

SVV håndbok 140 

Nasjonal- 

lokal verdiskala 

Naturforhold 

A – svært viktig Stor verdi Nasjonal verdi Svært viktig natur 

B – viktig Stor verdi Regional verdi Viktig natur 

C – lokalt viktig Middels verdi Høy lokal verdi Lokalt viktig natur 

Ingen verdisetting  Liten verdi  Ordinær øvrig natur 

 Ingen relevans for 
fagtemaet 

 Bebygde areal 

 
Verdien etter SVV V712 blir fastsatt langs en trinnløs skala som spenner fra liten til stor verdi.  
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Tabell 2. Rødlistekategorier for Norsk rødliste for arter 2015 (Henriksen & Hilmo 2015). 

Rødlistekategorier Definisjon 

 

EX Utdødd En art er utdødd når det er svært liten tvil om at arten er globalt utdødd. 
EW Utdødd i vill tilstand Arter som ikke lenger finnes frittlevende, men der det fortsatt finnes individ 

i dyrehager, botaniske hager og lignende. 
RE Regionalt utdødd En art er regionalt utdødd når det er svært liten tvil om at arten er utdødd fra 

aktuell region (her Norge). For at arten skal inkluderes må den ha vært 
etablert reproduserende i Norge etter år 1800. 

CR Kritisk truet En art er kritisk truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av 
kriteriene A-E for kritisk truet er oppfylt. Arten har da ekstremt høy risiko 
for utdøing. 

EN Sterkt truet En art er sterkt truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av 
kriteriene A-E for sterkt truet er oppfylt. Arten har da svært høy risiko for 
utdøing. 

VU Sårbar En art er sårbar når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene 
A-E for sårbar er oppfylt. Arten har da høy risiko for utdøing.  

NT Nær truet En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN 
eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i 
nær framtid. 

DD Datamangel En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte 
kategoriplassering er svært stor, og klart inkluderer hele spekteret av mulige 
kategorier fra og med CR til og med LC (livskraftig).  

 
Tabell 3. Rødlistekategorier Norsk rødliste for naturtyper 2010 (Lindgaard & Henriksen mfl. 2011). 

Rødlistekategorier Definisjon 

 

EX Forsvunnet globalt En naturtype er forsvunnet globalt når det er svært liten tvil om at naturtypen 
er globalt forsvunnet.  

RE Forsvunnet Naturtyper som ikke lenger finnes i Norge. Marktypen eksisterer ikke lenger 
regionalt og vil ikke kunne gjenoppstå naturlig og/eller nøkkelartene i 
naturtypen er regionalt utdødd og sannsynlighet for reetablering er liten.  

CR Kritisk truet En naturtype er kritisk truet (CR) når best tilgjengelig informasjon indikerer 
at minst ett av kriteriene 1, 2 eller 4 for kritisk truet er oppfylt. Risikoen for 
at naturtype forsvinner fra Norge i løpet av de kommende 50 år er ekstremt 
høy. 

EN Sterkt truet En naturtype er sterkt truet (EN) når best tilgjengelig informasjon indikerer 
at minst ett av kriteriene 1, 2 eller 4 for sterkt truet er oppfylt. Risikoen for 
at naturtypen forsvinner fra Norge i løpet av de kommende 50 år er svært 
høy.  

VU Sårbar En naturtype er sårbar (VU) når best tilgjengelig informasjon indikerer at 
minst ett av kriteriene 1-4 for sårbar er oppfylt. Risikoen for at naturtypen 
forsvinner fra Norge i løpet av de kommende 50 år er høy.  

NT Nær truet En naturtype er nær truet (NT) når best tilgjengelig informasjon indikerer at 
minst ett av kriteriene 1-4 for nær truet er oppfylt. Naturtypen tilfredsstiller 
ingen av kriteriene 1-4 for CR, EN eller VU, men er nær ved å tilfredsstille 
noen av disse kriteriene nå eller i nær framtid.  

DD Datamangel En naturtype settes til kategorien datamangel (DD) når usikkerhet om 
naturtypens korrekte kategoriplassering er svært stor og klart inkluderer hele 
spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og med LC (økologisk 
tilfredsstillende/livskraftig).  
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3 DATAGRUNNLAG 

Datagrunnlaget er, foruten egen kartlegging, basert på Miljødirektoratets Naturbase, 
Artsdatabankens Artskart og NIBIO sin database «Kilden». I tillegg er rapporter fra tidligere 
undersøkelser innenfor undersøkelsesområdet blitt konsultert (se kildeliste). En lang rekke 
verdifulle informanter har vært kontaktet (se liste i vedlegg).  

4 TIDLIGERE UNDERSØKELSER 

Flere registreringer og undersøkelser, som er relevante for de aktuelle temaene, er tidligere utført 
fra det undersøkte området. Her nevnes de viktigste for dette prosjektet med vekt på 
naturtypekartlegginger. For mer informasjon om kildene for de andre temaene, henvises det til hvert 
delkapittel. Det undersøkte området ligger innenfor Eigersund og Lund kommuner i Rogaland. 
Begge kommunene har foretatt flere naturtypekartlegginger, med bl.a. senere supplementer (Jordal 
2008 og Jordal & Johnsen 2008). En generell oversikt over skog og kulturlandskap i Lund er gitt 
av Steinnes (1993) og i tillegg har Søyland (2007) utarbeidet skjøtselsplan for Førland i Lund. I det 
nasjonale bekkekløftprosjektet ble enkelte lokaliteter kartlagt i Lund, og av disse en er med i 
undersøkelsesområdet her (Ihlen mfl. 2009).  

5 LANDSKAPSØKOLOGISKE SAMMENHENGER 

Landskapsøkologi er læren om hele landskapet, som består av en rekke forskjellige habitater, 
naturtyper og økosystemer. I landskapsøkologien forsøker vi å forstå sammenhengene og 
strukturene i landskapet og hvordan avstander og hindringer mellom habitater og økosystemer på 
stor skala påvirker artene som lever i landskapet. Landskapsøkologiske effekter forsøker å beskrive 
den oppsplitting og fragmentering som skjer av natur gjennom nedbygging av areal og hvilke 
effekter dette kan ha på arter i landskapet. Fragmentering skaper større avstander mellom egnete 
habitater i landskapet. Det kan føre til at populasjoner isoleres, at genetisk utveksling reduseres eller 
forsvinner mellom populasjoner. I forvaltningssammenheng er det mest fokus på arter som kan bli 
særlig negativt påvirket, for eksempel arealkrevende arter eller sjeldne og rødlistede arter.  

I Håndbok V712 dreier dette temaet seg hovedsakelig om problemstillinger knyttet til nærhet 
mellom viktige arealer for naturmangfold og derfor er det her fokusert på arealer med 
sammenbindingsfunksjon mellom verdisatte delområder (for eksempel naturtyper). Flere viktige 
naturtyper ble registrert på strekningen Moi – Refsland og det er derfor lagt spesiell vekt på å 
vurdere disse på et landskapsøkologisk nivå. Videre er det fokusert på trekkveier for hjortevilt og 
viktige områder for fugl, fordi nye veger vil kunne danne barrierer for disse. Landskapsøkologisk 
er planområdet her delt inn som vist i Tabell 4. For ytterligere detaljer om vilt, se eget kapittel. Det 
bør også bemerkes at alle områdene er vurdert til å ha lokal eller regional landskapsøkologisk 
funksjon og ingen med nasjonal landskapsøkologisk funksjon (jf. V712). Dette er derfor ikke 
diskutert for hvert område.  
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Figur 2. Deler av landskapsrommene Moi – Refsland, med Osen nordvest for Moi (t.v.) og områdene på begge 
sider av Gyåna (t.h.) med Braseberget til venstre i bildet. Foto: Statens vegvesen.  
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Tabell 4. Verdisetting og kortfattet verdibegrunnelse for landskapsøkologiske områder.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-Verdi 

1 Moi - Skjeggjestad 

Området domineres av fattige bjørkeskoger på vestsiden 
av dalføret, noe rikere skoger på østsiden og intensivt 
dyrket mark i selve dalføret. Det inneholder verdifulle 
naturtypelokaliteter, primært knyttet til edellauvskoger og 
et viktig bekkedrag, hovedsakelig med middels til stor 
KU-verdi. I tillegg finnes tre trekkveier for hjortevilt i 
nord (Aarrestad, Åmot og Feden). Det er ikke kjent viktige 
hekke-, raste- og overvintringsområder for fugl her. 
Landskapet er oppbrutt og påvirket av veier, bebyggelse, 
granplantefelt og hogstflater, spesielt ved Moi. Det er 
derfor bare noe sammenbindingsfunksjon mellom 
verdisatte delområder. 

 

       ▲ 

 

2 Skjeggjestad – 
Drangsdalen øst 

Området domineres av en innsjø (Hovsvatnet) med berg, 
fattige bjørkeskoger, granplantefelt, hogstflater og kun 
små arealer med jordbruksmark.  Lisidene på begge sider 
av vatnet er forholdsvis intakte. Verdifulle 
naturtypelokaliteter er edellauvskoger på nordsiden og 
skog- og berglokaliteter med høy luftfuktighet på sørsiden 
med middels og store KU-verdier. I tillegg finnes en 
trekkvei for hjortevilt i liene opp mot Laksefjellet. 
Området på nordsiden av Hovsvatn er viktig for 
spettefugler, men ellers er det ikke registrert viktige 
hekke-, raste- og overvintringsområder for fugl her. 
Landskapet er noe påvirket av E39 i sør. Det er noe 
sammenbindingsfunksjon mellom verdisatte delområder, 
mest edellauvskogene, i nord. 

 

       ▲ 

 

3 Ualandsvatnet – 
Drange 

Området er karakterisert av mye intensivt drevet mark, 
granplantefelter, hogstflater og skrinn bjørkeskog, og med 
innslag av for eksempel edellauvskog og hagemark. 
Landskapet inneholder trekkvei for hjortedyr ved Åmdal 
og Ualand. Sistnevnte har også et hekkeområde for vipe. 
Videre er det et viktig raste- og hekkeområde for fugl ved 
Vasshusvika. Landskapet er påvirket av noe bebyggelse 
og mange veier. Det er samlet en ubetydelig 
sammenbindingsfunksjon mellom naturtypene. 

 

  ▲ 

 

4 Drange – Gyåna 

Området er karakterisert av mye intensivt drevet mark, 
granplantefelter, hogstflater og skrinn bjørkeskog, og med 
innslag av elveløp og små innsjøer. Av viktige naturtyper 
må nevnes kystmyr, edellauvskog, hagemark (de viktigste 
i vest) og viktig bekkedrag (Tekseåna). Helt i vest er det 
også flere store kystlyngheier med middels KU-verdier. I 
dette store landskapet er det bare enkelte trekkveier for 
hjortedyr. Videre er det et viktig raste- og hekkeområde 
for fugl ved Hogstadhølen et hekkeområde for sandsvaler 
ved Aarrestad. Landskapet er noe påvirket av bebyggelse 
og veier. Det er god sammenheng i edellauvskogsmiljøer 
langs Tekseåna og videre sørover mot Årrestad/Berge. 
Naturtypelokalitetene på nordsiden av Gyåna har også noe 
sammenbindingsfunksjon. 

 

      ▲ 

 

 

 

 

 



Verdivurdering av naturmangfold for E39 Moi - Refsland 11 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

6 ARTSFOREKOMSTER 

6.1 Rødlistearter 

For temaet artsforekomster, skal rødlistede og freda arter redegjøres for (jf. Håndbok V712). I dette 
prosjektet ligger de fleste rødlisteforekomstene innenfor de registrerte naturtypelokalitetene og 
viltområdene, og er derfor omtalt der. Fem unntak er en forekomst av barlind (VU), en av ask (VU), 
begge fra Hovsvatnet, en av langt trollskjegg (VU) og en av kort trollskjegg (NT) sør for 
Teksevatnet, alle i Lund, og ospehvitkjuke (NT) fra Eigersund (Figur 3). 

 

 

 
Figur 3. Øverst: Forekomst av barlind (VU) og kort trollskjegg (NT) fra Lund (t.h.). Nederst: Forekomst av langt 
trollskjegg (VU) fra Lund (t.v.) og ospehvitkjuke (NT) fra Eigersund (t.h.). I tillegg er det en ask (VU) ved E39, nesten 
ved Hovsvatnets vestligste del. Fra Artsdatabankens Artskart. 
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6.2 Soppregistreringer 

I denne undersøkelsen har det også vært utført en egen soppregistrering (vedboende sopp og 
markboende sopp på naturbeitemarker) av professor emeritus Leif Ryvarden (Universitetet i Oslo). 
Her gis et sammendrag av denne undersøkelsen. Befaringen foregikk f.o.m. 14. oktober t.o.m. 18. 
oktober 2015, i områder foreslått av Per Gerhard Ihlen, Anders Thylén og Hallvard Holtung. Da 
feltarbeidet ble utført regnet det hver dag, til dels meget kraftig, særlig da yttersiden av 
nedbørområdet «Petra» passerte Vest-Agder og Rogaland. 

Fokus i feltarbeidet ble gitt på naturbeitemarker, det vil si slike som kun gjødsles av beitedyrenes 
ekskrementer. Sopp på slike beitemarker er alle saprotrofer, dvs. at de lever av dødt plantemateriale, 
i alt vesentlig døde røtter fra forskjellige urter og gras.  

Soppsesongen 2015 var spesiell ved at den var artsfattig. Dette skyltes sannsynligvis den sene og 
kalde våren og en fuktig sommer. Den høye nedbøren gjennom hele sommeren gjorde jorda 
vannmettet, noe som generelt medfører at soppmycelets respirasjon i jorda nesten stopper opp, da 
det er avhengig av rimelig oksygentilførsel. Dette betyr igjen at det ikke bygges opp et overskudd 
til dannelse av et fruktlegeme.  

Siden all registering av sopp foregår ved innsamling av fruktlegemer, ga ikke sesongen i 2105, 
særlig informasjon om soppartenes forekomster, men biodiversiteten av sopp er trolig lav, også på 
grunn av at bergartene i områdene gjennomgående er harde og sure. Noen vanlige ekskrement-
tilknyttede arter ble allikevel registrert, og av eksempler kan nevnes gjødelsringsopp, 
sitronkragesopp og to blekksopp-arter. Disse er ikke beitemarksopp, men sekundærarter ved at de 
utelukkende opptrer på beitedyrenes ekskrementer. Artene er således uten verdi ved vurdering av 
beitmarkenes biodiversitet og økologiske verdi. Av registrerte arter på beitemarker kan nevnes 
beitesjampinjong, torvnavlesopp, kjeglevokssopp, skarlagenvokssopp, vanlig potetrøyksopp og 
ruterøyksopp. Alle disse artene er vanlige på eng og beitemark over hele landet til over skoggrensen. 
Noen av forekomstene er nevnt i naturtypebeskrivelsene. 

7  NATURTYPER 

7.1 Rødlista naturtyper 

Generelt er naturtyper som elveløp (NT), innsjøer (NT), kulturmarksenger (VU) og 
våtmarksmassiver (NT) rødlistet (Lindgaard & Henriksen 2011). Av spesiell interesse for dette 
prosjektet er at kystlyngheier er vurdert som en sterkt truet (EN) naturtype, og siden den også er en 
utvalgt naturtype, er den omtalt nedenfor. En rødlistet naturtype som også bør omtales i denne 
forbindelse, er lågurt-eikeskog (NT). I følge Artsdatabanken, er dette eikedominert skog på 
intermediær til kalkrik mark. Det må presiseres at eikeskogene i dette prosjektet er vanlige og 
vokser i hovedsak på blåbærmark og svak lågurtmark og er derfor i liten grad ekte lågurt-
eikeskoger, dvs. skoger som inneholder arter som for eksempel blåveis, myske og sanikkel. 



Verdivurdering av naturmangfold for E39 Moi - Refsland 13 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

7.2 Utvalgte naturtyper 

Av utvalgte naturtyper ble det registrert syv lokaliteter med hul eik. Av disse var fire som 
enkeltstående trær og tre var samlinger med flere individer, gjerne spredt i beiteområder.  
Lokaliteter med utvalgte naturtyper er markert i verditabellene her. Siden naturtypen hul eik også 
inkluderer eiketrær som ikke er hule, men som har en omkrets på minst 200 cm, må det presiseres 
at flere av eikene i de kartlagte hagemarkskogene også er innenfor denne definisjonen. På bakgrunn 
av dette, og fordi hagemarker med forskriftseiker også vises som utvalgte naturtyper i Naturbasen, 
er disse også markert i verditabellene. 

Når det gjelder kystlyngheier, har vi her valgt å redegjøre litt mer for denne naturtypen. Kystlynghei 
er en kulturbetinget naturtype som er vedtatt som utvalgt naturtype. I forskrift om utvalgte 
naturtyper etter Naturmangfoldloven er kystlyngheier omtalt. Her står det at utvalgte naturtyper 
etter Naturmangfoldloven § 52 er forekomster av:  

Kystlynghei klassifisert som «svært viktig» (A-lokalitet) eller «viktig» (B-lokalitet) av 
Miljødirektoratet. Med kystlynghei menes heipregete og i hovedsak trebare områder i et oseanisk 
klima, dominert av dvergbusker, særlig røsslyng, formet gjennom rydding av kratt og skog, og 
betinget av langvarig hevd med beite, og mange steder lyngbrenning og lyngslått.  

Alle de fire lokalitetene med kystlynghei registrert her, har C-verdi. I fakta-arket for kystlynghei, 
utarbeidet av John Bjarne Jordal (datert 2. juni 2014) er størrelse, tilstand og rødlistearter de 
viktigste parameterne for verdisetting av naturtypen. I undersøkelsesområdet ble det registrert få 
arter i denne naturtypen og størrelsen varierer mye. Videre har de undersøkte lyngheiene i 
undersøkelsesområdet redusert tilstand. Negative påvirkningsfaktorer som ble observert under 
feltarbeidet var gjengroing, opphør av beite, grøfting og tilplanting av bartrær. Dette er 
hovedgrunnene til at de registrerte kystlyngheiene ble vurdert som lokalt viktige (C-verdi). Disse 
har derfor ikke status som utvalgt naturtype. 

7.3 Naturtypelokaliteter 

Under kartleggingsarbeidet i 2015 er hele undersøkelsesområdet (Figur 4) kartlagt. Alle 
eksisterende naturtypelokaliteter innenfor undersøkelsesområdet, og de fleste Mis-lokaliteter vi har 
hatt tilgang til i prosjektet, er undersøkt. Totalt ble 144 naturtypelokaliteter kartlagt fra Lyngdal til 
Ålgård, hvorav 62 på strekningen Moi – Refsland. Av disse er 45 lokaliteter nye (17 
eksisterende/reviderte); dvs. hele 72 %. Dette understreker behovet for naturtypekartlegging i denne 
type prosjekter. På strekningen Moi – Refsland (Figur 4) fordeler de seg på 2 svært viktig (A), 26 
viktig (B) og 31 lokalt viktig (C). Tabell 5 og Figur 4 viser naturtypelokaliteter på strekningen Moi-
Refsland. Alle naturtypedataene og kartavgrensningene er sendt til Fylkesmannen i Rogaland. 
Naturtypelokalitetene som var registrert i Naturbasen, er merket med BN-nummer i verditabellene. 
Enkelte av de tidligere registrerte naturtypelokalitetene er forkastet. 

Kort sammenfattet er naturtypeverdiene i området i stor grad knyttet til edellauvskog, store trær 
(eik) i kulturlandskapet, og viktige vassdrag. Lokalitetene i edellauvskogene består mest av fattig 
eikeskog, men stedvis finnes også rikere lågurt-eikeskog eller skog dominert av alm, lind og ask. 
Eldre skog finnes, men mengden viktige objekter (grove trær og elementer av død ved) er begrenset 
grunnet hard utnyttelse. Lokalitetene finnes i hovedsak i bratte lisider, bl.a. rundt Hovsvatnet, men 
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også i vestre del av undersøkelsesområdet. Det er store arealer med kulturlandskap, spesielt i 
dalføret i vestre halvdel. Hard utnyttelse med ofte høyt beitetrykk og gjødsling av de fleste arealer 
gjør imidlertid at naturverdier knyttet til marken er svært sparsomt forekommende. De få 
naturbeitemarker og kystlyngheier som er kartlagt får kun lokal verdi, og kystlyngheiene får dermed 
ikke status som utvalgt naturtype. Naturverdiene i kulturlandskapet er i større grad knyttet til store 
gamle trær som forekommer enten enkeltvis, i grupper eller i større hagemarker. Spesielt er det 
mange eiker som er kartlagt, og de har alle status som utvalgt naturtype. Spesielt i vestre del er det 
en del vassdrag hvor det forekommer sjeldne oseaniske mosearter med svært begrenset utbredelse 
i Norge. Slike bekkedrag kan ses på som en ansvarsnaturtype for regionen. Utover de nevnte 
moseartene er det generelt sparsomt med forekomster av rødlistede moser, lav og sopp. 
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Figur 4. Naturtypelokaliteter på strekningen Moi-Refsland.  
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Tabell 5. Verdisetting og kortfattet verdibegrunnelse for naturtypelokaliteter registrert i undersøkelsesområdet Moi 
- Refsland. BN-nummer refererer til nummer i Naturbase for eksisterende lokaliteter. Dersom en naturtype 
(hagemark) inneholder forskriftseiker som utvalgt naturtype, er det notert til slutt. 

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-Verdi 

50 Ualand øst I 

Hagemark, utforming fattig eikehage (B-verdi). 
Hagemarken beites av storfe. Den inneholder 15-20 store 
eiker, en del død ved og døde greiner. En slik samling av 
nokså grove eiker gir grunnlag for B-verdi. Av eiketrærne 
er minimum fem ≥65 cm i diameter og de største er på ca. 
75 cm. De kvalifiserer derfor som utvalgt naturtype. 

 

                 ▲ 

 

51 Ualand øst II Gammel edellauvskog, utforming eikeskog (B-verdi). 
Blåbæreikeskog med innslag av boreale lauvtrær og 
bergvegger. En del grov eik på ca. 70 cm, samt noe død 
ved av eik. Relativt stort areal (11 daa) med nokså grov 
eikeskog gir grunnlag for B-verdi.  

 

                 ▲ 

 

52 Husafjellet sør Gammel edellauvskog, utforming eikeskog (B-verdi). Til 
dels tidligere hagemark med bredkronete trær. 
Blåbæreikeskog, men enkelte rikere partier samt liten 
rasmark. En del grov eik på ca. 70 cm, samt noe død ved 
av eik. Relativt stort areal (11 daa) med nokså grov 
eikeskog gir grunnlag for B-verdi. I den 
hagemarkspregede sørlige delen er det enkelte 
bredkronede eiketrær som kvalifiserer til den utvalgte 
naturtypen hul eik. 

 

                 ▲ 

 

53 Toretjønna øst 

Gammel edellauvskog, utforming hasselkratt (C-verdi). 
Til dels grove hasselkratt med svak lågurtpreget 
vegetasjon i bratt terreng under bergvegg. Grov bjørk og 
grove bjørkegadd. Liten lokalitet (<5 daa) og moderat 
mengde viktige objekter tilsvarer C-verdi. 

 

            ▲ 

 

54 Ualand Store gamle trær, utforming ask (C-verdi). Bredkronet ask 
(VU) som tuntre. 80 cm stammediameter. Relativt grovt 
tre men uten hulheter eller død ved vurderes som lokalt 
viktig. 

 

            ▲ 

55 Bilstadtjørna Store gamle trær, utforming selje (C-verdi). Bredkronet 
selje, 1 m stammediameter. Uvanlig grov selje, men uten 
hulheter eller dødved-elementer vurderes som lokalt 
viktig. 

 

            ▲ 

 

56 Haugatjørna øst I Kystlynghei, utforming fattig fukthei (C-verdi). Fattig (og 
artsfattig) kystlynghei med svakt beitetrykk og grov lyng. 
Klart kystlyngheipreg, men lite areal (18 daa) i fattig hei 
med redusert tilstand gir C-verdi.  

 

            ▲ 

 

57 Haugatjørna øst II Kystmyr, utforming annen kystmyr (C-verdi). Våt 
mykmattemyr med dominans av den regionalt sjeldne 
arten myrkongle. Lite areal, men litt rikt, gir grunnlag for 
C-verdi. 

 

            ▲ 
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58 Kleivatjørna, 
BN00049814 

Vannkantsamfunn, utforming elvesnelle-starr-sump, (B-
verdi). Innslag av myr i sørøst. Lokalt litt rik 
vannkantvegetasjon, bl.a. med store forekomster av den 
regionalt sjeldne arten myrkongle. Middels areal (1-10 daa 
vannkantvegetasjon) og middels artsrikt uten påviste 
rødlistearter tilsier B-verdi. Fugleliv trolig ikke spesielt 
interessant, men enkeltbekkasin og stokkand hekker.  

 

                ▲ 

 

59 Klubban, 
BN00049813 

Kystmyr, utforming annen kystmyr (B-verdi). Intakt 
låglandsmyr, tidligere trolig beitet. Bekk renner gjennom. 
Noe rike partier med den regionalt sjeldne arten 
myrkongle. Intakt og middels stor (15 daa) låglandsmyr i 
BN/SB sone tilsvarer B-verdi. 

 

                 ▲ 

 

60 Normork, 
BN00049812 

Gammel boreal lauvskog (B-verdi). Bratt skråning med 
lauvblandingsskog. Gamle osper og bergvegger med rik 
lavflora, bl.a. med den regionalt sjeldne arten sølvnever. 
Liten lokalitet med middels rik lavflora med middels 
mengde viktige elementer gir grunnlag for B-verdi. 

 

                 ▲ 

 

61 Hustadvatnet, 
BN00049811 

Vannkantsamfunn, utforming elvesnelle-starr-sump (B-
verdi). Våtmark med en blanding av helofyttsump, 
fukteng, lavlandsmyr og svartorsumpskog. Blir beitet av 
sau. Store forekomster av den regionalt sjeldne arten 
myrkongle. Middels areal (1-10 daa vannkantvegetasjon), 
middels artsrikt og med kompletterende naturtyper tilsier 
B-verdi. 
 

 

                 ▲ 

 

62 Haukland øst II Store gamle trær, utforming eik (B-verdi). UTVALGT 
NATURTYPE. Stor sommereik (diameter 90 cm) stående 
i kulturlandskap. Treet er friskt uten synlige hulheter, og 
med vid krone. Står i gjengroende beite, og bør fristilles. 
Potensial for truede arter.  

 

                 ▲ 

 

63 Nygard nordvest Gammel boreal lauvskog, utforming ospeholt (C-verdi). 
Bergvegg og bratt skråning med grove osper og en del død 
ved. Relativt rik lavflora. Liten lokalitet med noe rik 
lavflora med moderat mengde viktige elementer tilsvarer 
C-verdi. 

 

            ▲ 

 

64 Berge Gammel edellauvskog, utforming eikeskog (C-verdi). 
Blåbæreikeskog med en del litt grov eik. Lite almemiljø i 
vest. Ekstensivt sauebeite. Relativt stor lokalitet (8 daa) 
med eldre eikeskog kunne ev. gitt høyere verdi, men få og 
spredte gammelskogsobjekter trekker ned.  

 

             ▲ 

 

65 Tekseåna 
BN00044957 

Viktig bekkedrag, utforming bekk i intensivt drevne 
jordbrukslandskap (B-verdi). Naturtypelokaliteten er på 
11 daa og består av både et vassdragsmiljø og et 
skogsmiljø langs bekken. Stein og berg i bekken utgjør et 
viktig substrat for vasshalemose og kystfloke (begge NT). 

 

                 ▲ 

 

68 Øygrei øst Hagemark, utforming fattig eikehage (C-verdi). Blir ikke 
beitet i dag, og er i gjengroing. Mange eiker på ca. 50 cm, 
og ca. 5 store forskriftseiker (≥65 cm stammediameter), de 
største på ca. 75 cm. En del døde greiner, samt en del 
ospeelementer. Stort areal (11 daa), men moderat mengde 
viktige objekter og til dels sterkt gjengroingspreg tilsier 
likevel C-verdi. Enkelte eiketrær kvalifiserer til den 
utvalgte naturtypen hul eik. 

 

             ▲ 
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69 Øygrei sør, 
BN000498115 

Gammel boreal lauvskog (C-verdi). Nordvendt bergvegg 
og bratt skråning med fuktig lauvskog, til dels 
storbregneskog. En del grov osp og bjørk. Forekomst av 
kort trollskjegg (NT). Lite areal (11 daa) med en NT-art 
og moderat mengde viktige objekter tilsvarer C-verdi. 

 

            ▲ 

 

70 Øygrei, 
BN00049816 

Hagemark, utforming rik askehage (B-verdi). Beites av 
sau. 15-20 grove asker (VU), den største med en diameter 
på 90 cm. Aktivt beite med en samling av grove trær, men 
med lite dødved og hulheter, tilsier B-verdi. 

 

                 ▲ 

 

71 Øygrei vest Hagemark, utforming eikehage (B-verdi). Mange 
forskriftseiker (≥65 cm stammediameter), men få hule, og 
lite død ved. En del grove ask, osp og hasselkratt. Mange 
relativt store eiker over stort areal kunne gitt høyere verdi, 
men mangel på helt store trær, hultrær og 
dødvedelementer gjør at verdien begrenses til B. Mange 
eiketrær kvalifiserer til den utvalgte naturtypen hul eik. 

 

                  ▲ 

 

72 Øygrei nord Gammel edellauvskog, utforming hasselkratt (C-verdi). 
Til dels grove hasselkratt og svakt lågurtpreget vegetasjon 
i skrent. Litt grove osper og andre boreale lauvtrær. Lite 
areal og moderat mengde viktige objekter gir C-verdi. 

 

            ▲ 

 

73 Øya, BN00049817 Rik edellauvskog, flere utforminger (B-verdi). Variert 
skog, rikere partier med ask (VU), elles fattigere eikeskog, 
og boreale lauvtrær. En del død ved og rikbarkstrær. Stor 
lokalitet (36 daa) med middels god habitatkvalitet, men 
svakt utviklet edellauvskogsflora, tilsvarer B-verdi. 

 

                 ▲ 

 

74 Nygard nord Store gamle trær, utforming eik (C-verdi). UTVALGT 
NATURTYPE. Flere relativt grove eiker (65-70 cm), mer 
eller mindre frittstående i beite. Forholdsvis liten samling 
eiker av moderat størrelse og uten hulheter gir grunnlag 
for C-verdi.  

 

            ▲ 

 

75 Årrestad Store gamle trær, utforming ask (B-verdi). Tuntre av ask 
(VU), ca. 90 cm. Blir styvet, senest ca. 10 år siden, trolig 
hul. Størrelse og (trolig) hulhet gir minimum B-verdi. 
Likevel ikke stor nok eller med synlig vedmold som kunne 
gitt høyere verdi. 

 

                 ▲ 

 

76 Kulen nord Gammel edellauvskog, utforming eikeskog (C-verdi). 
Beitet eikeskog og hasselkratt, med en del litt grov eik. 
Blåbærskog, stedvis med svakt lågurtpreg.  Middels stor 
lokalitet med enkelte eik opp til 80 cm, men ellers få over 
65 cm. Forekomst av den regionalt sjeldne arten 
sølvnever. Forholdsvis få og spredte elementer tilsier kun 
lokal verdi. Stedvis hagemarkspreg hvor enkelte eiketrær 
kvalifiserer til den utvalgte naturtypen hul eik. 

 

            ▲ 

 

77 Kulen nordvest Store gamle trær, utforming eik (C-verdi). UTVALGT 
NATURTYPE. Fristående bredkronet eik i beitemark, 75 
cm. Størrelse og fravær av hulhet/dødved gir C-verdi.  

 

            ▲ 
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78 Vormevik Engpreget erstatningsbiotop, utforming vegkant (C-
verdi). I hovedsak sørvendt vegkant med mange 
naturengplanter. Lite areal og uten rødlistearter, men 
antall naturengplanter større enn tilsvarende enger i 
området. 

 

            ▲ 

 

79 Stolen Engpreget erstatningsbiotop, utforming vegkant (C-
verdi). Sørvendt vegkant med mange naturengplanter. Lite 
areal og uten rødlistearter, men antall naturengplanter 
større enn tilsvarende enger i området.  

 

            ▲ 

 

80 Kulefjell sør Gammel edellauvskog, utforming eikeskog (C-verdi). 
Blåbæreikeskog, til dels ekstensivt beitet. Spredt med 
grove eiketrær, men også mye ungskog. Stor lokalitet (23 
daa) og enkelte trær på 70-80 cm, men varierende 
habitatkvalitet og få og utspredte objekter gir kun C-verdi.  

 

            ▲ 

 

81 Kulefjell vest Rik edellauvskog, utforming lågurt-eikeskog (B-verdi). 
Bratt terreng og rasmark med variert skogbilde. En del 
kulturpåvirket, og begrenset med gamle trær og andre 
naturskogselementer. Likevel spredt med grov eik, alm 
(VU, enkelte har vært styvet) og osp. Stort areal (23 daa) 
med middels habitatkvalitet, men få kravstore 
edellauvskogsarter, motiverer B-verdi.  

 

                 ▲ 

 

82 Haukland øst I 

Rik edellauvskog, utforming lågurt-eikeskog (C-verdi).  
Svak lågurt-eikeskog med relativt store eiketrær (diameter 
opp til 65 cm) i varm sørvest-vendt skrent. Innslag av 
edellauvtrær som lind og hassel. En del død ved av eik. 
Mangler krevende lågurt-arter. 

 

            ▲ 

 

83 Haukland Store gamle trær, utforming eik (B-verdi). UTVALGT 
NATURTYPE. Inneholder 8 til 10 forskriftseiker i 
størrelsesorden 65-100 cm, samt et par grove asker (VU) 
og boreale lauvtrær frittstående i beite. Noe død ved, men 
ingen hule trær. En slik samling grove edellauvtrær 
tilsvarer B-verdi.  

 

                 ▲ 

 

84 Haukelandsmoen Rik edellauvskog, utforming rasmark-lindeskog (B-
verdi). Variert skog med mange treslag, inkludert en god 
del ask og alm (begge VU). Rasmark, steinblokker, 
fuktige sig og en del grove trær og død ved. Stor lokalitet 
(24 daa), middels artsrik og med god habitatkvalitet gir B-
verdi. 

 

                 ▲ 

 

85 Berge nord II Rik edellauvskog, utforming rasmark-almeskog (B-verdi). 
Fuktige sig og noe høystaudevegetasjon. En del grov alm 
(VU) og død ved av alm. Forekomst av almekullsopp 
(NT). Middels stor lokalitet (4 daa) med intakt skog, noe 
kravfull vegetasjon og forekomst av 
gammelskogselementer gir grunnlag for B-verdi. 

 

                 ▲ 

 

86 Berge nord I Gammel edellauvskog, utforming eikeskog (B-verdi). 
Blåbæreikeskog med en del grov eik og noe død ved. Noen 
litt rikere partier med ask og hassel. Ekstensivt sauebeite. 
Middels stort areal (11 daa) med nokså grov eikeskog, 
men med noe utspredte objekter gir grunnlag for B-verdi.  

 

                ▲ 

 

87 Berge nord III Store gamle trær, utforming eik (B-verdi). UTVALGT 
NATURTYPE. Grov eik (90 cm) med en del døde greiner, 
i fuktig beite. Størrelse gir grunnlag for B-verdi.  

 

                 ▲ 
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88 Øya vest Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng (C-verdi). 
Knausterreng med overganger mot kystlynghei. Aktivt 
sauebeite med svakt gjødsla preg og få krevende 
naturengplanter, likevel bedre enn snittet av beitemarker i 
området. De mest gjødsla delene (mot nordøst) er utelatt 
fra avgrensningen. Nesten eneste område med funn av 
beitemarksopp i 2015 (en NT-art).  

 

            ▲ 

 

89 Moisåna, 
BN00003852 

Viktig bekkedrag, utforming bekk i intensivt drevet 
jordbrukslandskap (B-verdi). Vassdrag med en del store 
steiner ute i elva. Levested for sårbar (VU) mose, 
bekkelommemose, en av fem kjente forekomster i Norge. 
Viktig forekomst av sårbar art tilsier B-verdi. 

 

                 ▲ 

 

90 Haukelandsmoen 
nord 

Gammel edellauvskog, utforming gammel lindeskog (C-
verdi). Liten lokalitet under bergvegg med et antall grove 
(70 cm) blekksprutlind. Lite areal og få objekter tilsier C-
verdi. 

 

            ▲ 

91 Skjeggjestad, 
BN00076488 

Skogbekkekløft, utforming lavlands-lauvskogsbekkekløft 
(C-verdi). Blåbæreikeskog med god treslagsvariasjon og 
lokalt rikere partier. Svakt utvikla bekkekløft, men 
sjeldent landskapselement og spredte 
gammelskogsobjekter motiverer avgrensning.  

 

            ▲ 

92 Skjeggjestad vest Store gamle trær, utforming eik (A-verdi). UTVALGT 
NATURTYPE. Gammel, svært grov (1,5 m diameter) og 
til dels hul eik, med eksponert ved. 

 

                     ▲ 

93 Skjeggjestad vest 
II 

Store gamle trær, utforming eik (B-verdi). UTVALGT 
NATURTYPE. Relativt stort antall eik spredt i 
kulturlandskap rundt gård, 65-70 cm diameter. Hver eik 
isolert av lokal verdi, men sammen og sett i sammenheng 
med lok. 92, B-verdi. 

 

                 ▲ 

94 Drangsdalen, 
Marigjelan øst 

Rik boreal lauvskog, utforming rik lauvskog i rasmark (C-
verdi). Mest storbregneskog, men innslag av lågurtpartier 
og edellauvtrær. Fuktige bergvegger med potensial for rik 
moseflora, et par grove alm (VU) og/lind, samt spredte 
gammelskogselementer av borealt lauv motiverer 
avgrensning, men ikke nok objekter eller påvist 
artsmangfold for høyere verdi. 

 

            ▲ 

 

95 Drangsdalen, 
Marigjelan, 
BN00082244 

Oseanisk berg, fattig boreonemoralt oseanisk berg / 
regnskog, fattig-rik boreonemoral regnskog (C-verdi). 
Nordvendt liside, i hovedsak skogdekt, med små og store 
bergvegger. I øst en mindre bekkekløft. Forekomst av 
oseaniske arter, i hovedsak moser, på berg motiverer 
avgrensning, men få svært krevende regnskogsarter. 

 

            ▲ 

 

96 Feda, 
BN00082245 

Rik sump- og kildeskog, utforming rikere lauvsumpskog 
(C-verdi). Intermediær svartorsump. Sjelden naturtype i 
landskapet, men relativt artsfattig og få 
gammelskogselementer. 

 

            ▲ 
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97 Drangsdalen, 
Lindeli, 
BN00003854 
VV00000828 

Rik edellauvskog, utforming lågurt-eikeskog (A-verdi). 
Naturreservat. Sørvendt rasmark med blanding av rike og 
fattige edellauvskogtyper. Spredt med 
gammelskogselementer av alm og ask (begge VU), eik og 
lind. Artsmangfold dårlig undersøkt, men godt potensial.  
NB! Lokaliteten utgjør Drangdalen naturreservat. 

 

                     ▲ 

 

98 Laksefjellet sør Gammel edellauvskog (C-verdi). Området er ikke 
undersøkt i felt grunnet vanskelig tilgjengelighet, kun 
vurdert på avstand.  Bratt rasmark med dominans av 
edellauvskog. Usikker skogsalder. Potensielt en del 
gammelskogsobjekter og rike partier. Ecofact var i 
området i 2012 uten å avgrense naturtypelokalitet, men 
uklart hvor godt det ble undersøkt. Barlind (VU) er 
registrert her. 

 

              ▲ 

 

100 Toftabekken 
BN00044963 

Viktig bekkedrag, utforming bekk i intensivt drevne 
jordbrukslandskap (B-verdi). Naturtypelokaliteten er på 
11 daa og består av både et vassdragsmiljø og et 
skogsmiljø. Stein og berg i bekken utgjør et viktig substrat 
for vasshalemose og kystfloke (begge NT).  

 

                ▲ 

 

101 Toftene nord 

Kystlynghei, utforming kalkfattig, lite tørkeutsatt hei (C-
verdi). Naturtypelokaliteten har et stort areal (130 daa), er 
i en tidlig gjengroingsfase og det er bare registrert arter 
vanlige for regionen. 

 

            ▲ 

 

102 Toftene vest 

Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær 
(B-verdi). Naturtypelokaliteten er stor (57,5 daa), eik 
dominerer og enkelte av trærne er gamle. I tillegg finnes 
noe bjørk, osp, rogn og selje. Epifyttfloraen er artsfattig og 
har hovedsakelig regionalt vanlige arter og ingen 
rødlistearter ble registrert. Lokaliteten holdes i hevd ved 
beite. Enkelte eiketrær kvalifiserer til den utvalgte 
naturtypen hul eik. 

 

                 ▲ 

 

103 Liavollen øst 

Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær 
(B-verdi). Naturtypelokaliteten er stor (57 daa), eik 
dominerer, men de fleste individene er unge. I tillegg 
finnes noe bjørk og rogn. Epifyttfloraen er artsfattig og 
består av regionalt vanlige arter. Mye av arealet er 
beitepåvirket og noe er tydelig blåbærmark. Enkelte 
eiketrær kvalifiserer til den utvalgte naturtypen hul eik. 

 

                 ▲ 

 

104 Liabekken, 
BN00044960 

Viktig bekkedrag, utforming bekk i intensivt drevne 
jordbrukslandskap (B-verdi). Naturtypelokaliteten er på 
9,1 daa og består av både et vassdragsmiljø og et 
skogsmiljø. Stein og berg i bekken utgjør et viktig substrat 
for vasshalemose og kystfloke (begge NT). 

 

                 ▲ 

 

105 Lia, BN00044959 

Hagemark, utforming fattig hagemark med styva eller 
stubbehøsta edellauvtrær (B-verdi). Naturtypelokaliteten 
er liten (0,9 daa) og består av styva alm (VU) med 
almekullsopp (NT). 

 

                 ▲ 

 

106 Åmot 

Rik edellauvskog, utforming lågurt-eikeskog (C-verdi). 
Naturtypelokaliteten er middels stor (5,4 daa), eik 
dominerer og det er innslag av alm (VU) og lind. Svak 
lågurtmark dominerer og det er innsalg av blåbærmark.  
Epifyttfloraen er artsfattig og består av regionalt vanlige 
arter. Noe av arealet er beitepåvirket, men ellers er skogen 
lite påvirket.  

 

            ▲ 
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107 Åmot nord 

Kystlynghei, utforming kalkfattig, lite tørkeutsatt hei (C-
verdi). Naturtypelokaliteten har et stort areal (143 daa), er 
i en tydelig gjengroingsfase av bjørk, einer og rogn. Det er 
ikke registrert rødlistearter, bare arter vanlige for 
regionen. 

 

            ▲ 

 

108 Åmotbekken 
BN00044964 

Viktig bekkedrag, utforming bekk i intensivt drevne 
jordbrukslandskap (B-verdi). Naturtypelokaliteten er på 
16 daa og består av både et vassdragsmiljø og et 
skogsmiljø langs bekken. Stein og berg i bekken utgjør et 
viktig substrat for vasshalemose og kystfloke (begge NT). 

 

                 ▲ 

 

109 Stauråsen øst 

Kystlynghei, utforming kalkfattig, lite tørkeutsatt hei (C-
verdi). Naturtypelokaliteten har et stort areal (185 daa), er 
i en tydelig gjengroingsfase av bjørk, einer og rogn. Bare 
arter vanlige for regionen ble registrert. 

 

            ▲ 

 

110 Hovland øst 

Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær 
(C-verdi). Naturtypelokaliteten er liten (8,6 daa), eik 
dominerer, og mange av individene er gamle. 
Epifyttfloraen er artsfattig og består av regionalt vanlige 
arter. Det meste av arealet er beitepåvirket og noe er svak 
lågurtmark. Enkelte eiketrær kvalifiserer til den utvalgte 
naturtypen hul eik. 

 

            ▲ 

 

111 Braseberget nord 

Ur og rasmark, utforming intermediær ur og rasmark (C-
verdi). Naturtypelokaliteten er nordvendt, liten (3,9 daa) 
og er dominert blokker og noen bergvegger. Blåbærmark 
dominerer mellom blokkene. Lav- og mosefloraen på 
blokker og bergvegger er artsfattig, men inneholder 
enkelte regionalt sjeldne arter.  

 

            ▲ 

 

112 Possberget nord 

Kystmyr, utforming annen kystmyr (B-verdi). Myren er et 
kompleks av jordvanns- og nedbørsmyr med tuer og 
myrflater og en bekk. Floraen er artsfattig og med spredte 
bjørketrær. Myren er litt drenert, men har i hovedsak intakt 
hydrologi, noe som er uvanlig i dette området. 

 

                 ▲ 

 

113 Storemyra 

Kystmyr, utforming annen kystmyr (C-verdi). Myren er et 
kompleks av jordvanns- og nedbørsmyr med tuer og 
myrflater. Floraen er artsfattig og med spredte bjørketrær. 
Myren er liten (5 daa) og har i hovedsak intakt hydrologi, 
noe som er uvanlig i dette området. 

 

            ▲ 

 

114 Litletjørn 

Middels kalkrik innsjø, utforming middels kalkrik innsjø i 
lavlandet (C-verdi). Inkluderer innsjøen med 
helofyttbeltet og kantsonen rundt. Bare vanlige karplanter 
for regionen ble registrert her. Mulig lokalt viktig 
rasteområde for fugl, men er lite undersøkt. 

 

            ▲ 
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8 VIKTIGE VILTOMRÅDER 

I denne rapporten deler vi informasjonen inn i hjortevilt (kapittel 8.1) og fugl (kapittel. 8.2). 
Informasjon om hjortevilt er innhentet gjennom møter, og relevante opplysninger ble tegnet inn på 
kart. Det er i tillegg gjennomført flere møter og telefonsamtaler/e-postutvekslinger med 
representanter for ulike jaktlag og andre personer med spesiell viltkjennskap. Bestandsdata og 
fellingsdata er innhentet gjennom Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no) og fra Statistisk 
sentralbyrå (www.ssb.no). Hjorteviltdata er ikke lenger tilgjengelig via naturbasen, med unntak av 
villrein, men noe kartbasert informasjon har vært tilgjengelig via karttjenesten Temakart-Rogaland 
fra Fylkesmannen i Rogaland / Rogaland Fylkeskommune (http://a2.temakart-rogaland.no). 
Personer som har bidratt med informasjon er presentert i kildelista. For fugl se kapittel 8.2.1. 
Trekkveger for hjortevilt er vist i Figur 8 og informasjon om disse finnes i Tabell 8. 

8.1 Hjortevilt 

I Rogaland er bestanden av elg liten sammenlignet med fylkene mot øst. Hjort har derimot stor 
bestandsstørrelse i Rogaland, og det samme gjelder for rådyr. Figur 5 og Figur 6 viser en 
sammenligning av fellingstall for elg, hjort og rådyr for Rogaland og Vest-Agder. Elgbestanden i 
Vest-Agder har blitt kraftig redusert de seneste 10-15 år etter bestandstoppen på 90-tallet, mens det 
i Rogaland har vært en stabilt lav elgbestand. For hjort har det vært en markert oppgang i begge 
fylker, men det ser nå ut til å flate ut eller avta noe basert på de siste årenes fellingstall. Antallet av 
hjortevilt styres gjennom målrettet forvaltning med rettet avskyting, og den utviklingen vi har sett 
de siste par tiårene er et uttrykk for det har vært tilgjengelig uutnyttet beitehabitat for hjort i denne 
delen av landet, mens vi har hatt en situasjon med overbeiting for elg i Agder-fylkene. For rådyr er 
det større vekslinger i bestandsstørrelsen fra år til år, og dette kan antas å ha sammenheng med 
varierende snømengde og predasjonsrate, foruten jaktuttaket i seg selv.  

 

 
Figur 5. Fellingstall fra jakt av elg og hjort i Vest-Agder og Rogaland i perioden 1990-2014. Figuren er basert på 
data hentet fra ssb.no 
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Figur 6. Fellingstall fra rådyrjakt i Vest-Agder og Rogaland i perioden 1990-2014. Figuren er basert på data er hentet 
fra ssb.no. 

 
Ved vurdering av ny E39 fra Moi til Refsland er det av stor betydning hvordan bestandene av 
hjorteviltet ivaretas. Utredet vegkorridor er for en stor del lagt gjennom lavlandsbeiter langs store 
innsjøer og vassdrag og landbruksområder, og med tunnelføring gjennom partier av høytliggende 
heier. Slikt sett ligger vegen i, eller nær, gode beiter for hjort og rådyr, og den kan sperre 
næringstrekk mellom heiområder og gress/lauvskogsbeiter i lavereliggende deler. Siden det er store 
beiteområder på hver side av vegen (den ligger langt fra kysten i dette området), er det også 
beitevekslinger på stort landskapsøkologisk nivå som kan bli sperret. Dette vil i så fall påvirke elg 
og hjort i større grad enn rådyr. I de partier vegen kan bli tunnelført vil hjorteviltet kunne få bedrete 
forhold sammenlignet med dagens situasjon, siden nåværende E39 har mange kollisjonsutsatte 
partier. Figur 7 viser kollisjoner som er registrert ved Hjorteviltregisteret de siste årene i denne 
regionen. Materialet er ikke komplett fordi fallvilthendelser i varierende grad rapporteres inn fra 
ulike kommuner, men de viser i hovedsak hvilke partier av nåværende E39 som er mest 
kollisjonsutsatt. Påkjørsler av rådyr er klart mest vanlig.  
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Figur 7.  Registrerte kollisjoner av rådyr (rødt), elg (blått), og hjort (grønt) i områdene rundt E39 gjennom Lund og 
Eigersund. Kartet er hentet ut fra hjorteviltregisterets innsynsløsning for registrerte fallvilthendelser de siste ti årene, 
men er ikke komplett da slike data i varierende grad rapporteres inn.  

8.1.1 Lund 

Lund er en kommune der fellingstallene fra jakta tyder på at vi de siste årene gradvis har fått om 
lag like stor bestand av hjort som av elg (Tabell 6). Dette står i kontrast til tidligere år da elg var 
langt mer vanlig, og der jegere kunne erfare at det nærmest var «påfyll» av dyr som vandret inn fra 
områder med svært tett elgbestand i Vest-Agder, mens det for hjort først ble åpnet for jakt i år 2000. 
For rådyr indikerer fellingstallene en bestand med noe nedgang siden 2008, men det er manglende 
tilgang på data fra årene før dette. Fellingstallene for de tre hjorteviltartene tilsier at ivaretakelse av 
dyrenes arealbruk er viktig for alle tre, men ut fra kollisjonsdata (Tabell 6 og Figur 7), kan det se ut 
til at rådyr er spesielt sårbare.  

Tabell 6. Antallet av elg, hjort og rådyr i Lund som årlig er felt under jakt, og med antallet drept i kollisjon på veg i 
parentes. Data er hentet fra www.ssb.no og www.hjorteviltregisteret.no. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Elg 22 (0) 23 (0) 20 (0) 33 (0) 31 (1) 30 (1) 30 (0) 32 (0) 29 (0) 29 (0) 
Hjort 8 (0) 10 (0) 8 (0) 16 (0) 17 (1) 21 (0) 26 (1) 18 (0) 28 (0) 21 (0) 
Rådyr (0) (5) (6) 125 (1) 120 (1) 110 (0) 95 (0) 95 (4) 65 (1) 65 (0) 

 

I influensområde av aktuelle vegkorridorer for ny E39 er det mye rådyr i de lavereliggende strøkene 
bestemt ut fra lokal beitetilgang. Hjort har trekkbevegelser i terrenget med dagleier høyt og 
næringssøk mot rikere beiter lenger ned, bl.a. jorder med gressbeite på vår/forsommer. Elg finnes 
høyere i terrenget, lenger unna folk og er ikke tilknyttet gressbeiter slik som hjorten, dvs. elgen 
forekommer mer i skog og hei, og mer øst enn vest i kommunen. 

Innmark, jorder og kantsoner mot mindre skogteiger gir rådyrene bra med beiteressurser lokalt rundt 
veg, landbruk og bebyggelse, selv om dyrene også utnytter beiter lenger innover i heiene. Slik E39 
nå går gjennom landskapet er det mye rådyrbeite langs vegen og det er et problem med mye 

http://www.ssb.no/
http://www.hjorteviltregisteret.no/
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påkjørsler. På hele strekningen fra kommunegrensen mot Eigersund og til Heskestad skjer det 
jevnlig kollisjoner (Figur 7, Upubl. (Skipstad, T. pers. med.)). For hjort er det også kollisjoner på 
strekningen, men i mindre antall. Mellom Drangsdalen og Eidsvatnet er det kollisjonsutsatt med 
flere elg- hjort- og rådyrpåkjørsler på hele strekningen fra Eidsvatnet til Drangsdalen (Figur 7, 
Upubl. (Skipstad, T. pers. med.)). Dette har antakelig sammenheng med en regional trekkvei som 
passerer her. Ved Skjeggjestad er det en del beitende elg i lia opp fra veien og jernbanen, og her går 
det jevnlig elg i kollisjon med toget, men viltkollisjoner ved veien er mindre problem da denne 
ligger helt ned mot Hovsvatnet (Østrem, K.A. pers. med.). Rett sør for Skjeggjestad er det et parti 
hvor hjort flere ganger har vært observert svømmende over vannet og her har også hjort vært påkjørt 
ved kryssing av E39.  Lenger sør langs Moisåna et par km nord for Moi skjer det også 
rådyrpåkjørsler på E39 (Figur 7). 

Det er ikke kjent at elg eller hjort har utpregete sesongtrekk innenfor Lund kommune, men siden 
stor hjortebestand kun har vært tilfelle i noen få år er det ennå ikke god kunnskap om hvordan 
dyrenes arealbruk vil etablere seg. For elg er det best forhold og mest dyr øst for Moi. For hjort 
finnes spesielt rike beiter langs Suldalsvannet i Flekkefjord kommune, men det er ikke noe spesielt 
som tyder på at disse dyrene trekker mot vest og har utveksling mot arealer i Lund. Lundevatnet – 
Moi – Hovsvatnet – Drangsdalen har en begrensende virkning på viltets bevegelser i sørvest – 
nordvest – retning, men når det er islagt kan hjort passere over Hovsvatnet. Her er dyr også observert 
svømmende. Tilsvarende finner man mellom heiene østover fra Teksevatnet og heiene sør for 
Teksevatnet og E39, der en regional trekkvei går mellom Heistadvatnet og Kleivatjørna (Eigersund 
kommune) og videre opp liene på nordsiden av Teksevatnet. Utenom disse to er det en rekke lokale 
mindre viktige trekkveier, som binder sammen beiter og liggeplasser i høyden med de rikere 
gressbeitene lenger ned i terrenget og rundt landbruksområder, veier og bebyggelse. Det er kanskje 
særlig hjorten som benytter disse på sine næringstrekk, men rådyr trekker typisk også på de samme 
stedene. 

8.1.2 Eigersund 

Eigersund er en kommune med liten elgbestand og noe større bestand av hjort. For begge har det 
vært en økning i jaktuttak siste tiårsperiode, men med noe nedgang igjen siste 2-3 år (Tabell 7). For 
rådyr er det langt større tetthet av dyr og det har vært stabilt høyt jaktuttak de siste årene. 
Bestandstettheten for de tre hjorteviltartene gjenspeiler arealene av beitehabitat i kommunen. Det 
er rike lavlandsbeiter med mosaikk av lauvskog, jorder og beitemark langs hovedvassdragene, mens 
heiområdene førøvrig er skrinne. Dette favoriserer spesielt rådyr og også hjort, mens skogshabitater 
med elgbeite er det mindre av. Kollisjonsdata viser at tap av rådyr forekommer hyppig, mens det 
for hjort og elg er mer sporadiske påkjørsler (Tabell 7 og Figur 7).  

Tabell 7. Antallet av elg, hjort og rådyr i Eigersund som årlig er felt under jakt, og med antallet drept i kollisjon på 
veg i parentes. Data er hentet fra www.ssb.no og www.hjorteviltregisteret.no 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Elg 2 (0) 3 (0) 3 (0) 0 (2) 4 (0) 6 (0) 7 (0) 4 (0) 6 (2) 6 (0) 
Hjort 7 (0) 7 (2) 4 (1) 0 (0) 12 (0) 16 (0) 30 (1) 23 (0) 27 (1) 18 (2) 
Rådyr (5) (7) (5) 175 (7) 175 (9) 175 10) 130 (5) 165 (5) 130 (7) 140 (2) 

 
Den videre beskrivelsen er basert på informasjon gitt av Mydland M., Frostad T., Strømstad T., 
Lagård R. og Omdal J. (Pers. med.). I influensområdet av planlagte vegkorridorer er det spesielt tett 

http://www.ssb.no/
http://www.hjorteviltregisteret.no/
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bestand av rådyr, og meget gode og varierte beiter i områdene fra Teksevatnet (grensen mot Lund) 
til Helleland. Dette er et mosaikkpreget småkupert landskap med vassdrag, små teiger med jordbruk 
og beitemark, kantsoner med skog, koller med skog i sidene og mer skrint på toppen. Variasjonen 
i beiter gir gode beiter gjennom hele året. 

Bestanden av hjort er i vekst. Det er ennå ikke godt kjent hvordan dyrene trekker på sesongmessig 
basis. Det er mulig det forekommer sesongtrekk mellom kystnære strøk (vinter) og heier lenger inn 
(sommer), men dette er usikkert. Mange dyr er antakelig mer lokale der de trekker opp i høyden på 
sommerbeiter og ned i lavere strøk på vinter/vårbeite. I likhet med rådyr er det meget gode beiter 
for hjorten i områdene mellom Teksevatnet og Helleland. Hjorten kan også ha dagleier i høyden og 
så trekke ned mot rikere beiter på døgnbasis. Slike næringstrekk på døgnbasis mellom lynghei og 
gressbeiter gir bevegelse av dyr over dagens E39 mellom Teksevatnet og Helleland gjennom hele 
året.  

Elgbestanden er stabil og lav. Den finnes i de samme områder som er beskrevet for hjort og rådyr, 
men finnes også i større grad i mer høytliggende heiområder. I heiene nord for Gyaåna finner en 
ofte elg. Selv om beitene til dels er skrinne kan dyrene finne bedre ro til beite unna folk i dette 
området. Når elgbestandene var høye i Vest-Agder trakk dyr inn til Eigersund fra øst, dette skjer 
ikke lenger etter at bestandene mot øst ble kraftig redusert. I dag er det lokale bestander av elg som 
forvaltes. De kan muligvis ha en viss beitesyklus innad i regionen, der de øker bruken av visse 
arealer etter overbeiting andre steder. For tiden er det mer elg nord for Gyaåna enn i arealene sør 
for E39, men dette kan endre seg igjen. I likhet med rådyr og hjort kan elgen trekke mer ned i 
terrenget vinterstid, der den kan finne kvistbeite i skogteiger. Lyngheiene er skrinne og med lite 
næring for elgen om vinteren. 
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Figur 8. Trekkveier for hjortevilt på strekningen Moi-Refsland. 
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Tabell 8. Viktige lokaliteter og trekkveier for hjortevilt.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-Verdi 

223 Nord for Osen Trekkvei elg (Viltvekt 2, Verdi B). Dette er et lokalt 
næringstrekk for elg der det skjer påkjørsler med toget. 
Trekker sjelden helt ned mot eksisterende E39. Kilder: Stene, 
Østrem (pers. med.). 

 

            ▲ 

224 Hovsvatnet Trekkvei hjort (Viltvekt 2, Verdi B). Hjort trekker her øst-
vest ved å svømme over vannet. Trekket passerer også over 
E39. Vannets størrelse betyr antakelig at dette 
trekkmønsteret er noe begrenset, men det er viktig for 
utveksling av dyr på større landskapsnivå. Lenger nord er det 
også vanlig at hjort trekker over isen. Kilder: Stene, Østrem, 
Grødum (pers. med.). 

 

             ▲ 

225 Skjeggjestad Trekkvei elg (Viltvekt 2, Verdi B). Dette er et lokalt 
næringstrekk for elg der det skjer påkjørsler med toget. 
Trekker sjelden helt ned mot eksisterende E39. Kilder: Stene, 
Østrem (pers. med.). 

 

            ▲ 

 

226 Drangsdalen øst Trekkvei hjort (Viltvekt 2, Verdi B). I selve Drangsdalen er 
det trangt, men hjorten trekker ned her fra liene opp mot 
Laksefjellet, og finner beite ned mot veien spesielt om 
vinteren. Kilder: Stene, Østrem, Grødum (pers. med.). 

 

            ▲ 

 

227 Drange - 
Eidsvatnet 

Trekkvei elg og hjort (Viltvekt 3, Verdi B). Lundevatnet – 
Moi – Hovsvatnet – Drangsdalen har en begrensende 
virkning på viltets bevegelser i sørvest – nordvest – retning. 
Utveksling av dyr mellom heiene sør og nord for 
Drangsdalen skjer derfor i størst grad mellom Drange og 
Eidsvatnet. Regionalt viktig.  Kilder: Stene, Østrem, 
Skipstad, Skjerpe (pers. med.). 

 

                   ▲ 

 

228 Ualand Trekkvei hjort (Viltvekt 2, Verdi B). Lokalt næringstrekk for 
hjort fra Ualand og opp forbi Husafjellet, her er rike beiter i 
lisidene og gressbeiter lenger ned, dette lokale trekket 
passerer også videre over dalen og E39 ved Åmdal mot vest 
(229). Kilder: Stene, Østrem, Skipstad, Skjerpe (pers. med.). 

 

           ▲ 

 

229 Åmdal Trekkvei hjort og rådyr (Viltvekt 2-3, Verdi B). Antakelig et 
trekkmønster her som passerer over hele dalen og binder 
sammen heiene på øst- og vestsiden. Noe usikkert hvor stor 
bruken er. Der E39 går videre i om lag 4 km nord til Helleren 
ved Teksevatnet, er det kollisjonsutsatt grunnet mye lokale 
næringstrekk mellom hei og dal som passerer vegen, men det 
er ikke grunnlag for presise lokaliseringer av enkelttrekk på 
denne strekningen. Kilder: Stene, Østrem, Skipstad, Skjerpe 
(pers. med.). 

 

                ▲ 

 

230 Stokkafjellet - 
Teksevatnet 

Trekkvei hjort (Viltvekt 2, Verdi B). I de sørvendte liene her 
går næringstrekk for spesielt hjort. Dagleier i høyden og 
beiter på jorder lenger ned. Kilder: Stene, Østrem, Skipstad, 
Skjerpe (pers. med.). 

 

             ▲ 

 



Verdivurdering av naturmangfold for E39 Moi - Refsland 30 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

231 Teksevatnet nord Trekkvei hjort (Viltvekt 2-3, Verdi B/C). Landskapet tyder 
på sesongmessig trekk for kanskje spesielt hjort mellom 
Teksevatnet og Eldrevatnet, her vil landskapet gi en klar 
kanalisering. Noe usikkert hvor mye bruk og i hvor stor grad 
det er sesongmessige forflytninger for hjort her. Kilder: 
Stene, Østrem, Skipstad, Skjerpe (pers. med.). 

Lokalitetene 231 og 232 kan sees i sammenheng da disse 
binder sammen heiene østover fra Teksevatnet og heiene sør 
for Teksevatnet og E39.  

 

                ▲ 

 

232 Hestadvannet øst Trekkvei hjortevilt (Viltvekt 2-3, Verdi B). For spesielt hjort 
er det næringstrekk på døgnbasis mellom lynghei og 
grassbeiter som gir bevegelse av dyr over dagens E39 
mellom Teksevatnet og Helleland gjennom hele året. 
Viktigste trekkvei på denne strekningen er antakelig her. 
Uvisst om den også er aktuell for sesongtrekkende hjort. 
Kilder: Mydland, Frostad, Strømstad. Lagård, Omdal (pers. 
med.). 

 

                ▲ 

 

233 Årrestad sør Trekkvei hjortevilt (Viltvekt 2, Verdi B). For hjort er det 
næringstrekk på døgnbasis mellom lynghei og grassbeiter 
som gir bevegelse av dyr over dagens E39 mellom 
Teksevatnet og Helleland gjennom hele året. Et viktig 
trekkområde ligger her, men det har blitt forskjøvet noe mot 
øst etter etablering av midtdeler på dagens E39. Kilder: 
Mydland, Frostad, Strømstad. Lagård, Omdal (pers. med.). 

 

             ▲ 

 

234 Åmot øst Trekkvei elg og hjort (Viltvekt 2, Verdi B). Trekk passerer 
her Gyaåni og jernbanen. Gjelder for bevegelser mellom 
lynghei i nord og lavlandsbeitene i dalen. Kilder: Mydland, 
Frostad, Strømstad. Lagård, Omdal (pers. med.). 

 

            ▲ 

 

235 Feden vest Trekkvei elg og hjort (Viltvekt 2, Verdi B). Trekk passerer 
her Gyaåni og jernbanen. Gjelder for bevegelser mellom 
lynghei i nord og lavlandsbeitene i dalen. Kilder: Mydland, 
Frostad, Strømstad. Lagård, Omdal (pers. med.). 

 

            ▲ 

 

 

8.2 Fugl  

8.2.1 Bakgrunn og metode 

En lang rekke kilder til informasjon om viktige fugleområder er gjennomgått, både skriftlige og 
muntlige. Det har vært krevende å få en god oversikt over viktige fugleområder en så lang strekning 
av flere grunner. For det første er deler av viltkartleggingene av eldre dato (1980- og 1990-tallet) 
og mangler oppsummerende rapporter om status for viltartene i de ulike kommunene. Gjesdal 
kommune er et godt unntak med ny og oppdatert viltrapport (Tysse 2014). Dataene fra de gamle 
viltkartleggingene er også mangelfulle med til dels svært lite informasjon i form av 
områdebeskrivelser om de enkelte lokalitetene som er registrert. Data om fugl finnes også spredt i 
en lang rekke kilder/databaser med delvis overlappende data: Fylkesmannens/kommunenes 
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viltdatabase, Artsdatabankens Artsobservasjoner og Artskart, NOF sine LRSK-arkiv samt at 
relevant data kan finnes i for eksempel upublisert rapporter og artikler, NOFs fylkestidsskrifter, i 
notatbøker, eller hos lokalkjente. I tillegg er viltkartleggingen i Norge ikke oppdatert i forhold til 
metode/vekting og verdisetting etc. Det er også krevende, selv ved omfattende feltarbeid, å få 
oversikt over viktige områder for enkelte arter, som for eksempel hubro. Videre vil enkelt områder 
som var registrert på 1980-tallet utgå som følge av skogbruk eller andre inngrep, eller at arten rett 
og slett er borte fra enkelte av viltområdene. Datamaterialet på fugl må ses i lys av dette. 
Vurderingene for vilt er gjort opptil 500 m ut til siden for undersøkelsesområdet, og da basert på 
eksisterende dokumentasjon. Viktige viltområder for fugl er vist i Figur 9 og omtalt i Tabell 9. 

8.2.2 Generelt om fuglelivet i undersøkelsesområdet Lyngdal-Ålgård 

Undersøkelsesområdet har viktige leveområder for arealkrevende og tidligere rødlistede 
hakkespettarter som hvitryggspett, gråspett og dvergspett. Hvitryggspett er ikke rødlistet på den 
siste norsk rødlista (Henriksen & Hilmo 2015), men er en nasjonalt sjelden art som er avhengig av 
gamle lauv,- blandings eller kystfuruskoger med mye død ved og lite skogsbruksaktivitet. 
Hvitryggspett har et av sine kjerneområder i Norge langs kysten av Vest-Agder og i Lund kommune 
i Rogaland. Arten har flere registrerte hekkeområder i undersøkelsesområdet, spesielt i Vest-Agder. 
Dvergspett og gråspett er heller ikke rødlistet i den siste utgaven av Norsk rødliste, men begge arter 
er sjeldne arter som hekker i eldre lauv- og blandingsskog og kulturlandskap med eldre skogholt og 
gamle trær. Artene har flere hekkelokaliteter innenfor undersøkelsesområdet. Det er gjort et 
omfattende arbeid med kartlegging av viktige spetteområder i Vest-Agder (Grimsby 2009). Disse 
lokaliteten ligger i Naturbasen. Disse lokalitetene er brukt som et grunnlag ved digitalisering av 
naturtypelokaliteter. Dagrovfugler og ugler som hønsehauk, kongeørn og vandrefalk samt hubro 
hekker eller har trolig hekket i undersøkelsesområdet. Havørn er også mulig hekkefugl. Det er også 
en rekke verdifulle våtmarkslokaliteter med funksjon hekke-, trekk- og overvintringsområde i 
området, spesielt i Rogaland (Eigersund, Bjerkreim og Gjesdal). 

8.2.3 Moi-Refsland 

Det hekker flere par med rødlistede og/eller fåtallige rovfugler i undersøkelsesområdet. Kjente 
hekkelokaliteter for kongeørn og vandrefalk er registrert. Det er et kjent hekketerritorium med flere 
alternative reir for hver av disse artene. Det er også viktige lokaliteter for spettefugler langs 
nordsiden av Hovsvatn. Dette er delvis inkludert som naturtypelokaliteter. Smålom hekker også i 
influensområdet og har viktige vann for næringssøk på andre siden av E39. Landskapet endrer seg 
fra Ualand og vestover ved at det blir et åpnere kulturlandskap med dyrket mark og innsjøer og 
elve-/bekkesystem. Et par verdifulle vannforekomster for vannfugl finnes på strekningen 
(Vasshusvika NR og Hogstadhølen), blant annet med overvintrende sangsvaner. Både Hestadvannet 
og Bilstadvannet har også mindre antall av vannfugl på trekk og som overvintringsområde, men er 
ikke avgrenset som spesielt viktige (har også noe vannfugl).  Vipe (EN), storspove (VU) og rødstilk 
kommer inn som hekkefugler i dette landskapet, selv om bestandssituasjonen for de to førstnevnte 
nå er kritisk i området. 
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Figur 9. Viktige viltområder for fugl på strekningen Moi-Refsland.  
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Tabell 9. Viktige viltområder for fugl på strekningen Moi-Refsland.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-Verdi 

268 
 
Ualand 
 

Hekkeområde for vipe (C-verdi). Ett par vipe i 2015 
(Gunnar Skjærpe).  

 

              ▲ 

 

269 Vasshusvika 
(BN00003848) 

Raste- og hekkeområde for våtmarksfugl (B-verdi). 
Naturreservat. Viktig hekke- og rasteområde for 
våtmarksfugl. Av makstall kan nevnes sangsvane (20), 
brunnakke (6), krikkand (28), stokkand (25), toppand (20) 
kvinand (7), og laksand (4). Opptil tre par med toppand 
hekker. Vipe (EN) og enkeltbekkasin, dvergspett, 
vendehals, sivsanger og sivspurv (NT) hekker eller har 
trolig hekket i og ved våtmarka. Gresshoppesanger (NT) 
er registrert syngende. Myrrikse (EN) er også registrert 
syngende. Sangsvane har hekket/gjort hekkeforsøk her de 
siste to år. Kilde: Viltdata Fylkesmannen. Lokale 
ornitologer. Statens Naturoppsyn.  

 

                  ▲ 

 

272 Årrestad, 
Helleland 

Hekkeområde for sandsvale (NT) (C-verdi). Sandsvale 
hekker i et lite sandtak her. 12 par hekkende sandsvale i 
2013 (Peder Øen pers. med.). Fugl også på lokaliteten i 
2014. 20-30 reirhull er registrert i 2015 (Anders Thylen 
pers. med.). Nøyaktig koordinat tatt i 2015. Kilde: 
Artsobservasjoner.  

 

             ▲ 

 

273 Hogstadhølen 
(BN00049819) 

Raste- og hekkeområde for våtmarksfugl (B-verdi). Viktig 
hekke- og rasteområde for våtmarksfugl. Lokaliteten er 
viktig for vannfugl spesielt i vinterhalvåret, men også i 
hekketiden er det flere vannfugler som hekker (jf. 
Naturbasen). Sangsvane og gråhegre, stokkand, laksand, 
kvinand og toppand er vanlige i vinterhalvåret (jf. 
Naturbasen). Av makstall kan nevnes sangsvane (13) og 
stokkand (12). Lite informasjon ligger inne i 
Artsobservasjoner.  

 

     

                  ▲ 

       

 

 

9 VIKTIGE FERSKVANNSLOKALITETER 

Vurderingene som gis her er primært basert på informasjon gitt av lokale resurspersoner, befaringer 
av området sommeren 2015 og tilgjengelig informasjon på internett. Verdivurderingene er basert 
på betydningen av artene som befinner seg på lokalitetene og lokalitetens funksjon for artene som 
bruker det, samt lokalitetens økologiske egenskaper i henhold til DN-håndbok 15, kartlegging av 
viktige ferskvannslokaliteter (oppdatert 2003). Viktige ferskvannsforekomster er vist i Figur 10 og 
omtalt i Tabell 10. 

Det er flere anadrome strekninger med både laks, sjøørret og ål i undersøkelsesområdet. De fleste 
elver, bekker og vannsig som til slutt ender opp i sjøen har etter all sannsynlighet større eller mindre 
forekomst av ål. På grunn av ålen sin status som sårbar (VU), kan ål derfor trekke opp 
verdivurderinger av de fleste lokaliteter. I henhold til håndboka i ferskvannskartlegging skal alle 
lokaliteter med anadrom fisk eller med forekomst av rødlistearter vurderes til middels verdi eller 
høyere. For lokaliteter med både elvemusling (VU) og ål bør verdien settes til stor. For å gjøre 
verdivurderingene i dette området tilpasset naturforholdene i regionen med et stort antall små 
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bekker og vann med varierende habitatkvalitet, men der mange er anadrome og katadrome 
strekninger, har vi valgt å presisere litt videre hvordan verdisettingen er gjennomført: hele skalaen 
er brukt med hensyn på best mulig sammenlignings grunnlag mellom ferskvannslokalitetene. Vi 
har derfor valgt å kategorisere anadrome og katadrome forekomster til stor verdi hvis de har 
habitatkvaliteter som tilsier at de har stor betydning for opprettholdelse av populasjonsstørrelsen av 
de aktuelle artene innenfor et større vassdrag, eller innenfor en fjord på nasjonalt nivå.  

Verdien er satt til middels for forekomster som har habitatkvaliteter som tilsier at det er betydning 
på regionalt nivå. Liten verdi er gitt for forekomster hvor det kun skjer minimal eller sporadisk 
oppgang og/eller oppvekst av ål. 
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Figur 10. Viktige ferskvannslokaliteter på strekningen Moi-Refsland. 
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Tabell 10. Viktige ferskvannslokaliteter på strekningen Moi-Refsland 

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-Verdi 

108 Stølsvatnet 

Mulig viktig ferskvannslokalitet (C-verdi). Bestand av 
storvokst brunørret og betraktes som en god 
fiskelokalitet. Kun lokale verdier. Verdien settes til 
liten. 

 

  ▲ 

109 Hovsvatnet 

Viktig ferskvannslokalitet (B-verdi). Bestand av 
småvokst og noen få store brunørret og stor 
sannsynlighet for mye ål grunnet vannets størrelse og 
som ledd i et større system. Regionale verdier. 
Verdivurderingen vurderes som usikker grunnet ål og 
settes til middels. 

 

            ▲ 

110 Drangsdals-
bekken 

Viktig ferskvannslokalitet (B-verdi). Viktig gytebekk 
for brunørret i Hovsvatnet. Regionale verdier. 
Verdivurderingen vurderes som usikker grunnet ål 
(også via Hovsvatnet) og settes til middels. 

 

            ▲ 

111 Eidsvatnet 

Mulig viktig ferskvannslokalitet (C-verdi). Småvokste 
ørret og usikkert forekomster av ål. Lokale verdier. 
Verdivurderingen vurderes som usikker grunnet ål og 
settes til liten/middels. 

 

     ▲ 

112 Heskestadvatnet 

Mulig viktig ferskvannslokalitet (C-verdi). Småvokste 
ørret og usikkert forekomster av ål. Lokale verdier. 
Verdivurderingen vurderes som usikker grunnet ål og 
settes til liten/middels. 

 

     ▲ 

113 Ualandsvatnet 

Mulig viktig ferskvannslokalitet (C-verdi). Småvokste 
ørret og usikkert forekomster av ål. Lokale verdier. 
Verdivurderingen vurderes som usikker grunnet ål og 
settes til liten/middels. 

 

     ▲ 

114 Bilstadvatnet 

Viktig ferskvannslokalitet (B-verdi). Bestand av 
storvokst brunørret og røye med regional verdi og 
uvisst mengde med ål. Betraktes som et godt 
fiskevann. Verdien vurderes som usikker grunnet ål, 
og settes til middels. 

 

            ▲ 

115 
Teksevatn/ 

Hedlersvatnet 

Viktig ferskvannslokalitet (B-verdi). Bestand av 
storvokst brunørret og røye med regional verdi og 
uvisst mengde med ål. Tidligere fisket av yrkesfiskere. 
Betraktes som et godt fiskevann. Verdien vurderes 
som usikker grunnet ål, og settes til middels. 

 

            ▲ 



Verdivurdering av naturmangfold for E39 Moi - Refsland 37 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

116 Haugatjørna 

Mulig viktig ferskvannslokalitet (C-verdi). Bestand av 
småvokst brunørret og usikkert mengde med ål. Kun 
lokale verdier. Verdien vurderes som usikkert grunnet 
ål og settes til liten. 

 

   ▲ 

117 Kleivatjørna 

Mulig viktig ferskvannslokalitet (C-verdi). Bestand av 
småvokst brunørret og usikkert mengde med ål. Kun 
lokale verdier. Verdien vurderes som usikkert grunnet 
ål og settes til liten. 

 

   ▲ 

118 Hestadvatnet 

Mulig viktig ferskvannslokalitet (C-verdi). Bestand av 
småvokst brunørret og usikkert mengde med ål. Kun 
lokale verdier. Verdien vurderes som usikkert grunnet 
ål og settes til liten.  

 

 

   ▲ 

119 Hedlansåsa 

Viktig ferskvannslokalitet (B-verdi). Var anadrom før 
reguleringen og utbygginger mot Egersund skapte 
vandringshinder for fiskene, men ikke ål. Bestand av 
stor- og småvokst brunørret. Høy sannsynlighet for 
mye ål grunnet systemets størrelse og vannene lengre 
opp i systemet. Regionale verdier. Verdien vurderes 
som sikker, og settes til middels. 

 

            ▲ 

 

10 VANNMILJØ 

Tabell 11 og Figurene 11 og 12 viser verdisatte vannforekomster som blir berørt av tiltaket. 
Verdibegrunnelsen er hentet fra Vann-nett og kart pr. vannforekomst viser økologisk tilstand, hvor 
grønn farge representerer god økologisk tilstand, gul farge representerer moderat økologisk tilstand, 
oransje farge representerer dårlig økologisk tilstand og rød farge representerer svært dårlig 
økologisk tilstand. Deler av vannforekomstene som ligger oppstrøms tiltaket blir således ikke 
berørt. Kartene i Tabell 11 viser hele vannforekomsten, mens det på vedlagte verdikart (Figur 11) 
vises del av vannforekomst som kan bli berørt eller nærmeste del av vannforekomsten oppstrøms 
tiltaket. 

For vannmiljø er influensområdet hovedsakelig vassdrag nedstrøms tiltaket. Influensområdet er 
avgrenset til det berørte vassdragets nedbørfelt, med spesiell vekt på vannforekomster nedstrøms 
inngrepet. Vurderingen hører i V712 under registreringskategori «landskapsnivå», i motsetning til 
lokalitetsnivå og enkeltforekomst, som beskrives i tema naturmangfold. Dette betyr at 
enkeltforekomster av viktige vannlevende organismer (for eksempel laks og sjøørret, salamander 
mm) omtales i tema naturmangfold, men deres livsbetingelser (vannmiljø inkludert vannkvalitet) 
blir en del av vurderingen i dette temaet. 

Vassdragene i området er både en del av Agder Vannregion i vannområde Sira Kvina, og en del av 
Rogaland Vannregion i vannområde Dalane. 

Miljøtilstanden er i stor grad preget av at området i flere tiår har blitt utsatt for sur nedbør. Selv om 
forsuringen avtar, særlig i øvre del av vassdraget, men det vil fortsatt være behov for kalking. 
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Bortsett fra forsuring, er den økologiske og kjemiske tilstanden i vannområdet for en stor del 
moderat. De største utfordringene er kraftutbygging og regulering. Det er begrenset påvirkning fra 
kloakkavløp og avrenning fra landbruk, noe som gir liten utfordring med hensyn til eutrofiering. 
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Figur 11. Viktige vannmiljø på strekningen Moi-Refsland.  
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Figur 12. Delområde 2. Moi til Refsland. Data fra elvenett og innsjødatabasen er vist i blått. Nedbørfelt til hav er 
vist i rosa. Aktuelle vannforekomster ligger innenfor firkanter og viser til ID nummer i tabellen under.  

 

 

  

317 

318-319 

320-321 

327-331 

322-326 
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Tabell 11. Viktige vannmiljø på strekningen Moi-Refsland 

ID Delområde navn Verdibegrunnelse KU-verdi 

 Vannregion Agder 

Vannområde:  Sira - Kvina 

Vassdragsområde: 26 SIRA   

Nedbørfelt  

 

 

 

 

317 Moisåna, med bekkefelt

 

Vannforekomst ID: 026-53-R 
Vanntype: middels, kalkfattig, klar (TOC2-5) 
Økologisk tilstand: Antatt dårlig (middels 
pålitelighetsgrad), basert på bunnfauna 
(dårlig) pH (svært dårlig).  Næringsforhold 
(tot-N og tot-P) er svært god. 
Kjemisk tilstand: udefinert. 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 2021. 
Påvirkes av sur nedbør (svært stor) og dyrket 
mark (stor). 
 
Liten/middels verdi pga. tot-N og tot-P er 
svært god. 
Gis liten til middels verdi. 
 

 
 
          ▲ 

318 Hovsvatnet

 

 

Vannforekomst ID: 026-1401-L 
Vanntype: Middels, kalkfattig, klar (TOC2-
5). 
Økologisk tilstand: Antatt dårlig (lav 
pålitelighetsgrad), basert på bunnfauna.  
Kjemisk tilstand: udefinert. 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 2021. 
Påvirkes av sur nedbør.   
Noe ørret og potensial for ål. 
 
Liten til middels verdi. 
 
Se tabell fisk Lok. id. 109. 
 
Naturtype: inkludert sumpskog i utløp vest 
Feda (BN00082245), edellauvskog og 
bekkekløft. 
 

 
 
     ▲ 
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319 Hovsvatnet bekkefelt 

 

Vannforekomst ID: 026-688-R 
Vanntype: små, kalkfattig, klar (TOC2-5). 
Økologisk tilstand: Antatt dårlig (middels 
pålitelighetsgrad), basert på bunnfauna 
(dårlig).   
Kjemisk tilstand: udefinert. 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 2021. 
Påvirkes av sur nedbør (svært stor). 
Liten verdi. 
 

 
 
   ▲ 

 Vannregion Rogaland 

Vannområde:  Dalane 

Vassdragsområde: 26 Sokna

 

Ny Vannregion, Rogaland. 
Nytt vannområde, Dalane. 
Men samme Vassdragsområdet 26 – Sokna. 
 
 

 

320 Steinsvatn bekkefelt 

 

Vannforekomst ID: 026-281-R 
Vanntype: små, svært kalkfattig og klar 
(TOC2-5). 
Økologisk tilstand: Antatt moderat (lav 
pålitelighetsgrad), basert på bunnfauna 
(moderat)  
Kjemisk tilstand: god. 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 2021. 
Påvirkes av sur nedbør (middels grad) og 
dyrket mark (stor). 
 
Middels til liten verdi. 
 
 

 
 
            ▲ 

321 Ualandsvatnet

 

Vannforekomst ID: 026-21085-L 
Vanntype: Middels, svært kalkfattig, klar 
(TOC2-5). 
Økologisk tilstand: Antatt moderat (lav 
pålitelighetsgrad), basert på bunnfauna, pH 
(god). 
Kjemisk tilstand: udefinert. 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 2021. 
Påvirkes av sur nedbør.   
Ørret. 
 
Middels til liten verdi. 
 
 
Se tabell fisk Lok_id. 113. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
           ▲ 

 Rogaland        Agder 
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 Vannregion Rogaland 

Vannområde:  Dalane 

Vassdragsområde: 27 

BJERKREIMVASSDRAGET

 

Nedbørfelt 

 

 

 

322 Bilstadvatnet

 

Vannforekomst ID: 027-20968-L 
Vanntype: Middels, svært kalkfattig, klar 
(TOC2-5). 
Økologisk tilstand: Antatt moderat (lav 
pålitelighetsgrad), basert på Tot-P (dårlig), 
pH (god). 
Kjemisk tilstand: udefinert. 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 2021. 
Påvirkes av sur nedbør, renseanlegg 
>2000pe, dyrket mark  
 
Middels verdi. 
 
Se tabell fisk Lok_id. 114. 

 
 
                 ▲ 

323 Bilstad og Urdalen bekkefelt 

 

Vannforekomst ID: 027-206-R 
Vanntype: små, svært kalkfattig, klar (TOC2-
5). 
Økologisk tilstand: Antatt dårlig (høy 
pålitelighetsgrad), basert på bunnfauna 
(dårlig). 
Kjemisk tilstand: udefinert. 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 2021. 
Påvirkes av sur nedbør og landbruk. 
 
Dårlig økologisk tilstand, men renner inn i 
Vasshusvika, naturtype, se under, gir middels 
verdi. 

 
 
               ▲ 

324 Vasshusvika 

 

Del av Bilstadvannet, nr 322. 
 
 
Rik kulturlandskapssjø 
BN00003848, Lokalt viktig. 
 
Gis middels til stor verdi. 

 
 
                  ▲ 
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325 Tekseåni Elv til teksevatnet

 

Vannforekomst ID: 027-203-R 
Vanntype: Middels, svært kalkfattig, klar 
(TOC2-5). 
Økologisk tilstand: Antatt moderat (lav 
pålitelighetsgrad). 
Kjemisk tilstand: udefinert. 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 2021. 
Påvirkes av sur nedbør, renseanlegg >2000pe 
Middels verdi. 

 
 
                 ▲ 

326 Teksevatnet

 

Vannforekomst ID: 027-1541-L 
Vanntype: Middels, svært kalkfattig, klar 
(TOC2-5) 
Økologisk tilstand: Antatt moderat (lav 
pålitelighetsgrad),   
Kjemisk tilstand: udefinert. 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 2021. 
Påvirkes av sur nedbør, dyrket mark. 
Tiltak, kantsoner i landbruket. 
Middels verdi. 
Se tabell fisk Lok_id. 115. 

 
 
                 ▲ 

327 Bekkefelt mot Teks 

 

Vannforekomst ID: 027-109-R 
Vanntype: Middels, svært kalkfattig, klar 
(TOC2-5). 
Økologisk tilstand: Antatt god (høy 
pålitelighetsgrad), basert på bunnfauna (god) 
Kjemisk tilstand: udefinert. 
Ingen risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
Middels verdi. 

 
 
                 ▲ 

328 Kleivatjørni 
Hestadvatnet 

 

Del av Vannforekomst ID: 027-109-R (327) 
 
Naturtyper: 
Kleivatjørni: Evjer, viker (BN00049814). 
 
Hestadv: Evjer, bukt og vik (BN00049811). 
 
Klubban: Intakt lavlandsmyr (BN00049813). 
 
 
Middels/stor verdi. 
 

 
 
                     ▲ 

329 Teks/Tekseåna 

  
 
 
 
 

Vannforekomst ID: 027-108-R 
Vanntype: Middels, svært kalkfattig, klar 
(TOC2-5). 
Økologisk tilstand: Antatt moderat. 
Økologisk potensial godt (lav 
pålitelighetsgrad), basert på bunnfauna. 
Kjemisk tilstand: udefinert. 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 2021. 
Påvirkes av sur nedbør, vannregulering. 
Tiltak for stabil minstevannføring. 
Denne vannforekomsten er sterkt modifisert 
(SMVF). 
Gis middels/stor verdi. 
 
Naturtype: 
Viktig bekkedrag (BN00049818) med variert 
bekkeløp og kantsoner som binder sammen 
naturelementer. 
 

 
 
                     ▲ 

11 

13 

14 
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330 Hellelandsvassdraget øvre 

 
 

Vannforekomst ID: 027-147-L 
Vanntype: små, svært kalkfattig, klar (TOC2-
5). 
Økologisk tilstand: Antatt moderat (lav 
pålitelighetsgrad). 
Kjemisk tilstand: udefinert. 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 2021. 
Påvirkes av sur nedbør, vannregulering. 
Tiltak for stabil minstevannføring. 
 
Inkluderer naturtype viktig vassdrag  
Hogstadhølen (BN00049849). 
Middels/stor verdi. 
 

 
 
                 ▲ 

330 
a 

Bekker i Gydalane 

 

Vannforekomst ID: 027-35-R 
Vanntype: små, svært kalkfattig, klar (TOC2-
5). 
Økologisk tilstand: Antatt moderat (lav 
pålitelighetsgrad), basert på bunnfauna. 
Kjemisk tilstand: udefinert. 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 2021. 
Påvirkes av sur nedbør. 
Tiltak for stabil minstevannføring. 
 
Inkluderer naturtype viktig vassdrag 
Toftabekken (BN00044963) og 
Liabekken (BN00044960). 
 
Gis middels/stor verdi 

 
 
                  ▲ 

331 Hellenlandsvassdragets 
sidebekker 

 

Vannforekomst ID: 027-202-R 
Vanntype: små, svært kalkfattig, klar (TOC2-
5). 
Økologisk tilstand: Antatt moderat, (lav 
pålitelighetsgrad). 
Kjemisk tilstand: udefinert. 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 2021. 
Påvirkes av sur nedbør, 
fiskevandringshindre. 
 
Inkluderer naturtype viktig vassdrag:  
Åmotbekken (BN00044964),  
Hovlandbekken (BN00044958) og 

Ramsland (BN00011961). 
 

Gis middels verdi 

 
 
               ▲ 
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11 GEOLOGISK NATURARV 

Naturmangfoldloven sier at «Naturmangfoldet er summen av biologisk mangfold, 
landskapsmangfoldet og geologisk mangfold». Geologisk mangfold er variasjonene i berggrunn, 
mineraler, løsmasser, landformer og prosessene som skaper dem. Det geologiske mangfoldet er 
kilde til variasjon i biologisk mangfold, natur- og kulturlandskap. Det geologiske mangfoldet, vår 
geologiske naturarv inkluderer: 

 Det økonomiske ressursgrunnlaget  
 Rammen for naturopplevelsen 

 Grunnlaget for undervisning på alle nivå, og for forskning.  
 Grunnlag for både landskapsmangfold og biologisk mangfold. 
 

Den geologiske naturarven er viktige naturtyper og lokaliteter som viser geologi og geomorfologi 
(landformer). For undersøkelsesområdet er det enkelte registrerte forekomster i den nasjonale 
databasen for geologisk mangfold eller geologisk naturarv (NGU.no). Databasen for geologisk 
mangfold er basert på utkast til fylkesvise verneplaner fra 1979. For å supplere kartleggingen av 
områder med geologisk naturarv i NGUs database er typelokaliteter som er registrert i Magma 
geopark inkludert i oversikten.  

I Tabell 12 vises verdisatte lokaliteter med geologisk naturarv som blir berørt av tiltaket, der 
verdibegrunnelsen er hentet fra www.ngu.no. Lokalitetene for geoforekomstene er vist i Figurene 
13, 14 og 15.  

http://www.ngu.no/
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Figur 13. Oversiktskart over viktige lokaliteter for geologisk naturarv basert på løsmassekart.  

401- 402 

403- 405 

406- 408 
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Figur 14. Oversiktskart over viktige lokaliteter for geologisk naturarv basert på berggrunnskart.  

401- 402 

403- 405 

406- 408 
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Figur 15. Verdikart for geologisk naturarv på strekningen Moi-Refsland.  
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 Tabell 12. Viktig lokalitet for Geologisk naturarv.  

ID Delområde navn Verdibegrunnelse KU-verdi 

403 Teksevatnet 

 

Vernestatus: Ikke vernet 
Verneverdi: Faglig verdifull lokalitet 
 
 
Fra Magma Geopark sin ekskursjonsguide, 
Wilson, J.R et.al. 2008.  
Stopp 7 og 8. 
 
Konsentrasjon av apatitt, magnetitt og 
ilmenitt i tydelig lagdeling. 

 
 
          ▲ 

404 Storeknuten 

 

Vernestatus: Ikke vernet 

Verneverdi: Faglig verdifull lokalitet 

 

Fra Magma Geopark sin ekskursjonsguide, 
Wilson, J.R et.al. 2008.  
Stopp 5. 
  
Grense mellom to sykliske enheter med 
gradert lagdeling av gabbronoritt.  
 

 
 
         ▲ 

405 Kleivatjørna

 

Vernestatus: Ikke vernet 
Verneverdi: Faglig verdifull lokalitet 
 
Fra Magma Geopark sin ekskursjonsguide, 
Wilson, J.R et.al. 2008.  
Stopp 11. 
  
Kontinuerlig overgang i en sekvens med 
krystallisasjon i feltspat.  
 

 
 
          ▲ 

  
 
  

7 
8 

5 

11 
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12 NATURMANGFOLDLOVEN  

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn som 
retningslinje ved utøving av offentlig myndighet. Flere av de miljørettslige prinsippene setter, på 
overordnet nivå, forutsetninger og føringer for konsekvensutredningen. Dette gjelder bl.a. kravene 
til kunnskapsgrunnlag, beskrivelse av påvirkninger, vurderinger av føre/var forhold og 
kompenserende tiltak. På bakgrunn av at denne utredningen kun er en verdivurdering, er følgende 
vurderinger gjort av §§ 8-12: 

 

§ 8 om kunnskapsgrunnlaget 

Det foreligger god og oppdatert dokumentasjon av naturtypelokaliteter og til dels artsmangfold i 
undersøkelsesområdet. Dette gir et svært godt grunnlag for videre planlegging. 62 
naturtypelokaliteter er kartlagt, hvorav 45 er nye (ca. 72 %). I tillegg til «standard» 
naturtypekartlegging er det gjennomført kartlegging av sopp i utvalgte områder av naturbeitemarker 
og enkelte skoger. Dette gir et samlet godt kunnskapsgrunnlag. Av annen spesialistkartlegging, er 
utvalgte grupper av lav og moser, også undersøkt. Fokus på funn av rødlistearter har vært 
gjennomført som en naturlig del av standard naturtypekartlegging. Videre har vurdering av 
potensial for funn av rødlistearter vært gjennomført.  

Kilder til kunnskap om naturmangfold er feltarbeid i 2015, kvalitetssikring av eksisterende 
informasjon i Naturbase (www.naturbase.no) og Artskart og Artsobservasjoner 
(www.artsdatabanken.no). I tillegg er det hentet inn av lokalkunnskap fra bl.a. jaktlag, 
naturinteresserte personer, ressurspersoner i Norsk Ornitologisk Forening, samt andre lokalkjente 
med lokal spisskompetanse på natur. Beskrivelser av naturtypelokaliteter inneholder detaljer om 
bl.a. avgrensning, naturtyper, artsmangfold, rødlistearter, forvaltningsråd og verdibegrunnelse og 
er vedlegg til temarapporten. Datainnsamlingen dekker de kategoriene som er vanlige i et arbeid av 
denne typen, dvs. vilt/viltområder, naturtypelokaliteter samt viktige bekker for oppgang av anadrom 
laksefisk. Forekomst av utvalgte naturtyper og prioriterte arter etter NML er omtalt.  

Som bakgrunnsinformasjon for problemstillinger knyttet til arealbehov for arealkrevende arter og 
viltbevegelser er det også foretatt landskapsøkologiske vurderinger. På denne måten vil tiltakets 
kumulative effekt for større områder belyses på en bedre måte enn en tilnærming som kun fokuserer 
på de enkelte lokalitetene. Vurdering av beslutningsgrunnlagets kvalitet (jf. NML §9 føre-var-
prinsippet) må sees på bakgrunn av de nevnte usikkerheter samt kvaliteten av verdibegrunnelsene. 

 

§ 9 om føre-var-prinsippet 

Kunnskapsgrunnlaget for verdivurderingen av naturtyper, vilt og fisk er vurdert som godt, og derfor 
kommer trolig ikke føre-var prinsippet til anvendelse i denne sammenhengen (se også om 
usikkerhet nedenfor). 

 

 

http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/
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§§ 10 - 12 

På bakgrunn av at denne utredningen er en verdivurdering, er ikke § 10 (om økosystemtilnærming 
og samlet belastning), § 11 (om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) og § 
12 (om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) diskutert her. 

 

Om usikkerhet 

Eksempel på grupper som kunne vært kartlagt, og hvor det er potensial for funn av rødlistede arter, 
er blant annet ulike insektgrupper knyttet til kulturlandskap og skog. Trolig er allikevel de fleste 
naturtypelokalitetene i undersøkelsesområdet fanget opp ved kartleggingen. Dette gjelder spesielt 
A og B-lokaliteter. Nøyere undersøkelser av C-lokaliteter eller «kandidater» til C-områder ville 
trolig ha medført noen nye lokaliteter av små areal eller økt verdi på C-lokaliteter. Spesielt gjelder 
dette naturtyper som er lett å overse, f.eks. enkeltstående gamle trær, små areal med sumpskog og 
eller kildeskog eller areal med funn av rødlistearter som ikke er kartlagt som naturtypelokaliteter. 
Totalt sett er det vurdert at verdivurderingen har vært svært grundig når det gjelder 
naturtypekartlegging og at det dermed er en god oversikt over hvor de viktige lokalitetene er i 
undersøkelsesområdet. 

For tema vannmiljø er det knyttet noe usikkerhet til deler av grunnlagsmaterialet i verdivurderingen, 
som er hentet fra Vannportalen og Vann-nett. Det meste av vurderingene rundt økologisk tilstand 
er lagt inn av Fylkesmannen, men det er et ulikt datamateriale som ligger til grunn for disse 
vurderingene. Det er ikke gjennomført befaringer eller feltundersøkelser for tema vannmiljø i dette 
prosjektet. 
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13 KILDER 

Kildelista har mye felles med de to andre delrapportene for E39 Lyngdal-Ålgård. Noen rapporter 
som ikke er referert er også gjengitt under da disse er konsultert. 

13.1 Skriftlige kilder 

Brattegard T & Holthe, T. r. (1995). Kartlegging av marine verneområder i Norge. Tilråding fra 
rådgivende utvalg, - Utredning for DN 1995-3. Miljødirektoratet. Utredning for DN 1995-3. 
Miljødirektoratet. 

Direktoratet for naturforvaltning (1996). Viltkartlegging DN-Håndbok 11, 112 s. 

Direktoratet for naturforvaltning (2003). Kartlegging av ferskvannslokaliteter. DN håndbok 15-
2000 (revidert i 2003). 

Direktoratsgruppa for gjennomføringen av vanndirektivet. (2013). Veileder 02:2013. Klassifisering 
av miljøtilstand i vann. 

Gederaas L, Moen T.L, Skjelseth S & Larsen L.-K. (red.). (2012). Fremmede arter i Norge - med 
norsk svarteliste 2012. Artsdatabanken, Norge. 210 s. 

 Henriksen S. og Hilmo O. (red.) 2015. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Norge.  

Ihlen, P. G., Bratli, H. & Rønning, G. (2009). Bekkekløftprosjektet- naturfaglige registreringer i 
Rogaland, Lund kommune. Rådgivende Biologer AS 1233. 

Jordal, J. B. (2007). Supplerende kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2006. Fylkesmannen i 
Rogaland, Miljørapport 1 - 2007. 

Jordal, J. B. & Johnsen, J. I. (2008). Supplerende kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2007. 
Fylkesmannen i Rogaland, Miljørapport 1 – 2008, 222 sider. 

Kvæven, T. (2011). Tiltaksanalyse. Vannområdet Sira Kvina. Vannregion Agder. 

Lindgaard A. &  Henriksen S. (red). Norsk rødliste for naturtyper 2011. Artsdatabanken, 
Trondheim. 112s. 

Marker et al. NGU. Geologisk kart over Rogaland anorthosit province. 

Miljødirektoratet (2014). Reviderte fakta-ark for naturtyper. Upublisert. 

Statens vegvesen. (2014). Veiledning konsekvensanalyser. Statens Vegvesen, håndbok V712. 267 
s. 

Steinnes, A. 1993. Skogen i Lund – kulturlandskap i endring. Haug ok heiðni 3: 12-23. 

Søyland, R. (2007). Lund kommune, Skjøtselsplan for Førland. Naturforvalteren rapport 2007-26. 

Tysse, T. (2002). Kartlegging av naturtyper i Gjesdal kommune. Ambio Miljørådgivning. 
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Tysse, T. (2014). Viltet i Gjesdal kommune. Status for viktige funksjonsområder og arter, Ecofact 
rapport: 401. 

Werdal, Å. (2013). Tiltaksanalyse. Vannområdet Lygna. Vannregion Agder. 

Wilson, J.R, Robins, B, Thjømøe, P. 2008. Magma Geopark – The Rogaland Anorthosite Province- 
an excursion guide. 

Åsen, P. A. (2015). Vegetasjon og flora i ny E18 over Kvinesheia til Feda: Agder naturmuseum og 
botaniske hage. 

13.2 Nettkilder 

 
Artskart, Artsobservasjoner, NiN, fremmede arter: www.artsdatabanken.no 

Geologisk naturarv: http://geo.ngu.no/kart/naturarv/  

Hjorteviltregisteret: www.hjorteviltregisteret.no 

Kilden: (http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp 

Magma geopark  

Lakseregisteret: http://lakseregister.fylkesmannen.no/laksekart 

Mattilsynet: www.mattilsynet.no 

Naturbase: www.miljodirektoratet.no 

NGU: Berggrunns- og løsmassekart: www.ngu.no 

NVE: http://atlas.nve.no 

Rogaland Fylkeskommune, temakart vilt (http://a2.temakart-rogaland.no) 

Statistisk sentralbyrå: www.ssb.no 

Vannportalen: www.vannportalen.no 

Vann-nett: www.vann-nett.no 

Verneplan for vassdrag: www.nve.no  

  

http://www.artsdatabanken.no/
http://geo.ngu.no/kart/naturarv/
http://www.hjorteviltregisteret.no/
http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp
http://lakseregister.fylkesmannen.no/laksekart
http://www.mattilsynet.no/
http://www.miljodirektoratet.no/
http://www.ngu.no/
http://atlas.nve.no/
http://a2.temakart-rogaland.no/
http://www.ssb.no/
http://www.vannportalen.no/
http://www.vann-nett.no/
http://www.nve.no/
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13.3 Muntlige kilder (møter og intervjuer) 

 

Hjortevilt 

Navn Forening/lag/kontaktpunkt 

Sverre Brikland Flekkefjord 

Lasse Eide  Bjerkreim 
Abraham Espeland  Kvinesdal 
Kai Fossdal  Kvinesdal 
Victor Frigstad  Kvinesdal 
Trond Frostad   Eigersund 
Ole Grødum  Lund 
Reinart Holmen  Kvinesdal 
Trond Konstali  Flekkefjord 
Roger Lagård   Eigersund 
Magne Mydland  Eigersund 
Hallgeir A Olsen  Flekkefjord 
Jone Omdal  Eigersund 
Martin Opofte  Kvinesdal 
Jan Pedersen  Gjesdal 
Åge Sindland  Kvinesdal 
Torleif Skipstad   Lund 
Olav Skjerpe   Lund 
Jan Terje B Skogen   Kvinesdal 
John Stene   Lund 
Trond Strømstad  Eigersund 
Magnus Søyland  Gjesdal 
Dag Audun Tollaksen  Flekkefjord 
Hans Petter Tønnesen   Bjerkreim 
Edgar Vegge   Kvinesdal 
Kai Arne Østrem   Lund 

 

Fugl 

Navn Forening/lag/kontaktpunkt 

Svein Grimsby NOF, Grimsby naturkartlegging 
John Grønning NOF 
Bjarne Oddane NOF, Ecofact 
Dag Norman Sværi NOF 
Torborg Berge Fylkesmannen i Rogaland 
Roald Lomeland NOF  
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Fisk/Ferskvann 

Navn Forening/lag/kontaktpunkt 

Martin Opofte Opofte  
Jarl Isaksen Nubben Jakt og fiskebutikk på Bryne 
Torild Djederem Bjerkeheim elveeierlag 
Leif Tor Vikesdal  
Per Bernt Vikestad  Vikeså 
Gudrun Kristensen Miljø og landbruk Gjesdal kommune 
Gerd Siqveland Engelsgjerd Landburuksjef 
Ståle Svalestad Elveeierlag Hellanselva 
Roald Lomeland  
Jone Omedal Vei og utemiljø sjef Egersund 
Jon Østrem Lunde JFF 
Philip Mellison  
Per Chr. Salvesen Moi folkemuseeum 
 Ålgård Buå AS 
Svein Torsland  
Per Christoffer Salvesen Lærer, fisker mye rundt Moi, Sira, lundevannet. 
Eier av Bens kaffe Helleland  
Harry Magne Rafoss Kvinesdal JFF 
Gustav Harald Larsen Fosseland Jakt & Hundesenter 
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14 VEDLEGG 1: LOKALITETSBESKRIVELSER 

Nummereringen av alle naturtypelokalitetene, med kort sammendrag, er gitt i tabellene og i figurene 
i hovedrapporten ovenfor. I vedlegget her er alle naturtypebeskrivelsene for alle nye 
naturtypelokaliteter gjengitt. For naturtypelokaliteter som tidligere var registrert i Naturbasen, så er 
BN-nummeret oppgitt og det er gjengitt et kort sammendrag. Fotografiene er tatt den datoen som 
er oppgitt i naturtypebeskrivelsene. 

 

Lok. id. 50 Ualand øst 
Naturtype  Hagemark  
Utforming  Fattig hagemark med edellauvtrær (eikehage) 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 23.06.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi- Refsland.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av de tresatte delene av kulturmarken mellom gården Ualand og Husafjellets 
vestskrenter nord for Ualandsvatnet i Lund kommune. Bakken er i hovedsak frisk, men til dels steinete 
og noe grunnlendt og tørkeutsatt. Berggrunnen består av granittisk-diorittisk gneis og båndgneis, 
sistnevnte med innslag av rikere bergarter som amfibolitt. Lokaliteten grenser i vest og sør mot åpent 
beiteareal og i øst mot fjellskråning med skog. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av hagemark av utforming fattig hagemark med edellauvtrær. Vegetasjonstype kan i 
hovedsak karakteriseres som frisk fattig eng. Det er 15-20 store eiker i området, hvorav minimum fem 
kommer innenfor kravet for den utvalgte naturtypen hul eik (≥65 cm stammediameter), de største er på 
ca. 75 cm. 

Artsmangfold:  
Tresjiktet er dominert av eik, med innslag av bjørk, hassel og rogn. Enkelte einer finnes i busksjiktet, 
som ellers er åpent. Feltsjiktet består av alminnelige engarter. Det er et visst potensial for arter av bl.a. 
insekter og sopp knyttet til gammel eik og til død ved av eik. 

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten har trolig vært beitet over lengre tid, men er også noe gjødslet. En del av eikene begynner å 
bli gamle og grove. Det er en del døde greiner av eik, også noen som har falt til bakken.  

Del av helhetlig landskap: 
Eik og eikeskog er vanlig ved Ualand, og det er registrert flere naturtypelokaliteter med mer eller mindre 
kulturpåvirket eikeskog på vestsiden av Husafjellet.  
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Skjøtsel og hensyn:  
Storfebeite bør opprettholdes omtrent på dagens for å beholde et åpent preg og sikre solinnstråling på 
de grove eiketrærne. Døde trær, hulheter og død ved på trærne er viktige for artsmangfoldet, og død ved 
bør ikke fjernes fra lokaliteten, ikke heller når det faller til bakken.   

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi) da den består av en halvåpen eikehage (i hevd) med 15-20 
store eiker, hvorav minimum fem forskriftseiker, de største på ca. 75 cm. En del død ved og døde greiner 
finnes på trærne, hvilket bidrar til verdien.  

 
Figur 16. Eikehage som beites av storfe, i kant mellom skog og åpent beite. Foto: Anders Thylén.  

 

Lok. id. 51 Ualand øst II 
Naturtype  Gammel edellauvskog  
Utforming  Eikeskog 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 23.06.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi- Refsland.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av en skogdekt sør- og vestvendt skrent under Husafjellet nær gården Ualand nord 
for Ualandsvatnet i Lund kommune. Bakken er steinete og til dels preget av rasmark og bergvegger. 
Berggrunnen består av båndgneis, stedvis migmatisk, og med innslag av rikere partier med amfibolitt 
og biotittgneis. Lokaliteten grenser mot ur, bergvegger og mer påvirket skog i nord og øst, samt til dels 
mot annen naturtypelokalitet (50, eikehage) i sørvest.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av gammel edellauvskog med utforming gammel eikeskog. Vegetasjonen er av frisk 
blåbærtype. Noen bergvegger inngår i øvre del. 

Artsmangfold:  
Tresjiktet er dominert av eik, med innslag av bjørk, hassel, rogn og andre boreale lauvtrær. Det er 
noe innslag av gran, som trolig er spredd fra plantefelt i nærområdet. Enkelte einer samt oppslag av 
yngre lauvtrær finnes i et glissent busksjikt. Feltsjiktet domineres av arter som blåbær, engkvein, smyle, 
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hårfrytle og einstape. På død ved av eik vokser eikemusling, en vanlig følgeart til eik, men det også et 
visst potensial for andre arter av sopp og insekter knyttet til gammel eik og død ved av eik. 

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Deler av lokaliteten har trolig tidligere vært beitet, hvilket bidrar til et noe åpent preg. Eikene i området 
domineres av trær i størrelsesorden 30-40 cm i stammediameter, men en del av eikene begynner å bli 
gamle og grove med diameter på 60-70 cm. Det er en del død ved av eik, både døde greiner på trær, men 
også falne stammer på bakken.  

Del av helhetlig landskap: 
Eik og eikeskog er vanlig ved Ualand, og det er registrert flere naturtypelokaliteter med mer eller mindre 
kulturpåvirket eikeskog/hagemark på vestsiden av Husafjellet.  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdien i skogen er knyttet til gamle trær og død ved. Fravær av hogst og andre inngrep vil derfor 
fremme naturverdiene. Uthogging av gran vil imidlertid kunne være positivt.    

Verdibegrunnelse: 
Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi) da den består av en forholdsvis åpen og sørvendt eikeskog 
med relativt grove trær og en del død ved.  

 Figur 17. Skrent med gammel eikeskog. Foto: Anders Thylén. 

 

Lok. id. 52 Husafjellet sør 
Naturtype  Gammel edellauvskog  
Utforming  Eikeskog 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 
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Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 23.06.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi- Refsland.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av en skogdekt sørvendt skrent under Husafjellet i nordenden av Ualandsvatnet i Lund 
kommune. Bakken er steinete og til dels rasmarkpreget. Berggrunnen består av båndgneis, stedvis 
migmatisk, og med innslag av rikere partier med amfibolitt og biotittgneis. Lokaliteten grenser mot stor 
bergvegg i nord og for øvrig mot yngre boreal lauvskog. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av gammel edellauvskog med utforming gammel eikeskog. Vegetasjonen er i 
hovedsak av frisk blåbærtype. Noen bergvegger inngår i øvre del, og det er partiene nærmest under disse 
som har de eldste eikene. En liten, åpen rasmark inngår også. 

 
 Figur 18. Sørvendt liside med gammel eikeskog. Foto: Anders Thylén. 

 

Artsmangfold:  
Tresjiktet er dominert av eik, med innslag av bjørk, rogn, hassel og gran. Gran er trolig spredd fra 
plantefelt i nærområdet. Enkelte einer samt oppslag av yngre lauvtrær finnes i et glissent busksjikt. 
Feltsjiktet er dominert av blåbær, men enkelte mer krevende arter som f.eks. korsved forekommer også. 
Det er et visst potensial for sopp og insekter knyttet til gammel eik og død ved av eik. Under den 
sørvendte bergveggen er det også et lunt lokalklima, hvilket kan være positivt for varmekjære arter fra 
ulike organismegrupper. 

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Nede i forsenkningen mot sør ligger en forlatt husmannsplass, Jodå. Rundt denne har det vært tydelig 
påvirkning med både hogster og beite. Skogen er eldst i de øvre delene mot bergveggen og yngre og 
med færre verdifulle elementer ned not kulturmarken. Innenfor hele avgrensningen finnes likevel spredt 
med eldre eiker. I vest er skogen relativt åpen og med bredkronede eiker i de øvre delene, og er trolig 
rester av tidligere beitet eikehage. Konsentrasjoner av grovere eik (eik, ikke bredkronede) finnes også i 
østre del. De største eikene har en stammediameter på ca. 70 cm. Det er en del død ved av eik, både 
stående gadd og læger.  

Del av helhetlig landskap: 
Eik og eikeskog er vanlig ved Ualand, og det er registrert flere naturtypelokaliteter med mer eller mindre 
kulturpåvirket eikeskog/hagemark på vestsiden av Husafjellet.  
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Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdien i skogen er knyttet til gamle trær og død ved. Fravær av hogst og andre inngrep vil derfor 
fremme naturverdiene. Uthogging av gran vil imidlertid kunne være positivt.    

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi) da den består av en forholdsvis åpen og sørvendt eikeskog 
med relativt grove trær og en del død ved.  

 

Lok. id. 53 Toretjørna øst 
Naturtype  Gammel edellauvskog  
Utforming  Gammel hasselskog 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 23.06.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi- Refsland.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av en skogkledd vest- og sørvendt skrent øst for Toretjørna nær Ollestad i Lund 
kommune. Terrenget er stedvis bratt og det er store steinblokker og mindre bergvegger. Berggrunnen 
består av leuconoritt. Lokaliteten grenser mot et tjern i vest, mot kulturmark i øst, og mot yngre og mer 
påvirket skog i nord og sør.    

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten er kartlagt som gammel edellauvskog med utforming gammel hasselskog. Da feltsjiktet er 
svakt lågurtpreget kunne den evt. også vært ført til rik edellauvskog.  

  
 Figur 19. Eldre hasselkratt, gamle bjørker og bergvegger finnes i området. Foto: Anders Thylén. 

Artsmangfold:  
Et nedre og relativt tett tresjiktet er dominert av hassel. I et øvre og mer glissent tresjikt finnes også 
bjørk, rogn og osp. Oppslag av hassel og andre lauvtrær danner i partier busksjikt. Enkelte rognasal 
finnes. Feltsjiktet kan karakteriseres som svak lågurt, med arter som gulaks, teiebær, knollerteknapp, 
fugletelg, hengeving, blåknapp, skogfiol, markjordbær og hengeaks. På bergvegg vokser svartburkne. 
Det er et visst potensial for arter knyttet til gamle trær og død ved av både hassel og boreale lauvtrær. 
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Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Spesielt hvor terrenget er bratt og steinete er det eldre, grovvokst hassel med en del død ved. Det er 
ellers en del grov bjørk (50 cm stammediameter) og både grove gadd og enkelte læger av bjørk (og til 
dels andre boreale lauvtrær). Lokaliteten har vært husdyrbeitet inntil nylig, og i partier uten mye stein 
har vegetasjonen noe engpreg med bl.a. tveskjeggveronika og mye gress.  

Del av helhetlig landskap: 
Små teiger av eldre lauvskog finnes i enkelte bratte skrenter spredt i landskapet.  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdien i skogen er knyttet til gamle trær og død ved. Fravær av hogst og andre inngrep vil derfor 
fremme naturverdiene. Gjenopptatt beite, forutsatt et relativt lavt beitetrykk, vil ikke være til skade for 
naturverdiene.    

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi) da den er relativt liten, men likevel har viktige 
elementer av eldre trær og død ved av både hassel og boreale lauvtrær.  

 

Lok. id. 54 Ualand 
Naturtype  Store gamle trær  
Utforming  Ask 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 23.06.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi- Refsland.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av et tuntre på gården Ualand ved nordenden av Ualandsvatnet i Lund kommune. 
Treet står i en plen.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av naturtypen store gamle trær med utforming ask.  

Artsmangfold:  
Det er i liten grad søkt etter epifytter på treet. Ask har rik bark, og det er et visst potensial for moser og 
lav knyttet til barken. Spesielt på sikt vil det også være potensial for arter knyttet til død ved og hultrær.  

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Treet er relativt grovt, ca. 80 cm i stammediameter, med noe grov sprekkebark. Det er bredkronet og er 
oppvokst uten mye konkurranse fra andre trær. Det er ikke synlige hulheter og lite død ved på treet.  

Del av helhetlig landskap: 
Grove edellauvtrær (utenom eik) er relativt sjeldent i landskapet.  
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Skjøtsel og hensyn:  
Treet bør få vokse seg gammelt og få muligheten til å utvikle viktige naturverdier som hulrom og død 
ved. Død ved bør ikke fjernes. Det bør holdes fritt for andre vedplanter og annen høyvokst vegetasjon 
under og inntil treet.    

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi) da treet er relativt grovt, men foreløpig mangler viktige 
elementer som hulrom og død ved. 

 
 Figur 20. Bredkronet ask på gårdstun. Foto: Anders Thylén. 

 
 

Lok. id. 55 Bilstadtjørna 
Naturtype  Store gamle trær  
Utforming  Selje 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén og Per Gerhard Ihlen 23.06.2015 i forbindelse med 
konsekvensutredning E39 Moi- Refsland.  
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Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av et frittstående tre tett inntil jernbanelinjen ved Bilstadtjerna nordvest for Bilstad i 
Lund kommune. Treet står i gressmark.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av naturtypen store gamle trær med utforming selje.  

Artsmangfold:  
Vanlige epifytter ble observert på treet, bl.a. putevortelav og sølvkrittlav, og store deler av stammen er 
dekket av matteflette. Det er potensial for arter fra organismegrupper knyttet til gamle trær og død ved.   

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Treet er grovt, ca. 100 cm i stammediameter, med relativt grov sprekkebark. Det er bredkronet og er 
oppvokst uten mye konkurranse fra andre trær. Det er ikke synlige hulheter og lite død ved på treet.  Det 
er en del oppslag av lauvkratt rundt treet. 

Del av helhetlig landskap: 
Grove seljer finnes sjeldent men spredt i landskapet.  

Skjøtsel og hensyn:  
Treet bør få vokse seg gammelt og få muligheten til å utvikle viktige naturverdier som hulrom og død 
ved. Død ved bør ikke fjernes. Lauvoppslag under og inntil treet bør ryddes vekk.    

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi) da treet er grovt, men foreløpig mangler viktige 
elementer som hulrom og død ved.   

 
 Figur 21. Grov og bredkronet selje inntil jernbanesporet. Foto: Anders Thylén. 

 

 

Lok. id. 56 Haugatjørna øst I 
Naturtype  Kystlynghei  
Utforming  Fattig fukthei 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 
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Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 01.09.2015 i forbindelse med konsekvensutredning for E39 
Moi- Refsland.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av lynghei på en svakt markert rygg øst for Haugatjørna, mellom Teksevatnet og E39 
i Egersund kommune. Landskapet er preget av husdyrbeite, som veksler mellom myr og lave rygger og 
mellom åpen vegetasjon og ung bjørkeskog. Lokaliteten grenser mot myr (en annen naturtypelokalitet), 
beitemark med gjødsla preg, og gjengroingsarealer med bjørk. Berggrunnen består av leuconoritt.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av kystlynghei med utforming fattig fukthei. Enkelte partier med fattig-intermediær 
myr inngår i forsenkninger. 

 
 Figur 22. Lynghei med svakt beitetrykk. Foto: Anders Thylén. 

 
Artsmangfold:  
Enkelte halvstore bjørk finnes i området. Ellers er det spredt med einer, ørevier og oppslag av småbjørk. 
Feltsjiktet domineres av røsslyng og blokkebær, i tillegg bl.a. smyle, skrubbær, blåbær, tepperot, 
knappsiv, gulaks, geitsvingel, blåtopp, engkvein, engfrytle og krypvier. Myrkongle vokser i et lite 
myrparti. 

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten er del av et stort beiteområde, og blir svært ekstensivt beitet. Beitetrykket er lavt, og lyngen 
er grovvokst. Lokaliteten har trolig vært brukt til beite over lang tid, med lang beitesesong, men det er 
usikkert i hvor stor grad brenning har vært praktisert. Området ser i liten grad ut til å ha blitt gjødslet. 
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Del av helhetlig landskap: 
Det er utbredt utmarksbeite i dette landskapet, men svært få partier med typisk kystlyngpreg og svært få 
som er ugjødslet.  

Skjøtsel og hensyn:  
Beitetrykket kunne muligens vært økt noe, men det viktigste tiltaket for å forbedre tilstanden ville være 
å svi av lyngen. Avsviing bør gjøres snarest, og deretter med ca. 10 års mellomrom.  

Verdibegrunnelse: 
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi) da den har tydelig kystlyngheipreg, men er liten, 
artsfattig og i relativt dårlig tilstand.     

 

Lok. id. 57 Haugatjørna øst II 
Naturtype  Kystmyr  
Utforming  Annen kystmyr 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 01.09.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi-Refsland.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av et smalt myrparti mellom to rygger øst for Haugatjørna mellom Teksevatnet og 
E39 i Egersund kommune. Landskapet er preget av husdyrbeite, med vekslinger mellom myr og lave 
rygger og mellom åpen vegetasjon og ung bjørkeskog. Berggrunnen består av leuconoritt.    

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av kystmyr med utforming annen kystmyr. Myren kan karakteriseres som intermediær 
mykmattemyr.  

 
 Figur 23. Myrparti dominert av myrkongle. Foto: Anders Thylén. 
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Artsmangfold:  
Myra er åpen uten tre- eller busksjikt. Vegetasjonen domineres av gras- og starrarter, sammen med 
enkelte urter. Her vokser bl.a. trådstarr og myrhatt. Mest spesielt er en svært stor forekomst av 
myrkongle, som stedvis dominerer feltsjiktet. Myrkongle er regionalt sjelden og finnes her på sin 
vestgrense i Norge. 

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten er del av et stort beiteområde. Da myra er våt, og det er store arealer med lettere tilgjengelig 
beite, er det trolig at beitepåvirkningen er liten. 

Del av helhetlig landskap: 
Myr er vanlig i landskapet, men det er registrert få myrpartier med noe rikere preg og med spesielle 
artsforekomster.   

Skjøtsel og hensyn:  
Hydrologien bør beholdes intakt uten grøfting eller andre inngrep.    

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi) da den er liten, men har noe rikt preg og forekomst av 
en regionalt sjelden art.  

 

Lok. id. 58 Kleivatjørna (BN00049814) 
Naturtype  Vannkantsamfunn 
Utforming  Elvesnelle-starr-sump (50%), Kystmyr – annen kystmyr 

(40 %) 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere kartlagt av Toralf Tysse i 2002 i samband med naturtypekartlegging i Egersund 
kommune. Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 24.06.2015 i forbindelse med 
konsekvensutredning E39 Moi-Refsland, og både avgrensning og beskrivelse er revidert.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av kantene rundt Kleivatjørna tett inntil E39 sørvest for Teksevatnet i Egersund 
kommune. Berggrunnen består av leuconoritt og pyroxenmonzonitt, og løsmassene i hovedsak av et tynt 
morenelag. Vannet er omgitt av koller med beitemark og hei, lokalt mer intensivt drevet jordbruksmark, 
samt myr.   

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av vannkantsamfunn med utforming elvesnelle-starr-sump. Mindre partier med 
dårligere utviklet vannkantvegetasjon er også inkludert i avgrensningen av arronderingsmessige 
grunner. I sørøst inngår kystmyr av fattig-intermediær type.  
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 Figur 24. Vannkantvegetasjon rundt Kleivatjørna, bl.a. med myrkongle. Foto: Anders Thylén. 

 
Artsmangfold:  
Stedvis vokser det noe bjørk, ørevier og pors i kantene, men vegetasjonen er i hovedsak åpen. I artsrike 
partier vokser elvesnelle, kattehale, bukkeblad, ulike starrarter, melkerot og myrkongle. Sistnevnte er 
regionalt sjelden og finnes her på sin vestgrense i Norge. Flytebladvegetasjon med tjernaks finnes i 
partier. Myrvegetasjonen er ikke undersøkt nærmere. I følge Tysse hekker stokkand og enkeltbekkasin. 

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Det går vei tett inntil på flere sider av lokaliteten, og fra E39 er det trolig noe tilførsel av forurensning 
og næringsstoffer. Det er trolig også noe avrenning fra gården i nordenden av vannet. Det er likevel 
samlet sett moderat grad av eutrofiering.  

Del av helhetlig landskap: 
Det er en god del vann i landskapet, men forholdsvis få steder med relativt godt utviklet 
vannkantvegetasjon av tilsvarende type.  

Skjøtsel og hensyn:  
En bør unngå ytterligere tilførsel av forurensning og næringsstoffer.    

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi) da den er middels stor og har noe rik vannkantvegetasjon 
med en regionalt sjelden art, men uten kjente rødlistearter.  

 

Lok. id. 59 Klubban (BN00049813) 
Naturtype  Kystmyr 
Utforming  Annen kystmyr 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere kartlagt av Toralf Tysse i 2002 i samband med naturtypekartlegging i Egersund 
kommune. Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 24.06.2015 i forbindelse med 
konsekvensutredning E39 Moi-Refsland, og både avgrensning og beskrivelse er revidert.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av de våtere og mest åpne delene av et myrkompleks øst for Hestadvatnet mellom 
jernbanen og E39 i Egersund kommune. Berggrunnen består av leuconoritt, eventuelt også 
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pyroxenmonzonitt. Myra er omgitt av koller med halvåpen bjørkedominert beiteskog og tørrere myr 
med større innslag av trær. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av kystmyr med utforming annen kystmyr. Vegetasjonen er av fattig-intermediær 
type. Sentralt er et lite tjern med noe vannkantvegetasjon og en bekk som renner gjennom myra.  

 

 
 Figur 25. Tjernet sentralt i myra, bl.a. med myrkongle i kantene. Foto: Anders Thylén. 

 

Artsmangfold:  
Spesielt i kantene vokser en del bjørk og ørevier. Inntil tjernet er det vannkantvegetasjon med bukkeblad, 
trådstarr, myrhatt, skogrørkvein og en stor bestand av myrkongle. Sistnevnte er regionalt sjelden og 
finnes her på sin vestgrense i Norge. Noe flytebladvegetasjon med gul og hvit nøkkerose finnes i tjernet. 
Myra for øvrig er fattig-intermediær, med arter som flaskestarr, gråstarr, frynsestarr, stortranebær, 
trådsiv og sølvbunke. Buskskvett hekker her. 

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Det er en del gjengroing med bjørk og ørevier i de tørrere delene av myra. I følge Tysse er det gjort 
tiltak i bekken nedstrøms myra, hvilket har ført til en senkning av vannstanden i myra. Deler av myra 
inngår i et større beiteområde. 

Del av helhetlig landskap: 
Myr er vanlig i landskapet, men det er få med noenlunde urørt preg, og det er registrert få myrpartier 
med noe rikere vegetasjon og med spesielle artsforekomster.  

Skjøtsel og hensyn:  
Hydrologien bør beholdes intakt uten grøfting eller andre inngrep. Ytterligere tiltak i bekken nedstrøms 
bør også unngås.    
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Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi) da det er forholdsvis intakt og middels stor lavlandsmyr. 
Noe rik vannkantvegetasjon med en regionalt sjelden art bidrar til verdien.       

 

Lok. id. 60 Normork (BN00049812) 
Naturtype  Gammel boreal lauvskog  
Utforming  Gammel ospeskog 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere kartlagt av Toralf Tysse i 2002 i samband med naturtypekartlegging i Egersund 
kommune. Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 24.06.2015 i forbindelse med 
konsekvensutredning E39 Moi-Refsland, og både avgrensning og beskrivelse er revidert. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av en skogkledd vest- og sørvendt bratt skrent øst for Hestadvatnet mellom jernbanen 
og E39 i Egersund kommune. Berggrunnen består av pyroxenmonzonitt. Lokaliteten grenser mot åpen-
halvåpen beitemark på alle sider. Det er bergvegger i øvre del med ur og steinblokker i nedenfor. Det er 
mulig at nærheten til vannet bidrar til stabil luftfuktighet i området. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av gammel boreal lauvskog med utforming gammel ospeskog. Da feltsjiktet er svakt 
lågurtpreget kunne den evt. også vært ført til rik boreal lauvskog, men naturverdiene er først og fremst 
knyttet til gammelskogselementet og stabil luftfuktighet.  

 
 Figur 26. Bratt lauvskogsskrent med rik epifyttflora på trær og bergvegger, her sølvnever på osp. Foto: Anders 
Thylén. 

 

Artsmangfold:  
Tresjiktet er dominert av boreale lauvtrær som osp, rogn, bjørk og selje. I bergrota vokser en god del 
hassel i et nedre tresjikt. I sør finnes også noe eik, ask og lind. Oppslag av lauvtrær danner i partier 
busksjikt. Feltsjiktet kan karakteriseres som svak lågurt, med arter som knollerteknapp, hengeaks, 
fugletelg, tveskjeggveronika, vivendel, sisselrot, smørbukk, liljekonvall og gjøksyre. I nedre deler 
(nedenfor bergrota) er det noe gjødselpreg, med arter som stornesle og krypsoleie. I de brattere delene 



Verdivurdering av naturmangfold for E39 Moi - Refsland 71 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

er det en forholdsvis rik lavflora på både trestammer (osp og rogn) og bergvegger, med arter som 
filthinnelav, buktporelav, grynfiltlav, kystvrenge, lungenever og sølvnever. Begge de to sistnevnte er 
regionalt sjeldne. Av moser ble det registrert krusfagernose, kysttornemose og kystkransmose. Det er et 
visst potensial for arter knyttet til gamle trær og død ved av lauvtrær. Det er tidligere registrert både 
hvitryggspett, gråspett og dvergspett her (Tysse 2003), og det er observert potensielle hekkehull i trær. 

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
I de øvre skrentene er det rike ospemiljøer med osp og selje på 45 cm stammediameter) og både 
høgstubber og enkelte læger av osp. I sør er det et par grove eiker, den største på 90 cm, lind på 55 cm, 
samt enkelte læger av lind. Lokaliteten inngår i et større beiteområde for sau, hvilket er synlig i nedre 
deler (nedenfor bergrota), hvor det er dyretråkk og gjødselpåvirkning på vegetasjonen.  

Del av helhetlig landskap: 
Små teiger av eldre lauvskog finnes i enkelte bratte skrenter spredt i landskapet.  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdien i skogen er knyttet til gamle trær, konstant høy luftfuktighet og død ved. Fravær av hogst 
og andre inngrep vil derfor fremme naturverdiene.  

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi) da den er relativt liten, men har god forekomst av viktige 
elementer av eldre trær og død ved, og har en rik lavflora med regionalt sjeldne arter.     

 

Lok. id. 61 Hestadvatnet (BN00049811) 
Naturtype  Vannkantsamfunn  
Utforming  Elvesnelle-starr-sump (25 %), Rik sumpskog – rik 

lauvsumpskog (30 %), Naturbeitemark – beitevåteng (35 
%) 

Verdisetting Viktig (B-verdi) 
 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere kartlagt av Toralf Tysse i 2002 i samband med naturtypekartlegging i Egersund 
kommune. Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 24.06.2015 i forbindelse med 
konsekvensutredning E39 Moi-Refsland, og både avgrensning og beskrivelse er revidert. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av en vik i østenden av Hestadvatnet mellom jernbanen og E39 i Egersund kommune. 
Berggrunnen består av pyroxenmonzonitt, og er overlagret av tynn morene og stedvis noe organisk jord. 
Lokaliteten grenser mot åpent vann i vest og tørrere beitemark i øst.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av vannkantsamfunn med utforming elvesnelle-starr-sump i mosaikk med rik 
sumpskog med utforming rikere lauvsumpskog og naturbeitemark med utforming beitevåteng. 
Lokaliteten er variert, med en gradient fra åpent vann til helt tørr mark, og med vekslinger mellom åpent 
lende og skogkledd mark. Vegetasjonen er intermediært rik. 

 



Verdivurdering av naturmangfold for E39 Moi - Refsland 72 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

Artsmangfold:  
I partier med tresjikt dominerer svartor, med innslag av ørevier og bjørk. Busksjikt mangler stort sett. 
Feltsjiktet domineres av gress, starr og siv, men er ikke godt undersøkt. I vannkanten vokser mye 
sjøsivaks og myrkongle. Sistnevnte er regionalt sjelden og finnes her på sin vestgrense i Norge. Sivspurv 
(NT-2015) og stokkand skal ifølge Tysse (2003) hekke i området. 

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Området blir beitet med sau. Vegetasjonen i engen gir et noe gjødsla preg.  

Del av helhetlig landskap: 
Det er en god del vann i landskapet, men forholdsvis få steder med relativt godt utviklet 
vannkantvegetasjon. Svartorsumpskog er også sjeldent i landskapet.  

Skjøtsel og hensyn:  
Beite bør fortsette som i dag. Området bør ikke gjødsles.  

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet et middels stort areal vannkantvegetasjon med antatt 
middels rikt artsmangfold. Kompletterende naturtyper og regionalt sjelden art bygger opp under verdien. 

 
 Figur 27. Beitefuktenger og svartorsump i østenden av Hestadvatnet. Foto: Anders Thylén. 

 

 

Lok. id. 62 Haukland øst II 
Naturtype  Store, gamle trær  
Utforming  Eik 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 
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Innledning:  
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Hallvard Holtung (Asplan Viak AS) 9.7.2015 i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal - Ålgård, på oppdrag for Statens 
vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014. Rødlistestatus følger 
rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i lia opp mot Hauklandsfjella ved tettstedet Moi i Lund kommune. Lokaliteten er en 
stor eik som står i overgangen mellom skog og åpen beitemark. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av naturtypen store gamle trær, utforming eik. Treet er en sommereik med omkrets 
på 290 cm og er således en utvalgt naturtype etter Naturmangfoldloven. 

Artsmangfold:  
Treet er en sommereik. Ingen spesielle arter ble påvist. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Treet har en omkrets på 290cm. Treet er friskt, uten synlige hulheter. Det står soleksponert til i utkant 
av et beite. Det har slett bark, vid krone og er lite bevokst av mose og lav. Treet har potensial for 
rødlistearter på sikt. 

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 

Skjøtsel og hensyn:  
Det beste tiltaket for å beholde og styrke naturmangfoldet i lokaliteten vil være å la lokaliteten utvikles 
fritt. Fortsatt høy solinnstråling vil øke potensialet for rødlistede arter, det er derfor viktig å hindre at 
treet skygges ut.  All død ved fra treet bør behandles som en ressurs for biologisk mangfold, og løs ved 
bør plasseres soleksponert i nærheten av treet. 

Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten ligger i overgangen et større skoglandskap og store kulturlandskap med sauebeiter 
på innmark. 

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi). Den består av en gammel sommereik med relativt stor 
omkrets. Treet er ikke hult, og mangler dødved og sjeldne arter. Treet kan ha potensial for truede arter 
på sikt. 
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Figur 28. Store, gamle trær, utforming eik ved Haukland (lokalitet 62). Foto: Hallvard Holtung. 
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Lok. id. 63 Nygard nordvest 
Naturtype  Gammel boreal lauvskog  
Utforming  Gammel ospeskog 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 01.09.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi-Refsland. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av en skogkledd vest- og sørvendt bratt skrent straks ovenfor jernbanen nordvest for 
Årrestad i Egersund kommune. Berggrunnen består av leuconoritt. Lokaliteten grenser mot yngre eller 
mer småvokst skog samt halvåpen beitemark. Terrenget består hovedsakelig av en bergvegg med noen 
hyller, og i nedre del steinblokker og overgang mot tykkere morenemark i bunn.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av gammel boreal lauvskog med utforming gammel ospeskog.  

Figur 29. Bratt lauvskogsskrent med rik epifyttflora på trær og bergvegger. Foto: Anders Thylén. 

 

Artsmangfold:  
Tresjiktet er dominert av osp, med noe innslag av andre boreale lauvtrær som rogn og bjørk. Enkelte 
einer og noe bringebær finne i et spredt busksjikt. Feltsjiktet består i hovedsak av glissen 
bergknausvegetasjon, med arter som lundrapp, blåknapp, smørbukk, stankstorkenebb og sisselrot. 
Bakken er i stor grad dekket av moser, men det er ikke registrert spesielle arter. På både trestammer og 
bergvegger er det en forholdsvis rik lavflora, med arter som buktporelav, rund porelav, grynfiltlav, 
stiftfiltlav, kystvrenge og kystårenever. Det er et visst potensial for arter knyttet til gamle trær og død 
ved av osp. 

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 
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Bruk, tilstand og påvirkning:  
Det er en del forholdsvis grov osp (40 cm stammediameter) og en del død ved, både høgstubber og 
læger, av osp.  

Del av helhetlig landskap: 
Eldre lauvskog finnes spredt i landskapet rundt Årrestad, men det er få lokaliteter med godt utviklede 
ospemiljøer.  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdien i skogen er knyttet til gamle trær, konstant luftfuktighet og død ved. Fravær av hogst og 
andre inngrep vil derfor fremme naturverdiene.    

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi) da den er relativt liten, men har en viss forekomst av 
viktige elementer av eldre trær og død ved, og har en nokså rik lavflora.     

 

Lok. id. 64 Berge 
Naturtype  Gammel edellauvskog  
Utforming  Gammel eikeskog 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 31.08.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi-Refsland. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av en skogkledd og sørvendt bergkant ovenfor gården Berge i det smale området 
mellom jernbanen og E39 nær Helleland i Egersund kommune. Berggrunnen består av leuconoritt. 
Lokaliteten grenser mot yngre eller mer småvokst skog dominert av boreale lauvtrær. Terrenget består 
hovedsakelig av rygger og hyller ovenfor skrenten, men enkelte bergvegger og bratte partier inngår også.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av gammel edellauvskog med utforming gammel eikeskog. Et lite og noe rikere parti 
med alm inngår helt i vest. 

 
Figur 30. Heipreget eikeskog og bergskrent med alm finnes i området. Foto: Anders Thylén. 
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Artsmangfold:  
Tresjiktet er dominert av eik, med noe innslag av hassel og boreale lauvtrær som rogn og bjørk. I vest 
vokser noe alm i skrenten. Generelt dårlig utviklet busksjikt. Feltsjiktet er hovedsakelig fattig, 
beitepåvirket og dominert av blåbær og gress. I skrentene i vest er det lokalt noe rikere med arter som 
vivendel, skogfiol, lundrapp, liljekonvall og svartburkne. Enkelte svake signalarter av lav er funnet på 
eikestammer og bergvegger: buktporelav, glattvrenge, lodnevrenge og mye brun korallav. 

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten blir beitet av sau. Beitepåvirkning er tydelig i dominans av gress, forekomst av steingjerder, 
samt fravær av busker. Skogen er ikke spesielt gammel, og det er lite død ved. Forholdsvis grove eik på 
60-65 cm stammediameter finnes spredt. 

Del av helhetlig landskap: 
Eldre lauvskog og fine eikemiljøer finnes spredt i landskapet rundt Årrestad, og det er avgrenset flere 
naturtypelokaliteter av denne typen.  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdien i skogen er knyttet til gamle trær og død ved. Fravær av hogst og andre inngrep vil derfor 
fremme naturverdiene. Død ved bør ikke fjernes. Beite kan fortsette.   

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi) da den er forholdsvis stor, men har begrenset med 
viktige elementer av eldre trær og død ved.  

 

Lok. id. 65 Tekseåna (BN00044957) 
Naturtype  Viktig bekkedrag  
Utforming  Bekk i intensivt drevet jordbrukslandskap 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 

 

Innledning:  
Lokaliteten er tidligere kartlagt av Toralf Tysse i 2002 og John Bjarne Jordal i 2007. Lokaliteten er 
undersøkt av Anders Thylén og Per Gerhard Ihlen 25.06.2015 i forbindelse med konsekvensutredning 
E39 Moi-Refsland. Beskrivelse og avgrensning er i hovedsak basert på Jordal (2008), men verdisetting 
er endret. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten er en liten elv som ligger ved Øya inntil fylkesvei 75 4-5 km nordaust for Helleland i 
Egersund kommune. Berggrunnen består av leuconoritt. I øvre og midtre deler går elva stilleflytende 
gjennom kulturlandskap på breelvavsetning og tykk morene, og i nedre deler mot Gyaåna går den i stryk 
over berg og tynn morene. Området ligg i sørboreal vegetasjonssone og klart oseanisk 
vegetasjonsseksjon (O2). 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten er registrert som viktig bekkedrag med utforming bekk i intensivt drevet kulturlandskap.  
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Artsmangfold:  
Tekseåna har en kantvegetasjon av svartor, hegg, ask, hassel, bjørk og osp. I stilleflytende partier er det 
noe vannvegetasjon med elvemoser, flotgras, strandrør, elvesnelle, skogrørkvein og botnegras. 
Myrkongle og melkerot er også registrert her. I kantene, men og litt ute i elva, er det større og mindre 
steiner og berg med spesiell moseflora. Mest interessant er forekomst av vasshalemose (NT-2015). 
Denne arten har en begrenset utbredelse i Norge, og har et av sine nasjonale kjerneområder i vassdragene 
mellom Teksevatnet og Helleland. Det er forøvrig registrert følgende moser og lav: flommose (NT, 
relativt sjelden art), trådfloke, kysttornemose, fleinljåmose, klobekkemose, kystband, lurvteppemose, 
reipmose og flishinnelav. Skorpepiggsopp (NT) er også registrert på død ospeved i området. 

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten blir beitet av sau. Strandrørvegetasjon langs kantene tyder på noe næringsrike forhold i 
elvevatnet. Elva har vært brukt til bl.a. å drive kverner. Jernbanen går et stykke langs elva, med 
tilhørende fyllinger. Ellers finnes veger og bruer, dyrket mark, mindre forbygninger m.m. inntil elva. 

Del av helhetlig landskap: 
Vassdraget inngår som en viktig del i et helhetlig kultur- og lauvskogslandskap i Øya-området. 
Vassdraget er sammen med flere vassdrag i vestre Dalane viktig for en rekke sjeldne mosearter.   

Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for naturverdiene er at området får ligge i fred uten inngrep av noe slag. Endring av 
vannføringen er trolig uheldig og bør unngås.   

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi) da den består av et intakt vassdrag med varierte kantsoner, 
og med forekomst av flere rødlistearter og til dels nasjonalt sjeldne arter.      
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Figur 31. Elvestrekning tett innpå fylkesveien. Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 68.  Øygrei øst 
Naturtype  Hagemark  
Utforming  Fattig hagemark med edellauvtrær (eikehage) 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 25.06.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi-Refsland. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av sørvestsiden av en kolle ved Øygrei vest for Teksevatnet i Egersund kommune. 
Berggrunnen består av leuconoritt, og er overlagret av tynn morene. Lokaliteten grenser mot yngre skog 
i nord, kulturmark i sør og vest og mot vei i øst.   

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av hagemark med utforming fattig hagemark med edellauvtrær, mest eik. Fire-fem 
eiker er grove, med stammediameter på 65-70 cm (den største ca. 1 m). Lokaliteten kommer dermed inn 
under den utvalgte naturtypen hul eik. Vegetasjonen kan karakteriseres som frisk fattigeng. 
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 Figur 32. Eikehagemark i gjengroing med lauvkratt. Foto: Anders Thylén. 

 
Artsmangfold:  
Tresjiktet er dominert av eik med stort innslag av osp. I partier er det kraftig oppslag av 1-2 m høy bjørk 
og rogn. I busksjiktet for øvrig enkelte einer. Feltsjiktet domineres av gress som engrapp, bakkesvingel 
og gulaks, med innslag av blåbær og enkelte urter som tepperot og småmarimjelle. Det er noe potensial 
for insekter, lav og sopp knyttet til gamle lauvtrær og død ved. 

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Området har nå ikke vært beitet på en del år. Opphør av beite har medført kraftig oppslag av lauvkratt, 
og området er nå i utvikling mot skog. I tillegg til forskriftseikene er det en god del eiker i størrelsesorden 
50-55 cm i diameter. Det er også en del grov osp (45-50 cm diameter), og en del død ved av osp (både 
høystubber og læger). 

Del av helhetlig landskap: 
Det er relativt mye eik og fine eikemiljøer i landskapet, både knyttet til skogteiger, hagemarker og 
enkeltstående trær.   

Skjøtsel og hensyn:  
Skal en beholde kulturlandskapspreget må beite gjenopptas. Det bør da trolig også utføres noe manuell 
rydding i restaureringsfasen. Alternativt kan en la området utvikles fritt. Det vil da forholdsvis raskt 
utvikle naturverdier knyttet til gammel lauvskog. Gamle trær og død ved bør uansett spares. 

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forholdsvis stort areal hagemark, men 
begrenset mengde viktige elementer og sterk gjengroing grunnet opphørt hevd.   

 

Lok. id. 69 Øygrei sør, BN00049815 
Naturtype  Gammel boreal lauvskog  
Utforming  Gammel lauvblandingsskog 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 
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Innledning:  
Lokaliteten er tidligere kartlagt av Toralf Tysse i 2002. Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 
25.06.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 Moi-Refsland, og både avgrensning og 
beskrivelse er revidert. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av en nordvendt skogkledd skråning inntil fylkesveien ved Øygrei vest for 
Teksevatnet i Egersund kommune. Berggrunnen består av leuconoritt, og er til dels overlagret av tynn 
morene. Lokaliteten grenser mot yngre skog i sør, øst og vest, og mot vei nord. Det er en del bergvegger 
i lokaliteten.     

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av gammel boreal lauvskog med utforming gammel lauvblandingsskog. Vegetasjonen 
veksler mellom småbregneskog og frodige partier med storbregneskog. 

 
 Figur 33. Frodig lauvskog med fuktige bergvegger.  Foto: Anders Thylén. 

  
Artsmangfold:  
Tresjiktet er dominert av bjørk, men med stort innslag av andre boreale lauvtrær som osp 
(stammediameter opp til 40 cm), rogn, selje og hegg. Enkelte eik (50-55 cm) finnes også. Busksjikt 
består av unge lauvtrær. Feltsjiktet domineres av bregner, til dels småbregner som hengeving og 
fugletelg, og i partier storbregner som skogburkne og ormetelg. Enkelte urter som hvitveis, gjerdevikke 
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og gullris finnes også. Det er mye lav og moser både på berg, bakke og på trestammer. På berg vokser 
bl.a. brun korallav, grønnever og den rødlistede (NT-2015) kort trollskjegg. Kysttornemose, 
kystjamnemose og storkransmose vokser på bakken. Skjellglye ble observert på ospestamme. Det er noe 
potensial for insekter og sopp knyttet til gamle lauvtrær og død ved. 

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Skogen er stedvis flersjiktet og ulikaldret. Det er yngre skog i partier ned mot veien, hvor det er spor 
etter tidligere hogst. Det er i partier en del død ved, både stående og liggende, mest bjørk men også av 
andre treslag. 

Del av helhetlig landskap: 
Skogholt med eldre lauvskog rik på død ved og fuktige nordvendte bergvegger finnes spredt, men 
forholdsvis sparsomt i landskapet.  

Skjøtsel og hensyn:  
For å ivareta naturverdiene knyttet til gammel skog bør området få utvikles fritt, og hogst bør unngås.   

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet lite areal, en NT-art og moderat mengde viktige 
objekter.   

Lok. id. 70 Øygrei, BN00049816 
Naturtype  Hagemark  
Utforming  Rik hagemark med edellauvtrær (85 %) 

Rik edellauvskog, lågurt-eikeskog (15 %) 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere kartlagt av Toralf Tysse i 2002. Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 
25.06.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 Moi-Refsland, og både avgrensning og 
beskrivelse er revidert. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av en sørvendt slak skråning inntil fylkesveien ved Øygrei vest for Teksevatnet i 
Egersund kommune. Berggrunnen består av leuconoritt, og er overlagret av tynn morene. Lokaliteten 
grenser mot yngre skog i vest, og for øvrig mot mer åpen beitemark.      

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av hagemark med utforming rik hagemark med edellauvtrær (askehage). I skråningen 
i vest inngår et mindre parti med rik edellauvskog som nærmest kan karakteriseres som lågurt-eikeskog. 
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 Figur 34. Askehage med grove asker.  Foto: Anders Thylén. 

  
Artsmangfold:  
Hagemarken har et spredt tresjikt av ask. Feltsjiktet er dominert av gress, men uten naturbeitemarkarter. 
I skogskrenten i vest er det eik, hassel, osp og ask i tresjiktet, og et svakt lågurtpreg i feltsjiktet med bl.a. 
lundrapp, bregner og knollerteknapp. Det er potensial for epifytter knyttet til rikbarkstrær, og i tillegg 
for insekter og sopp knyttet til gamle lauvtrær og død ved. 

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Det er totalt 15-20 relativt grove asker med stammediameter på 50 cm eller mer, den største på ca. 90 
cm og hul. Området blir beitet av sau. Vegetasjonen i hagemarken har et gjødsla preg, og området blir 
eller har blitt gjødslet. I skrenten er det enkelte grove eik og noen gadder med ask.  

Del av helhetlig landskap: 
Det er relativt mye edellauvskogsmiljøer i landskapet, men mest knyttet til eik. En naturtypelokalitet 
med askeskog finnes litt lenger mot vest, men er ellers sjeldent i landskapet.  

Skjøtsel og hensyn:  
De grove askene bør spares. Det er viktig at også død ved og døde trær spares, samt at enkelte unge ask 
får komme opp som på sikt kan ta over for trær som dør. Bakken bør ikke gjødsles.   
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Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet en god samling av grove edellauvtrær, men med 
forholdsvis lite død ved og hulheter, samt aktivt beite.    

 

Lok. id. 71 Øygrei vest 
Naturtype  Hagemark  
Utforming  Fattig hagemark med edellauvtrær (75 %) 

Gammel boreal lauvskog, lauvblandingsskog (15 %) 
Gammel edellauvskog, eikeskog (10 %) 

Verdisetting Viktig (B-verdi) 
 
Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 25.06.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi-Refsland. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av en sørvendt skråning med tresatt beitemark inntil fylkesveien nær Øygrei vest for 
Teksevatnet i Egersund kommune. Berggrunnen består av leuconoritt, og er overlagret av tynn morene. 
Lokaliteten grenser mot yngre skog i vest og øst, og mot mer åpen kulturmark i nord og sør.    

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av hagemark med utforming fattig hagemark med edellauvtrær, dvs. en eikehage. 
Området blir beitet, men det er overganger mellom kulturmark og skog. Helt i vest inngår et lite parti 
med gammel boreal lauvskog (lauvblandingsskog) og i øst et parti med fattig eikeskog. Det er en god 
del relativt grove eiker, med stammediameter på 65-75 cm (den største ca. 80 cm). Lokaliteten kommer 
dermed inn under den utvalgte naturtypen hul eik. Vegetasjonen kan karakteriseres som frisk fattigeng, 
men det er i partier overganger mot rikere typer.  

 
 Figur 35. Eikehagemark med bredkronede trær. Foto: Anders Thylén. 

 
Artsmangfold:  
Tresjiktet er dominert av eik, med stort innslag av hassel og ellers en del ask og boreale lauvtrær. I 
skogpartiet i vest dominerer osp, bjørk og hassel. Busksjiktet er svakt utviklet. Feltsjiktet domineres av 
gress, og er forholdsvis fattig med arter som engkvein, gulaks, harestarr, sølvbunke og gjøksyre. Det er 
generelt skrinnere og fattigere oppe på kollene og noe rikere i skråningen. Det er potensial for insekter, 
lav og sopp knyttet til gamle lauvtrær og død ved. Skrubbenever ble registrert på eik. 

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 
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Bruk, tilstand og påvirkning:  
Området blir beitet av sau, hvilket gir et forholdsvis åpent preg. I tillegg til forskriftseikene er det en 
god del eiker i størrelsesorden 50-55 cm i diameter. Det er også en del grov osp (50-60 cm diameter), 
ask og hassel (15-20 cm), samt noe død ved av framfor alt osp. Det er lite dødved på de grove eikene og 
nesten ingen hultrær. 

Del av helhetlig landskap: 
Det er relativt mye eik og fine eikemiljøer i landskapet, både knyttet til skogteiger, hagemarker og 
enkeltstående trær.   

Skjøtsel og hensyn:  
Beite bør opprettholdes omtrent på dagens nivå. Gamle trær og død ved må ikke fjernes. 

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet mange forholdsvis grove eiker innenfor et stort areal 
aktivt beitet hagemark. Begrenset mengde dødved og mangel på helt store eiker og hultrær gjør at 
området ikke får høyere verdi.    

 

Lok. id. 72 Øygrei nord 
Naturtype  Gammel edellauvskog  
Utforming  Gammel hasselskog 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 25.06.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi-Refsland. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av en smal sørvendt skogskrent i beitelandskapet vest for Øygrei vest for Teksevatnet 
i Egersund kommune. Berggrunnen består av leuconoritt, og det er tynt jordlag, steinblokker og berg i 
dagen. Lokaliteten grenser mot yngre skog i nord, og ellers mot åpen kulturmark.    

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av gammel edellauvskog med utforming gammel hasselskog. Vegetasjonen er av type 
svak lågurt.    

Artsmangfold:  
Tresjiktet er dominert av hassel, med et mer glissent øvre tresjikt av osp, rogn og bjørk. Feltsjiktet er til 
dels dårlig utviklet, med spredte tuster av lundrapp, gjøksyre og hvitveis, og sisselrot i fjellsprekker. Det 
er noe potensial for epifytter tilknyttet rikbarkstrær, bl.a. ble stiftfiltlav funnet på osp. Det er også 
potensial for insekter, lav og sopp knyttet til gamle lauvtrær og død ved.  

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten inngår i et større areal som beites av sau, men det er trolig lite beiteaktivitet i selve 
brattkanten. Det er også en del grov osp (45-50 cm diameter) og hassel (15-20 cm), samt noe død ved 
av framfor alt osp. 
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 Figur 36. Hasselskrent. Foto: Anders Thylén. 

  
Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten inngår i et landskap med en god del edellauvskogsmiljøer, og ligger nært inntil annen 
naturtypelokalitet (71, eikehagemark).    

Skjøtsel og hensyn:  
For å bevare naturverdiene bør lokaliteten få utvikles fritt. Gamle trær og død ved bør ikke fjernes. 

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet lite areal med moderat mengde viktige objekter.     

 

Lok. id. 73 Øya, BN00049817 
Naturtype  Rik edellauvskog  
Utforming  Or-askeskog (40 %) 

Lågurt-eikeskog 30 % 
Fattig edellauvskog, blåbæreikeskog (30 %) 

Verdisetting Viktig (B-verdi) 
 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere kartlagt av Toralf Tysse i 2002. Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén og 
Per Gerhard Ihlen 25.06.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 Moi-Refsland, og både 
avgrensning og beskrivelse er revidert. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av en sørvendt skråning, et par koller og et dalsøkk inntil fylkesveien ved Øya vest 
for Teksevatnet i Egersund kommune. Berggrunnen består av leuconoritt, og det er tynne morenelag, 
steinblokker og noe berg i dagen. Lokaliteten grenser mot mer eller mindre åpen kulturmark og i sørvest 
mot vei.  Et par bekker renner gjennom ulike deler av området.   
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av rik edellauvskog med til dels vag utforming. Deler av området, spesielt vestre del, 
består av or-askeskog. Andre deler har variert treslagssammensetting men kan nærmest karakteriseres 
som lågurt-eikeskog. Et par koller er klart fattige og domineres av blåbæreikeskog. Noen relativt åpne 
og mer beitepregede arealer inngår også i avgrensningen. 

 
 Figur 37. Variert edellauvskog med en del død ved. Foto: Anders Thylén. 

 

Artsmangfold:  
Tresjiktet er variert, men domineres i partier av ask. Andre deler har mer blandingskarakter med tresjikt 
av eik, ask, osp, bjørk, hassel, rogn, selje og hegg. Busksjikt er relativt svakt utviklet, men det er i partier 
en del ungt lauvkratt samt trollhegg. Feltsjiktet er svakt utviklet i skyggefulle partier, og er ellers noe 
beite- og gjødselpåvirket. Her finnes arter som bakkerapp, gulaks, engfrytle, engkransmose, lundrapp, 
sølvbunke, stornesle, gjøksyre, og langs bekken skogkarse. Det er registrert en del epifytter på ask og 
andre lauvtrær, bl.a. revemose, blyhinnelav, flishinnelav, stiftfiltlav, skjellglye, muslinglav og 
grynvrenge. Det er også potensial for insekter og sopp knyttet til gamle lauvtrær og død ved. Grønnspett, 
gulsanger og kattugle ble observert ved befaring. Det skal ifølge Tysse tidligere også være registrert 
gråspett og bøksanger i området. 

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Skogen er til dels flersjiktet og med grovstammede trær, selv om det i partier er yngre skog. Her finnes 
ask med stammediameter 45-50 cm, osp på 35-40 cm, og enkelte eik på 70 cm. Det er spredt med død 
ved av ulike treslag, også noe av ask og eik. Deler av lokaliteten blir beitet av sau. Tilgrensende 
kulturmarksarealer blir gjødslet, og det er noe tilsig av gjødsel, eventuelt at beitedyrene også tilfører 
gjødsel til området. 

Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten inngår i et landskap rundt Øya-Øygrei med en god del edellauvskogsmiljøer. 
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Skjøtsel og hensyn:  
For å bevare naturverdiene bør lokaliteten få utvikles fritt. Gamle trær og død ved bør ikke fjernes. Beite 
kan fortsette, men det ville være en fordel om en kunne begrense tilsig av gjødsel. 

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet stort areal rik edellauvskog med middels mengde 
viktige objekter (gamle trær og død ved), men dårlig utviklet edellauvskogsflora. 

 

Lok. id. 74 Nygard nord 
Naturtype  Store gamle trær  
Utforming  Eik 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 01.09.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi-Refsland. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av frittstående eiker og et lite eikeholt i et for øvrig relativt åpent kulturlandskap 
nordvest for Årrestad i Egersund kommune. Berggrunnen består av leuconoritt, og er overlagret av tynn 
morene.    

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av store gamle trær med utforming eik. Det er ca. 8 eiker med stammediameter på 
65-70 cm, samt et lite holt med noe mindre eiketrær. Lokaliteten kommer dermed inn under den utvalgte 
naturtypen hul eik. 

 
 Figur 38. Frittstående eiker i beitemark. Foto: Anders Thylén. 
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Artsmangfold:  
Lokaliteten består av spredte eiker. Feltsjiktet under trærne er forholdsvis fattig, men noe preget av 
gjødsling. Det er noe potensial for insekter, lav og sopp knyttet til gamle lauvtrær og død ved, men arter 
er i liten grad ettersøkt på trestammene.  

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Området blir beitet av sau. Eikene på lokaliteten er litt grove, men foreløpig ikke spesielt gamle, og med 
lite død ved, og de mangler foreløpig grov sprekkebark og synlige hulheter.  

Del av helhetlig landskap: 
Det er relativt mye eik og fine eikemiljøer i landskapet lenger mot sør og øst, men det er nesten en km 
til nærmeste naturtypelokalitet med slike kvaliteter.  

Skjøtsel og hensyn:  
Gamle trær og død ved må ikke fjernes. Beite kan gjerne fortsette, og en bør se til at det ikke vokser opp 
kratt og annen høyvokst vegetasjon rundt de store eikene. 

Verdibegrunnelse: 
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forholdsvis liten samling eiker av moderat 
størrelse og uten hulheter eller dødved.  

 

Lok. id. 75 Årrestad 
Naturtype  Store gamle trær  
Utforming  Ask 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 

 

Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 26.06.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi- Refsland.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av et tuntre inntil privat vei på Årrestad i Egersund kommune.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av naturtypen store gamle trær med utforming ask.  

Artsmangfold:  
Stammen av treet er i stor grad overvokst med mose og lav, men det er ikke søkt spesielt etter arter. Ask 
har rik bark, og det er potensial for moser og lav knyttet til barken. Det er også potensial for arter knyttet 
til død ved og hultrær.  

Fremmede arter: 
Kratt av platanlønn og hagebusker står rundt treet.  

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Treet er relativt grovt, 85-90 cm i stammediameter, med noe grov sprekkebark. Det er bredkronet og er 
oppvokst uten mye konkurranse fra andre trær. Det er ikke synlige hulheter og lite død ved på treet. 
Treet har blitt styvet, senest for anslagsvis ti år siden. 
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 Figur 39. Styvet og grov ask på gårdstun. Foto: Anders Thylén. 

 

Del av helhetlig landskap: 
Grove edellauvtrær (utenom eik) finnes spredt, men relativt sjeldent i landskapet.  

Skjøtsel og hensyn:  
Forsiktig styving kan gjerne fortsette. Død ved bør ikke fjernes. Det bør holdes fritt for andre vedplanter 
og annen høyvokst vegetasjon under og inntil treet.    

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi) da treet er grovt og trolig hult.  

 

Lok. id. 76 Kulen nord 
Naturtype  Gammel edellauvskog  
Utforming  Eikeskog (85 %), Hagemark - fattig hagemark med 

edellauvtrær (15 %) 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 
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Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 26.06.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi-  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av en skogdekt sørvestvendt skrent i kulturlandskapet ved Årrestad/Kulen i Egersund 
kommune. Skråningen er stedvis bratt og steinete. Berggrunnen består av leuconoritt, og er overlagret 
av en tynn morene. Lokaliteten grenser mot åpen kulturmark på alle sider.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av gammel edellauvskog med utforming gammel eikeskog. Vegetasjonen er av 
blåbærtype, stedvis med svakt lågurtpreg. Området er beitet, og deler av lokaliteten (nordøstre del) 
kunne eventuelt vært skilt ut som hagemark.  

 
 Figur 40. Smal skrent med gammel eikeskog og med sølvnever på eike. Foto: Anders Thylén. 

 

Artsmangfold:  
Tresjiktet er dominert av eik og hassel, med innslag av bjørk, osp, rogn, selje og hegg. Enkelte einer 
samt oppslag av yngre lauvtrær finnes i et glissent busksjikt. Feltsjiktet er også til dels sparsomt og 
domineres av blåbær, gress og bregner. Her finnes arter som hundegras, gulaks, bakkerapp, tepperot, 
revebjelle, stankstorkenebb og gjøksyre. På en gammel eik ble det funnet sølvnever, som er en regionalt 
sjelden art. Det er forøvrig også et visst potensial for andre arter av lav, sopp og insekter knyttet til gamle 
lauvtrær og død ved. Vendehals har tilhold i området. 

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Deler av lokaliteten har blitt og blir trolig fortsatt beitet, hvilket bidrar til at busksjiktet er holdt tilbake 
og at feltsjiktet stedvis har et noe gjødslet preg. Spesielt i kantene av området har eikene vide kroner, og 
er trolig vokst opp i et enn mer åpent kulturlandskap. Eikene i området domineres av trær i 
størrelsesorden 30-45 cm i stammediameter, med enkelte litt grøvre trær opp mot 60 cm. Øst i lokaliteten 
er det fire litt grove og bredkronede eiker hvorav den største er på 80 cm. Det er noe død ved, stort sett 
av små dimensjoner.   
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Del av helhetlig landskap: 
Eldre lauvskog og fine eikemiljøer finnes spredt i landskapet rundt Årrestad, og det er avgrenset flere 
naturtypelokaliteter av denne typen.  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdien i skogen er knyttet til gamle trær og død ved. Fravær av hogst og andre inngrep vil derfor 
fremme naturverdiene. Beite vil ikke være negativt for naturverdiene.    

Verdibegrunnelse: 
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi) da den er middels stor med enkelte grove eiker, men 
ellers med relativt få og spredte objekter.    

 

Lok. id. 77 Kulen nordvest 
Naturtype  Store gamle trær  
Utforming  Eik 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 26.06.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi-Refsland. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av en frittstående eik i et kulturlandskap med spredte skogholt ved Årrestad i 
Egersund kommune. Berggrunnen består av leuconoritt, og er overlagret av tynn morene.    

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av store gamle trær med utforming eik. Det er en frittstående eik med stammediameter 
på 75 cm. Lokaliteten kommer dermed inn under den utvalgte naturtypen hul eik. 

Artsmangfold:  
Det er noe potensial for insekter, lav og sopp knyttet til gamle lauvtrær og død ved. Skrubbenever og 
rottehalemose ble observert på stammen.  

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Området blir beitet av sau. Eiketreet er relativt grovt og med bred krone, med et par døde grener, men 
foreløpig uten synlige hulheter.  

Del av helhetlig landskap: 
Eldre lauvskog og fine eikemiljøer finnes spredt i landskapet rundt Årrestad, og det er avgrenset flere 
naturtypelokaliteter av denne typen.  

Skjøtsel og hensyn:  
Gamle trær og død ved må ikke fjernes. Beite kan gjerne fortsette, og en bør se til at det ikke vokser opp 
kratt og annen høyvokst vegetasjon rundt treet.  

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forholdsvis grov eik uten hulheter.     
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 Figur 41. Frittstående eik i beitemark, med en del lav på barken. Foto: Anders Thylén. 

 
 

Lok. id. 78 Vormevik 
Naturtype  Engpreget erstatningsbiotop  
Utforming  Vegkant 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 26.06.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi-Refsland. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av en sørvendt kantsone inntil grusveien ved Vormevik nordvest for Hestadvatnet i 
Egersund kommune. Berggrunnen består av leuconoritt, og er til dels overlagret av tynn morene (med 
en del sand). Det er noe berg i dagen, og bakken er generelt tørkeutsatt. Lokaliteten omfatter kantene på 
både nord– og sørsiden av veien.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av en engpreget erstatningsbiotop med utforming veg- og jernbanekant, hvilket også 
kan omtales som en artsrik vegkant.  
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 Figur 42. Sørvendt tørrbakkevegkant med relativt artsrik flora. Foto: Anders Thylén. 

  

Artsmangfold:  
Området har middels rik og noe basekrevende tørrbakkeflora, men uten sjeldne arter. Her finnes 
imidlertid flere naturengarter enn i de tradisjonelle kulturmarkene i landskapet. I vegkanten vokser 
rikelig med bl.a. tiriltunge, smalkjempe, markjordbær, fjellmarikåpe, svever, knollerteknapp, vendelrot, 
blåknapp, smørbukk, firkantperikum og rødklauver. Det er også innslag av mer nitrogenkrevende arter 
som hundekjeks. Det er potensial for insekter knyttet til solvarme og urterike miljøer, f.eks. bier, humler 
og sommerfugler. 

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Deler av området er grunnlendt og holder seg naturlig åpent. Andre deler blir trolig ryddet innimellom 
for å unngå gjengroing i vegkanten.   

Del av helhetlig landskap: 
Langs et par av grusveiene i områdene nord for E39 er det stedvis artsrike vegkanter, hvorav denne er 
en av de bedre. Det er lite naturengplanter i det tradisjonelle kulturlandskapet i området, og 
erstatningsbiotopene har dermed en viktig funksjon.  

Skjøtsel og hensyn:  
Oppslag av kratt og annen høyvokst vegetasjon bør fjernes. Årlig sen slått av vegkanten ville være 
positivt. 

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet større artsrikdom av naturengarter enn 
tilsvarende enger i landskapet, men lite areal og uten sjeldne eller rødlistede arter.      
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Lok. id. 79 Stolen 
Naturtype  Engpreget erstatningsbiotop  
Utforming  Vegkant 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 26.06.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi-Refsland. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av en sørøstvendt kantsone inntil grusveien vest for Hestadvatnet i Egersund 
kommune. Berggrunnen består av pyroxenmonzonitt, og er overlagret av tynn morene (med en del sand). 
Bakken er generelt tørkeutsatt. Lokaliteten omfatter kantene på nordvestsiden av veien.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av en engpreget erstatningsbiotop med utforming veg- og jernbanekant, hvilket også 
kan omtales som en artsrik vegkant.  

 
 Figur 43. Sørvendt tørrbakkevegkant med relativt artsrik flora. Foto: Anders Thylén. 

  
Artsmangfold:  
Området har middels rik og noe basekrevende tørrbakkeflora, men uten sjeldne arter. Her finnes 
imidlertid flere naturengarter enn i de tradisjonelle kulturmarkene i landskapet. I vegkanten vokser 
rikelig med bl.a. tiriltunge, smalkjempe, legeveronika, hårsveve, engfrytle, knollerteknapp, blåknapp, 
firkantperikum, jonsokkoll og blåmunke. Det er potensial for insekter knyttet til solvarme og urterike 
miljøer, f.eks. bier, humler og sommerfugler.  

Fremmede arter: 
Hagelupin vokser i endene av lokaliteten, og videre langs vegkanten i begge retninger. Enkelte rødhyll 
finnes også. 
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Bruk, tilstand og påvirkning:  
Det er stedvis noe oppslag av lauvkratt. Deler av området er grunnlendt og holder seg naturlig åpent. 
Partiene nærmest vegen blir trolig ryddet innimellom for å unngå gjengroing. 

Del av helhetlig landskap: 
Langs et par av grusveiene i områdene nord for E39 er det stedvis artsrike vegkanter, hvorav denne er 
en av de bedre. Det er lite naturengplanter i det tradisjonelle kulturlandskapet i området, og 
erstatningsbiotopene har dermed en viktig funksjon.  

Skjøtsel og hensyn:  
Oppslag av kratt og annen høyvokst vegetasjon bør fjernes. Årlig sen slått av vegkanten ville være 
positivt. 

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet større artsrikdom av naturengarter enn 
tilsvarende enger i landskapet, men lite areal og uten sjeldne eller rødlistede arter.  

 

Lok. id. 80. Kulefjell sør 
Naturtype  Gammel edellauvskog  
Utforming  Eikeskog  
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 26.06.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi- Refsland.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av en skogdekt slak liside mellom Årrestad og Hestadvatnet i Egersund kommune. 
Berggrunnen består av pyroxenmonzonitt, og er overlagret av tynn morene. Enkelte steinblokker og små 
bergvegger finnes, men det er ellers ikke bratt. Lokaliteten grenser mot yngre skog og i sør til dels mot 
kulturmark.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av gammel edellauvskog med utforming gammel eikeskog. Vegetasjonen er av 
blåbær- og småbregnetype.  

Artsmangfold:  
Tresjiktet er dominert av eik, med innslag av fremst bjørk og hassel. Feltsjiktet domineres av blåbær, 
gress og bregner. Her finnes arter som småmarimjelle, gulaks, einstape, fugletelg, engsvingel, 
tveskjeggveronika og gjøksyre. Det er et visst potensial for arter av lav, sopp og insekter knyttet til 
gamle lauvtrær og død ved.  

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Skogen er i enkelte partier åpen og hagemarkspreget, men det er usikkert om det er beite her i dag. Det 
er ellers mye forholdsvis tett og ung skog, men med spredte innslag av eldre og relativt grove trær (60-
80 cm i stammediameter). En del av de eldre eikene har bred krone, og det finnes også enkelte eikegadd 
og døde greiner på eik. Skogen er en- til tosjiktet. Mye av ungskogen kan være kommet opp etter opphør 
av beite for flere tiår siden. Det er en del steingjerder i området. 
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Del av helhetlig landskap: 
Eldre lauvskog og fine eikemiljøer finnes spredt i landskapet rundt Årrestad, og det er avgrenset flere 
naturtypelokaliteter av denne typen.  

 
 Figur 44. Skråning med eikeskog med innslag av grove trær. Foto: Anders Thylén. 

 

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdien i skogen er knyttet til gamle trær og død ved. Fravær av hogst og andre inngrep vil derfor 
fremme naturverdiene. Beite vil ikke være negativt for naturverdiene.    

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi) da den er stor med enkelte grove eiker, men ellers med 
relativt få og spredte objekter.    

 

Lok. id. 81 Kulefjell vest 
Naturtype  Rik edellauvskog  
Utforming  Lågurt-eikeskog  
Verdisetting Viktig (B-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 26.06.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi- Refsland.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av en skogdekt bratt og vestvendt berg og rasmark ved Kulen øst for Årrestad i 
Egersund kommune. Berggrunnen består av pyroxenmonzonitt og leuconoritt, og er i partier overlagret 
av tynn morene eller forvitringsjord. Det inngår bergvegger, spesielt i øvre del, samt ur og store 
steinblokker. Lokaliteten grenser mot yngre og/eller fattigere skog i øst og mot kulturmark i vest.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av rik edellauvskog med usikker utforming, men her kartlagt som lågurt-eikeskog.  

Artsmangfold:  
Tresjiktet er dominert av eik, hassel og bjørk, med innslag av ask, alm, osp, selje, hegg, gran og furu.  I 
et glissent busksjikt vokser bl.a. vivendel, bringebær, noe lauvoppslag og einer. Feltsjiktet er av 
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varierende tetthet og rikhetsgrad, og her finnes arter som skogburkne, ormetelg, storfrytle, brunrot, 
revebjelle, gulaks, sølvbunke, blåknapp, hvitveis, gullris, sisselrot, blåbær og fagerperikum. Det er et 
visst potensial for arter av lav, sopp og insekter knyttet til gamle lauvtrær og død ved. Det er bl.a. 
observert rund porelav og stiftfiltlav på osp, samt mye brun korallav på berg. 

Fremmede arter: 
Platanlønn vokser foreløpig fåtallig i området. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Skogen er tydelig kulturpåvirket, med spor av hogster, samt i nedre del steingjerder og beitepåvirket 
flora. Skogen er dermed generelt ikke veldig gammel og mer påvirket enn en kunne forvente ut fra 
topografien. Det finnes likevel spredt med grove trær, bl.a. osp (50 cm i stammediameter), eik (70 cm), 
furu (50 cm) og enkelte grove alm (60 cm, muligens tidligere styvet). Det er en del død ved av ulike 
treslag, men få grove læger. 

Del av helhetlig landskap: 
Eldre lauvskog og fine eikemiljøer finnes spredt i landskapet rundt Årrestad, og det er avgrenset flere 
naturtypelokaliteter av denne typen.  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdien i skogen er knyttet til rasmarkstopografien, gamle trær og død ved. Fravær av hogst og 
andre inngrep vil derfor fremme naturverdiene, som vil kunne øke med tiden.    

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi) grunnet stort areal rik edellauvskog med middels 
habitatkvalitet, men få krevende edellauvskogsarter.  

 
Figur 45. Bergbratt med rik edellauvskog, til høyre en grov alm. Foto: Anders Thylén. 

 

Lok. id. 82 Haukland øst I 
Naturtype  Rik edellauvskog  
Utforming  Lågurt-eikeskog  
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 
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Innledning:  
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Hallvard Holtung (Asplan Viak AS) 9.7.2015 i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal - Ålgård, på oppdrag for Statens 
vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014. Rødlistestatus følger 
rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i lia opp mot Hauklandsfjella ved tettstedet Moi i Lund kommune. Lokaliteten er en 
li med eikeskog mellom beiteområder og en bratt skrent.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten er en rik edellauvskog. Utformingen er lågurt-eikeskog med uvanlig stor tetthet av 
forholdsvis store eiker.  

Artsmangfold:  
Lokalitetens tresjikt domineres fullstendig av eik. Andre treslag i lokaliteten er gråor, lind, hassel, bjørk 
og rogn. Feltsjiktet er forholdsvis glissent, da lokaliteten ligger i steinete rasmark. En del bregner som 
einstape, ormetelg, fugletelg, bjønnkam og hengeving er vanlige. Det samme er smyle, gulaks, 
legeveronika, prikkperikum, vivendel og gauksyre. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten har et stort innhold av store eiketrær, det anslås at minst 100 eiker har omkrets mellom 100 
og 150 cm. Et par eiker har omkrets rundt 200cm. Trærne står i steinete rasmark. 

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 

Skjøtsel og hensyn:  
Det beste tiltaket for å beholde og styrke naturmangfoldet i lokaliteten vil være å la lokaliteten utvikles 
fritt. Hogst, uttak av død ved, tilplantning eller tekniske inngrep vil svekke lokalitetens naturverdi. 

Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten ligger i overgangen til et større skoglandskap, og store kulturlandskap med 
sauebeiter på innmark. 

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som en lokalt viktig (C-verdi) edellauvskog. Det er tettheten av relativt store eiker, 
og noe krevende arter i feltsjikt som drar lokalitetens verdi opp. Lokaliteten mangler spesielt verdifulle 
elementer som svært grove trær eller truede arter. 

 

Figur 46. Rik edellauvskog, utforming lågurt-eikeskog ved Haukland (lokalitet 82). Foto: Hallvard Holtung. 
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Lok. id. 83 Haukland 
Naturtype  Store gamle trær  
Utforming  Eik 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 02.09.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi-Refsland. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av flere frittstående trær og noen treklynger i et beitelandskap ved Haukland, nær Moi 
sentrum, i Lund kommune. Berggrunnen består av båndgneis, men området preges av tykke 
moreneavsetninger og spredte steinblokker.     

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av store gamle trær med utforming eik. Det er 8-10 eiker i størrelsesorden 65-100 cm 
stammediameter. Lokaliteten kommer dermed inn under den utvalgte naturtypen hul eik. Noen store 
asker er også inkludert i avgrensningen. 

Artsmangfold:  
Det er potensial for insekter, lav og sopp knyttet til gamle lauvtrær og død ved, men arter ble ikke spesielt 
ettersøkt. Lønnekjuke ble observert på skadd ask. 

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Området blir beitet av sau, men beitemarken er gjødslet. Trærne er bredkronede og relativt grove, men 
eikene har lite død ved og mangler synlige hulheter. Et asketre er hult, og det er enkelte beiteskader på 
ask. Det finnes flere steingjerder i området. Det går en høyspentlinje gjennom området. 

Del av helhetlig landskap: 
Eldre eik og fine eikemiljøer finnes spredt i landskapet rundt Haukland/Moi, og det er avgrenset flere 
naturtypelokaliteter av denne typen.  

Skjøtsel og hensyn:  
Gamle trær og død ved må ikke fjernes. Beite kan gjerne fortsette, og en bør se til at det ikke vokser opp 
kratt og annen høyvokst vegetasjon rundt trærne.  

Verdibegrunnelse: 
Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet en samling av grove eiker, men med lite død ved og 
hulheter.  
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Figur 47. Bredkronede eiker i beitemark ved Haukland. Foto: Anders Thylén. 

 

Lok. id. 84 Haukelandsmoen  
Naturtype  Rik edellauvskog  
Utforming  Rasmark-lindeskog  
Verdisetting Viktig (B-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 03.09.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi- Refsland.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av skogdekt bratt og sørvestvendt berg og rasmark ved Haukelandsmoen nord for 
Moi i Lund kommune. Berggrunnen består av båndgneis, muligens med rikere innslag som amfibolitt. 
Det inngår bergvegger, spesielt i øvre del, samt ur og store steinblokker. Lokaliteten grenser stedvis i 
vest og nordvest mot kulturmark, men for øvrig mot yngre og/eller fattigere skog (mot høyspentlinje i 
vest). Helt i nord er et fossefall inkludert i avgrensningen, og det er for øvrig et par fuktsig og småbekker 
i området. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av rik edellauvskog med utforming rasmark-lindeskog. Vegetasjonstype er alm-
lindeskog. 
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Figur 48. Berg med rik rasmark-lindeskog. Lokaliteten avsluttes mot nord med et fossefall. Foto: Anders Thylén. 

 

Artsmangfold:  
I øvre del av rasmarken ved bergrota er skogen klart alm- og lindedominert, med innslag av hassel og 
ask. Nedover rasmarken er skogen mer vekslende med i tillegg eik, bjørk, svartor, hegg og andre boreale 
lauvtrær. I busksjiktet finnes ungt lauvoppslag, vivendel, korsved og stedvis noe bringebær. Feltsjiktet 
er av lågurt/svak lågurttype med arter som hengeaks, hundekveke, lundrapp, hvitveis, skogfiol, 
skogsalat, vendelrot, brunrot og blåknapp. På berg og i bergrota vokser engtjæreblom, stankstorkenebb 
og smalkjempe. Det ble ikke funnet interessante lav eller moser på trestammer eller berg, men det er 
trolig likevel noe potensial for slike. Det er også potensial for vedlevende arter av bl.a. sopp, og for 
markboende sopp knyttet til spesielt lind/hassel og rik mark. Lønnekjuke ble funnet på alm. Det er noe 
potensial for fuktighetskrevende arter ved fossen i nord, men dette er ikke spesielt undersøkt. 

Fremmede arter: 
En edelgran ble observert i området. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Det er hogd under og nær høyspentlinja som avgrenser lokaliteten mot vest. Skogen er derfor yngst 
nederst og blir generelt eldre og mer storvokst oppover rasmarken. Grove trær finnes imidlertid spredt 
over hele lokaliteten. Skogen er til dels flersjiktet. I området finnes enkelte store lindetrær med 
stammediameter på 70 cm, alm på 40 cm og osp på 50 cm. Det er i partier relativt mye død ved, både 
stående og liggende, av ulike treslag. Det meste er av små dimensjoner, men enkelte grove gadd og 
læger finnes. 

Del av helhetlig landskap: 
Eldre og mer eller mindre rik lauvskog finnes i bergskrenter og på berghyller flere steder rundt Moi på 
østsiden av vassdraget. Det er likevel få steder hvor skogen er gammel og naturskogspreget.  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdien i skogen er knyttet til rasmarkstopografien, gamle trær og død ved. Fravær av hogst og 
andre inngrep vil derfor fremme naturverdiene, som vil kunne øke med tiden.    

Verdibegrunnelse: 
Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi) grunnet variert område med rik edellauvskog med en del 
gammelskogselementer.  
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Lok. id. 85 Berge nord II 
Naturtype  Rik edellauvskog  
Utforming  Rasmark-almeskog 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 31.08.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi-Refsland. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av en vestvendt bergkant i lisiden ned mot jernbanen og Gyaånavassdraget nord for 
gården Berge nær Helleland i Egersund kommune. Berggrunnen består av leuconoritt, og er til dels 
overlagret av tynn morene. Det inngår bergvegger og store steinblokker, og det er en del fuktsig. 
Lokaliteten grenser mot yngre eller mer småvokst skog, og i vest mot halvåpen og ekstensivt hevdet 
kulturmark.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av rik edellauvskog med utforming rasmark-almeskog.  

 
Figur 49. Rik alm- og hasselskog. Foto: Anders Thylén. 

 
Artsmangfold:  
Tresjiktet er dominert av alm og hassel, med innslag av bjørk, osp og ask. Busksjiktet består 
hovedsakelig av ungt lauvoppslag, men korsved og bringebær forekommer også. Feltsjiktet består til 
dels av høystauder og til dels av bergtilknytta arter. Her vokser arter som skogstorkenebb, vendelrot, 
blåknapp, kratthumleblom, krypsoleie, skogsvinerot, stankstorkenebb, bergperikum, markjordbær og 
bergmjølke. I nedre deler er vegetasjonen mer beitepåvirket og gressdominert. Krusfagermose vokser i 
fuktige sig. På stammer av alm og osp samt på bergvegger finnes en fuktighetskrevende lavflora med 
arter som rund porelav, glattvrenge, stiftfiltlav og grynfiltlav. Almekullsopp (NT) ble funnet på almelåg. 

Fremmede arter: 
Platanlønn forekommer sparsomt. 
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Bruk, tilstand og påvirkning:  
Partiene under selve bergbratten inngår i et beiteområde for sau. Skogen er av varierende alder, stedvis 
småvokst, men med relativt stort innslag av grove trær. Her finnes flere alm med 60 cm stammediameter 
og en på 100 cm, osp på 55 cm, og hassel på 15-20 cm. Det er en del død ved av ulike treslag, både gadd 
og læger, og til dels grove dimensjoner. 

Del av helhetlig landskap: 
Eldre lauvskog og fine lauvskogsmiljøer finnes spredt i landskapet rundt Årrestad, og det er avgrenset 
flere slike naturtypelokaliteter i området. Almedominerte bestand er imidlertid sjeldne i landskapet.  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdien i skogen er knyttet til gamle trær og død ved. Fravær av hogst og andre inngrep vil derfor 
fremme naturverdiene. Død ved bør ikke fjernes.   

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi) da det er middels stort areal med intakt rik edellauvskog, 
noe kravfull vegetasjon og forekomst av gammelskogselementer.  

 

Lok. id. 86. Berge nord I 
Naturtype  Gammel edellauvskog  
Utforming  Gammel eikeskog (85 %), rik edellauvskog – lågurt-

eikeskog (15 %) 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 31.08.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi-Refsland. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av skogkledde rygger, skrenter og en liten dal oppe på åsen nord for gården Berge i 
den smale delen mellom jernbanen og E39 nær Helleland i Egersund kommune. Berggrunnen består av 
leuconoritt, og er til dels overlagret av tynn morene. Enkelte små bergvegger finnes også. Lokaliteten 
grenser mot yngre eller mer småvokst skog, mot halvåpen og ekstensivt hevdet kulturmark og i øst mot 
myr.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av gammel edellauvskog med utforming gammel eikeskog. Enkelte litt rikere partier 
(svak lågurtskog) inngår i skrenter i nord og øst.  
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Figur 50. Gammel eikeskog med en del lav som epifytter. Foto: Anders Thylén. 

 
Artsmangfold:  
Tresjiktet er dominert av eik, med innslag av hassel, bjørk, osp og ask. Det er lite busksjikt, men enkelte 
einer finnes. Feltsjiktet er hovedsakelig fattig, beitepåvirket og dominert av blåbær, gress og 
småbregner. I skrentene i nordøst er det lokalt noe rikere med arter som vendelrot, skogfiol, lundrapp, 
blåknapp, markjordbær, smørbukk, stankstorkenebb, fagerperikum og svartburkne. Enkelte svake 
signalarter av lav er funnet på eikestammer og bergvegger: rund porelav, glattvrenge, lodnevrenge, 
kystvrenge, skrubbenever, skjellglye og mye brun korallav. 

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten blir beitet av sau. Beitepåvirkning er tydelig i dominans av gress, forekomst av steingjerder, 
samt fravær av busker. Skogen er generelt ikke veldig gammel, men det er spredt med grove trær, eik 
med stammediameter på 70 cm, osp 40 cm, ask 65 cm og hassel 15 cm. Det er en del død ved, mest av 
bjørk og osp, men også enkelte forholdsvis tynne eikegadd og -læger.  

Del av helhetlig landskap: 
Eldre lauvskog og fine eikemiljøer finnes spredt i landskapet rundt Årrestad, og det er avgrenset flere 
naturtypelokaliteter av denne typen.  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdien i skogen er knyttet til gamle trær og død ved. Fravær av hogst og andre inngrep vil derfor 
fremme naturverdiene. Død ved bør ikke fjernes. Beite kan fortsette.   

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi) da det er forholdsvis stort areal med nokså grov eikeskog, 
men med moderat mengde viktige elementer av eldre trær og død ved.    

 

Lok. id. 87 Berge nord III 
Naturtype  Store gamle trær  
Utforming  Eik 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 
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Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 31.08.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi-Refsland. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av en frittstående eik i et fuktig beite i vestskråningen av åsen nord for gården Berge 
i den smale delen mellom jernbanen og E39 nær Helleland i Egersund kommune. Berggrunnen består 
av leuconoritt, og er overlagret av tynn morene.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av store gamle trær med utforming eik. Det er en frittstående eik med stammediameter 
på 90 cm. Lokaliteten kommer dermed inn under den utvalgte naturtypen hul eik. 

  
 Figur 51. Frittstående eik i beitemark. Foto: Anders Thylén. 

 
Artsmangfold:  
Det er potensial for insekter, lav og sopp knyttet til gamle lauvtrær og død ved, men arter ble ikke spesielt 
ettersøkt.   

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 
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Bruk, tilstand og påvirkning:  
Området blir beitet av sau. Eiketreet er relativt grovt og med bred krone, med et par døde grener, men 
foreløpig uten synlige hulheter.  

Del av helhetlig landskap: 
Eldre eik og fine eikemiljøer finnes spredt i landskapet rundt Årrestad, og det er avgrenset flere 
naturtypelokaliteter av denne typen.  

Skjøtsel og hensyn:  
Død ved må ikke fjernes. Beite kan gjerne fortsette, og en bør se til at det ikke vokser opp kratt og annen 
høyvokst vegetasjon rundt treet.  

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet grov eik med noen døde greiner, men uten hulheter.  

 

Lok. id. 88. Øya vest  
Naturtype  Naturbeitemark  
Utforming  Fattig beite-eng 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 01.09.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi-Refsland. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av noen koller på nordsiden av Tekseåna nordvest for krysset mellom fylkesveien og 
jernbanen vest for Øya i Egersund kommune. Berggrunnen består av leuconoritt, og det er tynne 
morenelag og noe berg i dagen. Mer gjengrodde deler av kulturmarken og arealer mot nordøst med mer 
gjødselpreg er utelatt fra avgrensningen.   

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av naturbeitemark med utforming fattig beite-eng. De mest grunnlendte delene av 
området har kystlyngheipreg.  
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 Figur 52. Koller med naturbeitemark.  Foto: Anders Thylén. 

 
Artsmangfold:  
Vegetasjonen er i hovedsak åpen, men det finnes spredte trær og busker, mest bjørk og einer samt noe 
edelgran. Feltsjiktet domineres av gress og til dels lyng, med innslag av urter. Vanlige arter er 
englodnegras, engkvein, smyle, harestarr, storsyre, blåbær, blokkebær og røsslyng. På grunnlendte 
koller finnes smalkjempe, gulaks, sisselrot, markjordbær, blåklokke, legeveronika, fjellmarikåpe og 
hårsveve. I forsenkninger og fuktpartier vokser knappsiv, lyssiv, heisiv, myrtistel og slåttestarr. Et par 
steder ble det funnet rødskivesopp, hvorav en ble bestemt til semsket rødspore (rødlistet som NT i 2015). 

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Området beites av sau. Det er stedvis svake tendenser til gjengroing, både med busker/trær, og med 
høyvokste gress og einstape. Spesielt mot nordøst tiltar noe gjødslingspreg, men lokaliteten som helhet 
virker forholdsvis lite gjødslet. Det er de grunnlendte kollene som har størst preg av naturbeitemark. 

Del av helhetlig landskap: 
Det er svært mye kulturlandskap og beitebruk i området, men få arealer som er ugjødslet eller har preg 
av naturbeitemark.     

Skjøtsel og hensyn:  
For å bevare naturverdiene bør beite fortsette, trolig omtrent på dagens nivå. Området bør ikke gjødsles. 
Edelgran bør om mulig ryddes vekk. 

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet stort areal beitemark, men med svakt gjødsla 
preg og få krevende naturengplanter. Likevel noe bedre artsutvalg enn hva som er vanlig i landskapet. 
Forekomst av rødlistet beitemarksopp bygger opp under avgrensningen. 
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Lok. id. 89 Moisåna (BN00003852) 
Naturtype  Viktig bekkedrag  
Utforming  Bekk i intensivt drevet jordbrukslandskap  
Verdisetting Viktig (B-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere kartlagt av Toralf Tysse i 2002. Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 
02.09.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 Moi- Refsland, og både beskrivelse, 
avgrensning og verdi er endret.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av Moisånas strekning fra osen ved Hovsvatnet i nord ned til sør for E39-kryssingen 
(og begynnelsen på industriområdene) i Moi sentrum i Lund kommune. Terrenget er hovedsakelig flatt 
og preget av tykke morene- og breelvavsetninger med jordbruksmark. Det er en god del store steiner og 
blokker i elven, og i nedre del noen stryk. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av et viktig bekkedrag med utforming bekk i intensivt drevet jordbrukslandskap. 
Kantsonene langs elva varierer med lauvskog, våtmark og åpne partier mot åker og beitemark. 

 
Figur 53. Steinblokker i Moisåna nær osen ved Hovsvatnet. Foto: Anders Thylén. 

 

Artsmangfold:  
Varierte kantsoner inkludert noen våtmarkspartier og stryk samt partier med grus- og steinbunn gjør at 
elvestrekningen generelt har potensial for et rikt artsmangfold fra forskjellige organismegrupper. I 
partier med kantskog og våtmark vokser svartor, hegg og vier. Karplantefloraen er lite undersøkt, men 
langs åpne kanter finnes arter som blåtopp, sølvbunke, blåknapp og sumpmaure. I lokaliteten er det 
tidligere funnet bekkelommemose som er en truet (VU-2015) og nasjonalt sjelden art med kun fem 
kjente forekomster i landet. Den vokser på steiner i vannlinjen, og har et voksested ved osen. Det er 
også potensial for at arten kan finnes på egnede steder lenger ned i vassdraget. Den høye vannstanden 
høsten 2015 gjorde det umulig å kartlegge forekomsten nærmere. Tidligere er også bresotmose (NT) 
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funnet ved foss sør på strekningen (men usikkert om innenfor avgrensningen). Både elveosen og 
våtmarkspregede partier lenger sør har lokal betydning for fugl. Det er trolig gyteplasser for ørret i elva. 

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Mange store steiner i vannet nær osen tyder på god potensial for bekkelommemose, og det er trolig at 
lignende objekter også finnes lenger ned i vassdraget. Det er en del avrenning av næringsstoffer fra 
jordbruksmarken inntil elven. I sør går elven først inntil og blir deretter krysset av Europaveien. 
Vassdraget er regulert. 

Del av helhetlig landskap: 
Elvestrekningen inngår som en del i et større vassdragssystem (Åna-Siravassdraget). Leveområdet til 
bekkelommemose strekker seg noe videre langs strandsonen sørøst i Hovsvatnet.  

Skjøtsel og hensyn:  
Kantsonen langs elven bør holdes mest mulig intakt uten nye inngrep. Det er spesielt viktig å bevare 
steinene som utgjør substratet for bekkelommemose.    

Verdibegrunnelse: 
Lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi) grunnet intakt vassdrag med forholdsvis naturlige kantsoner 
og med et nasjonalt viktig leveområde for en sårbar art.  

 

Lok. id. 90 Haukelandsmoen nord 
Naturtype  Gammel edellauvskog  
Utforming  Gammel lindeskog  
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 03.09.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi- Refsland.  

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av deler av en berghylle og noe grovblokkete ur under en høy bergvegg ved 
Haukelandsmoen nord for Moi i Lund kommune. Berggrunnen består av båndgneis, muligens med 
rikere innslag som amfibolitt. Bergveggen ovenfor er til dels inkludert i avgrensningen. Lokaliteten 
grenser mot yngre og mer påvirket skog på alle sider, i stor grad blåbær-eikeskog. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av gammel edellauvskog med utforming gammel lindeskog. Området er lite og 
omfatter fem grove lindetrær, de største på ca. 70 cm stammediameter. 

 



Verdivurdering av naturmangfold for E39 Moi - Refsland 111 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

 
Figur 54. Ur med grove lindetrær. Foto: Anders Thylén. 

 

Artsmangfold:  
I tillegg til lind finnes her enkelte ask og eik. Kronetaket er tett, og busk- og feltsjikt er derfor dårlig 
utviklet. Vegetasjonen er av type blåbær / svak lågurt, og det ble registrert bl.a. lundrapp. Det ble ikke 
funnet interessante lav eller moser på trestammer eller berg, men det er trolig likevel noe potensial for 
slike. Det er også potensial for vedlevende arter av bl.a. sopp, og for markboende sopp knyttet til lind.  

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter på lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Et par av de gamle lindene kan ha vært styvet langt tilbake. Et par av trærne er hule, og det finnes også 
et par læger (inkludert en av eik). 

Del av helhetlig landskap: 
Eldre og mer eller mindre rik lauvskog finnes i bergskrenter og på berghyller flere steder rundt Moi på 
østsiden av vassdraget. Det er likevel få steder hvor skogen er gammel og naturskogspreget.  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdien i skogen er knyttet til gamle trær og død ved. Fravær av hogst og andre inngrep vil derfor 
fremme naturverdiene, som vil kunne øke med tiden.    

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi) grunnet grove lindetrær, men lite areal og få objekter.  

 

Lok. id. 91 Skjeggestad (BN00076488) 
Naturtype  Skogsbekkekløft  
Utforming  Lavlands-lauvskogsbekkekløft  
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 
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Lokaliteten er tidligere kartlagt av Ihlen mfl. (2009). Lokaliteten er igjen undersøkt av Anders Thylén 
03.09.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 Moi- Refsland. Avgrensning og verdivurdering 
er ikke endret og også beskrivelsen fra 2009 kan beholdes. Naturtype og utforming er endret iht. utkast 
til nye fakta-ark for DN-håndbok 13 fra 2014. Noen nye artsfunn er lagt inn i Artskart, bl.a. et par 
svartlistearter. 

Blåbæreikeskog med god treslagsvariasjon og lokalt rikere partier finnes. Svakt utvikla bekkekløft, men 
sjeldent landskapselement og spredte gammelskogsobjekter motiverer avgrensning. 

 

Lok. id. 92 Skjeggestad vest 
Naturtype  Store gamle trær  
Utforming  Eik 
Verdisetting Svært viktig (A-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 03.09.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi-Refsland. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av en svær eik i et åpent beite ved Skjeggestad i Lund kommune. Berggrunnen består 
av båndgneis, men området preges av forholdsvis tykke moreneavsetninger.     

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av naturtypen store gamle trær med utforming eik. Eiketreet er svært grovt og i hvert 
fall noe hult, og lokaliteten kommer dermed inn under den utvalgte naturtypen hul eik.  

 
 Figur 55. Hul og svært grov eik ved steingjerde i beitemark. Foto: Anders Thylén. 

 

Artsmangfold:  
Det er potensial for insekter, lav og sopp knyttet til gamle lauvtrær og død ved, men arter ble ikke spesielt 
ettersøkt. Det er hull etter biller i naken ved. 
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Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten inngår i et sauebeite, og vokser tett inntil et steingjerde. Beitemarken er gjødslet. Eiketreet 
er svært grovt (ca. 1,5 m i stammediameter) og med pæreformet stamme. Treet er bredkronet og med 
delt stamme et par meter over bakken. Det kan muligens ha vært styvet i gamle dager.  Det er antydninger 
til hull nær basen, samt tydelig hull i en delstammene høyere opp. Det er innbuktninger og partier med 
naken ved nær basen.  

Del av helhetlig landskap: 
Det er mye eik i skogene rundt Hovsvatnet, men generelt få eldre trær. På Skjeggestad er det avgrenset 
ytterligere en naturtypelokalitet med hul eik.  

Skjøtsel og hensyn:  
Død ved og døde greiner må ikke fjernes. Beite kan gjerne fortsette rundt om, og en bør se til at det ikke 
vokser opp kratt og annen høyvokst vegetasjon rundt treet.  

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) grunnet en svært grov, hul eik, den største som ble 
kartlagt under årets feltarbeid i Lund/Egersund.     

 

Lok. id. 93 Skjeggestad vest II 
Naturtype  Store gamle trær  
Utforming  Eik 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 03.09.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi-Refsland. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av flere frittstående trær og noen treklynger i et beitelandskap på begge sider av 
jernbanelinjen ved Skjeggestad i Lund kommune. Lokaliteten er fordelt på seks ulike polygoner. 
Berggrunnen består av båndgneis, men området preges av forholdsvis tykke moreneavsetninger.     

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten består av store gamle trær med utforming eik. Det er 8-10 eiker i størrelsesorden 65-80 cm 
stammediameter. Lokaliteten kommer dermed inn under den utvalgte naturtypen hul eik. Et par mindre 
eiker (50-55 cm) er også inkludert i avgrensningen. 

 



Verdivurdering av naturmangfold for E39 Moi - Refsland 114 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

 
 Figur 56. Hul bredkronet eik i kanten av beitemark. Foto: Anders Thylén. 

 
Artsmangfold:  
Det er potensial for insekter, lav og sopp knyttet til gamle lauvtrær og død ved, men arter ble ikke spesielt 
ettersøkt. 

Fremmede arter: 
Det ble ikke registrert fremmede arter innenfor avgrensningen, men platanlønn finnes i nærområdet. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Deler av området inngår i sauebeite, men beitemarken er gjødslet. Et par av eikene ligger i skogkanten 
utenfor beitet, hvorav den ene er truet av oppvoksende granplanter. Eikene er bredkronede og relativt 
grove, men har forholdsvis lite død ved. To av trærne er hule, hvorav det ene også er blitt styvet siste 
tiåret. Det finnes flere steingjerder i området.  

Del av helhetlig landskap: 
Det er mye eik i skogene rundt Hovsvatnet, men generelt få eldre trær. På Skjeggestad er det avgrenset 
ytterligere en naturtypelokalitet med hul eik.  

Skjøtsel og hensyn:  
Gamle trær og død ved må ikke fjernes. Beite kan gjerne fortsette, og en bør se til at det ikke vokser opp 
kratt og annen høyvokst vegetasjon rundt trærne. De unge grantrærne rundt eiketreet i skogkanten 
sørvest i lokaliteten bør fjernes. 

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet en samling av nokså grove eiker, hvorav enkelte hule. 
Må ses i sammenheng med lokalitet 92. 
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Lok. id. 94 Drangsdalen, Marigjelan øst  
Naturtype  Rik boreal lauvskog  
Utforming  Rik lauvskog i rasmark (60 %), rik edellauvskog –

rasmarklindeskog (20 %), oseanisk berg – fattig/rikt 
boreonemoralt oseanisk berg (20 %).  

Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 
 
Innledning:  
Lokaliteten er undersøkt av Anders Thylén 03.09.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 
Moi- Refsland.   

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av skogdekt bratt og nordvendt berg og rasmark over jernbanetunnelen nær 
Marigjelan i Drangsdalen i Lund kommune. Berggrunnen består av båndgneis, muligens med lokalt 
rikere innslag som f.eks. amfibolitt. Terrenget er bratt, og det inngår mange små bergvegger, samt ur og 
store steinblokker. I nord er lokaliteten avgrenset mot den opprinnelige smalsporede jernbanetraséen og 
til dels mot høyspentlinje, for øvrig mot yngre og/eller fattigere skog. Den er ikke skarpt avgrenset mot 
nordøst. Her fortsetter et fuktig bergelementet flekkvis fram mot de høye loddrette veggene i øst, men 
det ville kreves mer grundige artsregistreringer for å avgjøre om denne delen bør inkluderes/avgrenses 
som naturtypelokalitet. Det renner flere fuktige sig gjennom området. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten er kartlagt som rik boreal lauvskog med utforming rik lauvskog i rasmark. Her finnes 
imidlertid flere typer og med uklare overganger, og det er lagt inn mosaikk med rik edellauvskog – 
rasmarkslindeskog og oseanisk berg av fattig-rik type. Storbregneskog er dominerende vegetasjonstype, 
men med innslag av (svak) lågurtskog.  

 
Figur 57. Fuktig rasmarkskog, til høyre stor lind. Foto: Anders Thylén. 

 
Artsmangfold:  
Vegetasjonen i lokaliteten er generelt noe rikere enn skogen i lia for øvrig (de deler som er undersøkt). 
Tresjiktet domineres av boreale lauvtrær som bjørk, rogn og hegg. I partier er det stort innslag av lind 
og noe alm. I busksjiktet finnes ungt lauvoppslag og stedvis noe bringebær. Feltsjiktet domineres av 
storbregner, småbregner og storfrytle. Her vokser også bl.a. blåknapp, teiebær, vendelrot, skogsvingel, 
lundrapp og myskegras. I bergvegger vokser fuktighetskrevende moser som kysttornemose, 
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bekkerundmose, storstylte, bekkevrangmose og skortejuvmose. Det er potensial for flere moser og f.eks. 
hinnebregne i dette miljøet. 

Fremmede arter: 
Det ble ikke funnet fremmede arter i lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Det er spor etter hogster nær høyspentlinja og inntil den gamle jernbanetraseen som avgrenser lokaliteten 
ned i lia mot nord. Skogen begynner å bli gammel, selv om den ikke er veldig grov, og det er en god del 
død ved, spesielt liggende. Det ble observert en stor lind (65 cm i stammediameter) og en stor alm (70 
cm).   

Del av helhetlig landskap: 
De delene av den nordvendte lisiden i Drangsdalen som har intakt lauvskog eller åpent berg med fuktige 
sig har et visst potensial for fuktighetskrevende og oseaniske arter. Det er avgrenset ytterligere en 
naturtypelokalitet knyttet til dette miljøet vestover ved Marigjelan.  

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdien i området er knyttet til rasmarkstopografien, fuktig bakke og høy luftfuktighet samt intakt 
skog med innslag av rike partier med edellauvtrær. For å fremme naturverdiene bør en unngå hogst og 
andre inngrep.  

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomst av fuktige bergvegger, rikere parti 
med edellauvtrær samt en del gammelskogselementer av borealt lauv. Funn og potensial for oseaniske 
arter er noe begrenset, og mengden viktige skogobjekter er også moderat, derfor ikke høyere verdi.  

 

Lok. id. 95 Drangsdalen, Marigjelan (BN00082244)  
Naturtype  Oseanisk berg  
Utforming  Fattig oseanisk berg (50 %), regnskog – fattig 

boreonemoral regnskog (50 %)  
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 

 
Lokaliteten er tidligere kartlagt av Jordal og Johnsen i 2011. Lokaliteten er igjen undersøkt av Anders 
Thylén 03.09.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 Moi- Refsland. Avgrensning og 
verdivurdering er ikke endret og også den gamle beskrivelsen kan beholdes. Naturtype og utforming er 
endret i utkast til nye fakta-ark for DN-håndbok 13 (2014). 

Lokaliteten består av en nordvendt liside, i hovedsak skogdekt, med små og store bergvegger. I øst en 
mindre bekkekløft. Forekomst av oseaniske arter, i hovedsak moser, på berg motiverer avgrensning, 
men få svært krevende regnskogsarter. 

 

Lok. id. 96 Feda (BN00082245)  
Naturtype  Rik sump- og kildeskog  
Utforming  Rik lauvsumpskog  
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 
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Lokaliteten er tidligere kartlagt av Jordal og Johnsen i 2011. Lokaliteten er igjen undersøkt av Anders 
Thylén 03.09.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 Moi- Refsland. Avgrensningen er blitt 
noe utvidet i vest, men verdivurdering er ikke endret og også den gamle beskrivelsen kan beholdes. 
Naturtype og utforming er endret i utkast til nye fakta-ark for DN-håndbok 13 fra 2014. 

Lokaliteten består av en intermediær svartorsump. Sjelden naturtype i landskapet, men relativt artsfattig 
og få gammelskogselementer. 

 

Lok. id. 97 Drangsdalen, Lindeli (BN00003854, VV00000828)  
Naturtype  Rik edellauvskog  
Utforming  Lågurt-eikeskog  
Verdisetting Svært viktig (A-verdi) 

 

Lokaliteten er tidligere beskrevet av Steinnes (2002). Lokaliteten er avstandsvurdert (men ikke 
feltkartlagt) av Anders Thylén 03.09.2015 i forbindelse med konsekvensutredning E39 Moi- Refsland, 
Avgrensning og verdivurdering er ikke endret. Den gamle beskrivelsen er mangelfull, men det foreligger 
ikke nok ny informasjon til å revidere den. Naturtype og utforming er endret i utkast til nye fakta-ark 
for DN-håndbok 13 fra 2014. 

Lokaliteten er vernet som naturreservat. Den består av sørvendt rasmark med blanding av rike og fattige 
edellauvskogtyper. Spredt med gammelskogselementer av alm, ask, eik og lind. Artsmangfoldet er lite 
undersøkt, men det er et godt potensial her. 

 

Lok. id. 98 Laksefjellet sør  
Naturtype  Gammel edellauvskog  
Utforming  -  
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 

 
Innledning:  
Lokaliteten er avstandsvurdert av Anders Thylén 03.09.2015 i forbindelse med konsekvensutredning 
E39 Moi- Refsland. Det ble gjort forsøk på å nå fram til lokaliteten til fots fra nordøst, men det ble 
mislykket grunnet vanskelig terreng. Lokalitetens naturverdi er dermed usikker. Ecofact utførte 
naturtypekartlegging i nærområdene i 2012 uten å avgrense en lokalitet her, men det er uklart om og i 
tilfelle hvor godt de har vurdert/kartlagt dette området. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av en skogdekt, bratt og konkav liside på nordsiden av Hovsvatnet i Lund 
kommune. Berggrunnen består av båndgneis, muligens med lokalt rikere innslag som f.eks. amfibolitt. 
Terrenget er bratt med en del rasmark og grunnlendte partier. Sørvendt beliggenhet og den konkave 
formen med bergknauser på sidene medfører et lunt lokalklima.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten er kartlagt som gammel edellauvskog. Edellauvskog ser ut til å være dominerende i lia, og 
mange trær ser ut til å ha store kroner, men det er likevel vanskelig å si i hvor stor grad dette er gammel 
skog.  
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Figur 58. Li dominert av edellauvskog på nordsiden av Hovsvatnet. Foto: Anders Thylén. 

 
Artsmangfold:  
På avstand ser det ut til at eik er et viktig innslag i lia, men det er trolig at det også finnes andre 
edellauvtrær og stort innslag av boreale lauvtrær. Vegetasjonen antas å være overveiende fattig, NIBIO 
har kartlagt området som impediment (Kilden 2016), men det kan likevel være noe potensial for innslag 
av rikere partier. Barlind (VU-2015) skal ifølge Artskart være registrert i området. Området kan 
potensielt ha artsmangfold knyttet til gammelskogselementer og varmt lokalklima. 

Fremmede arter: 
Det er ikke registrert fremmede arter i lokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
I lia videre mot nordøst er skogen påvirket av hogster, og det går et par traktorveier fra øst inn til et parti 
med ungskog som grenser til lokaliteten. Terrenget tilsier likevel at det har vært lite storskala påvirkning 
i selve området. Det ser ut til å være tatt ut noe skog i strandsonen, og det er mulig at man har kommet 
til her via vannet. 

Del av helhetlig landskap: 
Hele den sørvendte lisiden fra Drangsdalen naturreservat til og med denne lokaliteten utgjør 
sammenhengende arealer med rasmark og lauvskog, som antas å være forholdsvis lite påvirket av 
moderne skogbruk. Det kan dermed ha betydning for biologisk mangfold på landskapsskala. Lisiden er 
bl.a. et viktig område for spettefugler. 

Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdien i skogen er knyttet til intakt edellauvskog, evt. gammelskog. Naturverdiene vil kunne 
fremmes og utvikles ved fravær av hogst og andre inngrep.   

Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er foreløpig vurdert som lokalt viktig (C-verdi) grunnet stort areal sørvendt og antatt lite 
påvirket edellauvskog. Mangel på dokumentasjon og usikkerhet rundt skogtilstand gjør at verdien ikke 
settes høyere. Bør ses i sammenheng med Drangsdalen naturreservat. 
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Lok. id. 100 Toftabekken BN00044963 
Naturtype  Viktig bekkedrag  
Utforming  Bekk i intensivt drevet kulturlandskap  
Verdisetting Viktig (B-verdi) 

 
Naturtypelokaliteten er beskrevet av John Bjarne Jordal 25.04.2008 basert på eget feltarbeid utført 
sammen med John Inge Johnsen 03.10.2007. Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) besøkte lokaliteten 
24. juni 2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal 
– Ålgård, på oppdrag for Statens vegvesen. Avgrensningen og beskrivelsen til Jordal er uendret, men 
verdivurderingen er endret. I tillegg ble noen nye arter registrert herfra og de er levert Artskart. 

Naturtypelokaliteten er på 11 daa og består av både et vassdragsmiljø og et skogsmiljø. Stein og berg i 
bekken utgjør et viktig substrat for vasshalemose og kystfloke (begge NT). På bakgrunn av dette er 
verdien vurdert til viktig (B-verdi). Dette er en lavere verdi i forhold til Bjordal og hovedårsaken til 
denne endringen er at vasshalemose og kystfloke har endret kategori fra "sårbar" til "nær truet" i 
rødlisten for 2015. 

 

Figur 59. Viktig bekkedrag, utforming bekk i intensivt drevne jordbrukslandskap, i Toftabekken (lokalitet 100). 
Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 101 Toftene nord  
Naturtype  Kystlynghei  
Utforming  Kalkfattig, lite tørkeutsatt hei 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 
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Innledning:  
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 24. juni 2015, i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for Statens 
vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for 
arter følger rødlisten for 2015.   

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger nord for Toftene, og nordøst for Helleland, i Eigersund kommune. Berggrunnen består 
hovedsakelig av anortositt, gabbro, gneis og amfibolitt og løsmassene av bart fjell og morenemateriale 
med et usammenhengende eller tynt dekke. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten er en kystlynghei, utforming kalkfattig kysthei. Den er også lite tørkeutsatt. 

Artsmangfold:  
Feltsjiktet består av vanlige arter som for eksempel blokkebær, bjønnkam, blåbær, blåtopp, finnskjegg, 
gulaks, klokkelyng, kystmyrklegg, røsslyng, skogstjerne og smyle i feltsjiktet og rikelig med einer i 
busksjiktet I tillegg er det en del innslag av bjørk og rogn i busksjiktet. I bunnsjiktet finnes f.eks. 
heigråmose. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Kystlyngheien har et stort areal (130 daa). Tydelige tegn til gjengroing, av spesielt einer og flere 
storvokste individer av bjørk og rogn, indikerer at bruken har opphørt. 

Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn:  
For å ivareta og utvikle naturverdiene bør tradisjonell bruk av lyngheier gjenopptas. 

Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et småkupert landskap som består av innmark, beitemarker, 
hagemarker, lyngheier og lauvskoger dominert av bjørk. 

Verdibegrunnelse:  
Naturtypelokaliteten har et stort areal (130 daa), er i en tidlig gjengroingsfase og det er bare registrert 
arter vanlige for regionen. Den er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
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Figur 60. Kystlynghei, utforming kalkfattig, lite tørkeutsatt hei nord for Toftene (lokalitet 101). Foto: Per Gerhard 
Ihlen. 

 

Lok. id. 102 Toftene vest  
Naturtype  Hagemark 
Utforming  Fattig hagemark med edellauvtrær 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 

 
Innledning:  
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 24. juni 2015, i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for Statens 
vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for 
arter følger rødlisten for 2015.   

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger vest for Toftene, og nordøst for Helleland, i Eigersund kommune. Berggrunnen består 
hovedsakelig av anortositt, gabbro, gneis og amfibolitt og løsmassene av bart fjell og morenemateriale 
med et usammenhengende eller tynt dekke. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Naturtypelokaliteten er en hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær. 

Artsmangfold:  
Eik dominerer i tresjiktet og det er innslag av bjørk, osp, rogn og selje. Feltsjiktet har tydelig beitepreg 
med arter som engrapp, gulaks, tepperot og smyle. I bunnsjiktet er det spredte forekomster av blåmose, 
engkransmose og kystkransmose. Epifyttfloraen på eikebark er artsfattig og består av arter som 
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barkragg, bitterlav, grå fargelav, matteflette og papirlav. Hvitringnål ble registrert på eikeved. På osp 
ble skruevrangmose registrert og på rogn ble putevortelav, sølvkrittlav og vanlig smaragdlav registrert. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Naturtypelokaliteten holdes i hevd med beite og ingen gjengroing ble observert. Noen av eiketrærne er 
trolig gamle. 

Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for lokaliteten er å opprettholde hevden. 

Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et småkupert landskap som består av innmark, beitemarker, 
hagemarker, lyngheier og lauvskoger dominert av bjørk. 

Verdibegrunnelse:   
Naturtypelokaliteten er stor (57,5 daa), eik dominerer og enkelte av trærne er gamle. I tillegg finnes noe 
bjørk, osp, rogn og selje. Epifyttfloraen er artsfattig og har hovedsakelig regionalt vanlige arter og ingen 
rødlistearter ble registrert. Lokaliteten holdes i hevd ved beite. På bakgrunn av dette er 
naturtypelokaliteten vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Figur 61. Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær vest for Toftene (lokalitet 102). Foto: Per 
Gerhard Ihlen. 
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Lok. id. 103 Liavollen øst  
Naturtype  Hagemark 
Utforming  Fattig hagemark med edellauvtrær 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 

 
Innledning:  
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 24. juni 2015, i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for Statens 
vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for 
arter følger rødlisten for 2015.   

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger øst for Liavollen, nær Helleland, i Eigersund kommune. Berggrunnen består 
hovedsakelig av gabbro, gneis og amfibolitt og løsmassene av bart fjell og morenemateriale med et 
usammenhengende eller tynt dekke. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Naturtypelokaliteten er en hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær. Mye av arealet er 
beitepåvirket og noe er tydelig blåbærmark. 

Artsmangfold:  
Eik dominerer i tresjiktet og det er innslag av bjørk og rogn. Feltsjiktet har tydelig beitepreg med arter 
som engrapp, gulaks, tepperot og smyle. Epifyttfloraen på eikebark er artsfattig og består av arter som 
barkragg, bitterlav, grå fargelav og matteflette. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Naturtypelokaliteten holdes i hevd med beite og ingen gjengroing ble observert. De fleste eiketrærne er 
unge. 

Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for lokaliteten er å opprettholde hevden. 

Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et småkupert landskap som består av innmark, beitemarker, 
hagemarker, lyngheier og lauvskoger dominert av bjørk. 

Verdibegrunnelse:   
Naturtypelokaliteten er stor (57 daa), eik dominerer, men de fleste individene er unge. I tillegg finnes 
noe bjørk og rogn. Epifyttfloraen er artsfattig og består av regionalt vanlige arter. Mye av arealet er 
beitepåvirket og noe er tydelig blåbærmark. På bakgrunn av dette er naturtypen vurdert som viktig (B-
verdi). 
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Figur 62. Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær øst for Liavollen (lokalitet 103). Bildet er tatt fra 
en del av naturtypelokaliteten med blåbærmark. Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 104 Liabekken BN00044960 
Naturtype  Viktig bekkedrag  
Utforming  Bekk i intensivt drevne jordbrukslandskap. 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 

 
Naturtypelokaliteten er beskrevet av John Bjarne Jordal 25.04.2008 basert på eget feltarbeid utført 
sammen med John Inge Johnsen 03.10.2007. Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) undersøkte lokaliteten 
24. juni 2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal 
– Ålgård, på oppdrag for Statens vegvesen. Avgrensningen og beskrivelsen til Jordal er uendret, men og 
verdivurderingen er endret. 

Naturtypelokaliteten er på 9,1 daa og består av både et vassdragsmiljø og et skogsmiljø. Stein og berg i 
bekken utgjør et viktig substrat for vasshalemose og kystfloke (begge NT). Naturtypelokaliteten er 
vurdert som viktig (B-verdi). Dette er en lavere verdi i forhold til Bjordal og hovedårsaken til denne 
endringen er at vasshalemose og kystfloke har endret kategori fra "sårbar" til "nær truet" i rødlisten for 
2015. 

 

Lok. id. 105 Lia BN00044959 
Naturtype  Hagemark 
Utforming  Fattig hagemark med styva eller stubbehøsta edellauvtrær. 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 
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Naturtypelokaliteten er beskrevet av John Bjarne Jordal 25.04.2008 basert på eget feltarbeid utført 
sammen med John Inge Johnsen 03.10.2007. Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) undersøkte lokaliteten 
24. juni 2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal 
– Ålgård, på oppdrag for Statens vegvesen. Avgrensningen, beskrivelsen og verdivurderingen til Jordal 
er uendret. 

Naturtypelokaliteten er liten (0,9 daa) og består av styva alm (VU) med almekullsopp (NT), og er derfor 
vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Lok. id. 106 Åmot  
Naturtype  Rik edellauvskog  
Utforming  Lågurt-eikeskog 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 

 
Innledning:  
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 24. juni 2015, i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for Statens 
vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for 
arter følger rødlisten for 2015.   

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger ved Lia, nær Helleland, i Eigersund kommune. Berggrunnen består hovedsakelig av 
gabbro, gneis og amfibolitt og løsmassene av morenemateriale med et usammenhengende eller tynt 
dekke. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Naturtypen er en rik edellauvskog, utforming lågurt-eikeskog. Svak lågurtskog dominerer og det er 
innslag av blåbærskog. 

Artsmangfold:  
Eik dominerer i tresjiktet, der det også er innslag av alm (VU) og lind. Feltsjiktet består av vanlige arter, 
men har flere forekomster av vivendel. Epifyttfloraen er artsfattig og består av vanlige arter og av 
eksempler kan nevnes barkravnlav og brun korallav på eik.    

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Noen av trærne er gamle, men de fleste er unge, men ellers er skogen lite påvirket. Det foregår noe 
beiting i naturtypen. 

Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for naturtypelokaliteten er å unngå flatehogst. 

Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et småkupert landskap som består av innmark, beitemarker, 
hagemarker, lyngheier og lauvskoger dominert av bjørk.   

Verdibegrunnelse:   
Naturtypelokaliteten er middels stor (5,4 daa), eik dominerer og det er innslag av alm (VU) og lind. 
Svak lågurtmark dominerer og det er innsalg av blåbærmark.  Epifyttfloraen er artsfattig og består av 
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regionalt vanlige arter. Noe av arealet er beitepåvirket, men ellers er skogen lite påvirket. På bakgrunn 
av dette er naturtypen vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Lok. id. 107 Åmot nord  
Naturtype  Kystlynghei  
Utforming  Kalkfattig, lite tørkeutsatt hei 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 

 
Innledning:  
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 24. juni 2015, i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for Statens 
vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for 
arter følger rødlisten for 2015.   

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger nord for Åmot, nær Helleland, i Eigersund kommune. Berggrunnen består 
hovedsakelig av gabbro, gneis og amfibolitt og løsmassene av bart fjell og morenemateriale med et 
usammenhengende eller tynt dekke. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten er en kystlynghei, utforming kalkfattig kysthei. Den er også lite tørkeutsatt. 

Artsmangfold:  
Feltsjiktet består av vanlige arter som for eksempel blokkebær, blåbær, blåtopp, bråtestarr, klokkelyng, 
kystmaure, røsslyng, skogstjerne, storsyre, tepperot, tveskjeggveronika og smyle. Det er karakteristisk 
at det er flere storvokste "søyle-einer" i naturtypen. I tillegg er det en del innslag av bjørk og rogn i 
busksjiktet. I bunnsjiktet finnes f.eks. engkransmose og heigråmose. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Kystlyngheien har et stort areal (143 daa). Tydelige tegn til gjengroing, av spesielt einer og flere 
storvokste individer av bjørk og rogn, indikerer at bruken har opphørt. 

Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn:  
For å ivareta og utvikle naturverdiene bør tradisjonell bruk av lyngheier gjenopptas. 

Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et småkupert landskap som består av innmark, beitemarker, 
hagemarker, lyngheier og lauvskoger dominert av bjørk.    

Verdibegrunnelse:   
Naturtypelokaliteten har et stort areal (143 daa), er i en tydelig gjengroingsfase av bjørk, einer og rogn. 
Det er ikke registrert rødlistearter, bare arter vanlige for regionen. Den er derfor vurdert som lokalt viktig 
(C-verdi). 
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Figur 63. Lynghei, utforming kalkfattig, lite tørkeutsatt hei nord for Åmot (lokalitet 107). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 108 Åmotbekken BN00044964 
Naturtype  Viktig bekkedrag 
Utforming  Bekk i intensivt drevne jordbrukslandskap 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 

 
Naturtypelokaliteten er beskrevet av John Bjarne Jordal 25.04.2008 basert på eget feltarbeid utført 
sammen med John Inge Johnsen 03.10.2007. Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) undersøkte lokaliteten 
24. juni 2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal 
– Ålgård, på oppdrag for Statens vegvesen. Avgrensningen og beskrivelsen til Jordal er uendret, men og 
verdivurderingen er endret. 

Naturtypelokaliteten er på 16 daa og består av både et vassdragsmiljø og et skogsmiljø langs bekken. 
Stein og berg i bekken utgjør et viktig substrat for vasshalemose og kystfloke (begge NT). 
Naturtypelokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi). Dette er en lavere verdi i forhold til Bjordal og 
hovedårsaken til denne endringen er at vasshalemose og kystfloke har endret kategori fra "sårbar" til 
"nær truet" i rødlisten for 2015. 

 

Lok. id. 109 Stauråsen øst 
Naturtype  Kystlynghei  
Utforming  Kalkfattig, lite tørkeutsatt hei 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 
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Innledning:  
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 25. juni 2015, i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for Statens 
vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for 
arter følger rødlisten for 2015.   

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger øst for Stauråsen, nær Helleland, i Eigersund kommune. Berggrunnen består 
hovedsakelig av anortositt, gabbro, gneis og amfibolitt og løsmassene av bart fjell og morenemateriale 
med et usammenhengende eller tynt dekke. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Lokaliteten er en kystlynghei, utforming kalkfattig kysthei. Den er også lite tørkeutsatt. 

Artsmangfold:  
Feltsjiktet består av vanlige arter som for eksempel blokkebær, blåbær, blåtopp, bråtestarr, klokkelyng, 
kystmaure, røsslyng, skogstjerne, slåttestarr, storsyre, tepperot, torvull og smyle. I busksjiktet finnes 
bjørk, einer og rogn. I ble f.eks. furumose og heigråmose registrert. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Kystlyngheien har et stort areal (185 daa). Tydelige tegn til gjengroing, av spesielt einer og flere 
storvokste individer av bjørk og rogn, indikerer at bruken har opphørt. 

Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn:  
For å ivareta og utvikle naturverdiene bør tradisjonell bruk av lyngheier gjenopptas. 

Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et småkupert landskap som består av innmark, beitemarker, 
hagemarker, lyngheier og lauvskoger dominert av bjørk. 

Verdibegrunnelse:   
Naturtypelokaliteten har et stort areal (185 daa), er i en tydelig gjengroingsfase av bjørk, einer og rogn. 
Bare arter vanlige for regionen ble registrert og lokaliteten er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
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Figur 64. Lynghei, utforming kalkfattig, lite tørkeutsatt hei øst for Stauråsen (lokalitet 109). Foto: Per Gerhard 
Ihlen. 

 

Lok. id. 110 Hovland øst  
Naturtype  Hagemark  
Utforming  Fattig hagemark med edellauvtrær 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 

 
Innledning:  
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 25. juni 2015, i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for Statens 
vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for 
arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger øst for Hovland, nær Helleland, i Eigersund kommune. Berggrunnen består 
hovedsakelig av gabbro, gneis og amfibolitt og løsmassene av bart fjell og morenemateriale med et 
usammenhengende eller tynt dekke. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Naturtypelokaliteten er en hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær. Mye av arealet er 
beitepåvirket og noe består av svak lågurtmark. 

Artsmangfold:  
Eik dominerer i tresjiktet og det er innslag av bjørk, hassel og rogn. Feltsjiktet har beitepreg med arter 
som gjerdevikke, gulaks, hårfrytle, tepperot, smyle og småsyre. I tillegg finnes lågurtarter som 
knollerteknapp og vivendel viser svakt lågurtpreg, og vanligere arter som blåtopp, ormetelg, skogburkne 
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og skogsnelle. Bergpolstermose ble registrert på bergvegger. Epifyttfloraen på eikebark er artsfattig og 
består av arter som barkragg, barkravnlav, brun korallav, grå fargelav og matteflette. På rogn ble 
bleiktjafs, piggstry, vanlig flekklav og vanlig smaragdlav registrert. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Naturtypelokaliteten holdes i hevd med beite og ingen gjengroing ble observert. Eiketrærne er både 
gamle og unge. 

Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for lokaliteten er å opprettholde hevden. 

Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et småkupert landskap som består av innmark, beitemarker, 
hagemarker, lyngheier og lauvskoger dominert av bjørk. 

Verdibegrunnelse:   
Naturtypelokaliteten er liten (8,6 daa), eik dominerer, og mange av individene er gamle. Epifyttfloraen 
er artsfattig og består av regionalt vanlige arter. Det meste av arealet er beitepåvirket og noe er svak 
lågurtmark. På bakgrunn av dette er naturtypelokaliteten vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Figur 65. Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær øst for Hovland (lokalitet 110). Foto: Per 
Gerhard Ihlen. 

 

 



Verdivurdering av naturmangfold for E39 Moi - Refsland 131 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

Lok. id. 111 Braseberget nord  
Naturtype  Ur og rasmark  
Utforming  Intermediær ur og rasmark 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 

 
Innledning:  
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 25. juni 2015, i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for Statens 
vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for 
arter følger rødlisten for 2015.   

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger nord for Braseberget i Eigersund kommune. Berggrunnen består hovedsakelig av 
gabbro, gneis og amfibolitt og løsmassene av bart fjell og morenemateriale med et usammenhengende 
eller tynt dekke. I tillegg finnes en del skredmateriale med stein og blokker. Enkelte bergvegger finnes 
også. Det er verdt å merke seg at det lokalt er fuktig her, både pga. nærheten til elveløpet og at lokaliteten 
er nordvendt. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Naturtypen er en ur og rasmark, utforming intermediær ur og rasmark. 

Artsmangfold:  
Blåbærmark, med bjørk og rogn, dominerer mellom blokkene og karplantefloraen består av vanlige 
arter, bl.a. med småbregner, for denne vegetasjonstypen. De den nordvendte beliggenheten gir potensial 
for fuktighetskrevende kryptogamer på stein, blokker og bergvegger, men ingen slike ble registrert.  Av 
eksempler på arter som ble funnet på de substratene kan nevnes bergpolstermose, dronninglav, 
grynkorkje, heigråmose, putevrimose og rosettmel-lav. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Naturtypelokaliteten er på 3,9 daa og intakt. Skogen der er ung og grenser til et granplantefelt. 

Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for lokaliteten er å unngå hogst og å hindre etablering av gran. 

Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et småkupert landskap som består av innmark, beitemarker, 
hagemarker, lyngheier og lauvskoger dominert av bjørk. 

Verdibegrunnelse:   
Naturtypelokaliteten er nordvendt, liten (3,9 daa) og er dominert blokker og noen bergvegger. 
Blåbærmark dominerer mellom blokkene. Lav- og mosefloraen på blokker og bergvegger er artsfattig, 
men inneholder enkelte regionalt sjeldne arter. Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
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Figur 66. Ur og rasmark, utforming intermediær ur og rasmark nord for Braseberget (lokalitet 111). Foto: Per 
Gerhard Ihlen (24. juni 2015). 

 

Lok. id. 112 Possberget nord  
Naturtype  Kystmyr  
Utforming  Annen kystmyr 
Verdisetting Viktig (B-verdi) 

 
Innledning:  
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 25. juni 2015, i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for Statens 
vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for 
arter følger rødlisten for 2015.   

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger nord for Possberget i Eigersund kommune. Berggrunnen består hovedsakelig av 
gabbro, gneis og amfibolitt. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Naturtypen er en kystmyr, utforming annen kystmyr. Naturtypen er et kompleks av jordvanns- og 
nedbørsmyr med tuer og myrflater og en bekk. 

Artsmangfold:  
Karplantefloraen er artsfattig med arter som bjønnskjegg, blokkebær, blåtopp, flaskestarr, hvitlyng, 
klokkelyng, rome, røsslyng og smyle. Det finnes også en del bjørk på myra. 
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Bruk, tilstand og påvirkning:  
Myren er stor (23 daa), noe drenert, men i hovedsak med intakt hydrologi. Det er også et gjerde på 
myren. 

Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for de biologiske verdiene er å unngå drenering. 

Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et småkupert landskap som består av innmark, beitemarker, 
hagemarker, lyngheier og lauvskoger dominert av bjørk. 

Verdibegrunnelse:   
Myren er et kompleks av jordvanns- og nedbørsmyr med tuer og myrflater og en bekk. Floraen er 
artsfattig og med spredte bjørketrær. Myren er litt drenert, men har i hovedsak intakt hydrologi, noe som 
er uvanlig i dette området. På bakgrunn av dette er lokaliteten vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Figur 67. Kystmyr, utforming annen kystmyr nord for Possberget (lokalitet 112). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 113 Storemyra  
Naturtype  Kystmyr  
Utforming  Annen kystmyr 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 
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Innledning:  
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 26. juni 2015, i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for Statens 
vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for 
arter følger rødlisten for 2015.   

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger sørvest for Possberget i Eigersund kommune. Berggrunnen består hovedsakelig av 
gabbro, gneis og amfibolitt. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Naturtypen er en kystmyr, utforming annen kystmyr. Naturtypen er et kompleks av jordvanns- og 
nedbørsmyr med tuer og myrflater. 

Artsmangfold:  
Karplantefloraen er artsfattig med arter som bjønnskjegg, blokkebær, blåtopp, hvitlyng, klokkelyng, 
rome og røsslyng. Det finnes også noe bjørk på myra. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Myren er liten (5 daa) og har i hovedsak intakt hydrologi. 

Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for de biologiske verdiene er å unngå drenering. 

Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et småkupert landskap som består av innmark, beitemarker, 
hagemarker, lyngheier og lauvskoger dominert av bjørk. 

Verdibegrunnelse:   
Myren er et kompleks av jordvanns- og nedbørsmyr med tuer og myrflater. Floraen er artsfattig og med 
spredte bjørketrær. Myren er liten (5 daa) og har i hovedsak intakt hydrologi, noe som er uvanlig i dette 
området. På bakgrunn av dette er lokaliteten vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Lok. id. 114 Litletjørn  
Naturtype  Middels kalkrik innsjø  
Utforming  Middels kalkrik innsjø i lavlandet 
Verdisetting Lokalt viktig (C-verdi) 

 
Innledning:  
Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 26. juni 2015, i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for Statens 
vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for 
arter følger rødlisten for 2015.     

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten sør for Moseberget ved Hauan i Eigersund kommune. Berggrunnen består hovedsakelig av 
gabbro, gneis og amfibolitt. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: 
Naturtypen er en middels kalkrik innsjø, utforming middels kalkrik innsjø i lavlandet. Lokaliteten 
inkluderer både vannmassene og helofyttbeltet og kantsonen rundt innsjøen. 

Artsmangfold:  
Bare vanlige karplanter for regionen ble registrert her. Av eksempler kan nevnes elvesnelle, flaskestarr, 
gulldusk, lyssiv, myrhatt og sverdlilje. Lokaliteten er muligens et viktig rasteområde for fugl, men dette 
er lite undersøkt. På befaringen ble også et gråhegrepar og en bever registrert. 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten får en del avrenning fra landbruksområdene rundt. 

Fremmede arter: 
Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn:  
Ingen spesielle hensyn er foreslått. 

Del av helhetlig landskap: 
Naturtypelokaliteten utgjør en del av et småkupert landskap som består av innmark, beitemarker, 
hagemarker, lyngheier og lauvskoger dominert av bjørk.    

Verdibegrunnelse:   
Naturtypelokaliteten inkluderer innsjøen med helofyttbeltet og kantsonen rundt. Bare vanlige karplanter 
for regionen ble registrert her. Lokaliteten er også et mulig lokalt viktig rasteområde for fugl, men dette 
er lite undersøkt. Naturtypelokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Figur 68. Middels kalkrik innsjø, utforming middels kalkrik innsjø i lavlandet, Litletjørn (lokalitet 114). Foto: Per 
Gerhard Ihlen. 
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