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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 Refsland – Ålgård. Den er utarbeidet som første fase med konsekvensutredningen og den vil 
også utgjøre et grunnlag for å vurdere hvilke vegalternativer som skal utredes nærmere.  

I delområdet Refsland – Ålgård har Per Gerhard Ihlen og Rune Solvang utredet naturmangfold og 
biologisk mangfold (henholdsvis naturtyper og fugl), mens Petter Snilsberg har utredet vannmiljø 
og geologiske forekomster. Kjell Magne Olsen (BioFokus) har bistått med naturtypekartlegging og 
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 Refsland – Ålgård (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. 

Tema 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 ble utført av Per Gerhard Ihlen (Asplan 
Viak AS) og Kjell Magne Olsen (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, Refsland - Ålgård 5 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

 
Figur 1. Undersøkelsesområdet for naturmangfold på E39, Refsland - Ålgård   
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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 på grunn av at det er en vanlig naturtype på strekningen Refsland – Ålgård, er den inkludert.  

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 
i 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 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 Bjerkreim og Gjesdal kommuner i Rogaland. 
Begge kommunene har foretatt flere naturtypekartlegginger (bl.a. Tysse 2002) med senere 
supplementer (Jordal 2008 og Jordal & Johnsen 2008). I tillegg har Høitomt mfl. (2014) kartlagt 
naturtyper i Gjesdal og Tysvær kommuner og Solvang mfl. (2003) har undersøkt biologisk 
mangfold i Gjesdal og Time kommuner. I Gjesdal er også flere kystlyngheier undersøkt grundig av 
Rune Søyland og Stein Vølstad i 2009 (egen feltundersøkelse). I det nasjonale bekkekløftprosjektet 
ble enkelte lokaliteter kartlagt i Gjesdal, men ingen fra dette undersøkelsesområdet (Ihlen & Bratli 
2008). Tysse (2014) har også kartlagt viktige funksjonsområder for vilt i Gjesdal. Av andre 
undersøkelser kan nevnes en omfattende rapport om flora, vegetasjon og botaniske verneverdier fra 
Bjerkreimsvassdraget (Steinnes 1984) og en sammenstilling av kjente verneverdier i 
Bjerkreimsvassdraget (Robberstad & Lura 2002). 

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. Med betegnelsen landskapsøkologiske effekter 
forsøker man å beskrive den oppsplitting og fragmentering som skjer av natur som skjer 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, og 
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). En spesielt 
viktig naturtype fra strekningen Refsland – Ålgård er kystlyngheier fordi den både er en utvalgt 
naturtype og en rødlistet naturtype (EN). Det er derfor lagt spesiell vekt på å vurdere denne 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 
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delt inn i 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. 

 

Figur 2. Deler av de landskapsøkologiske områdene Odland – Vikeså, med Odlandshølen (t.v.) og Vikeså – Kydland 
(t.h.) med Runaskaret med hagemarken fra Vaule midt i bildet og kystlyngheien Kydlandfjellet/Holmafjellet til høyre 
i bildet. Foto: Statens vegvesen.  

 

 

  



Verdivurdering av naturmangfold for E39, Refsland - Ålgård 10 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

Tabell 4. Verdisetting og kortfattet verdibegrunnelse for landskapsøkologiske områder.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-Verdi 

1 Årdalen - Odland 

I dette landskapet i sør finnes furuskoger som knausskog, 
blåbærskog og svak lågurtskog. Det er også innslag av 
boreale lauvtrær og beiteområder. Det er ingen trekkveger 
for hjortevilt og ingen viktige viltområder for fugl her. 
Skogene er påvirket av hogst, beite og granplantefelt. 
Området har liten landskapsøkologisk betydning.  

 

▲ 

 

2 Odland - Vikeså 

Landskapet domineres av intensivt dyrket mark og 
inneholder bare enkelte verdifulle naturtypelokaliteter, 
primært knyttet til naturbeitemarker og hagemarker med 
eik, hovedsakelig med lave KU-verdier.  I tillegg finnes en 
del innsjøer og store elveløp. Enkelte trekkveier for 
hjortevilt finnes (Gjedrem og Svelavatnet) og Svelavatn 
og Oremotjørn er viktige hekke-, raste- og 
overvintringsområder for fugl. Det er også    hekke-
områder for viper her. Landskapet er oppbrutt og påvirket 
av veier, bebyggelse, granplantefelt og hogstflater, 
spesielt i den nordlige delen. Det er derfor bare noe 
sammenbindingsfunksjon mellom verdisatte delområder. 

 

       ▲ 

 

3 Vikeså - Kydland 

Landskapet er relativt ensartet fordi det for det meste 
inneholder kystlyngheier, hovedsakelig med middels KU-
verdi pga. redusert tilstand. Bare Kydlandsfjellet/ 
Holmafjellet har stor verdi. I tillegg finnes en hagemark, 
slåttemyr og naturbeitemark. Også i dette landskapet er det 
flere innsjøer, men mindre elveløp. Området inneholder 
flere viktige trekkområder for hjortevilt, der Runaskaret 
også har gode beiteområder på begge sider av E39.  
Storrsheivatnet er et viktig hekke-, raste- og 
overvintringsområde for fugl og ved Bue er det et 
hekkeområde for vipe. Landskapet er oppbrutt og påvirket 
av veier, bebyggelse, granplantefelt, hogstflater og 
intensivt dyrket mark. Forekomstene av flere 
kystlyngheier med relativt korte avstander imellom, har 
noe sammenbindingsfunksjon. 

 

                 ▲ 

 

4 Kydland – 
Klugsvatn sør 

Landskapet er karakterisert av at elveløpene og innsjøene 
dominerer. Flere viktige bekkedrag er knyttet til disse og 
på sidene av elveløpene og innsjøene er det mye intensivt 
drevet mark. Enkelte kystlyngheier, hagemarker og 
naturbeitemarker med middels og middels til store KU-
verdier finnes også. Søylandsdalen er et av flere viktige 
trekkområder for Hjortevilt. I områdene ved innløpet til 
Klugsvatn er det store naturverdier med flere naturtyper 
viktige for fugl, og som utgjør et viktig hekke-, raste- og 
overvintringsområde (også tilfelle for Oppsalåna). 
Landskapet er oppbrutt og påvirket av veier, bebyggelse, 
granplantefelt og hogstflater. Innsjøene og elveløpene 
utgjør den viktigste sammenbindingsfunksjonen og for de 
andre naturtypene gjelder dette bare i mindre grad. 

 

                 ▲ 

 

5 Klugsvatn sør - 
Vaulåsen 

Landskapet her er karakterisert av mye intensivt drevet 
mark og med innslag av kystlynghei, hagemark og åpen 
flommark nær Klugsvatnet. Landskapet inneholder en 
liten trekkvei for rådyr ved Fiskebekk, men ingen viktig 
viltområder for fugl. Landskapet er påvirket av noe 
bebyggelse og veier. Det er samlet en ubetydelig 
sammenbindingsfunksjon mellom naturtypene. 

 

 ▲ 
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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. To unntak er en forekomst av solblom (VU) registrert i 2014 
fra Håbakken i Gjesdal og en av granntjernaks (EN) registrert i 1997 fra Bjerkreim (Figur 3). Det 
er generelt sparsomt med forekomster av rødlistede moser, lav og sopp i undersøkelsesområdet. 

  
Figur 3. Forekomst av solblom (VU) fra Gjesdal (t.v.) og granntjernaks (EN) fra Bjerkreim (t.h.). Fra Artsdatabankens 
Artskart. 

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 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.  
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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 beiteskoger (NT), elveløp (NT), innsjøer (NT), kulturmarksenger (VU) 
og våtmarksmassiver (NT) rødlistet (Lindgaard mfl. 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 utelukkende 
på blåbærmark og svak lågurtmark og er derfor ikke ekte lågurt-eikeskoger, dvs. skoger som 
inneholder arter som for eksempel blåveis, myske og sanikkel. 

7.2 Utvalgte naturtyper 

Av utvalgte naturtyper ble det registrert hule eiker, slåttemyr og kystlyngheier. Lokaliteter med 
utvalgte naturtyper er markert i verditabellene. 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 (og en beiteskog) 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 her. Totalt ble det derfor registrert en hul eik, en beiteskog 
med eik og åtte hagemarker med eik som alle inneholder eiker som fyller kravet til utvalgt naturtype. 
Disse er også markert i verditabellen (tabell 5). Slåttemyren (B-lokalitet) var kjent fra Storsheia, 
ved Storrsheivatnet (BN00044632).  

Av de fire lokalitetene med kystlynghei, er en med A-verdi og tre med B-verdi. Siden det er fire 
andre lokaliteter med kystlyngheier, men med C-verdi, i undersøkelsesområdet, 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 
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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.  

Generelt er det stor variasjon i kvaliteten på de registrerte naturtypelokalitetene av kystlyngheier i 
Naturbase fra undersøkelsesområdet. På bakgrunn av dette, og at det er mye gamle data i Naturbase, 
ble det gjort en vurdering av alle registrerte lokaliteter. Flere av disse var nylig kvalitetssikret med 
eget feltarbeid, av Fylkesmannen i Rogaland (bl.a. Jordal 2008). Disse ble bare kontrollert i felt, 
mens fokus ble gitt på lokalitetene som ikke nylig har blitt kvalitetssikret.  

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 rødlistearter 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. I tillegg er flere lokaliteter påvirket av kunstgjødsel. Dette er 
hovedgrunnene til at mange av 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 ble hele undersøkelsesområdet (Figur 1) 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 39 lokaliteter på strekningen Refsland – Ålgård. Av disse er 20 lokaliteter nye; dvs. 
hele 51 %. Dette understreker behovet for naturtypekartlegging i denne type prosjekter. På 
strekningen Refsland – Ålgård (Figur 4) fordeler de 39 lokalitetene seg på to svært viktig (A), 21 
viktig (B) og 16 lokalt viktig (C). Tabell 5 viser alle naturtypelokalitetene på strekningen mellom 
Refsland og Ålgård. Alle naturtypedataene og kartavgrensningene er sendt til Fylkesmannen i 
Rogaland. Naturtypelokalitetene som var registrert i Naturbasen, er merket med BN-nummer i 
verditabellene. En tidligere naturtypelokalitet, BN00000671, var kartlagt som rik edellauvskog, 
men den har utgått her, fordi skogen er på blåbærmark og svak lågurtmark og har dominans av 
bjørk. 

Kort sammenfattet er naturtypeverdiene i området i stor grad knyttet til kystlyngheier, edellauvskog 
med eik - ofte beitepåvirket, og viktige bekkedrag. Enkelte verdifulle naturbeitemarker finnes også. 
Edellauvskog består mest av fattig eikeskog på blåbærmark, men stedvis finnes også rikere eikeskog 
på svak lågurtmark. I skogene er det sparsomt med eldre trær grunnet hard utnyttelse. Det er store 
arealer med kulturlandskap jevnt fordelt i det meste av undersøkelsesområdet. Hard utnyttelse med 
høyt beitetrykk og gjødsling gjør at det er sparsomt med naturverdier knyttet til denne marktypen. 
Naturbeitemarker og kystlyngheier er ofte vurdert som lokalt viktige (C-verdi), og kystlyngheier 
med denne verdien får dermed ikke status som utvalgt naturtype. Naturverdiene i kulturlandskapet 
er i større grad knyttet til store gamle trær som forekommer i grupper eller i større hagemarker. 
Gjennom mye av undersøkelsesområdet er det en del sammenhengende vassdrag, ofte vurdert som 
viktige bekkedrag.  
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Figur 4. Naturtypelokaliteter på strekningen Refsland-Ålgård. 
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Tabell 5. Verdisetting og kortfattet verdibegrunnelse for naturtypelokaliteter registrert i undersøkelsesområdet 
Refsland – Ålgård. BN-nummer refererer til nummer i Naturbase for eksisterende lokaliteter. Dersom en naturtype 
(hagemark og beiteskog) inneholder forskriftseiker som utvalgt naturtype, er det notert til slutt. 

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-Verdi 

501 
Odland: 
Årdalstjørna 
BN00044927 

Middels kalkrik innsjø, utforming middels kalkrik innsjø i 
lavlandet (B-verdi). Naturtypelokaliteten er en grunn og 
vegetasjonsrik innsjø med fast- og mykmatter, 
høystarrsump og helofytter. Enkelte artsfunn, som 
brunmyrak, er av biogeografisk interesse, og øker derfor 
verdien noe. Lokaliteten er også verdifull fordi den ligger 
i et distrikt med forsuring og få andre rike innsjøer.  

 

                 ▲ 

 

502 Årdalstjørna vest 
BN00044945 

Rik barskog, utforming lågurt-furuskog (B-verdi). 
Naturtypelokaliteten domineres av ung furu og bjørk på 
bærlyng- og blåbærmark, men det er også en del hassel på 
lågurtmark. I tillegg finnes enkelte ospebestand. Samlet 
sett er epifyttfloraen fattig og ingen rødlistearter ble 
registrert. Størrelsen på 311 daa, skogtilstanden og gode 
forekomster av læger og gadd trekker verdien opp. Det er 
også god topografisk variasjon med flere bergvegger.  

 

                 ▲ 

 

503 Årdalen nord 

Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær 
(B-verdi). Lokaliteten har god tilstand og er fortsatt i hevd 
med beite. Den inneholder ingen rødlistearter, men flere 
engarter. Videre er den liten og inneholder flere store og 
gamle eiketrær som kvalifiserer til den utvalgte naturtypen 
hul eik. 

 

                ▲ 

 

504 Odland 

Viktig bekkedrag, utforming bekk i intensivt drevet 
kulturlandskap (C-verdi). Lokaliteten er en bekk med 
fastmarkskog med dominans av boreale lauvtrær, mest 
svartor. Den er dominert av svak lågurtskog og er 
beitepåvirket. Rødlistearten småasal (NT) vokser spredt.  

 

           ▲ 

 

505 Tussafjellet nord 

Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng (B-verdi). 
Naturtypelokaliteten er stor, intakt og inneholder flere 
beitearter, men ingen sjeldne. Små knauser og skogholt 
med bjørk er viktige elementer. Størrelsen trekker verdien 
opp.  

 

                ▲ 

 

506 
Odlandshølen – 
Odlandsstø 
BN00044934 

Oseanisk berg, sørlig oseanisk utforming (B-verdi). 
Naturtypelokaliteten har et stort areal og er artsrik, men 
inneholder ingen rødlistearter. Store bergvegger og 
blokker er viktige for artsmangfoldet. Størrelsen og den 
topografiske variasjonen trekker verdien opp.  

 

                ▲ 

 

507 Odlandshølen øst 

Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng (C-verdi). 
Naturtypelokaliteten er stor og inneholder enkelte vanlige 
beitearter. Små knauser og skogholt med bjørk er viktige 
elementer. Naturtypelokaliteten er negativt påvirket av 
noe bruk av kunstgjødsel. 

 

           ▲ 

 

508 Hamrane nordøst 

Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær 
(C-verdi). Naturtype-lokaliteten består mest av unge 
eiketrær, den beites, inneholder flere engarter, men ingen 
rødlistearter ble registrert. Enkelte eiketrær kvalifiserer til 
den utvalgte naturtypen hul eik. 

 

           ▲ 
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509 Oretjørna 
BN00044919 

Kystmyr, utforming annen kystmyr (B-verdi). 
Naturtypelokaliteten inkluderer både, myr, innsjø og en 
bekk. Fast- og mykmatter med vanlige karplanter 
dominerer. Myren har et stort potensial for sjeldne og eller 
rødlistede vannymfer og øyenstikkere. Lokaliteten er også 
beskrevet som viltområde. 

 

               ▲ 

 

510 Galtadalen 

Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng (C-verdi). 
Naturtypelokaliteten er stor og inneholder enkelte vanlige 
beitearter. Små knauser og skogholt med bjørk er viktige 
elementer. Naturtypelokaliteten er negativt påvirket av 
noe bruk av kunstgjødsel. 

 

           ▲ 

 

511 Gjedrem 

Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær 
(B-verdi). Lokaliteten er har god tilstand og er fortsatt i 
hevd med beite. Den inneholder ingen rødlistearter, men 
enkelte regionalt sjeldne epifytter som liten lindelav og 
orelav, og flere beitearter. Videre er den middels stor og 
inneholder flere store og gamle eiketrær som kvalifiserer 
til den utvalgte naturtypen hul eik. 

 

                ▲ 

 

512 

Geitreim 
BN00000659. Ny 
beskrivelse og 
avgrensing 

Hagemark, utforming fattig hagemark med boreale trær 
(C-verdi). Naturtypelokaliteten er dominert av yngre og 
eldre svartortrær og ser ut til å være i hevd med beite. Den 
er middels stor og inneholder bare vanlige arter. Den er 
negativt påvirket av hogst og ferdsel. 

 

            ▲ 

 

513 
Vikeså: SV for 
Svelavatnet 
BN00044964 

Beiteskog, utforming skogsbeite i gamle boreale 
lauvskoger (C-verdi). Naturtypelokaliteten er dominert av 
bjørk og eik. Individene er unge og bare enkelte er eldre.  
Lokaliteten er liten (27 daa) og inneholder vanlige arter. 
Den er negativt påvirket av hogst og granplantefelt. 
Enkelte eiketrær kvalifiserer til den utvalgte naturtypen 
hul eik. 

 

           ▲ 

 

514 

Storsheia, åsen på 
sørsiden av 
Storrsheivatnet 
BN00044633 

Kystlynghei, utforming kalkfattig, lite tørkeutsatt hei (C-
verdi). Naturtypelokaliteten er middels stor (388 daa) og 
består av vanlige arter i fuktheier. Bortsett fra svak 
gjengroing av bjørk og einer, er den relativ åpen. Den er 
også lite beitet.  

 

            ▲ 

 

515 
Storsheia, myr ved 
Storrsheivatnet 
BN00044632 

Slåttemyr, utforming fattig slåttemyr (B-verdi). 
UTVALGT NATURTYPE. Naturtypelokaliteten er 
middels stor (43 daa) og er også en beitemyr. Myra har 
mange tuer som følge av beite og består av regionalt 
vanlige arter, men lokaliteten har redusert tilstand på 
grunn av noe drenering. 

 

                 ▲ 

 

516 

Storsheia, 
nordsiden av 
Storrsheivatnet 
BN00044634 

Kystlynghei, utforming kalkfattig, lite tørkeutsatt hei (C-
verdi). Naturtypelokaliteten er middels stor (364 daa) og 
består av vanlige arter i fuktheier. Den har redusert tilstand 
på grunn av gjengroing av bjørk og et plantefelt med 
sitkagran. 

 

           ▲ 

 

517 Uadal 

Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng (C-verdi). 
Naturtypelokaliteten er liten (49 daa) og inneholder flere 
vanlige beitearter. Små knauser er viktige elementer for 
biologisk mangfold. Naturtypelokaliteten er negativt 
påvirket av noe bruk av kunstgjødsel. 

 

           ▲ 
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518 Vardafjellet vest 

Kystlynghei, utforming kalkfattig, tørkeutsatt hei (C-
verdi). Naturtypelokaliteten er stor (219 daa) og består av 
vanlige arter i tørre lyngheier. Den har redusert tilstand 
fordi lyngbrenning ser ut til å ha opphørt. Det er også 
begrenset beite her.  

 

           ▲ 

 

519 Vaule nord 

Hagemark, utforming fattig hagemark med boreale trær 
(C-verdi). Naturtypelokaliteten er dominert av yngre 
bjørketrær og er i hevd med beite. Den er middels stor og 
inneholder bare vanlige arter. Den er litt påvirket av 
ferdsel og gjengroing. 

 

            ▲ 

 

520 
Kydlandsfjellet/ 
Holmafjellet 
BN00044649 

Kystlynghei, utforming kalkfattig, lite tørkeutsatt hei (A-
verdi). UTVALGT NATURTYPE. Naturtypelokaliteten 
er stor (hele 8668 daa) og består mest av vanlige heiarter, 
men også av fjellarter og kystarter. Den er intakt, har et 
godt beitetrykk, og inngår i et større helhetlig 
kulturlandskap.  

 

                      ▲ 

 

521 Kydland 
BN00037857 

Viktig bekkedrag, utforming bekk i intensivt drevet 
kulturlandskap (C-verdi). Naturtypelokaliteten er middels 
stor (62 daa) og består av et elveløp med frodig lauvskog. 
Her er også rikelig med helofytter og noe myr. Bare 
vanlige karplanter og moser ble registrert. Den er negativt 
påvirket av en del platanlønn.  

 

           ▲ 

 

522 Gautledal nord 

Hagemark, utforming rik hagemark med edellauvtrær (B-
verdi). Naturtypelokaliteten er dominert av hassel og har 
innslag av eik, osp og svartor. Den beitepåvirket og er på 
svak lågurtmark. Floraen består av arter vanlige for 
regionen, men hasselrurlav (NT) vokser rikelig på hassel. 

 

                ▲ 

 

523 Gautledal nordøst 

Store, gamle trær, utforming eik (C-verdi). UTVALGT 
NATURTYPE. Treet er gammelt og intakt. Det har en del 
sprekkbark, er uten hulrom og vedmold, og inneholder 
bare enkelte partier med død ved (greiner). Ingen 
rødlistearter ble registrert. 

 

           ▲ 

 

524 Søylandsdalen 
BN00037880 

Viktig bekkedrag, utforming bekk i intensivt drevet 
kulturlandskap (B-verdi). Naturtypelokaliteten er middels 
stor (237 daa) og består av et langt og meandrerende 
elveløp med frodig lauvskog, fuktenger og variert 
helofyttflora. Det er også noe innslag av myr. Vanlige 
karplanter og kryptogamer for regionen ble registrert. Den 
er negativt påvirket av platanlønn. Verdien av 
ferskvannsforekomstene er utelatt her, men omtalt under 
ferskvannslokaliteter. 

 

                 ▲ 

 

525 

Søylandsdalen, 
vest for 
europavegen 
BN00044560 

Kystlynghei, utforming kalkfattig, lite tørkeutsatt hei (B-
verdi). UTVALGT NATURTYPE. Naturtypelokaliteten 
er middels stor (146 daa) og utgjør et intakt heiområde 
som fremdeles blir beitet. I tillegg er det små myrområder 
her. Den er også en del av et større heilandskap og er 
registrert som et nasjonalt verdifullt kulturlandskap.  

 

                 ▲ 

 

526 
Søylandsdalen, 
sørøstre del 
BN00044559 

Kystlynghei, utforming kalkfattig, lite tørkeutsatt hei (B-
verdi). UTVALGT NATURTYPE. Naturtypelokaliteten 
er middels stor (149 daa) og utgjør et intakt heiområde 
som fremdeles blir beitet. I tillegg er det fattigmyrer og 
bjørkeskoger her. Den er også registrert som et nasjonalt 
verdifullt kulturlandskap. Beitemarksoppen rød 
honningvoksopp (VU) er registrert herfra. 

 

                ▲ 
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527 
Søylandsdalen, 
nordøstre del 
BN00044558 

Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng (B-verdi). 
Naturtypelokaliteten er liten (54 daa), intakt og inneholder 
arter som indikerer lite gjødsling. I tillegg er det kjent flere 
vokssopparter herfra. Avgrensningen er noe justert. 

 

                ▲ 

 

528 Oppsal nord 
Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng (C-verdi). 
Naturtypelokaliteten er liten (7,8 daa), inneholder flere 
beitearter og beites av kyr.  

 

           ▲ 

 

529 Gompen sør 

Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær 
(B-verdi). Naturtypelokaliteten er dominert av eik og har 
innslag av osp. Den er beitepåvirket og holdes i hevd. Svak 
lågurtmark dominerer og floraen består av arter vanlige for 
regionen. Enkelte eiketrær kvalifiserer til den utvalgte 
naturtypen hul eik.  

 

                ▲ 

 

530 Hellesvatnet øst 

Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær 
(C-verdi). Naturtypelokaliteten er dominert av eik og 
består mest av blåbær- og svak lågurtmark. Den er 
beitepåvirket og holdes i hevd, men er artsfattig. Enkelte 
eiketrær kvalifiserer til den utvalgte naturtypen hul eik. 

 

           ▲ 

 

531 Tøgjefjellet sørøst 

Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær 
(B-verdi). Naturtypelokaliteten er dominert av relativt 
storvokste eiker. Den er beitepåvirket og holdes i hevd, 
men er artsfattig. Enkelte eiketrær kvalifiserer til den 
utvalgte naturtypen hul eik. 

 

                 ▲ 

 

532 Tøgjefjellet 

Kystlynghei, utforming kalkfattig, tørkeutsatt hei (C-
verdi). Naturtypelokaliteten er liten (54 daa) og utgjør et 
heiområde som blir beitet. Svakt intensivt preg i nedre del 
gjør at den er vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

            ▲ 

 

533 Auestad sørøst 

Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær 
(B-verdi). Naturtypelokaliteten har et stort areal (24 daa) 
og er dominert av relativt storvokste eiker. Den er 
beitepåvirket og holdes i hevd og det er flere partier med 
svak lågurtmark, men den er artsfattig. Enkelte eiketrær 
kvalifiserer til den utvalgte naturtypen hul eik. 

 

                 ▲ 

 

534 Husafjellet 
nordvest 

Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær 
(B-verdi). Naturtype-lokaliteten er dominert av relativt 
storvokste eiker. Store deler av lokaliteten er beitepåvirket 
og holdes i hevd. I tillegg er det enkelte partier med svak 
lågurtmark, men skogen er artsfattig. Enkelte eiketrær 
kvalifiserer til den utvalgte naturtypen hul eik.  

 

                 ▲ 

 

535 
Klugsvatnet 
BN00037852 
Grenser endret 

Åpen flommark, utforming mudderbank (A-verdi). 
Naturtypelokaliteten er 46 daa og åpen med mye 
brasmegras og evjesoleie. Bortsett fra at lokaliteten til 
tider beites av hest, ble det ikke registrert andre 
påvirkninger.  

 

                      ▲ 

 

536 
Klugsvatnet sør I 
Tidligere del av 
BN00037813 

Flommarkskog, utforming flompåvirket bjørke- og 
vierskog (B-verdi). Naturtypelokaliteten er 30 daa, består 
av mange ulike buskarter og er et viktig fugleområde. Den 
er negativt påvirket av platanlønn. Det finnes også to broer 
i lokaliteten. Bare vanlige karplanter ble registrert.  

 

                ▲ 
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537 
Klugsvatnet sør II 
Tidligere del av 
BN00037813 

Vannkantsamfunn, utforming takrør-sivaks-sump (B-
verdi). Naturtypelokaliteten er liten (5,7 daa) og 
domineres av takrør. Den er intakt og et viktig 
fugleområde. I tillegg er naturtypen sjelden i regionen. 

 

                ▲ 

 

538 Klugsvatnet nord  
Åpen flommark, utforming mudderbank (B-verdi). 
Naturtypelokaliteten er 7,3 daa og åpen med flere arter 
«pusleplanter». Det foregår trolig noe beite på lokaliteten.  

 

                ▲ 

 

539 

Tindafjellet-
Fitjanuten øst for 
Skuve 
BN00081072  

Kystlynghei, utforming kalkfattig, lite tørkeutsatt hei (B-
verdi). UTVALGT NATURTYPE. Naturtypelokaliteten 
er stor (1347 daa) og utgjør et intakt heiområde, med 
innslag av myrområder, og som blir beitet. I tillegg til 
fuktig lynghei, finnes også enkelte tørrheier. Den er 
negativt påvirket av gjengroing og gjødsel.  

 

                ▲ 

 

 

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 er 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). Det har 
vært foretatt viltkartlegging i Gjesdal kommune nylig, og kartlagte trekkveger for hjortevilt har vært 
sjekket opp mot denne kilden (Tysse, T. 2014). 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 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 at 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 6). 

http://www.ssb.no/
http://a2.temakart-rogaland.no/
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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 

 

 
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 Refsland til Ålgård er det av stor betydning hvordan bestandene av 
hjorteviltet ivaretas. Utredet vegkorridor er for en stor del lagt parallelt med nåværende E39, dvs. 
gjennom lavlandsbeiter langs innsjøer, vassdrag og landbruksområder, men med tunnelføring 
gjennom heiområdet sør for Ørsdalsvatnet. Slikt sett kan vegen bli bygget i, eller nær, gode beiter 
for hjort og rådyr, og den kan sperre næringstrekk mellom heiområder og gress/lauvskogsbeiter i 
lavereliggende deler. I influensområdet for aktuelle vegkorridorer for ny E39 er det mye rådyr i de 
lavereliggende strøkene, bestemt ut fra lokal beitetilgang. Hjort har trekkbevegelser i terrenget med 
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dagleier høyt og næringssøk mot rikere beiter lenger ned, bl.a. jorder med gressbeiter på 
vår/forsommer. Elg finnes høyere i terrenget, lenger unna folk og er ikke tilknyttet gressbeiter slik 
som hjorten. 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 bedre forhold sammenlignet med dagens situasjon, siden nåværende E39 
har mange kollisjonsutsatte partier. Figur 7 viser kollisjonsdata 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.  

 

 
Figur 7. Registrerte kollisjoner av rådyr (rødt), og hjort (grønt) i områdene rundt E39 gjennom Bjerkreim og 
Gjesdal. 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. 
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8.1.1 Bjerkreim 

Bjerkreim er en kommune hvor det i løpet av siste tiårsperiode har blitt meget stor tetthet av hjort, 
mens elgbestanden har ligget på et relativt stabilt, lavt nivå i samme periode. På det høyeste ble det 
felt 84 hjort i kommunen i 2013, mens for elg har fellingstallet de fleste år vært lavere enn ti (Tabell 
6). For rådyr indikerer fellingstallene en bestand med noe nedgang siden 2009, og det er interessant 
å merke seg at fellingstall for hjort og rådyr har ligget på om lag samme nivå de siste fire årene. 
Fellingstallene for de tre hjorteviltartene tilsier at ivaretakelse av dyrenes arealbruk er spesielt viktig 
for rådyr og hjort, men tatt dyrets størrelse i betraktning, og derav naturlig lavere tetthet, er det også 
en viktig bestand av elg i kommunen. Ut i fra kollisjonsdata (Tabell 6 og Figur 7), kan det se ut til 
at rådyr er spesielt sårbare for påkjørsler.  

Tabell 6. Antall elg, hjort og rådyr i Bjerkreim 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 11 (0) 11 (0) 10 (0) 0 (0) 9 (0) 3 (0) 8 (0) 10 (0) 6 (0) 4 (0) 
Hjort 30 (0) 26 (2) 46 (2) 0 (3) 54 (0) 78 (0) 70 (1) 76 (1) 84 (1) 61 (2) 
Rådyr (9) (6) (15) 115 

(10) 
150 
(18) 

125 
(12) 

75 (13) 105 
(10) 

75 (2) 75 (3) 

 

I følge Tønnesen, H.P. (pers. med.), har bestanden av rådyr i kommunen vært påvirket av 
gaupepredasjon de siste årene, noe som har medført at dyr trekker mer mot folk vinterstid. Dette er 
også en faktor som kan gi mer dyr nær bilveger. Den markerte økningen i hjortebestanden har 
medført at disse nå kan opptre i flokker på 12-15 dyr når de observeres beitende på eller i kanten av 
jorder. Ved større tetthet er det også sannsynlig at hjort kan bli mer utsatt for påkjørsler i årene 
framover. For hjorten i dette området er det antakelig ikke sesongtrekk, men det er velkjent hvordan 
dyrene utnytter vinterbeiter ned mot folk og mot innmark, mens sommerbeiter finnes mer oppover 
i heiene. Arealer med mye brukte dagleier finnes på hver side av E39 ved Runaskaret, og i dette 
området er det både næringstrekk og mer regionale trekk mellom større beiteområder på hver side, 
som er viktige å ivareta dersom det bygges ny veg i området. 

Elgbestanden har vært stabilt lav gjennom de seneste årene. Det er ikke lenger «påfyll» av dyr fra 
Vest-Agder slik det kunne være i de årene elgtettheten var meget høy der (Tønnesen, H.P., pers. 
med.). Status i dag er at det finnes lokale familiegrupper av elg med hjemmeområder i kommunen 
og som dermed også forvaltes lokalt. Det er gode beiter for elg på hver side av E39 ved Runaskaret 
(Eide, L. pers. med.). På østsiden er det mest snaufjell, men fredelige beiter, og på vestsiden mer 
skog og mer beiteressurser, men også mer folk og dermed mer forstyrrete habitater for dyrene. 
Trekkveger som binder sammen disse beitene er viktige for elg. 

8.1.2 Gjesdal 

Gjesdal er en kommune med liten elgbestand, men med en stor og økende bestand av hjort. Dette 
tilsvarer situasjonen i nabokommunen Bjerkreim. For hjort var det foreløpig en topp i jaktuttaket i 
2011, med 55 felte hjort, mens for elg har fellingstallet variert fra null til tre gjennom de siste ti 
årene (Tabell 7). Rådyrbestanden er stor med et årlig fellingstall på rundt 100 dyr under jakta. 
Bestandstettheten for de tre hjorteviltartene gjenspeiler arealene av beitehabitat i kommunen. 

http://www.ssb.no/
http://www.hjorteviltregisteret.no/
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Kollisjonsdata viser at tap av rådyr forekommer hyppig, men også for hjort og elg har det vært 
påkjørsler de siste tre årene (Tabell 7 og Figur 7).  

Tabell 7. Antall elg, hjort og rådyr i Gjesdal 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) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 2 (0) 3 (0) 3 (1) 2 (0) 
Hjort 12 (0) 14 (0) 15 (0) 18 (0) 22 (0) 55 (0) 31 (1) 49 (2) 38 (2) 32 (1) 
Rådyr (7) (1) (8) 70 (8) 100 (3) 110 (3) 100 (4) 100 11) 70 (15) 90 (10) 

 
Tysse (2014) beskriver hvordan hjort tidligere var svært uvanlig i Bjerkreim, med kun streifdyr på 
80-tallet, og etablering av en stamme først de siste par tiårene. Det samme er tilfelle for elg, men 
den har ikke hatt samme oppgang i antall som hjorten, og utgjør i dag en tynn bestand med noen 
lokale kjerneområder og ellers streif av primært ungdyr. Det skal være best habitat for hjort i 
områder med bratte dal- og fjordlier, og i mindre grad i de lavereliggende og vestlige delene av 
kommunen, som omfatter influensområdet av E39. For rådyr beskriver Tysse (2014) viktigheten av 
beiter i kulturlandskapet, det innebærer også arealene inn mot E39 og aktuell korridor for fremtidig 
veg.  

Påkjørselsdata (Tabellene 6 og 7 og Figur 7) viser klart at rådyr er meget utsatt. Planlagt vegkorridor 
går også gjennom områder med godt rådyrhabitat. Utenom dette er Søylandsdalen en viktig 
strekning, der det er trekkveger som benyttes både av elg og hjort, foruten rådyr (Søyland, M. pers. 
med.). I den siste delen mot Ålgård, hvor det er stort preg av landbruksareal, nærings- og 
boligområder, er det i første rekke rådyr som forekommer. 

 

http://www.ssb.no/
http://www.hjorteviltregisteret.no/
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Figur 8. Viktige trekkveger for hjortevilt på strekningen Refsland-Ålgård.  
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Tabell 8 Viktige trekkveger for hjortevilt på strekningen Refsland-Ålgård.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-Verdi 

236 Bryneslandsvatnet 
vest 

Trekkveg hjortevilt (Viltvekt 2-3, Verdi B). Spesielt mye 
trekk for hjort her, men også elg og rådyr. Mulig også 
gjeldende for sesongtrekkende hjort mellom heiene mot øst 
og mer lavtliggende/kystnære regioner i vest, men 
kunnskapsgrunnlaget knyttet til sesongtrekk er ikke sikkert. 
Kilder: Mydland, Frostad, Strømstad. Lagård, Omdal (pers. 
med.). Lokaliteten er ikke merket i Figur 8 fordi den ligger 
utenfor utredet korridor, men er tatt med ut fra et 
helhetsperspektiv.  

 

               ▲ 

 

237 Solberg Trekkveg hjort (Viltvekt 2, Verdi B). Mellom Solberg og 
elva er det et parti med kommuneskog og godt hjortebeite, 
her er det også trekk som passerer vegen, og da mest hjort. 
To påkjørsler for hjort har skjedd her. Trekkvegen går også 
spesifikt til/fra parti med Lerkeskog øst for elva. Kilde: 
Tønnesen (pers. med.). 

 

             ▲ 

 

238 Gjedrem Trekkveg rådyr (Viltvekt 2, Verdi B). Det er lokal 
beiteutnyttelse for rådyr rett nord for Gjedrem, her er det 
beite mellom E39 og elva som utnyttes, og påkjørsler skjer 
her. Det er sannsynlig at Ørsdalsvatnet og skrentene sør for 
disse utgjør en viss viltbarriere for bevegelser nord-sør i 
tilgrensende terreng. I arealet mellom Gjedrem/Holmen og 
Ørdalsvatnet er vi i et kjerneområde for hjort med dagleier i 
høyden og gode beiter i liene og ned mot innmark, men har 
ikke grunnlag for spesifikk trekk-lokalisering. Kilde: 
Tønnesen (pers. med.). 

 

             ▲ 

 

239 Svelavatnet sør Trekkveg hjort og rådyr (Viltvekt 2, Verdi B). Ned mot E39 
ved Svelavatnet rett sør for Vikeså kan det være tett med 
rådyr, det er her en lokal utnyttelse av beiter med pors i 
arealet mellom E39 og utløpet for elva. I området her har det 
vært vanlig med et par påkjørsler hver vår. Rådyr passerer 
sjelden elva, men hjorten kan passere elva i dette området, 
typisk noen hundre meter sør for elveutløpet. Dette er lokal 
trekkveg. Kilde: Tønnesen (pers. med.). 

 

             ▲ 

 

240 Storrsheivatnet øst Trekkveg hjort og rådyr (Viltvekt 2, Verdi B). Trekket går 
øst for Storrsheivatnet, hvor et tråkk passerer Fuglestad 
transport. Dagleier for hjort finnes opp mot Svartaknuten. I 
dette området er det registrert flere påkjørsler av hjort. Kilde: 
Tønnesen (pers. med.). 

 

             ▲ 

 

241 Storrsheivatnet 
vest 

Trekkveg hjort og rådyr (Viltvekt 2, Verdi B). Trekket går 
mellom Uadalsvatnet og Storrsheivatnet. Dagleier for hjort 
finnes opp mot Svartaknuten. I dette området er det registrert 
flere påkjørsler av hjort. Kilde: Tønnesen (pers. med.). 

 

             ▲ 

 

242 Runaskaret Trekkveg hjortevilt (Viltvekt 3, Verdi B). For rådyr, hjort og 
elg går det mye brukt trekk over ved Runaskaret. Dagleier 
for hjort på Vardafjellet med gode beiter rundt, og beitetrekk 
ned mot E39 og passering mellom arealer øst og vest for 
vegen her. Vanlig med påkjørsler. Det er ikke bestemte 

 

                  ▲ 
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sesongtrekk, men mye trekk rundt grålysning og skumring. 
Kilder: Eide og Tønnesen (pers. med.). 

243 Søyland Lokal trekkveg for hjortevilt (Viltvekt 1-2, Verdi B/C). 
Binder sammen beiter for spesielt rådyr og hjort på hver side 
av E39. Påkjørsel av rådyr. Kilder: Søyland og Pedersen 
(pers. med.). 

 

         ▲ 

 

244 Søylandsdalen sør Trekkveg hjort, og i noe grad også rådyr og elg (Viltvekt 2, 
Verdi B). Binder sammen beiter på hver side av E39. 
Dyretråkk. Flere påkjørsler av hjort har forekommet. Kilder: 
Tysse (2014), Søyland og Pedersen (pers. med.). 

 

             ▲ 

 

245 Søylandsdalen 
nord 

Trekkveg hjort (Viltvekt 2, Verdi B). Mest brukt av hjort, 
men i noe grad også rådyr og elg. Binder sammen beiter på 
hver side av E39. Påkjørsel av hjort har forekommet. Kilde: 
Tysse (2014), Søyland og Pedersen (pers. med.) 

 

             ▲ 

 

246 Fiskebekk Trekkveg rådyr (Viltvekt 1-2, Verdi B/C). Her bindes beiter 
sammen på hver side av vannene og E39. I første rekke 
snakk om innmarksnære beiter for rådyr og lokale 
trekkmønster. Kollisjonsutsatt område med 3 bekreftede 
fallvilthendelser i hjorteviltregisteret. Kilde: Tysse (2014). 
Lokaliteten er delt i to og er derfor merket to ganger i Figur 
8. 

 

         ▲ 
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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 på 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 
viltdatabase, Artsdatabankens Artsobservasjoner og Artskart, NOF sine LRSK-arkiv, samt at 
relevante data kan finnes i for eksempel upubliserte 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 enkelte 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 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 og hekker i eldre lauv- og blandingsskoger 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 
lokalitetene ligger i Naturbasen og 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 som hekke-, trekk- og overvintringsområde i 
området, spesielt i Rogaland (Eigersund, Bjerkreim og Gjesdal). 

8.2.3 Refsland-Ålgård 

Det er registrert minimum to hekketerritorier for vandrefalk langs traseen. Det hekker også 
hønsehauk (NT) ikke langt unna undersøkelsesområdet (John Grønning pers. med.), men det er 
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ingen kjente hekkepar i undersøkelses- og influensområdet. I heiområdene rundt E39 er det flere 
hekketerritorier for hubro (EN), men ingen kjente hekketerritorier ligger nært opptil E39.  

Landskapet åpner seg også mer opp på denne strekningen med åpent kulturlandskap og innsjøer 
mange steder. Kulturlandskapet var tidligere hekkeområde for storspove og rødstilk, men begge 
artene er nå borte som hekkefugler i Bjerkreim kommune (John Grønning pers. med.). Rødstilk 
forekommer i Gjesdal og muligens langs E39 i Eigersund. Vipe (EN) er også nesten borte som 
hekkefugl. De siste årene er det noen ytterst få plasser vipa hekker. Oremoen i 
undersøkelsesområdet kan tas som et eksempel. På 1980-tallet hekket det opptil 20 par i dette 
området. I perioden 2008-2011 hekket det noen få par, men arten har vært borte som hekkefugl også 
her de siste årene (John Grønning pers. med.). Sanglerke er også i tilbakegang og arten er kun kjent 
fra tre lokaliteter i Bjerkreim kommune (John Grønning pers. med.). Sanglerke (VU) er også fåtallig 
i Gjesdal, og kun kjent fra noen få lokaliteter (Tysse 2014).  

Som for Moi-Refsland, er det på denne strekningen også en rekke innsjøer som er raste- og 
overvintringsområder for våtmarksfugl og dykkender (Klugsvatn, Oppsalåna, Storrsheivatnet, 
Svelavatn og Oremotjørn). Fossekall hekker også, og blant annet opp langs elva Storåa opp langs 
Vikesåbakkene hekker det to par. Dette er også et viktig overvintringsområde for fossekall.  
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Figur 9. Viktige viltområder for fugl på strekningen Refsland-Ålgård.  
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Tabell 9. Viktige viltområder for fugl på strekningen Refsland-Ålgård.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-Verdi 

276 Oremotjørn 
(BA00016755) 

Hekke – og rasteområde for våtmarksfugl (B-verdi). 
Oremotjørn er et av de viktigeste våtmarksområdene i 
kommunen med stor artsdiversitet og tetthet av 
våtmarksfugl på et lite område. Dette er den eneste kjente 
hekkelokaliteten for rørsanger og dvergdykker i 
kommunen (Naturbasen). Sivhøne (VU) har hekket (John 
Grønning pers. med.). Gresshoppesanger har hevdet 
territorium i flere år, og har hekket her (John Grønning). 
Sivsanger er fast hekkefugl, rosenfink har hekket her og 
rødstilk har også hekket, men er borte nå. Lokaliteten er 
omkranset av dyrket mark og myr og er av den grunn lite 
undersøkt (det er ingen registreringer i 
Artsobservasjoner). Tidligere hekket det opptil 20 par 
viper ved Oremoen, og disse hadde sannsynligvis viktige 
næringssøksareal ved Oremotjørn. Det er også potensial 
for øyenstikkere og vannymfer her.  

 

                  ▲ 

 

277 Odlandshølen 

Hekkeområde for sandsvale (NT) (C-verdi). Ca. 30 par 
hekket i 2009 (John Grønning pers. med.). Det var fugl 
også på lokaliteten i 2014, men status i 2015 er ukjent 
(John Grønning). Trolig i sandtak. Kilde: 
Artsobservasjoner.  

 

             ▲ 

 

280 
 
Oremoen 
 

Hekkeområde for vipe (B-verdi). Ett par vipe i 2015 (John 
Grønning).  Et av de siste hekkeområdene i Bjerkreim 
kommune. Tidligere hekket det også her langt flere par, 
opptil 20. Åkerrikse (CR) har også hevdet territorium her, 
men årstallet er ukjent. I et sandtak nordvest på Oremoen 
har det tidligere hekket opp til 200 par sandsvaler. Nå 
hekker det ca. 20 par (John Grønning). Sandtaket ses 
tydelig på flyfoto. Kilde: Artsobservasjoner, John 
Grønning.  

 

                  ▲ 

 

282 Store Svela 

Hekkeområde for vipe (EN) (B-verdi). Tidligere 
hekkeområde for vipe. 30-40 par viper hekket her, men nå 
er arten forsvunnet som hekkefugl. Åkerrikse (CR) er også 
hørt syngende uregelmessig her fram til 2005-2006. Kilde: 
Artsobservasjoner. John Grønning.  

 

                ▲ 

 

283 

 
Svelavatn NV 
(BA00016754) 
 
 

Hekke- og rasteområde for våtmarksfugl (B-verdi). Viktig 
hekke- og rasteområde for våtmarksfugl (Naturbasen), 
spesielt i nordvestenden av vannet mot dyrket mark. 
Tidligere hekkeområde for enkeltbekkasin, rødstilk og 
vipe (EN). Status usikker for disse artene nå. Rasteområde 
for øvrige våtmarksfugler (jf. Naturbasen). Av makstall 
kan nevnes gråhegre (8), sangsvane (9), krikkand (21, 
vinter), stokkand (65, vinter), toppand (98) med flere 
(Artsobservasjoner). Det er lite interessante arealer 
nærmest E39 da denne med sykkelveg ligger på en fylling 
i vannet. Lite informasjon ligger i Artsobservasjoner også 
fra denne lokaliteten. Kilder: Fylkesmannen viltdata og 
diverse informanter.  

 

                    ▲ 

 

284 
 
Bue 
 

Hekkeområde for vipe (C-verdi). Ett par vipe i 2015 (John 
Grønning).  Et av de siste hekkeområdene i Bjerkreim 
kommune. Tidligere hekket det også langt flere par her. 
Opptil 15 hekkende par med vipe er registrert her. 
Kantsonene mot småvannene i området (Beresvatni) er 
spesielt viktige næringsområder. Kilde: 
Artsobservasjoner, John Grønning.  

 

            ▲ 
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285 Storrsheivatn 
(BA00016750) 

Hekke, raste- og overvintringsområde for våtmarksfugl 
(B). 20-50 toppender ses på vannet vinterstid. Det er også 
et fåtall sangsvaner her. Tidligere var det også et 
hekkeområde for storspove (VU) i myra i sørenden av 
innsjøen (BA00016752). Storspove er trolig borte herfra. 
Svartstrupe (EN) har hekket i området, på østsiden av 
vannet (John Grønning). Tornskate har også hekket i 
området i flere år. Varsler ses regelmessig utenfor 
hekketiden her. I plantefeltet i nordenden av innsjøen er 
det en gråhegre-koloni. Dette er også en overnattingsplass 
for gårhegre som brukes hele året. Det er stedvis mye 
måker på vannet, blant annet sildemåke. Lite informasjon 
ligger i Artsobservasjoner også fra denne lokaliteten. 
Kilde: Fylkesmannen viltdata. Dag Norman Sværi. John 
Grønning.  

 

                  ▲ 

 

286 Husavatn-tangen 
 

Hekkeområde for vipe (B). Vipene hekker på tangen på 
nordsiden av Oppsalåna i et udyrket område ut mot 
Husavatn. 2-3 (?) par vipe i 2015 (Dag Norman Sværi).  
Storspove (VU) har også hekket her. Dette er et av de siste 
hekkeområdene i Gjesdal kommune. For 10 år siden var 
det langt flere par. I 2014 ble det registrert flere par enn i 
2015 (opptil 10-15 individ). Dette er også et godt område 
for buskskvett. Kilde: Fylkesmannen viltdata. Dag 
Norman Sværi. 

 

                ▲ 

 

291 Oppsalsåna 
(BA00016634) 

Hekke- og rasteområde for våtmarksfugl (B-verdi). Viktig 
raste- og overvintringsområde for sangsvane om vinteren 
(Tysse 2014). Det er mange småkulper i området og disse 
fryser ikke igjen om vinteren. Det er også mye gråhegre i 
disse kulpene. Stokkand og krikkand hekker (Tysse 2014). 
Storspove (VU) hekker eller har hekket her (Dag Norman 
Sværi). Rødstilk, sivsanger og sivspurv hekker (Dag 
Norman Sværi). Lite registreringer fra Artsobservasjoner. 
Kilde: Fylkesmannen viltdata. Dag Norman Sværi. John 
Grønning. 

 

                ▲ 

292 

Klugsvatn  
(BN00037852) 
(BA00016630) 
Ved Ålgård.  

Raste- og hekkeområde for våtmarksfugl (B-verdi). Viktig 
overvintringsområde for sangsvane med bl.a. deltaområde 
med stor takrørsump. Mudderbanker med verdi for 
vadefugl under trekket og som mulig hekkeområde. 
Vannet er regulert og reguleringshøydene varierer kraftig. 
Ved stabilt lav vannstand er mudderbankene potensiell 
hekkeplass for dverglo (NT) og raste- og næringsområde 
for vadefugl på trekk. Sivsanger og sivspurv (NT) hekker. 
Sjeldne riksefugler og andre nattsangere er ikke registrert 
selv om det er et klart potensial for disse artene. Det er 
mye støy både fra E39 og fra nærliggende industriområde. 
Viktig lokalitet for vannfugl (jfr. Naturbasen, Tysse 2014). 
Av makstall kan nevnes gråhegre (6), sangsvane (25), 
brunnakke (4), krikkand (36), stokkand (33), toppand (8), 
kvinand (7) og laksand (4). Opptil 30 sandsvale (NT) er 
registrert på næringssøk. Kilde: Fylkesmannen viltdata. 
Dag Norman Sværi. 

 

                 ▲ 
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Figur 10. Store mudderflater blottlegges ved lav vannstand ved Klugsvatn. Dersom vannstanden er lav i gunstige 
trekkperioder for fugl kan det raste vadefugl på mudderflatene. Foto: Per Gerhard Ihlen. 
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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 11 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 
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 sammenligningsgrunnlag 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 11. Viktige ferskvannslokaliteter på strekningen Refsland-Ålgård.  
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Tabell 10. Viktige ferskvannslokaliteter på strekningen Refsland-Ålgård.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-Verdi 

122 Saglandsvatnet 

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. 

 

   ▲ 

123 Saglandsbekken 

Viktig ferskvannslokalitet (A-verdi). Bestand av storvokst 
brunørret, elvemusling og uvisst mengde med ål. 
Nasjonale og regionale verdier. Verdien vurderes som 
sikker for elvemusling og ål, og settes til middels/stor. 

 

                   ▲ 

124 Berse 

Anadromt vassdrag og viktig ferskvannslokalitet (A-
verdi). Vann med relativ liten bestand av laks, sjøørret og 
uviss mengde med ål. Det er registrert elvemusling i 
utløpsbekken mot Berkreimselva (Soksåa). Nasjonale og 
regionale verdier. Verdien vurderes som sikker for 
elvemusling, ål, laks og sjøørret og settes til stor. 

 

                      ▲ 

125 Bjerkreimselva 

Anadromt vassdrag og viktig ferskvannslokalitet (A-
verdi). Bra oppgang av laks, sjøørret og uvisst mengde 
med ål. Det er registrert elvemusling i utløpsbekken mot 
Berkreimselva (Soksåa). Nasjonale og regionale verdier. 
Verdien vurderes som sikker for ål, laks og sjøørret og 
settes til stor. 

 

                      ▲ 

126 Svelavatnet 

Anadromt vassdrag og viktig ferskvannslokalitet (A-
verdi). Vann med relativ bra bestand av laks, sjøørret og 
uvisst mengde med ål. Nasjonale og regionale verdier. 
Verdien vurderes som sikker for ål, laks og sjøørret og 
settes til stor. 

 

                      ▲ 

127 Skjævelandsåna 

Anadromt vassdrag og viktig ferskvannslokalitet (A-
verdi). Har gode bestander av laks, sjøørret og uvisst 
mengde med ål. Nasjonale og regionale verdier. Verdien 
vurderes som sikker for ål, laks og sjøørret og settes til 
middels/stor. 

 

                   ▲ 

128 

4 vann på rekke: 
Austtjøni, 
Uadalsvatnet, 
Storheivatet 
Runatjørna 

Mulig viktig ferskvannslokalitet (C-verdi). Bestand av 
brunørret av uviss størrelse og sannsynligvis ål. Kun 
lokale verdier. Verdivurderingen vurderes som usikker på 
grunn av ål, og settes til liten for alle fire vann. 

 

  ▲ 

129 Holmavatnet 

Viktig ferskvannslokalitet (B-verdi). Bestand av 
storvokste brunørret og uvisst mengde ål, men størrelsen 
kan tyde på bra omfang av ål. Regionale verdier. 
Verdivurderingen vurderes som usikker på grunn av ål, og 
settes til liten/middels. 

 

         ▲ 

130 Ytra-Kydalsvatnet 

Mulig viktig ferskvannslokalitet (C-verdi). Bestand av 
småvokste brunørret og uvisst mengde ål, men på grunn 
av sitt ledd i et større system, kan det være en del ål. 
Lokale verdier. Verdivurderingen vurderes som usikker på 
grunn av ål, og settes til liten/middels. 

 

      ▲ 
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131 
Indre-
Kydalsvatnet 

Mulig viktig ferskvannslokalitet (C-verdi). Bestand av 
småvokste brunørret og uvisst mengde ål, men på grunn 
av sitt ledd i et større system, kan det være en del ål. 
Lokale verdier. Verdivurderingen vurderes som usikker på 
grunn av ål, og settes til liten/middels. 

 

      ▲ 

132 Oppsalåna 

Viktig ferskvannslokalitet (A-verdi). Bestand av storvokst 
brunørret, elvemusling og uvisst mengde med ål. 
Nasjonale og regionale verdier. Verdien vurderes som 
sikker for elvemusling og usikkert for ål, og settes til 
stor/middels.  

 

                  ▲ 

133 Husavatnet 

Viktig ferskvannslokalitet (B-verdi). Bestand av storvokst 
brunørret og uvisst mengde med ål, men størrelsen kan 
tyde på bra omfang av ål. Regionale verdier. Verdien 
vurderes som usikker for ål, og settes til liten/middels. 

 

        ▲ 

134 Hødlbekken 

Viktig ferskvannslokalitet (B-verdi). Elven som renner 
mellom Klungstavannet og Hellesvatenet med bestand av 
store ørret. Viktig elv for gyting for ørret i begge vann. Har 
tidligere vært brukt til ålefiske, men dagens omfang av ål 
er uvisst. Eldre ålestengsler kan sees langs elven. 
Regionale verdier. Verdien vurderes som usikker for ål, og 
settes til middels/stor. 

 

                ▲ 

135 
Klugsvatnet 
(Klungstadvannet) 

Viktig ferskvannslokalitet (B-verdi). Demming under 
nåværende E39. Bestand av sik, storvokst brunørret og 
uvisst mengde med ål, men er et viktig ledd i et større 
system for ål. Regionale verdier. Verdien vurderes som 
sikker, og settes til middels. 

 

            ▲ 

136 
Figgjovassdraget 
Edlandsvatnet 

Anadromt vassdrag og viktig ferskvannslokalitet (A-
verdi). Bra bestander av laks, sjøørret og uvisst mengde 
med ål. Det er registrert elvemusling i flere innløpsbekker. 
Nasjonale og regionale verdier. Verdien vurderes som 
sikker for elvemusling, ål, laks og sjøørret og settes til stor. 

 

                       ▲ 

137 
Figgjovassdraget 
Limavatnet 

Anadromt vassdrag og viktig ferskvannslokalitet (A-
verdi). Bra bestander av laks, sjøørret og uvisst mengde 
med ål. Det er registrert elvemusling i flere innløpsbekker. 
Nasjonale og regionale verdier. Verdien vurderes som 
sikker for elvemusling, ål, laks og sjøørret og settes til stor. 

 

                       ▲ 
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10 VANNMILJØ 

Tabell 11 og Figurene 12 og 13 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 12) 
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 del av Rogaland Vannregion i vannområdene Dalane med 
Bjerkreimsvassdraget og vannområdet Jæren med Figgjo/Jæren vassdragsområde. 

Miljøtilstanden er i stor grad preget av at området i flere tiår har blitt utsatt for sur nedbør. Selv om 
forsuringen avtar, vil det fortsatt være behov for kalking. Sure vassdrag bidrar til at over 60% av 
vassdragene har moderat økologisk tilstand. De største utfordringene i tillegg til sur nedbør, er 
vannkraftutbygging, utslipp fra industribedrifter og tilførsler av næringssalter, særlig 
nitrogenforbindelser fra kloakkavløp og avrenning fra landbruk.  
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Figur 12. Verdisatte vannforekomster på strekningen Refsland-Ålgård.  
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Figur 13. Oversiktskart over viktig ferskvannslokaliteter på strekningen Refsland-Ålgård.  
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Tabell 11. Verdisatte delområder kategori vannmiljø. 

ID_Lok Delområde navn Verdibegrunnelse KU-verdi 

 Vannregion Rogaland 

Vannområde: Dalane  

Vassdragsområde: 27 

Bjerkreimvassdraget  

 

Nedbørfelt 

 

 

 

 

 

Vernet vassdrag 027/2 Bjerkreimvassdraget   

332 Ørsdalvannet  

 

 

Vannforekomst ID: 027-1524-L 
Vanntype: Stor, svært kalkfattig, klar 
(TOC2-5). 
Økologisk tilstand: Antatt moderat (lav 
pålitelighetsgrad), basert på pH (svært 
dårlig). 
Kjemisk tilstand: udefinert. 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
Påvirkes av sur nedbør. 
Tiltak: kalking. 
 
 
 
Fra Lakseregister.no: 
Sjøørret (svært god) og laks (moderat) 

 
 
                 ▲ 

333 Ørsdalvannet innløpsbekker 

 

Vannforekomst ID: 027-161-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. 
 

 
 
          ▲ 
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334 Bjerkreimselva 

  

Vannforekomst ID: 027-234-R 
Vanntype: små, svært kalkfattig, klar 
(TOC2-5). 
Økologisk tilstand: Antatt god, (middels 
pålitelighetsgrad), basert på bunnfauna 
(god), alkalitet (god). 
Kjemisk tilstand: udefinert. Tot-P (svært 
god). 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
Påvirkes av sur nedbør. 
 
 
God økologisk tilstand og viktig lakseelv gir 
stor verdi. 
 
Fra Lakseregister.no: 
Sjøørret (svært god) og laks (moderat). Blant 
de fem beste lakseelvene i landet. 
 
Se tabell ferskvann Lok_id 125. 

 
 
                          ▲ 

335 Svelavatnet

 
 

 

Vannforekomst ID: 027-1525-L 
Vanntype: Middels, svært kalkfattig, klar 
(TOC2-5). 
Økologisk tilstand: Antatt god (lav 
pålitelighetsgrad), basert på pH (svært 
dårlig). 
Kjemisk tilstand: udefinert. 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
Påvirkes av sur nedbør. 
  
 
Antatt god økologisk tilstand og viktig 
lakseelv gir stor verdi. 
 
Se tabell ferskvann Lok_id 126. 
 
Inkludert naturtype deltaområde 
(BN00045065). 
 
 

 
 
                          ▲ 

336 Øygardsbekken 

 

Vannforekomst ID: 027-12-R 
Vanntype: små, svært kalkfattig, klar 
(TOC2-5) 
Økologisk tilstand: Antatt moderat, (middels 
pålitelighetsgrad), basert på bunnfauna 
(moderat), pH (svært dårlig), alkalitet 
(moderat). 
Kjemisk tilstand: udefinert. Tot-P, Tot-N 
(svært god). 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
Påvirkes av sur nedbør. 
 
Moderat økologisk tilstand, men avrenning 
til viktig lakseelv gir middels verdi. 

 
 
                ▲ 



Verdivurdering av naturmangfold for E39, Refsland - Ålgård 42 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

337 Storrheiåna 

 

Vannforekomst ID: 027-94-R 
Vanntype: små, svært kalkfattig, klar 
(TOC2-5). 
Økologisk tilstand: Antatt god, (lav 
pålitelighetsgrad). 
Kjemisk tilstand: udefinert.   
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
Påvirkes av sur nedbør (liten grad). 
 
Antatt god økologisk tilstand stor verdi 
Se tabell ferskvann Lok. id. 128. 

 
 
                        ▲ 

338 Bekkefelt Storrsheiåna 

 

Vannforekomst ID: 027-167-R 
Vanntype: små, svært kalkfattig, klar 
(TOC2-5) 
Økologisk tilstand: Antatt svært god, 
(middels pålitelighetsgrad), basert på pH, 
alkalitet, Tot-N, Tot-P (svært god).  
Kjemisk tilstand: oppnår god. Basert på Cu, 
Zn. 
Ingen risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. Påvirkes av sur nedbør (liten grad). 
Antatt svært god økologisk tilstand gir stor 
verdi. 

 
 
                          ▲ 

 Vannregion Rogaland 

Vannområde: Jæren 

Vassdragsområde: 28 

Figgjo/ Jæren 

 

 

Nedbørfelt 

 

 

 

 

 

 
Vernet vassdrag 028/3 Figgjo  

 

339 Ytre Kydlandsvatnet 

  

Vannforekomst ID: 028-20435-L 
Vanntype: Middels, svært kalkfattig, klar 
(TOC2-5). 
Økologisk tilstand: Antatt god (middels 
pålitelighetsgrad), basert på pH, Tot-P (god). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
              ▲ 
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Kjemisk tilstand: ikke god. Basert på PAH 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
Påvirkes av infrastruktur. 
  
Antatt god økologisk tilstand, men oppnår 
ikke god kjemisk tilstand. Gir middels verdi. 
Se tabell ferskvann Lok. id. 130. 

340 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
341 
 
 

Figgjo – indre del

 

 

Vannforekomst ID: 028-67-R 

Vanntype: små, kalkfattig, klar (TOC2-5). 
Økologisk tilstand: Antatt god (høy 
pålitelighetsgrad), basert på bunnfauna, pH, 
Tot-P (svært god), Tot-N (svært dårlig). 
Kjemisk tilstand: udefinert.   
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
Påvirkes av sur nedbør (liten grad). 
 

 

Inkludert naturtype: 
Lavlandsmyr Kydland (BN00037859). 
 

Viktig bekkedrag Kydland (BN00037857). 
 

Viktig bekkedrag Søylandsdalen 
(BN00037880). 
 

Antatt god økologisk tilstand, og flere 
viktige bekkedrag gir middels til stor verdi. 

 
 
                     ▲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

342 Klugsvatnet

 

 

Vannforekomst ID: 028-20068-L 

Vanntype: Middels, svært kalkfattig, klar 
(TOC2-5). 
Økologisk tilstand: Antatt god (middels 
pålitelighetsgrad), basert på pH, Tot-P (god). 
Kjemisk tilstand: udefinert.   
Ingen risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
  
Se tabell ferskvann Lok. id. 135. 
 

Inkludert naturtype mudderbank ved 
innløpet i sør (BN00037852). 
 

 

Antatt god økologisk tilstand, og viktige 
naturtyper gir middels til stor verdi. 

 
 
                     ▲ 

343 Limavatnet

 

Vannforekomst ID: 028-1547-L 
Vanntype: Middels, svært kalkfattig, klar 
(TOC2-5). 
Økologisk tilstand: Antatt moderat (høy 
pålitelighetsgrad), basert på biologi (svært 
god), pH, Tot-P (moderat), Tot-N (dårlig). 
Kjemisk tilstand: udefinert.   
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
Påvirkes av dyrket mark og bebyggelse. 
Tiltak for landbruk, fisk og avløpsanlegg. 
Del av Figgjo lakseelv: 

 
 
                    ▲ 

80 

57 
59 
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Laks (moderat, sjøørret (redusert). 
Se tabell ferskvann Lok. id. 137. 
 
Antatt moderat økologisk tilstand, men del 
av viktig laksevassdrag gir middels til stor 
verdi. 
 

344 Edlandsvatnet 

 

Vannforekomst ID: 028-1546-L 
Vanntype: Middels, kalkfattig, klar (TOC2-
5). 
Økologisk tilstand: Antatt moderat (høy 
pålitelighetsgrad), basert på biologi (svært 
god), pH, Tot-P (god), Tot-N (moderat), Cu 
(ikke god). 
Kjemisk tilstand: god. 
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
Påvirkes av infrastruktur. 
Tiltak for landbruk, fisk og transport. 
 
Del av Figgjo lakseelv: 
Laks (moderat, sjøørret (redusert). 
Se tabell ferskvann Lok_id 136. 
 
 
Antatt moderat økologisk tilstand, men del 
av viktig laksevassdrag gir middels til stor 
verdi. 
 

 
 
                    ▲ 

345 Edlandsvatnet bekkefelt

 

Vannforekomst ID: 028-109-R 
Vanntype: små, kalkfattig, klar (TOC2-5) 
Økologisk tilstand: Antatt moderat, (lav 
pålitelighetsgrad).  
Kjemisk tilstand: udefinert.   
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
Påvirkes av landbruk (middels grad), 
tettsted. 
 
Antatt moderat økologisk tilstand, men del 
av viktig laksevassdrag gir middels til stor 
verdi. 
 

 
 
                    ▲ 

346 Straumåna

 

Vannforekomst ID: 028-108-R 
Vanntype: små, kalkfattig, klar (TOC2-5) 
Økologisk tilstand: Antatt moderat, (høy 
pålitelighetsgrad), basert på bunnfauna 
(svært god), RAMi (svært dårlig)   
Kjemisk tilstand: udefinert.   
I risiko for å ikke oppnå miljømål innen 
2021. 
Påvirkes av landbruk (middels grad) 
 
Del av Figgjo lakseelv: 
Laks (moderat) og sjøørret (redusert). 
 
Antatt moderat økologisk tilstand, men del 
av viktig laksevassdrag gir middels til stor 
verdi. 

 
 
                    ▲ 
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Grunnvann   

353 Bjerkreim

 

Vannforekomst ID: 027-856-G 
Vanntype: grunnvann. 
Kvantitativ tilstand: udefinert.  
Kjemisk tilstand: udefinert. 
Mulig risiko for å ikke oppnå miljømål 
innen 2021. 
  
 

 
 
               ▲ 

354 Vikesund

 

 

Vannforekomst ID: 027-539-G 
Vanntype: grunnvann. 
Kvantitativ tilstand: udefinert.  
Kjemisk tilstand: udefinert. 
Mulig risiko for å ikke oppnå miljømål 
innen 2021. 
  
 
 
 
 
 
 
Registrerte brønner i NGUs database 
Granada.  

 

 
 
               ▲ 

355 Figgjovassdraget

 

Vannforekomst ID: 028-534-G 
Vanntype: grunnvann 
Kvantitativ tilstand: god    
Kjemisk tilstand: udefinert. 
Mulig risiko for å ikke oppnå miljømål 
innen 2021. 
  
 

 
 
               ▲ 
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356 Auestad

 

 

Vannforekomst ID: 028-10-G 
Vanntype: grunnvann 
Kvantitativ tilstand: udefinert    
Kjemisk tilstand: udefinert. 
Mulig risiko for å ikke oppnå miljømål 
innen 2021. 
  
 
 
 
 
 
Registrerte brønner i NGUs database 
Granada.  

 

 
 
               ▲ 

 

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 om geoforekomsten er hentet fra www.ngu.no. Lokalitetene er vist i Figurene 
14, 15 og 16. 
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Figur 14. Oversiktskart over viktige lokaliteter for geologisk naturarv basert på løsmassekart.  
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Figur 15. Oversiktskart over viktige lokaliteter for geologisk naturarv basert på berggrunnskart.  
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Tabell 12. Viktige lokaliteter for Geologisk naturarv. 

ID Delområde navn Verdibegrunnelse KU-verdi 

406 Bjerkreim

 

Vernestatus: Ikke vernet 

Verneverdi: Meget verneverdig område av 

lokal betydning 

I Bjerkreim sentrum er det masser av sand og 
grus som danner store flater få meter over 
Ørsdalsvatnet og Odlandshølen.  Dette er en 
lokal morenerygg, forøvrig en sandur, dvs. at 
det er masser som er dannet av smeltevann fra 
en isbre, og som har hopet seg opp til over et 
vann-nivå. Hele området bør sikres mot store 
inngrep slik at det gis muligheter til å 
undersøke avsetningene og kvartærhistorien 
nærmere. Lokaliteten er vurdert som middels 
til stor verdi. 
 

 
 
                     ▲ 

407 Odlandshølen

 

Vernestatus: Ikke vernet 

Verneverdi: Faglig verdifull lokalitet 

 

Fra Magma Geopark sin ekskursjonsguide, 
Wilson, J.R et.al. 2008.  
 

Stopp 9. 
 
Flere store xenolitter av anortositt. 
 

 
 
        ▲ 

408 Svelavatnet 

 

Vernestatus: Ikke vernet 

Verneverdi: Verneverdig område av lokal 

betydning 

Meget stor moreneavsetning som nesten 
stenger av dalen i et par hundre meters 
lengde. Breen som lå her har vært delvis 
ansvarlig for de glasifluviale massene lenger 
syd (se omtale av Bjerkreim). Avsetningen 
bør derfor sikres for videre forskning. Den 
delen av avsetningen som ligger østenfor 
elven bør vernes mot masseuttak. Den kan 
bebygges spredt med hytter. Lokaliteten er 
vurdert som middels til stor verdi 

 
 
                     ▲ 

 

9 
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Figur 16. Verdikart for geologisk naturarv Refsland-Ålgård.  
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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. 39 
naturtypelokaliteter er kartlagt, hvorav 20 er nye (ca. 51 %). 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. 

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

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

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

Direktoratet for naturforvaltning (2013). Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk 
mangfold. DN-håndbok 13, 2.utgave 2007. 

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

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/
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Vannportalen: www.vannportalen.no 

Vann-nett: www.vann-nett.no 

Verneplan for vassdrag: www.nve.no  

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 

http://www.vannportalen.no/
http://www.vann-nett.no/
http://www.nve.no/
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Dag Norman Sværi NOF 
Torborg Berge Fylkesmannen i Rogaland 
Roald Lomeland NOF  

 

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-landbruk Gjesdal kommune 
Gerd Siqveland Engelsgjerd Landburuksjef 
Ståle Svalestad Elveeierlag Hellanselva 
Roald Lomeland  
Jone Omedal Veg og utemiljø sjef Egersund 
Jon Østrem Lunde JFF 
Philip Mellison  
Per Chr. Salvesen Moi folkemuseum 
 Ålgård Buå AS 
Svein Torsland  
Per Christoffer Salvesen Lærer, fisker mye rundt Moi, Sira, lundevannet. 
Eier av Bens kafe, 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. 501 Odland: Årdalstjørna (BN0044927) 
Naturtype  Middels rik innsjø  
Utforming  Middels kalkrik innsjø i lavlandet 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten er beskrevet av John Bjarne Jordal 23.04.2018 basert på eget og andre sitt 
feltarbeid. Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) besøkte lokaliteten 9. 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 noen arter ble registrert i tillegg.  

Naturtypelokaliteten er en grunn og vegetasjonsrik innsjø med fast- og mykmatter, høystarrsump og 
helofytter. Enkelte artsfunn, som brunmyrak, er av biogeografisk interesse, og øker derfor verdien noe. 
Lokaliteten er også verdifull fordi den ligger i et distrikt med forsuring og få andre rike innsjøer.  På 
bakgrunn av dette er lokaliteten vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Figur 17.Middels kalkrik innsjø, utforming middels kalkrik innsjø i lavlandet fra Odland, Årdalstjørna (BN00044927 
og lokalitet 501). Foto: Per Gerhard Ihlen. 



Verdivurdering av naturmangfold for E39, Refsland - Ålgård 58 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

 

Lok. id. 502 Årdalstjørna vest (BN0044945) 
Naturtype  Rik barskog  
Utforming  Lågurt-furuskog 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble først beskrevet av John Bjarne Jordal i 2008 som kystfuruskog, 
utforming fuktig furu-hasselskog. Kystfuruskogene er ikke med i de reviderte fakta-arkene og den er 
derfor her klassifisert som rik barskog, utforming lågurt-furuskog. Lokaliteten ble også undersøkt av 
Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 9. juni 2015 i forbindelse med verdivurdering av tema 
naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for Statens vegvesen. Denne 
beskrivelsen er derfor en supplering til den utført av John Bjarne Jordal. Beskrivelse og verdisetting 
følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i den vestlige delen av Årdalen i Bjerkreim 
kommune. Lokaliteten ligger i et småkupert terreng og har både øst- og vestvendte lier. Mye av 
berggrunnen består gneis, men også av gabbro, anortositt og amfibolitt. Det er videre mye bart fjell og 
et tynt morenedekke over berggrunnen. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en rik barskog, utforming lågurt-
furuskog. Det må presiseres at avgrensningen er heterogen og at den inneholder svak lågurtskog, med 
store innslag av blåbærskog, bærlyngskog og lyngskog. Den svake lågurtskogen er vanligst i de lavest 
liggende delene, og spesielt nær vegen. Det er derfor her de biologiske verdiene er størst. 

Artsmangfold: Furu dominerer i tresjiktet og einer finnes i busksjiktet. Inne i mellom, og spesielt i de 
lavest liggende områdene ned mot veien i øst, er det også innslag av eik, hassel, osp og rogn. Her består 
feltsjiktet arter som indikerer svak lågurtmark, som for eksempel bringebær, gullris, hengeaks, 
hvitbladtistel, korsved, liljekonvall, markjordbær, skogfiol og vivendel. Ellers finnes vanlige arter for 
blåbærskoger, bærlyngskoger og lyngskoger. Av andre arter kan nevnes blåtopp, hengeving, ormetelg 
og trollhegg. Epifyttfloraen er artsfattig og består av vanlige arter. På bergveggene ble arter som 
firtannmose, rosettmellav og skjoldsaltlav registrert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er intakt, og det har foregått hogst her tidligere. 
Furuskogen er ung og det finnes læger og gadd med sprekkbark i lokaliteten. Det ligger også et hyttefelt 
i sør (Efteland hyttegrend). 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdiene er at området får ligge nokså urørt uten hogst, fysiske 
inngrep og treslagsskifte.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et landskap dominert av furuskog med 
innslag av lauvskog, beitemarker og små innsjøer. 

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten domineres av ung furu og bjørk på bærlyng- og blåbærmark, 
men det er også en del hassel på lågurtmark. I tillegg finnes enkelte ospebestand. Samlet sett er 
epifyttfloraen fattig og ingen rødlistearter ble registrert. Størrelsen på 311 daa, skogtilstanden og gode 
forekomster av læger og gadd trekker verdien opp. Det er også god topografisk variasjon med flere 
bergvegger. John Bjarne Jordal fremhever også at hassel og lågurtvegetasjon forekommer relativt 
sjeldent i fylket. På bakgrunn av dette er naturtypen vurdert som viktig (B-verdi). 
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Figur 18.Rik barskog, utforming lågurt-furuskog vest for Årdalstjørna (BN00044945 og lokalitet 502). Foto: Per 
Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 503 Årdalen nord  
Naturtype  Hagemark  
Utforming  Fattig hagemark med edellauvskog 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 9. 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 i Årdalen i Bjerkreim kommune. Berggrunnen 
består av gabbro, gneis og amfibolitt og løsmassene av breelvavsetninger. 

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

Artsmangfold: Tresjiktet består av eik og feltsjiktet av vanlige arter som gulaks, tepperot, tunrapp, 
smyle og småsyre. Epifyttfloraen på eik består av vanlige arter som barkragg, grå fargelav og matteflette. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er beitet og har god tilstand. Gjengroing ble ikke 
observert. 
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Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å opprettholde hevden i form av beite. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et landskap som består av innmark, 
lauvskoger og barskoger dominert av furu. Naturbeitemarker og hagemarker finnes flere steder i 
nærheten. 

Verdibegrunnelse: Lokaliteten er har god tilstand og er fortsatt i hevd med beite. Den inneholder ingen 
rødlistearter, men flere engarter. Videre er den liten og inneholder flere store og gamle eiketrær. Den er 
derfor vurdert som viktig (B-verdi). 

 
Figur 19. Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær nord for Årdalen (lokalitet 503). Foto: Per 
Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 504 Odland  
Naturtype  Viktig bekkedrag  
Utforming  Bekk i intensivt drevet kulturlandskap 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 9. 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 i Årdalen i Bjerkreim kommune. Berggrunnen 
består av gabbro, gneis og amfibolitt og løsmassene av breelvavsetninger. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er et viktig bekkedrag, utforming bekk i 
intensivt drevet kulturlandskap. Blåbærskog dominerer i naturtypen. 

Artsmangfold: Karplantefloraen er artsfattig og representativ for regionen. Tresjiktet er dominert av 
svartor og i tillegg finnes ask (VU), bjørk, eik, eple, selje og furu. I buskesjiktet er det spredte 
forekomster av einer og småasal (NT). I feltsjiktet ble vanlige arter som blåtopp, blåbær, hengeving, 
gullris, skogburkne og skogstjerne registrert. Epifyttfloraen er artsfattig og med dominans av vanlige 
arter som matteflette og grå fargelav. På stein i bekken er det rikelig med buttgråmose.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er intakt, men skogen er trolig ung og det er lite 
død ved her. Noe av skogsmarka er også beitet. I tillegg er den påvirket av enkelte utfyllinger fra veien. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå tekniske inngrep og redusert 
vannføring. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et småkupert landskap som består av 
innmark, hagemarker, lauvskoger og barskoger dominert av furu. Viktige bekkedrag finnes spredt i 
områdene i nærheten.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten er en bekk med fastmarkskog med dominans av boreale lauvtrær, mest 
svartor. Den er dominert av blåbærmark og er noe beitepåvirket. Rødlisteartene ask (VU) og småasal 
(NT) vokser spredt. På bakgrunn av dette er naturtypen vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 
Figur 20.Viktig bekkedrag, utforming bekk i intensivt drevet kulturlandskap ved Odland (lokalitet 504). Foto: Per 
Gerhard Ihlen. 
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Lok. id. 505 Tussafjellet nord 
Naturtype  Naturbeitemark  
Utforming  Fattig beite-eng 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 9. 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. Lokaliteten er skilt ut fra en større lokalitet kartlagt 
som oseanisk berg (BN00044934). 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på nordsiden av Tussafjellet i Bjerkreim kommune. 
Berggrunnen består av gabbro, gneis og amfibolitt og løsmassene av skredmateriale. Det er også verdt 
å merke seg at det finnes flere store blokker i lokaliteten, og siden lien er nordvendt gir dette potensial 
for fuktighetskrevende lav- og mosearter. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en naturbeitemark, utforming fattig beite 
eng. 

Artsmangfold: Vanlige karplanter som englodnegras, gulaks, engkvein, engrapp, kystmaure, ryllik og 
tepperot ble registrert. I tillegg er det kjent arter som fagerperikum, fingestarr, fjellsyre og grønnstarr 
herfra. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er intakt og beites av sau. Ingen gjengroing ble 
observert. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

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

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et småkupert landskap som består av 
innmark, hagemarker, lauvskoger og barskoger dominert av furu. Viktige bekkedrag finnes spredt i 
områdene i nærheten.  

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er stor, intakt og inneholder flere beitearter, men ingen sjeldne. 
Den er også intakt og stor. På bakgrunn av dette er den vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Lok. id. 506 Odlandshølen - Odlandsstø (BN0044934) 
Naturtype  Oseanisk berg  
Utforming  Sørlig oseanisk utforming 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten er beskrevet av John Bjarne Jordal 23.04.2018 basert på eget og andre sitt 
feltarbeid. Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) besøkte lokaliteten 9. juni 2015 i forbindelse med 
verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for Statens 
vegvesen. I den forbindelse ble naturbeitemarken skilt ut fra naturtypelokaliteten beskrevet av John 
Bjarne Jordal. I tillegg til lav- og moseartene nevnt av John Bjarne Jordal ble gullhårmose, rosenlav, 
rødmuslingmose og brun korallav registrert på steinblokker i nedre del. Disse artsregistreringene er 
sendt til Artskart. Naturtypelokaliteten har et stort areal og er artsrik, men inneholder ingen rødlistearter. 
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Store bergvegger og blokker er viktige for artsmangfoldet. Størrelsen og den topografiske variasjonen 
trekker verdien opp og lokaliteten er derfor vurdert som viktig (B-verdi). 

 
Figur 21. Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng ved Tussafjellet nord (lokalitet 505) i nedre del av bildet og 
oseanisk berg, sørlig oseanisk utforming ved Odlandshølen - Odlandsstø (BN00044934 og lokalitet 506), i øvre 
del av bildet. Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 507 Odlandshølen øst 
Naturtype  Naturbeitemark  
Utforming  Fattig beite-eng 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 9. 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. Lokaliteten er kartlagt fra avstand. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Odlandshølen i Bjerkreim kommune. 
Berggrunnen består av anortositt og løsmassene av usammenhengende og tynt morenedekke. Det er 
også verdt å merke seg at det finnes en del små knauser, stein og store blokker i lokaliteten. I tillegg 
finnes enkelte skogholt med bjørk. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en naturbeitemark, utforming fattig 
beite-eng. 

Artsmangfold: Vanlige karplanter typisk for naturbeitemarker finnes i lokaliteten. I tillegg er 
torvnavlesopp registrert her. 
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Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten beites av sau og er enkelte steder litt gjengrodd av 
bjørk. I tillegg er den negativt påvirket av noe bruk av kunstgjødsel.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

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

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

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er stor og inneholder enkelte vanlige beitearter. Små knauser 
og skogholt med bjørk er viktige elementer. Naturtypelokaliteten er negativt påvirket av noe bruk av 
kunstgjødsel. På bakgrunn av dette er den vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 
Figur 22.Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng ved Odlandshølen øst (lokalitet 507). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 508 Hamrane nordøst 
Naturtype  Hagemark  
Utforming  Fattig hagemark med edellauvtrær 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 9. 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. 
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nordøst for Hamrane i Bjerkreim kommune. 
Berggrunnen består av gabbro, gneis og amfibolitt og løsmassene av usammenhengende og tynt 
morenedekke. I tillegg finnes en del knauser og bergvegger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypelokaliteten er en hagemark, utforming fattig 
hagemark med edellauvtrær. Blåbær- og svak lågurtmark dominerer, og er tydelig beitepåvirket. 

Artsmangfold: Eik dominerer i tresjiktet og det er innslag av ask (VU) og bjørk. Feltsjiktet har vanlige 
arter som blåtopp, engkvein, gulaks, skogstjerne og smyle. I bunnsjiktet er det spredte forekomster av 
blåmose. Epifyttfloraen på eik er omtrent fraværende på grunn av algevekst på stammene, og bare 
barkragg, bitterlav, matteflette og Micarea lignaria ble registrert på eik. Bergveggene er også artsfattige. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er beitet og ingen gjengroing ble observert. 

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 landskap som består av innmark, 
lauv- og barskoger dominert av furu. Naturbeitemarker og hagemarker finnes flere steder i nærheten. 

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten består mest av unge eiketrær, den beites, inneholder flere 
engarter, men ingen rødlistearter ble registrert. Den er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 
Figur 23.Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær ved Hamrane nordøst (lokalitet 508). Foto: Per 
Gerhard Ihlen. 
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Lok. id. 509 Oretjørna (BN00044919) 
Naturtype  Kystmyr  
Utforming  Annen kystmyr 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten er beskrevet av John Bjarne Jordal 23.04.2018 basert på eget og andre sitt 
feltarbeid. Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) besøkte lokaliteten 9. 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 noen arter ble registrert i tillegg. 

Naturtypelokaliteten inkluderer både, myr, innsjø og en bekk. Fast- og mykmatter med vanlige 
karplanter dominerer. Myren har et stort potensial for sjeldne og eller rødlistede vannymfer og 
øyenstikkere. Lokaliteten er også beskrevet som viltområde. Naturtypelokaliteten er vurdert som viktig 
(B-verdi). 

 
Figur 24. Kystmyr, utforming annen kystmyr ved Oretjørna (BN00044919 og lokalitet 509). Foto: Per Gerhard 
Ihlen. 

 

Lok. id. 510 Galtadalen 
Naturtype  Naturbeitemark  
Utforming  Fattig beite-eng 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 9. juni 2015, i 
forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på 
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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 i Galtadalen i Bjerkreim kommune. Berggrunnen 
består av anortositt og løsmassene av bart fjell og et usammenhengende og tynt morenedekke. Det er 
også verdt å merke seg at det finnes en del små knauser, stein og store blokker i lokaliteten. I tillegg 
finnes enkelte individer med bjørk. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en naturbeitemark, utforming fattig 
beite-eng. 

Artsmangfold: Vanlige karplanter som englodnegras, gulaks, engkvein, engrapp, kystmaure, ryllik og 
tepperot ble registrert. Ruterøyksopp ble også funnet her. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten beites av sau og i tillegg er den negativt påvirket 
av noe bruk av kunstgjødsel. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

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

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

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten inneholder vanlige beitearter. Små knauser, stein og blokker 
er viktige elementer for biologisk mangfold. Naturtypelokaliteten er negativt påvirket av noe bruk av 
kunstgjødsel og er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 
Figur 25. Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng ved Galtadalen (lokalitet 510). Foto: Per Gerhard Ihlen. 



Verdivurdering av naturmangfold for E39, Refsland - Ålgård 68 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

 

Lok. id. 511 Gjedrem 
Naturtype  Hagemark  
Utforming  Fattig hagemark med edellauvtrær 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 10. 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 Gjerdrem i Bjerkreim kommune. Berggrunnen 
består av anortositt og løsmassene av breelvavsetninger. 

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

Artsmangfold: Tresjiktet består mest av eik og osp, men har også enkelte individer av bjørk, hassel og 
selje. Feltsjiktet består av bl.a. gulaks, engrapp, finnskjegg, rødsvingel og smyle og i bunnsjiktet finnes 
noe storkransmose. Osp har den mest artsrike epifyttfloraen med arter som liten lindelav, orelav, 
muslinglav og tunlav. På hassel ble Opegrapha varia registrert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er beitet og har god tilstand og ingen gjengroing 
ble ikke observert. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å opprettholde hevden i form av beite. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et landskap som består av innmark, 
lauvskoger og barskoger dominert av furu. Naturbeitemarker og hagemarker finnes flere steder i 
nærheten. 

Verdibegrunnelse: Lokaliteten er har god tilstand og er fortsatt i hevd med beite. Den inneholder ingen 
rødlistearter, men enkelte regionalt sjeldne epifytter som liten lindelav og orelav, og flere beitearter. 
Videre er den middels stor og inneholder flere store og gamle eiketrær. På bakgrunn av dette er den 
vurdert som viktig (B-verdi). 
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Figur 26. Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær ved Gjedrem (lokalitet 511). Foto: Per Gerhard 
Ihlen. 

 

Lok. id. 512 Geitreim (BN00000659, ny beskrivelse og avgrensning) 
Naturtype  Hagemark 
Utforming  Fattig hagemark med boreale trær 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Deler av naturtypelokaliteten var i Naturbase beskrevet som rik edellauvskog, men denne 
naturtypen finnes ikke her. En oppdatert kartelgegging er utført av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 
10. 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 sør for Mælaberget ved Geitreim i Bjerkreim 
kommune. Berggrunnen består av anortositt og løsmassene av morenemateriale med både 
usammenhengende og sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en hagemark, utforming fattig hagemark 
med boreale trær. Områdene som ikke er beitepåvirket domineres av blåbærmark. 

Artsmangfold: Svartor og bjørk dominerer i tresjiktet, men det er også innslag av eik og hassel. 
Karplantefloraen i feltsjiktet er artsfattig med vanlige arter som blåtopp, einstape, englodnegras og 
smyle. Epifyttfloraen er omtrent fraværende og bare vanlige arter som grå fargelav og matteflette ble 
registrert. 
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Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er beitet og har god tilstand, men er noe negativt 
påvirket av ferdsel og noe hogst er utført i lokalitetens nordlige del. Gjengroing ble ikke observert. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å opprettholde hevden i form av beite. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et landskap som består av innmark, 
naturbeitemark, hagemark og lauvskoger dominert av bjørk. 

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er dominert av yngre og eldre svartortrær og ser ut til å være i 
hevd med beite. Den er middels stor og inneholder bare vanlige arter. Den er negativt påvirket av hogst 
og ferdsel og er vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Figur 27. Hagemark, utforming fattig hagemark med boreale lauvtrær ved Geitreim (BN0000659 og lokalitet 512). 
Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 513 Vikeså: SV for Svelavatnet (BN00044964) 
Naturtype  Beiteskog  
Utforming  Skogsbeite i gamle boreale lauvskoger  
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten er beskrevet av John Bjarne Jordal 18.04.2008 basert på eget og andre sitt 
feltarbeid. Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) undersøkte lokaliteten på avstand 10. 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 utformingen er 
plassert der den passer best ut fra gitt beskrivelse. 
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Naturtypelokaliteten er dominert av bjørk og eik. Individene er yngre og bare enkelte er eldre. 
Lokaliteten er liten (27 daa) og inneholder vanlige arter. Den er negativt påvirket av hogst og 
granplantefelt. På bakgrunn av dette er den vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 
Figur 28. Beiteskog, utforming skogsbeite i gamle boreale lauvskoger ved Vikeså, sørvest for Svelavatnet 
(BN00044964 og lokalitet 513). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 514 Storrsheia, åsen på sørsiden av Storrsheivatnet 
(BN00044633) 

Naturtype  Kystlynghei  
Utforming  Kalkfattig, lite tørkeutsatt hei 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten er beskrevet av Jordal (2008). Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) undersøkte 
også lokaliteten 11. 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 (2008) er uendret, men utformingen er plassert der den passer best ut fra reviderte fakta-ark for 
naturtyper (2014), dvs. utforming kalkfattig, lite tørkeutsatt hei. I tillegg er det sendt enkelte 
registreringer av vanlige arter til Artskart. 

Naturtypelokaliteten er middels stor (388 daa) og består av vanlige arter i fuktheier. Bortsett fra svak 
gjengroing av bjørk og einer, er den relativ åpen. Den er også lite beitet. På bakgrunn av dette er den 
vurdert som lokalt viktig (C-verdi).  
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Figur 29. Kystlynghei, utforming kalkfattig, lite tørkeutsatt hei ved Storsheia, åsen på sørsiden av Storrsheivatnet 
(BN00044633 og lokalitet 514). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 515 Storsheia, myr ved Storrsheivatnet (BN00044632) 
Naturtype  Slåttemyr  
Utforming  Fattig slåttemyr 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten er beskrevet av Jordal (2008). Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) undersøkte 
også lokaliteten 11. 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 (2008) er uendret, men utformingen er plassert der den passer best ut fra reviderte fakta-ark for 
naturtyper (2014), dvs. utforming fattig slåttemyr. Det må bemerkes her at beitemyr er inkludert i 
slåttemyr (jf. fakta-ark og UN). Det er også sendt enkelte artsregistreringer av vanlige arter til Artskart. 

Naturtypelokaliteten er middels stor (43 daa) og er også en beitemyr. Myra har mange tuer som følge 
av beite og består av regionalt vanlige arter. Dette er også en utvalgt naturtype, men lokaliteten har 
redusert tilstand på grunn av noe drenering. På bakgrunn av dette er den vurdert som viktig (B-verdi). 

 

 

 



Verdivurdering av naturmangfold for E39, Refsland - Ålgård 73 
 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 
 

 
Figur 30. Slåttemyr, utforming fattig slåttemyr ved Storsheia, myr ved Storrsheivatnet (BN00044632 og lokalitet 
515). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 516 Storsheia, nordsiden av Storrsheivatnet (BN00044634) 
Naturtype  Kystlynghei  
Utforming  Kalkfattig, lite tørkeutsatt hei 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten er beskrevet av Jordal (2008). Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) undersøkte 
også lokaliteten 11. 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 (2008) er uendret, men utformingen er plassert der den passer best ut fra reviderte fakta-ark for 
naturtyper (2014), dvs. utforming kalkfattig, lite tørkeutsatt hei. 

Naturtypelokaliteten er middels stor (364 daa) og består av vanlige arter i fuktheier. Den har redusert 
tilstand på grunn av gjengroing av bjørk og et plantefelt med sitkagran, og er derfor vurdert som lokalt 
viktig (C-verdi). Dette er også i samsvar med Jordal (2008). 
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Figur 31. Kystlynghei, utforming kalkfattig, lite tørkeutsatt hei ved Storsheia, ved Storsheia, nordsiden av 
Storrsheivatnet (BN00044634 og lokalitet 516). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 517 Uadal 
Naturtype  Naturbeitemark 
Utforming  Fattig beite-eng 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 11. 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 Uadal i Bjerkreim kommune. Berggrunnen 
består av bl.a. glimmergneis og amfibolitt og løsmassene av bart fjell og morenemateriale med et 
sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet. Det er også verdt å merke seg at det også ligger 
en del stein i lokaliteten. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en naturbeitemark, utforming fattig 
beite-eng. 

Artsmangfold: Vanlige karplanter som engreverumpe, gulaks, engkvein, engrapp, tepperot og vanlig 
arve ble registrert i naturtypelokaliteten. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten beites av sau. Den er trolig noe negativt påvirket 
av bruk av kunstgjødsel.  
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Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

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

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 (49 daa) og inneholder flere vanlige beitearter. Små 
knauser er viktige elementer for biologisk mangfold. Naturtypelokaliteten er negativt påvirket av noe 
bruk av kunstgjødsel og er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 
Figur 32. Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng ved Uadal (lokalitet 517). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 518 Vardafjellet vest 
Naturtype  Kystlynghei  
Utforming  Kalkfattig, tørkeutsatt hei 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 11. 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 Vardafjellet i Bjerkreim kommune. 
Berggrunnen består av glimmergneis og amfibolitt og løsmassene av bart fjell og morenemateriale med 
et usammenhengende eller tynt dekke. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er en kystlynghei, utforming kalkfattig 
kysthei. Den er også tørkeutsatt. 

Artsmangfold: Feltsjiktet består av vanlige arter som for eksempel blåbær, blåtopp, klokkelyng og 
røsslyng i feltsjiktet og einer i busksjiktet. I bunnsjiktet er det rikelig med heigråmose. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Kystlyngheien har et stort areal. Bruken er begrenset og det er få tegn 
til gjengroing. 

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 er stor (219 daa) og består av vanlige arter i tørre lyngheier. 
Den har redusert tilstand fordi lyngbrenning ser ut til å ha opphørt. Det er også begrenset beite her. På 
bakgrunn av dette er lokaliteten vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Figur 33. Kystlynghei, utforming kalkfattig, tørkeutsatt hei ved Vardafjellet vest (lokalitet 518). Foto: Per Gerhard 
Ihlen. 
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Lok. id. 519 Vaule nord 
Naturtype  Hagemark 
Utforming  Fattig hagemark med boreale trær 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 11. juni og 7. 
august 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 Vaule og sør for Vauleknuten i Bjerkreim 
kommune. Berggrunnen består av mest av gneis og med innslag av amfibolitt, mens løsmassene består 
av bart fjell og morenemateriale, stedvis med stor mektighet. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en hagemark, utforming fattig hagemark 
med boreale trær. Områdene som ikke er beitepåvirket domineres av blåbærmark. Det er også inkludert 
noen ikke tresatte beiteområder i lokaliteten. 

Artsmangfold: Bjørk dominerer i tresjiktet, men det er også innslag av eik, hassel, osp og rogn. 
Karplantefloraen i feltsjiktet er artsfattig med vanlige arter som bjønnkam, blåtopp, einstape, 
englodnegras, fingerstarr, fjellmarikåpe, gauksyre, gulaks, kystmaure, tveskjeggveronika og smyle. På 
stein finnes f.eks. heigråmose og kystjamnemose. Epifyttfloraen er omtrent fraværende og bare vanlige 
arter som grå fargelav og matteflette ble registrert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er beitet og har god tilstand, men er noe negativt 
påvirket av ferdsel og noe gjengroing, spesielt i den vestlige delen. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å opprettholde hevden i form av beite. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et landskap som består av innmark, 
naturbeitemark, hagemark, kystlyngheier og lauvskoger dominert av bjørk. 

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er dominert av yngre bjørketrær og er i hevd med beite. Den 
er middels stor og inneholder bare vanlige arter. Den er litt påvirket av ferdsel og gjengroing. På 
bakgrunn av dette er lokaliteten vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
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Figur 34. Hagemark, utforming fattig hagemark med boreale lauvtrær ved Vaule nord (lokalitet 519). Foto: Per 
Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 520 Kydlandsfjellet/Holmafjellet (BN00044649) 
Naturtype  Kystlynghei  
Utforming  Kalkfattig, lite tørkeutsatt hei 
Verdi Svært viktig (A-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten er beskrevet av Jordal (2008). Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) undersøkte 
også lokaliteten 11. 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 (2008) er uendret, men utformingen er plassert der den passer best ut fra reviderte fakta-ark for 
naturtyper (2014), dvs. utforming kalkfattig, lite tørkeutsatt hei. 

Naturtypelokaliteten er stor (hele 8668 daa) og består mest av vanlige heiarter, men også av fjellarter og 
kystarter. Den er intakt, har et godt beitetrykk, og inngår i et større helhetlig kulturlandskap. På bakgrunn 
av dette er lokaliteten vurdert som svært viktig A-verdi), noe som også er i samsvar med Jordal (2008). 
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Figur 35. Kystlynghei, utforming kalkfattig, lite tørkeutsatt hei ved Kydlandsfjellet/Holmafjellet (BN00044649 og 
lokalitet 520). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 521 Kydland (BN0044945) 
Naturtype  Viktig bekkedrag  
Utforming  Bekk i intensivt drevet kulturlandskap 
Verdi Lokalt viktig (B-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten er beskrevet av Tysse (2002). Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) undersøkte også 
lokaliteten 11. juni 2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 
strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for Statens vegvesen. Avgrensningen og beskrivelsen til 
Tysse (2002) er uendret, men noen arter er funnet i tillegg og levert til Artskart. 

Naturtypelokaliteten er middels stor (62 daa) og består av et elveløp med frodig lauvskog. Her er også 
rikelig med helofytter og noe myr. Bare vanlige karplanter og moser ble registrert. Den er negativt 
påvirket av en del platanlønn. Naturtypelokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C-verdi), noe som er 
lavere enn Tysse (2002). 
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Figur 36. Viktig bekkedrag ved Kydland (BN00037857 og lokalitet 521). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 522 Gautledal nord 
Naturtype  Hagemark  
Utforming  Rik hagemark med edellauvtrær 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 11. 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 Gautledal i Gjesdal kommune. Berggrunnen 
består av gneis og løsmassene av bart fjell og morenemateriale, stedvis med stor mektighet.   

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypelokaliteten er en hagemark, utforming rik 
hagemark med edellauvtrær. Det må bemerkes at lokaliteten for det meste består av svak lågurtmark og 
ikke lågurtmark. 

Artsmangfold: Naturtypelokaliteten er dominert av hassel og har innslag av eik, osp og svartor. Floraen 
i feltsjiktet består av arter vanlige for regionen, og av eksempler kan nevnes gauksyre, gulaks, hengeaks, 
hengeving, legeveronika, skogfiol, smyle, tepperot. Epifyttfloraen er artsfattig med f.eks. grå fargelav 
og rosettmellav på svartor, men rikelig med hasselrurlav (NT) på hassel. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er beitet og skogen er trolig ung. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 
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Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å opprettholde hevden i form av beite. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et landskap som består av innmark, 
kystlyngheier, lauvskoger og barskoger dominert av furu. Naturbeitemarker og hagemarker finnes flere 
steder i nærheten. 

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er dominert av hassel og har innslag av eik, osp og svartor. 
Den beitepåvirket og er på svak lågurtmark. Floraen består av arter vanlige for regionen, men 
hasselrurlav (NT) vokser rikelig på hassel. På bakgrunn av dette, og fordi det er få lokaliteter på (svak) 
lågurtmark, gjør at lokaliteten er derfor vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Figur 37. Hagemark, utforming rik hagemark med edellauvtrær ved Gautledal nord (lokalitet 522). Foto: Per 
Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 523 Gautledal nordøst 
Naturtype  Store, gamle trær 
Utforming  Eik 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 11. 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 nordøst for Gautledal i Gjesdal kommune. 
Berggrunnen består av gneis og løsmassene av et tynt dekke. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av ett stort og gammelt tre, 
utforming eik. Treet er ca. 1,4 m i brysthøydediameter og står på blåbærmark i en skog dominert av 
bjørk. 

Artsmangfold: Bare vanlige arter som matteflette og sølvkrittlav ble registrert på bark. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Eiketreet er omgitt av en relativt ung skog dominert av bjørk på 
blåbærmark. Treet er gammelt, har en del sprekkbark, noe død ved (greiner), men ingen hulrom, og det 
ser ut til å være intakt. Ingen synlige påvirkninger ble observert. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: For å ivareta og utvikle naturverdiene må treet spares. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et landskap som består av innmark, 
kystlyngheier, lauvskoger og barskoger dominert av furu. Naturbeitemarker og hagemarker finnes flere 
steder i nærheten. 

Verdibegrunnelse: Treet er gammelt og intakt. Det har en del sprekkbark, er uten hulrom og vedmold, 
inneholder bare enkelte partier med død ved (greiner). Ingen rødlistearter ble registrert. På bakgrunn av 
dette er det vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Figur 38. Store, gamle trær, utforming eik Gautledal nordøst (lokalitet 523). Foto: Per Gerhard Ihlen. 
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Lok. id. 524 Søylandsdalen (BN00037880) 
Naturtype  Viktig bekkedrag  
Utforming  Bekk i intensivt drevet kulturlandskap 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er beskrevet av Tysse (2002). Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 
undersøkte også lokaliteten 19. juni 2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for 
E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for Statens vegvesen. Avgrensningen til Tysse (2002) 
er uendret, men verdien er justert fra svært viktig (A-verdi) til viktig (B-verdi). Naturtypebeskrivelsen 
er oppdatert etter ny mal. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Søylandsdalen i Gjesdal kommune. Berggrunnen 
består av gneis og løsmassene av et sammenhengende dekke av morenemateriale, stedvis med stor 
mektighet. Ved utløpet består løsmassene av elve- og bekkeavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er et viktig bekkedrag, utforming bekk i 
intensivt drevet kulturlandskap. 

Artsmangfold: Naturtypelokaliteten har en variert elve- og kantvegetasjon. I kantsonen finnes ofte trær 
og busker som rogn, ørevier, svartor og bjørk. Av fuktighetskrevende karplanter kan nevnes bukkeblad, 
elvesnelle, mjødurt, pors og soleiehov. Enkelte steder har også litt torvdannelse og her ble duskull, 
torvull og kystmyrklegg registrert. På stein i bekken dominerer klobekkemose med buttgråmose inne i 
mellom. I tillegg finnes det rikelig med kjølelvemose nedsenket i bekken. Naturtypen er fuglerik med 
bl.a. sangsvaner om vinteren. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er intakt, men trær og busker her er trolig unge og 
det er lite død ved. Noe av skogsmarka er også beitet. I tillegg er den påvirket av enkelte utfyllinger fra 
veien. 

Fremmede arter: Platanlønn vokser rikelig flere steder. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå tekniske inngrep og redusert 
vannføring. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et småkupert landskap som består av 
innmark, hagemarker, lauvskoger og barskoger dominert av furu. Viktige bekkedrag finnes spredt i 
områdene i nærheten.  

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er middels stor (237 daa) og består av et langt og 
meandrerende elveløp med frodig lauvskog og variert helofyttflora. Det er også noe innslag av myr. 
Vanlige karplanter og kryptogamer for regionen ble registrert. Den er negativt påvirket av platanlønn. 
På bakgrunn av dette er naturtypelokaliteten vurdert som viktig (B-verdi). Dette er en nedjustering av 
verdien i forhold til Tysse (2002). 
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Figur 39. Viktig bekkedrag i Søylandsdalen (BN00037880 og lokalitet 524). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 525 Søylandsdalen vest for europavegen (BN00044560) 
Naturtype  Kystlynghei  
Utforming  Kalkfattig, lite tørkeutsatt hei 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten er beskrevet av Jordal (2008). Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) undersøkte 
lokaliteten på avstand 19. 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 (2008) er uendret, men utformingen er plassert der den passer best ut fra reviderte fakta-ark for 
naturtyper (2014), dvs. utforming kalkfattig, lite tørkeutsatt hei. 

Naturtypelokaliteten er middels stor (146 daa) og utgjør et intakt heiområde som fremdeles blir beitet. I 
tillegg er det små myrområder her. Den er også en del av et større heilandskap og er registrert som et 
nasjonalt verdifullt kulturlandskap og lokaliteten er derfor vurdert som viktig (B-verdi). 
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Figur 40. Kystlynghei, utforming kalkfattig, lite tørkeutsatt hei i Søylandsdalen, vest for europavegen 
(BN00044560 og lokalitet 525). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 526 Søylandsdalen, sørøstre del (BN0004459) 
Naturtype  Kystlynghei  
Utforming  Kalkfattig, lite tørkeutsatt hei 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten er beskrevet av Jordal (2008). Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) undersøkte 
lokaliteten 19. 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 (2008) er uendret, men utformingen er plassert der den passer best ut fra reviderte fakta-ark for 
naturtyper (2014), dvs. utforming kalkfattig, lite tørkeutsatt hei. 

Naturtypelokaliteten er middels stor (149 daa) og utgjør et intakt heiområde som fremdeles blir beitet. I 
tillegg er det fattigmyrer og bjørkeskoger her. Den er også registrert som et nasjonalt verdifullt 
kulturlandskap. Beitemarksoppen rød honningvoksopp (VU) er registrert herfra. På bakgrunn av dette 
er naturtypen vurdert som viktig (B-verdi). 
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Figur 41. Til høyre i bildet: Kystlynghei, utforming kalkfattig, lite tørkeutsatt hei i Søylandsdalens sørøstre del 
(BN00044559 og lokalitet 526). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 527 Søylandsdalen, nordøstre del (BN0004458) 
Naturtype  Naturbeitemark 
Utforming  Fattig beite-eng 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten er beskrevet av Jordal (2008). Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) undersøkte 
lokaliteten 19. juni 2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 
strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for Statens vegvesen.  Beskrivelsen og verdivurderingen til 
Jordal (2008) er uendret, men lokaliteten er utvidet et stykke mot øst. Utformingen er også plassert der 
den passer best ut fra reviderte fakta-ark for naturtyper (2014), dvs. utforming fattig beite-eng. Noen 
arter er også registrert i tillegg til de nevnt av Jordal (2008). De er sendt til Artskart. 

Naturtypelokaliteten er liten (54 daa), intakt og inneholder arter som indikerer lite gjødsling. I tillegg er 
det kjent flere vokssopparter herfra. Avgrensningen er noe justert mot øst. Verdisettingen følger den til 
Jordal (2008), dvs. viktig (B-verdi). 
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Figur 42. Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng i Søylandsdalens nordøstre del (BN00044558 og lokalitet 
527). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 528 Oppsal nord 
Naturtype  Naturbeitemark  
Utforming  Fattig beite-eng. 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 19. 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 Oppsal i Gjesdal kommune. Berggrunnen 
består av gneis og løsmassene av elve- og bekkeavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en naturbeitemark, utforming fattig 
beite-eng. 

Artsmangfold: Vanlige karplanter som engkarse, engrapp, engsoleie, hvitkløver, knereverumpe, 
mjødurt, rødsvingel, tunrapp og vanlig arve ble registrert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er på 7,8 daa og i hevd ved beite av kyr. Ingen 
gjengroing ble observert. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 
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Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å fortsette med tradisjonell drift. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et landskap som består av innmark, 
naturbeitemark, hagemark, kystlyngheier og lauvskoger dominert av bjørk. 

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er liten (7,8 daa), inneholder flere beitearter, beites av kyr, og 
er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Figur 43. Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng nord for Oppsal (lokalitet 528). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 529 Gompen sør 
Naturtype  Hagemark  
Utforming  Fattig hagemark med edellauvtrær 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 19. juni og 30. juli 
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 sør for Gompen i Gjesdal kommune. Berggrunnen 
består av gneis og løsmassene av et sammenhengende dekke av morenemateriale, stedvis med stor 
mektighet. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypelokaliteten er en hagemark, utforming fattig 
hagemark med edellauvtrær. 
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Artsmangfold: Tresjiktet består av store eiketrær, og noe hassel og osp, og feltsjiktet av vanlige arter 
som blåklokke, blåknapp, gulaks, tepperot og smyle. Epifyttfloraen på eik er artsfattig og består av 
vanlige arter som muslinglav, grå fargelav, kystbustehette, matteflette, sølvkrittlav og en hårstjerneart. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er beitet og har god tilstand. Gjengroing ble ikke 
observert. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å opprettholde hevden i form av beite. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et landskap som består av innmark, 
naturbeitemark, hagemark, kystlyngheier og lauvskoger dominert av bjørk. 

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er dominert av eik og har innslag av osp. Den er beitepåvirket 
og holdes i hevd. Svak lågurtmark dominerer og floraen består av arter vanlige for regionen og er derfor 
vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Figur 44. Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær sør for Gompen (lokalitet 529). Foto: Per 
Gerhard Ihlen. 
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Lok. id. 530 Hellesvatnet øst 
Naturtype  Hagemark  
Utforming  Fattig hagemark med edellauvtrær 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 30. juli 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 Hellesvatnet, ved Kyllingstad, i Gjesdal 
kommune. Berggrunnen består av gneis og løsmassene av et sammenhengende dekke av 
morenemateriale, stedvis med stor mektighet. Det er også en del stein og blokker i lokaliteten. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypelokaliteten er en hagemark, utforming fattig 
hagemark med edellauvtrær. Blåbær- og svak lågurtmark dominerer, og er tydelig beitepåvirket. 

Artsmangfold: Tresjiktet består av eik og noe bjørk, hassel og rogn. I feltsjiktet finnes vanlige arter 
som bjønnkam, blåbær, blåtopp, fingerstarr, gauksyre, gulaks, tepperot, smyle og vivendel. På stein og 
blokker vokser f.eks. bergpolstermose, rottehalemose og kystkransmose. Epifyttfloraen på eik er 
artsfattig og består av vanlige arter som f.eks. grå fargelav, hjelmblæremose, matteflette, musehalemose, 
putevortelav og rottehalemose. På hassel ble matteblæremose, vanlig skriftlav, Micarea lignaria og 
Opegrapha sp. registrert. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er beitet, men svakt gjengrodd.   

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å opprettholde hevden i form av beite. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et landskap som består av innmark, 
naturbeitemark, hagemark, kystlyngheier og lauvskoger dominert av bjørk. 

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er dominert av eik og består mest av blåbær- og svak 
lågurtmark. Den er beitepåvirket og holdes i hevd, men er artsfattig og er derfor vurdert som lokalt viktig 
(C-verdi). 

 

Lok. id. 531 Tøgjefjellet sørøst 
Naturtype  Hagemark  
Utforming  Fattig hagemark med edellauvtrær 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 30. juli 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. 
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sørøst for Tøgjefjellet, ved Kyllingstad, i Gjesdal 
kommune. Berggrunnen består av gneis og løsmassene av bart fjell og et sammenhengende dekke av 
morenemateriale, stedvis med stor mektighet. Det er også en del stein og blokker i lokaliteten. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypelokaliteten er en hagemark, utforming fattig 
hagemark med edellauvtrær. Blåbær- og svak lågurtmark dominerer, og er tydelig beitepåvirket. 

Artsmangfold: Tresjiktet består av relativt storvokste eiker og noe bjørk. I feltsjiktet finnes vanlige 
arter som engrapp, gulaks, hvitkløver, tunrapp, smyle og småsyre. Epifyttfloraen på eik er artsfattig og 
består av vanlige arter som f.eks. barkragg, grå fargelav, matteflette og putevortelav. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er beitet og har god tilstand. Gjengroing ble ikke 
observert. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å opprettholde hevden i form av beite. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et landskap som består av innmark, 
naturbeitemark, hagemark, kystlyngheier og lauvskoger dominert av bjørk. 

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er dominert av relativt storvokste eiker. Den er beitepåvirket 
og holdes i hevd, men er artsfattig og er derfor vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Lok. id. 532 Tøgjefjellet 
Naturtype  Kystlynghei  
Utforming  Kalkfattig, tørkeutsatt hei 
Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 30. juli 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 Tøgjefjellet, ved Kyllingstad, i Gjesdal 
kommune. Berggrunnen består av gneis og løsmassene av bart fjell og et sammenhengende dekke av 
morenemateriale, stedvis med stor mektighet. Det er også en del stein og blokker i lokaliteten. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er en kystlynghei, utforming kalkfattig 
kysthei. Den er også tørkeutsatt. Naturtypen er under noe tvil klassifisert som kystlynghei fordi det er et 
sparsomt dekke med lyng. 

Artsmangfold: Feltsjiktet består av vanlige arter som for eksempel blåbær, blåklokke, einstape, 
finnskjegg, fjellmarikåpe, gulaks, klokkelyng, kystmaure, legeveronika, smyle, tepperot og 
tveskjeggveronika i feltsjiktet. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er liten (54 daa), beitet og har god tilstand. 
Gjengroing ble ikke observert. Det er også et steingjerde her. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 
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Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å opprettholde hevden i form av beite. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et landskap som består av innmark, 
naturbeitemark, hagemark, kystlyngheier og lauvskoger dominert av bjørk. 

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er liten (54 daa) og utgjør et heiområde som blir beitet. Svakt 
intensivt preg i nedre del gjør at den er vurdert som lokalt viktig (C- verdi). 

 

Figur 45. Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær sørøst for Tøgjefjellet (lokalitet 531), nederst i 
bildet og kystlynghei, utforming kalkfattig, tørkeutsatt hei, øverst i bildet (lokalitet 532). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 533 Auestad sørøst 
Naturtype  Hagemark 
Utforming  Fattig hagemark med edellauvtrær 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 30. og 31. juli 
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 sørøst for Auestad i Gjesdal kommune. Berggrunnen 
består av gneis og løsmassene for det meste av breelvavsetninger. I tillegg finnes bart fjell og et 
sammenhengende dekke av morenemateriale, stedvis med stor mektighet. Det er også innslag av stein 
og blokker i lokaliteten. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypelokaliteten er en hagemark, utforming fattig 
hagemark med edellauvtrær. Blåbær- og svak lågurtmark dominerer, og er tydelig beitepåvirket. 

Artsmangfold: Tresjiktet består av relativt storvokste eiker og noe bjørk og osp. I feltsjiktet finnes 
vanlige arter som blåtopp, einstape, engrapp, fugletelg, gulaks (mye), maiblom, tepperot, tunrapp, 
smyle, storsyre og sølvbunke. Noen av områdene som beites, spesielt i vest, har også innslag av 
høymoler og stornesle. Epifyttfloraen på eik er artsfattig og består av vanlige arter som f.eks. barkragg, 
grå fargelav, matteflette, musehalemose og sølvkrittlav. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er stor (24 daa) og store deler av den, spesielt i 
vestlige del, er beitet og har god tilstand. I den østlige delen er det fortsatt beitepreg, men denne delen 
er mer preget av gjengroing. Det er også et gjerde her som skiller naturtypen i to. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å opprettholde hevden i form av beite. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et landskap som består av innmark, 
naturbeitemark, hagemark, kystlyngheier og lauvskoger dominert av bjørk. 

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten har et stort areal (24 daa) og er dominert av relativt storvokste 
eiker. Den er beitepåvirket og holdes i hevd og det er flere partier med svak lågurtmark, men den er 
artsfattig. På bakgrunn av dette er lokaliteten vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Figur 46. Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær sørøst for Auestad (lokalitet 533). Foto: Per 
Gerhard Ihlen. 
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Lok. id. 534 Husafjellet nordvest 
Naturtype  Hagemark  
Utforming  Fattig hagemark med edellauvtrær 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 31. juli 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 nordvest for Husafjellet i Gjesdal kommune. 
Berggrunnen består av gneis og løsmassene av bart fjell og et sammenhengende dekke av 
morenemateriale, stedvis med stor mektighet. Det er også innslag av stein og blokker i lokaliteten. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypelokaliteten er en hagemark, utforming fattig 
hagemark med edellauvtrær. Blåbærmark dominerer, det er innslag av svak lågurtmark, og lokaliteten 
er tydelig beitepåvirket. 

Artsmangfold: Tresjiktet består av relativt storvokste eiker og noe bjørk og rogn. I feltsjiktet finnes 
vanlige arter som blåbær, blåklokke, blåtopp, einstape, engrapp, engkvein, gauksyre, gulaks, kystmaure, 
småsyre, storsyre, sølvbunke, smyle og tepperot. Epifyttfloraen på eik er artsfattig og består av vanlige 
arter som f.eks. barkragg, bristlav, grå fargelav, kystbustehette, kysttvebladmose, matteflette, 
musehalemose og sølvkrittlav. På stein vokser det rikelig med kystpute. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er stor (39 daa) og store deler av den er beitet og 
har god tilstand og enkelte steder er mer preget av gjengroing. Det er også et steingjerder, stier og 
traktorveier her. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å opprettholde hevden i form av beite. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et landskap som består av innmark, 
naturbeitemark, hagemark, kystlyngheier og lauvskoger dominert av bjørk. 

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er dominert av relativt storvokste eiker. Store deler av 
lokaliteten er beitepåvirket og holdes i hevd. I tillegg er det enkelte partier med svak lågurtmark, men 
skogen er artsfattig. På bakgrunn av dette er naturtypelokaliteten vurdert som viktig (B-verdi). 
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Figur 47. Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær nordvest for Husafjellet (lokalitet 534). Foto: Per 
Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 535 Klugsvatn (BN00037852) 
Naturtype  Åpen flommark  
Utforming  Mudderbank 
Verdi Sært viktig (A-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 31. juli 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. Lokaliteten var tidligere en del av BN00037852, 
Klugevatnet, men er her skilt ut som en egen enhet. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i sørenden av Klugsvatnet i Gjesdal kommune. 
Berggrunnen består av gneis og løsmassene av breelvavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en åpen flommark, utforming 
mudderbank.  

Artsmangfold: Evjesoleie dominerer og det er innslag av brasmegras, grøftesoleie, ryllsiv og 
vassrørkvein. Lokaliteten inneholder, og har potensial for, flere "pusleplanter" som bør undersøkes 
nærmere.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten ser ut til å ha god tilstand og ingen negative 
påvirkninger ble observert. Området benyttes også som hestebeite. 
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Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

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

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et landskap som består av innmark, 
naturbeitemark, hagemark, kystlyngheier og lauvskoger dominert av bjørk. 

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er 46 daa og åpen med mye brasmegras og evjesoleie. Bortsett 
fra at lokaliteten til tider beites av hest, ble det ikke registrert andre påvirkninger. Lokaliteten er vurdert 
som svært viktig (A-verdi). 

 

Figur 48. Åpen flommark, utforming mudderbank ved Klugsvatnet (BN00037852 og lokalitet 535). Foto: Per 
Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 536 Klugsvatnet sør I (tidligere del av BN00037813) 
Naturtype  Flommarkskog 
Utforming  Flompåvirket vier- og bjørkeskog 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 31. juli 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. Lokaliteten var tidligere en del av BN00037813 
(andre viktige forekomster), Klugjevatnet, men er her skilt ut som en egen enhet. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i sørenden av Klugsvatnet i Gjesdal kommune. 
Berggrunnen består av gneis og løsmassene av breelvavsetninger. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en flommarkskog, utforming 
flompåvirket bjørke- og vierskog. 

Artsmangfold: Tre- og busksjiktet består av ask (VU), bjørk, hassel, hegg, lappvier, rogn, selje og 
ørevier. Av arter fra feltsjiktet kan nevnes bekkeblom, blåtopp, bringebær, bukkeblad, elvesnelle, 
engsoleie, grøftesoleie, flaskestarr, hvitbladtistel, kattehale, knappsiv, mannasøtgras, mjødurt, pors, 
skogburkne, strandrør og vendelrot. Lokaliteten er også et viktig fugleområde. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er på 30 daa, og bortsett fra to broer, er den intakt. 

Fremmede arter: Det finnes noe platanlønn i lokaliteten. 

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

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et landskap som består av innmark, 
naturbeitemark, hagemark, kystlyngheier og lauvskoger dominert av bjørk. 

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er 30 daa, består av mange ulike buskarter og er et viktig 
fugleområde. Den er negativt påvirket av platanlønn. Det finnes også to broer i lokaliteten. Bare vanlige 
karplanter ble registrert. På bakgrunn av dette er naturtypelokaliteten vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Figur 49. Flommarkskog, utforming flompåvirket bjørke- og vierskog i sørenden av Klugsvatnet (tidligere del av 
BN00037852, nå lokalitet 536). Foto: Per Gerhard Ihlen. 
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Lok. id. 537 Klugsvatnet sør (tidligere del av BN00037813) 
Naturtype  Vannkantsamfunn  
Utforming  Takrør-sivaks-sump 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 31. juli 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. Lokaliteten var tidligere en del av BN00037813 
(andre viktige forekomster), Klugjevatnet, men er her skilt ut som en egen enhet. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i sørenden av Klugsvatnet i Gjesdal kommune. 
Berggrunnen består av gneis og løsmassene av breelvavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er et vannkantsamfunn, utforming takrør-
sivaks-sump. 

Artsmangfold: Naturtypelokaliteten er dominert av takrør og er et viktig fugleområde. 

Bruk, tilstand og påvirkning: 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Naturtypelokaliteten er liten (5,7 daa) og intakt. 

Del av helhetlig landskap: Det beste for naturtypelokaliteten er å unngå inngrep. 

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er liten (5,7 daa), domineres av takrør. Den er intakt og et 
viktig fugleområde. I tillegg er naturtypen sjelden i regionen og lokaliteten er derfor vurdert som viktig 
(B-verdi). 
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Figur 50. Midtre del av bildet: Vannkantsamfunn, utforming takrør-sivaks-sump i sørenden av Klugsvatnet 
(tidligere del av BN00037852, nå lokalitet 537). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 538 Klugsvatnet nord 
Naturtype  Åpen flommark  
Utforming  Mudderbank 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 31. juli 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 i nordenden av Klugsvatnet i Gjesdal kommune. 
Berggrunnen består av gneis og løsmassene av breelvavsetninger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en åpen flommark, utforming 
mudderbank.  

Artsmangfold: Evjesoleie dominerer og det er innslag av brasmegras, brønnkarse, elvesnelle, 
grøftesoleie, nyseryllik, ryllsiv, trådsiv, strandrør og vassrørkvein. Lokaliteten inneholder, og har 
potensial for, flere "pusleplanter" som bør undersøkes nærmere.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er liten (7,3 daa) og ser ut til å ha god tilstand. 
Ingen negative påvirkninger ble observert, men området benyttes trolig som beite.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 
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Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturtypelokaliteten er å unngå inngrep. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et landskap som består av innmark, 
naturbeitemark, hagemark, kystlyngheier og lauvskoger dominert av bjørk. 

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er 7,3 daa og åpen med flere arter pusleplanter. Det foregår 
trolig noe beite på lokaliteten. På bakgrunn av dette er naturtypelokaliteten vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Figur 51. Åpen flommark, utforming mudderbank ved nordenden av Klugsvatnet (lokalitet 538). Foto: Per Gerhard 
Ihlen. 

 

Lok. id. 539 Tindafjellet-Fitjanuten øst for Skuve (BN00081072) 
Naturtype  Kystlynghei  
Utforming  Kalkfattig, lite tørkeutsatt hei 
Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten er detaljert beskrevet av Rune Søyland og Stein Vølstad i 2009. Per Gerhard Ihlen 
(Asplan Viak AS) undersøkte lokaliteten på avstand 31. juli 2015 i forbindelse med verdivurdering av 
tema naturmangfold for E39 på strekningen Lyngdal – Ålgård, på oppdrag for Statens vegvesen.  
Avgrensningen, beskrivelsen og verdivurderingen til Søyland og Vølstad er uendret. Utformingen er 
også plassert der den passer best ut fra reviderte fakta-ark for naturtyper (2014), dvs. utforming 
kalkfattig, lite tørkeutsatt hei. 

Naturtypelokaliteten er stor (1347 daa) og utgjør et intakt heiområde, med innslag av myrområder, og 
som blir beitet. I tillegg til fuktig lynghei, finnes også enkelte tørrheier. Den er negativt påvirket av 
gjengroing og gjødsel. På bakgrunn av dette er naturtypelokaliteten vurdert som viktig (B-verdi). 
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Figur 52. I bakgrunnen sees kystlynghei, utforming kalkfattig, lite tørkeutsatt hei ved Tindafjellet-Fitjanuten øst for 
Skuve (BN00081072 og lokalitet 539). Foto: Per Gerhard Ihlen. 
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