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Sammendrag:
Det er gjennomført kartlegging av biologisk mangfold i Sikveland-Jolifjell skyte- og øvingsfelt i
2003. Kartleggingen er en del av oppfølgningen av både ”Forsvarets sektorhandlingsplan for biologisk mangfold”, som er kapittel 5 i Stortingsmelding nr 42 (2000-2001) om biologisk mangfold, og
”Forsvarets handlingsplan for miljøvern” (2002). Arbeidet skal danne grunnlag for en framtidig
bærekraftig forvaltning av biologisk mangfold i skyte- og øvingsfeltet. Kartleggingen bygger på
metodikk i håndbøker fra Direktoratet for naturforvaltning. Følgende tema er kartlagt: naturtyper,
ferskvannslokaliteter, viltområder og rødlistearter. Disse temaene er så vurdert samlet ved en sammenveiing slik at de viktigste områdene for biologisk mangfold er identifisert. Forsvarsbygg har
utarbeidet en kravspesifikasjon som gir retningslinjer for kartleggingen.
Basert på feltarbeid og gjennomgang av eksisterende dokumentasjon er det identifisert og beskrevet
seks naturtypelokaliteter i skyte- og øvingsfeltet. Det er ikke registrert viltlokaliteter eller ferskvannslokaliteter som oppfyller kravene i DN-håndbøkene. Ingen rødlistearter er registrert fast forekommende i skyte- og øvingsfeltet. Tre fuglearter er riktig nok observert, men hekking er ikke
konstatert. Ved sammenveiingen er seks områder vurdert som lokalt viktig for biologisk mangfold
(C). Det er gitt forvaltningsråd for hvert enkelt område. Forvaltningsrådene må etterleves for å ivareta biologisk mangfold i de sammenveide områdene.
Det er produsert analogt og digitalt temakart for naturtyper. Basert på temakartet er det utarbeidet et
sammenveid kart for biologisk mangfold (statuskart). Forvaltningsrådene er presentert både i rapporten og på statuskartet.
Alle opplysninger om naturtyper er lagt inn i databaseverktøyet Natur 2000. Digitale kartverk finnes i Forsvarets informasjonssystem for eiendom, bygg og anlegg (FIS/EBA) og FMGT´s kart og
katalogtjenester (FIS/BASIS). Alle UTM-referanser i rapporten er gitt i kartdatum WGS84.
Forsidebilde: Fattig beitepåvirket heilandskap ved Holmaholen.

English summary:
Survey of biodiversity has been carried out at Sikveland-Jolifjell military training area in
2003 as a part of the follow-up on the Ministry of Defence´s action plan for biodiversity. The
survey will constitute the basis for a sustainable management of biodiversity in the military
training area. The survey is based upon the methodology and guidelines from the Directorate
for Nature Management (DN). The following themes are mapped: nature type localities,
freshwater localities, wildlife areas and red listed species. A status map has been produced
summarizing these themes. Norwegian Defence Estate Agency has provided the specific
guidelines required for the work.
Six nature type localities are identified and described. No freshwater localities nor wildlife
areas with special qualities for biological diversity are identified. No red listed species are
found. Analogue and digital thematic maps are produced. Summarizing the information for
each of the themes six localities are assessed as locally important (C). Advice is given on
how to manage and maintain the biodiversity in these localities. These advices have to be
followed up to maintain the biodiversity at the localities.
All information has been implemented into the database Natur 2000 and digital maps can be
generated in FIS/EBA and FIS/BASIS. All UTM-references are in WGS84 datum.
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FORORD
Denne rapporten er et ledd i oppfølgningen av Forsvarets sektorhandlingsplan for biologisk
mangfold. Sektorhandlingsplanen utgjør forsvarssektorens bidrag til Stortingsmelding nr. 42
(2000-2001) Biologisk mangfold – sektoransvar og samordning (kapittel 5). Hovedhensikten
med stortingsmeldingen er å sørge for en bærekraftig forvaltning av biologisk mangfold i
norsk natur ved at det opprettes et nasjonalt kunnskapsbasert forvaltningssystem. I Forsvarets
handlingsplan for miljøvern (2002) reflekteres de samme målene som i sektorhandlingsplanen for biologisk mangfold.
For å følge opp målsetningene i de to handlingsplanene, er totalprosjektet Oppfølging av
Forsvarets sektorhandlingsplan for biologisk mangfold igangsatt. I prosjektet skal blant annet
naturverdier i alle områder der Forsvaret er en hovedbruker, kartlegges etter samme metodikk. I rapportene gis det forvaltningsråd for hvordan områder som er identifisert som spesielt viktige for biologisk mangfold, må forvaltes for at naturverdiene der skal opprettholdes.
Rådene må i størst mulig grad etterleves for at Forsvaret, i sine ulike aktiviteter, skal oppfylle
målsetningene satt i de to handlingsplanene nevnt over. Informasjonen om biologisk mangfold og gitte forvaltningsråd må derfor innarbeides i planverktøy og styrende dokumenter for
aktivitetene i de ulike kartlagte feltene, slik at kunnskapsbasert forvaltning av biologisk
mangfold blir en realitet innen forsvarssektoren.
Med dette arbeidet ligger Forsvaret nasjonalt sett i front når det gjelder å kartlegge biologisk
mangfold innen egen samfunnssektor. Forsvarsbygg har prosjektledelsen for totalprosjektet,
som har en planperiode fra 2001 til og med 2005. Ved henvendelse til Forsvarsbygg ved
Kompetansesenter Miljø- og kulturminnevern vil man kunne få oversendt rapporter og kartverk samt utfyllende informasjon om forvaltning av kartlagte områder.

Ragnar Bjørgaas
Direktør
Divisjon Rådgivning
Forsvarsbygg
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INNLEDNING

Bevaring av naturmiljø og biologisk mangfold er en stor utfordring. Mange arter i Norge viser en urovekkende bestandsnedgang. Menneskelig påvirkning har i økende grad vært med
på å bestemme denne negative utviklingen, og har ført til reduksjon i utbredelse og utryddelse av arter i Norge og i verden forøvrig. Den viktigste årsaken til tap av biologisk mangfold i
Norge er at leveområdene forandres gjennom endret arealbruk som nedbygging av arealer,
intensivt jord- og skogbruk etc. Regjeringens miljøvernpolitikk forplikter Norge og sektormyndighetene å forvalte biologisk mangfold slik at arter som naturlig finnes i Norge skal
sikres i levedyktige bestander. Ved å kartlegge og forvalte arealene ut fra kunnskap om artenes forekomst og artenes krav til leveområder, kan en sikre et rikt og variert biologisk mangfold. En rekke nasjonale lover og internasjonale avtaler pålegger og forplikter Norge til å ta
vare på det biologiske mangfoldet. De viktigste er:
•
•
•
•
•
•
•

Naturvernloven av 1970
Viltloven av 1981
Plan- og bygningsloven av 1985
Washingtonkonvensjonen av 1975 - regulerer handel med ville dyr og planter
Bernkonvensjonen av 1979 – beskyttelse av truede arter
Bonnkonvensjonen av 1983 – beskyttelse av trekkende arter
Biodiversitets- (Rio-) konvensjonen av 1992 – konvensjonen om biologisk mangfold

Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) ”Biologisk mangfold - Sektoransvar og samordning”
gir retningslinjer for hvordan de ulike sektorene skal ivareta hensynet til biologisk mangfold
i sine forvaltningsområder. De samme retningslinjene som skisseres i Forsvarets bidrag til
stortingsmeldingen, kap. 5 ”Forsvarets sektorhandlingsplan for biologisk mangfold”, reflekteres i Forsvarets handlingsplan for miljøvern ”Forsvarets miljøvernarbeid” (Forsvarsdepartementet 2002). For å følge opp Forsvarets egne mål i disse to handlingsplanene er det utarbeidet et totalprosjekt nr. 2NM 7000807, som består av 7 delprosjekter. Delprosjekt nr. 1
”Kartlegging av biologisk mangfold” skal sørge for at kartlegging gjennomføres etter samme
metodikk i alle områder der Forsvaret er hovedbruker.
Kartleggingsarbeidet vil være en styrke i den daglige bruken og forvaltningen av Forsvarets
områder, og vil bidra til at beslutninger om bruken kan tas på et bedre faglig grunnlag. Forvaltning av naturområder og biologisk mangfold er en utfordring som stadig krever oppdatering av kunnskapen. Forsvaret har derfor blant annet utviklet et oppsynssystem for å følge
utviklingen av biologisk mangfold i sine områder fremover.
Denne rapporten tar for seg det biologiske mangfoldet i Sikveland-Jolifjell skyte- og øvingsfelt.
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2

MATERIALE OG METODER

2.1

Sikveland-Jolifjell skyte- og øvingsfelt

Sikveland-Jolifjell skyte- og øvingsfelt ligger i Gjesdal og Time kommuner i Rogaland. Skyte- og øvingsfeltet utgjør totalt 17 500 daa (17,5 km2), og mesteparten av skyte- og øvingsfeltet ligger i Gjesdal kommune. Skyte- og øvingsfeltet er privat eid, og det er gjort avtaler med
grunneiere om leie. Totalt 21 grunneiere inngår i skyte- og øvingsfeltet.
Skyte- og øvingsfeltet ble opprettet i 1985 som et BK (Bombekaster) felt for våpensystemer
opp til 107 mm BK. I 2000 ble feltet omgjort til et multi-øvingsfelt primært for skyting med
12.7 mm og 84 mm RFK (rekylfri kanon), samt et avdelingsforbandsfelt hvor hele tropper
skal kunne øves i ulike stridsskytingsmodeller. Det våpensystemet som nyttes mest er 84 mm
RFK. HV-08 bruker skyte- og øvingsfeltet, da dette er den eneste avdelingen i Rogaland som
har et slikt utdanningsbehov som skyte- og øvingsfeltet gir. Det forekommer normalt ikke
bivuakkering i skyte- og øvingsfeltet, da feltet har en sentral beliggenhet.

Skyting med 84 mm RFK (rekylfri kanon). Bildet er utlånt fra Forsvaret.

Det nyttes kun hjulkjøretøy i skyte- og øvingsfeltet. Det er kun tillatt å kjøre på allerede etablerte veier, dvs. at det forekommer ingen kjøring utenfor veiene.
Maksimalt antall militære i skyte- og øvingsfeltet er et kompani (ca 150 mann). Vanligvis er
det kun opp til en tropps størrelse som er i skyte- og øvingsfeltet om gangen. Bruken av sky-
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te- og øvingsfeltet er begrenset til ca. 50 dager. Feltet er åpent for bruk i perioden f.o.m.
16.08. t.o.m. 14.05., og utenom denne perioden er det grunneierne som benytter feltet.

Det er ustrakt beite i skyte- og øvingsfeltet, hovedsakelig av sau.

2.2

Eksisterende dokumentasjon om biologisk mangfold

Det er gjennomført naturtypekartlegging i Gjesdal kommune i 2002 (Ambio 2002). I den forbindelse ble det gjennomført feltkartlegging i store deler av kommunen som ligger under 400
m.o.h. Den sørvestre delen av kommunen, inkludert skyte- og øvingsfeltet er i liten grad
kartlagt. Gjesdal kommune har også et viltkart, men for skyte- og øvingsfeltet er det lite informasjon utover det jaktbare viltet (Gjesdal kommune 1998; Mona Skarås, Gjesdal kommune, pers.medd.). Det er også gjennomført en kartlegging av verneverdier, derav biologiske, i
Figgjovassdraget (Frafjord 1998).
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Sikveland-Jolifjell skyteog øvingsfelt

Figur 1. Sikveland-Jolifjell skyte- og øvingsfelt, Gjesdal og Time kommuner, Rogaland.

2.3

Områdebeskrivelse

2.3.1

Berggrunn og løsmasser

Berggrunnen i området er prekambrisk og består av næringsfattige gneiser (Sigmond m. fl.
1984). De sentrale delene av området domineres av kvartsrik diopsidgneis. I nord, ved
Kringlelia-Øydestjørna, er det båndet granittisk gneis. Den harde og fattige berggrunnen
kombinert med lite løsmasser gir overveiende fattige forhold for biologisk mangfold i skyteog øvingsfeltet. Det er lite løsmassedekning i skyte- og øvingsfeltet, og mye bart fjell i dagen.

8
Biologisk mangfold i Sikveland-Jolifjell skyte- og øvingsfelt, Gjesdal og Time (Rogaland)

2.3.2

Generelle naturforhold

Sikveland-Jolifjell skyte- og øvingsfelt ligger i sørboreal vegetasjonssone (Moen 1998). Skyte- og øvingsfeltet ligger i overgangssonen mellom sterk oseanisk vegetasjonsseksjon (O3)
og klart oseanisk seksjon (O2), og klimaet karakteriseres av milde vintre og relativt kjølige
somrer (Moen 1998). Skyte- og øvingsfeltet ligger i den sørvestre delen av Gjesdal kommune, vest for E18 mot Ålgård. En mindre del i sørvest ligger i Time kommune, men denne delen utgjør svært lite av skyte- og øvingsfeltets areal. I vest grenser området mot Urådalen
landskapsvernområde. Landskapsmessig tilhører skyte- og øvingsfeltet heibygdene i Dalane
og Jæren fjellbygd (Elgersma & Asheim 1998). Området er småkupert med en lang rekke
store og mindre vann som bryter opp landskapet. Homslandsvatnet på 186 m.o.h er det lavest
punktet i skyte- og øvingsfeltet, og den høyeste toppen er på 418 m.o.h sørøst i området.
Skyte- og øvingsfeltet består over store områder av et nakent til grunnlendt, fattig, grasdekt
og beitepåvirket heilandskap med mye berg og stein i dagen. Her dominerer fuktige, grasrike
kystheier, med overganger mot tørrere heityper i sørvendte lisider og på topper i terrenget.
Det er relativt lite røsslyng i heiene, uten at årsaken er kjent (mest aktuelle årsaker er trolig
nitrogennedfall eller langvarig og hard beiting, eller en kombinasjon). Floraen over hele skyte- og øvingsfeltet er overveiende fattig, se for øvrig flora-kapittel.

Store deler av skyte- og øvingsfeltet består av nakne, fattige grasdekte heier med mye berg i dagen (se også
neste bilde). Bildet er tatt fra sør i skyte- og øvingsfeltet, i traktene rundt Måkaknuten.
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Store deler av skyte- og øvingsfeltet består av nakne, fattige grasdekte heier med mye berg i dagen. Bildet
er tatt fra Holmaholen og nordover i skyte- og øvingsfeltet; mot Store Jolifjell.

Heilandskapet framtrer som åpent og så og si alt areal beites. Dalasau dominerer, men det er
også storfe på beite ved Holmaholen og Varafjellet. Grasrike beitemarker og til dels kystlynghei opptrer over hele skyte- og øvingsfeltet. Det meste er for nitrogenpåvirket til å kunne
betegnes som naturbeitemark, eller har for lite lyng til å falle inn under naturtypen kystlynghei. Artsfattige og dårlig utviklede naturbeitemarker og kystlynghei opptrer enkelte steder, mens velutviklede utforminger mangler. Det er ikke funnet spesielle arealer av disse naturtypene som peker seg ut i forhold til biologisk mangfold verdier (bortsett fra deler av Varafjellet), men arealene er representative for utmarksbeiter i regionen. Det intensive husdyrbeitet, kanskje kombinert med nitrogennedfall og gjødsling, synes å påvirke en del areal som
framtrer som påfallende ”mørkegrønne” og frodige, og med liten artsdiversitet.
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Gjødselspåvirkede heier beitet av sau.

Lynghei-området Litlamos-Holm (Holmaholen) rett sør av Sikveland-Jolifjell skyte- og
øvingsfelt er vurdert å ha stor verneverdi (fylkes eller landsdelsinteresse) i forbindelse med
vurdering av kysthei i Rogaland (Steinnes 1988a, Steinnes 1998b). Dette området er på 10
km2. I forbindelse med denne registreringen ble det vurdert at en videre utvidelse nordover
vil tilføre lite nytt i forhold til naturverdier (Steinnes 1988a).
Det er en del fattigmyrer i skyte- og øvingsfeltet i høydelaget 240-300 m.o.h., spesielt i de
sentrale delene av området. To fattigmyrer er tatt med som naturtypen intakt lavlandsmyr,
Moltemyra og Jolivatnmyrane. Myrene skiller seg ikke vesentlig fra andre myrer i skyte- og
øvingsfeltet bortsett fra størrelse, og anses som gode typeområder for en naturtype som har
vært i kraftig tilbakegang, spesielt i de lavereliggende delene og mer intensivt drevne delene
av Rogaland. Myrene i området er typiske for myrlandskapet rundt 200-400 m. i denne delen
av fylket, og er lite påvirket av fysiske inngrep.
Innenfor skyte- og øvingsfeltet forekommer det 30-35 små og middelsstore vann. Vannene er
overveiende fattige, og kun enkelte vann har noe vegetasjonsrike bredder i lune bukter og
viker. Det er ikke kjent at vannene i skyte- og øvingsfeltet har et spesielt biologisk mangfold
knyttet til seg, men det er ikke gjort spesialistundersøkelser på grupper som øyenstikkere,
vårfluer, steinfluer, døgnfluer etc.
En del skogbestand finnes spredt i området, spesielt i den nordvestre delen av skyte- og
øvingsfeltet mellom Homslandsvatn og Kringeltjørnan. En del store granplantebestand finnes
i skyte- og øvingsfeltet (spesielt i nord), og andre plantefelt med fremmede treslag som busk11
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furu etc. er også plantet inn. Utenom plantefelt dominerer bjørkeskog, med noe innslag av
osp og andre boreale treslag. På litt rikere mark (som det finnes lite av) forekommer innslag
av edelløvtrær, mest eik og hassel. Flere lokaliteter består av fattig, til dels ung blåbæreikeskog med liten til ingen forekomst av gamle og grove trær. Skogområder med mer enn 80100 års kontinuitet finnes sannsynligvis ikke, og skoglokalitetene er gjengroingsmark fra tidligere utmarksbeite. Eiketrær med brysthøydediameter over 40 cm er knapt registrert. Noe
høgstaudeskog, blant annet fattig høgstaudebjørkeskog, ble registrert i lisider med betydelig
sigevannspåvirkning. All skog i skyte- og øvingsfeltet er ung og fattig, og få lokaliteter oppfyller kravene i DN-håndbok 13-1999 (DN 1999a). En eikeskogslokalitet er imidlertid tatt
med som en naturtype med restaureringspotensial. I Gjesdal kommune er rik og gammel
skog funnet i tilknytning til bratt terreng i indre dal- og fjordstrøk, og spesielt Frafjord/Frafjorddalen og Dirdal peker seg ut med flere viktige skoglokaliteter for biologisk
mangfold (Ambio 2002).

En rekke større og mindre granplantefelt finnes i skyte- og øvingsfeltet.

Av tekniske inngrep utover militære installasjoner går en del grusveger inn i skyte- og
øvingsfeltet. Det er også foretatt en del nygrøfting og nydyrkning i området.
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2.3.3

Flora

Floraen i området er overveiende artsfattig og med forekomst av for det meste vidt utbredte
arter. Det suboseaniske innslaget er typisk med arter som klokkelyng, rome, pors, kystmyrklegg, vivendel, storfrytle m.m. samt moser som heimose, rødmuslingmose og dronningmose. Det beitepåvirkede hei- og myrlandskapet er dominert av trivielle arter som bjørnskjegg, finnskjegg, heisiv, røsslyng m.m. på tørre arealer mens rome, pors, blåtopp m.m. er
mer typisk for fuktig mark. Det er dårlig forekomst av natureng-/slåttemarksplanter i skyteog øvingsfeltet, muligens p.g.a. grunnlendt mark og lite mineraljord. Ferskvannsforekomstene er også utelukkende fattig med forekomster av arter som botnegras, blærerot, krypsiv, elvesnelle, trådstarr, myrtistel, men med intermediære innslag som myrsauløk og tvebostarr,
blant annet ved ”Lille Jolivatn”. De få skogområdene med innslag av eik og hassel har også
en svært fattig karplanteflora med arter som blåbær etc.
Heiblåfjær, som er mindre vanlig i kystlynghei-området Litlamos-Holm (Steinnes 1988a),
synes ikke å være spesielt uvanlig i skyte- og øvingsfeltet. Et par forekomster av blodtopp
ble registrert. Blodtoppen er ikke uvanlig på låg-Jæren, og finnes også utbredt i Gjesdal, for
eksempel langs Figgjo-vassdraget (Bjørn Øvstaas, lokal kjentmann, pers.medd.). Fjellarter
som rypebær og fjelljamne er også registrert, og disse kommer inn i høyereliggende tørrheier
over 400 m.o.h i regionen (Steinnes 1988a). Rik fukteng, med arter som engstarr, loppestarr,
blåstarr, dvergjamne m.m. (jfr. Steinnes 1998a) synes å mangle i skyte- og øvingsfeltet.
Fire rødlistede karplanter er registrert i Gjesdal kommune (Ambio 2002). Klokkesøte (DC),
Gjesdals kommuneplante, solblom (DC), og den lille bregnen hinnebregne (V) er alle potensielle arter innenfor skyte- og øvingsfeltet. Tidspunkt for feltarbeid var optimalt sett noe tidlig for å fange opp eventuell forekomst av klokkesøte (DC) da arten blomstrer i augustseptember, og ingen forekomster ble registrert. Klokkesøte (DC) er funnet spredt i et mindre
område i kystlynghei-området Litlamos-Holm rett sør av skyte- og øvingsfeltet (Steinnes
1998a1; Audun Steinnes, Fylkesmannen i Rogaland pers.medd.) Den iøynefallende arten solblom (DC) ble heller ikke registrert, men er funnet like utenfor skyte- og øvingsfeltet. Hinnebregne (V) er en uanselig plante som lett kan være oversett. Artens status på rødlista er
diskutabel da den ikke er uvanlig i egnede naturtyper langs Vestlandskysten (Geir Gaarder,
Miljøfaglig Utredning, pers.medd.). Det skal ikke utelukkes at det kan finnes forekomster av
disse rødlisteartene innenfor skyte- og øvingsfeltet, men ingen forekomster er påvist ved
gjennomgang av eksisterende dokumentasjon eller feltarbeid.
De beitepregede områdene var fattige på beitemarkssopper. På lokaliteten Varafjellet ble arter som seig vokssopp og mønjevokssopp registrert. Kryptogamfloraen var også fattig på
grunn av fravær av gamle trær. Arter som grynvrenge og muslinglav ble registrert.

1

Registrert etter at rapporten fra Litlamos-Holm ble publisert.
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2.3.4

Fauna

Heiområdene i skyte- og øvingsfeltet har en triviell fuglefauna som forventet i denne delen
av landet. Større våtmarkssystemer av betydning ut over helt lokalt, ble ikke registrert.
Krikkand, enkeltbekkasin, strandsnipe og rødstilk er blant de artene som finnes i vann og
mindre våtmarker i området, og alle er sannsynlige hekkefugler. Oftest er våtmarkene så små
at det kun dreier seg om ett eller noen få par av hver art per område. Toppand ble også registrert, blant annet i Strydesvatn. Heilo opptrer relativt vanlig på øvrige heiareal, og den hekker
også med et fåtall par. Rødlistearten storlom (V) ble observert med et par i Homslandsvatn,
men det er ikke kjent at dette er en hekkelokalitet for arten (Toralf Tysse, Norsk Ornitologisk
Forening avd. Rogaland, pers.medd.). 1-3 par storlom hekker i Gjesdal kommune (Ambio
2002), men det er ikke kjent at arten hekker i skyte- og øvingsfeltet (Toralf Tysse
pers.medd). En ung (2K) kongeørn (R) ble observert på streif i skyte- og øvingsfeltet, men
det er ingen egnede hekkelokaliteter for arten i skyte- og øvingsfeltet. Rødlistearten lerkefalk
(R) ble nokså overraskende observert ved Holmaholen, men individet var med all sannsynlighet bare et streifende individ. Det er en liten bestand av orrfugl i skyte- og øvingsfeltet,
hovedsakelig knyttet til bjørkeskogslier og lynghei i området (Bjørn Øvstaas pers.medd.).
Kun en orrfugl ble observert under vårt feltarbeid. Det er kartlagt et yngle- og beiteområde
for orrfugl i de sentrale delene av store Jolifjell i viltkartet for Gjesdal kommune (Gjesdal
kommune 1998)2. Det skal tidligere også ha vært en leik i dette området (Bjørn Øvstaas
pers.medd), men det er ikke kjent noen leik i området i dag. På Gjesdal kommunens viltkart
(Gjesdal kommune 1998) er det også avgrenset en rasteplass for grågås ved Grimevatn. Rastende grågås flytter seg rundt i området, og lokaliteten er ikke avmerket som et prioritert
viltområde.
I heiområdene er heipiplerke klart dominerende hekkefugl. Steinskvett hekker også relativt
tallrikt. Ringtrost hekker også, spesielt i det berglendte landskapet mot Urådalen landskapsvernområde. Tornsanger forekommer relativt vanlig, med et titalls syngende individer. I løvskogsområdene kommer skoglevende arter som rødvingetrost, måltrost, gråtrost, svarttrost,
rødstrupe, svarthvit fluesnapper, munk, hagesanger, spettmeis (fåtallig), stjertmeis (fåtallig),
kjøttmeis og granmeis inn. Løvskogområdene er utvilsomt for små, unge og fragmenterte til
at nevneverdige viltverdier bør tilegnes. Hakkemerker etter hvitryggspett (V) ble registrert.
Arten hekker med noen få par i områder med gammel løvskog i kommunen (hovedsakelig
øst i kommunen).
Skyte- og øvingsfeltet ligger relativt kystnært og ved besøk 17.10.2005 ble over 1000 rødvingetrost observert på trekk gjennom området.
Rådyr er relativt tallrike, spesielt nær kulturmark. Både hjort og elg finnes og jaktes i området. Det er ikke kjent spesielt viktige viltområder for hjortevilt i skyte- og øvingsfeltet som
tilsier avgrensning av områder etter DN-metodikken.

2

Ikke tatt med i prioritert viltkart da det i dag ikke er kjent at området er et spesielt viktig yngle- og beiteområde for orrfugl.
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Våtmarksparti fra Torkjellstjørn. I skyte- og øvingsfeltet er det mange små og middelsstore vann, men de
er overveiende fattige på våtmarksfugl.

2.4

Datainnsamling

Det er utarbeidet en kravspesifikasjon som beskriver kartleggingsmetodikk for kartleggingen
av biologisk mangfold i Forsvarets områder (Forsvarsbygg 2003) og som gir føringer for
rapport, kartproduksjon, lagring av digitale data og utforming av forvaltningsråd. I de etterfølgende kapiteler følger en kort beskrivelse av metode for datainnsamling, dokumentasjon
og verdisetting.
Kartleggingen er basert på ”Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998” (DN 1999b) og
rapporten ”Truete vegetasjonstyper i Norge” (Fremstad & Moen 2001), og dessuten på metodikken i følgende håndbøker fra Direktoratet for naturforvaltning (DN):
•
•
•

”Viltkartlegging” DN-håndbok 11-1996, revidert internettversjon 2000 (DN 1996)
”Kartlegging av naturtyper” DN-håndbok 13-1999 (DN 1999a)
”Kartlegging av ferskvannslokaliteter” DN-håndbok 15-2000 (DN 2000)
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Innsamlingen av opplysninger om biologisk mangfold har hovedsakelig foregått ved
•
•
•

litteraturgjennomgang, databasesøk3, studier av kart (N5/N50) og flyfoto
kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling, kommunen, fagfolk og enkeltpersoner
med naturfaglig kunnskap om området
feltarbeid. Under feltarbeidet er det brukt GPS for å kartfeste lokaliteter. Feltarbeid er
utført 11.6-12.6.2003 (Rune Solvang (RS) og Arne Heggland (AHE)). Det ble videre utført feltarbeid 17.10.2005 med spesiell fokus på naturbeitesmark og beitemarkssopp
(Geir Gaarder (GGA) og Rune Solvang (RS)).

2.5

Dokumentasjon

Registreringsdelen skal være en rent faglig, verdinøytral og faktaorientert beskrivelse av naturmiljøet basert på de ulike håndbøkene fra DN (se 2.4). Under feltarbeidet er naturtyper,
ferskvannsmiljøer og viltområder kartlagt etter DN-håndbøkene. Det er også fokusert på forekomst av rødlistearter, forekomst av indikatorarter på verdifulle naturtyper/viltområder og
arter som i seg selv er sjeldne og interessante (jfr. DN 1996, DN 1999a, DN 2000). Området
er feltbefart, og det er spesielt lagt vekt på områder med tidligere dokumenterte verdier, samt
oppsøking av potensielt interessante lokaliteter.
Navn og systematikk for registrerte arter følger vanlig benyttet norsk litteratur (f.eks.
Gjershaug m.fl. 1994 for fugl, Elven 1994 for karplanter, Krog m.fl. 1994 for blad- og
busklav, den norske soppnavnkomiteen 1996 for sopp og Frisvoll m.fl. 1995 for moser).

2.6

Naturtyper

DN-håndbok 13 ”Kartlegging av naturtyper” (DN 1999a) beskriver metodikken ved kartlegging av viktige naturtyper for biologisk mangfold. Denne håndboken fokuserer på naturtyper
som er spesielt viktige for det biologiske mangfoldet, dvs. at ”hverdagsnaturen” ikke kartfestes. Totalt 56 naturtyper er beskrevet i håndboka innenfor hovednaturtypene myr, rasmark/berg/kantkratt, fjell, kulturlandskap, ferskvann/våtmark, skog og havstrand/kyst. Rapporten ”Truete vegetasjonstyper i Norge” (Fremstad & Moen 2001) er brukt som støttekriterium ved vurdering av et områdes verdi. Naturtypene verdisettes etter fastsatte kriterier i
håndboka der
A = svært viktig
B = viktig
C = lokalt viktig

3

Kilde over lokalitetsanvisninger for lav (Lavherbariet 2003) og sopp (Soppherbariet 2003) er gjennomgått
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Viktige kriterier er
•
•
•
•
•

Størrelse og velutviklethet (verdien øker med størrelsen)
Grad av tekniske inngrep (grad av urørthet)
Forekomst av rødlistearter
Kontinuitetspreg (stabil tilstand/stabil påvirkningsgrad over lang tid)
Sjeldne utforminger (nasjonalt og regionalt)

2.7

Viltområder

DN-håndbok 11 ”Viltkartlegging” (DN 1996, endret internettversjon 2000) beskriver hvordan viltkartleggingen skal gjennomføres. Tradisjonelt sett har viltkartleggingen fokusert på
det jaktbare viltet, men viltkartleggingen etter DN-håndbok 11-1996 tar for seg alle viltarter,
dvs. amfibier, krypdyr, pattedyr og fugl. Ved kartleggingen i Sikveland-Jolifjell skyte- og
øvingsfelt er det ikke prioritert kartlegging av vanlige arters funksjonsområder dersom disse
områdene ikke har en spesielt viktig funksjon for arten. Viltkartleggingen har fokusert på
funksjonsområder for rødlistearter, regionalt uvanlige arter eller viktige funksjonsområder
for vanlige arter.
Viktige funksjonsområder for viltet som hekke-/yngleområder, reirplasser, spillplasser, vinterbeiteområder og trekkveier er kartlagt for aktuelle viltarter. Funksjonsområdene gis vekter
fra 1-5 der:
•
•
•

vektsum 1 gir status ”registrert viltområde”
vektsum 2-3 gir ”viktige viltområder” og
vektsum >3 gir ”svært viktige viltområder”.

Når et viltområde verdisettes, skjer dette ved en summering/veiing av verdien (vektsummene) for funksjonsområdene for viltartene som er registrert i området. Resultatet er et vektsumkart med viltområder av ulik verdi som resulterer i en verdisetting av området til svært
viktig viltområde (A), viktig viltområde (B) og lokalt viktig viltområde (C). Viltområder vises på temakart prioriterte viltområder. Sårbare opplysninger er unntatt offentlighet.

2.8

Ferskvannslokaliteter

DN-håndbok 15 ”Kartlegging av ferskvannslokaliteter” (DN 2000, endret internettversjon
2003) beskriver metodisk hvordan kartleggingen av ferskvannslokaliteter bør gjennomføres.
Håndboken bygger på de ferskvannslokalitetene som er beskrevet i DN-håndbok 13 (DN
1999a), men utover dette prioriteres følgende lokaliteter
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•
•

•

Lokaliteter med viktige bestander av ferskvannsorganismer. Listen omfatter 15 arter innenfor laksefisk, niøyer, ulker og karpefisk samt elvemusling og ferskvannskreps.
Lokaliteter med fiskebestander som ikke er påvirket av utsatt fisk. Kartleggingsenheten
omfatter alle vannlokaliteter med naturlige fiskebestander som ikke er påvirket av fiskeutsettinger.
Lokaliteter med opprinnelig plante- og dyresamfunn. Kartleggingsenheten omfatter alle
større uregulerte vannlokaliteter eller vannlokaliteter med liten reguleringsgrad (< 15 %),
som har beholdt sine naturlige plante- og dyresamfunn av ferskvannsarter.

2.9

Rødlistearter

En rødliste er en liste over plante- og dyrearter som på en eller annen måte er truet av utryddelse eller utsatt for betydelig reduksjon i antall eller utbredelse på grunn av menneskelig
påvirkning. Den nasjonale rødlista gir en oversikt over truede arter i Norge (DN 1999b). Artene på rødlista er i ulik grad truet, se truethetskategoriene i tabell 1. Sårbare opplysninger er
unntatt offentlighet.
Rødlistearter nevnes i rapporten med truethetskategori etter navnet.
Tabell 1. Truethetskategorier i ”Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998” (DN 1999b).

Truethetskategorier

Definisjon

Ex

Utryddet

E

Direkte truet

V

Sårbar

R

Sjelden

DC

Hensynskrevende

DM

Bør overvåkes

Arter som er utryddet som reproduserende i landet. Det vil vanligvis
omfatte arter som er forsvunnet for mer enn 50 år siden. Ex? angir
arter som er forsvunnet for mindre enn 50 år siden.
Arter som er direkte truet og som står i fare for å bli utryddet i nærmeste framtid dersom de negative faktorene fortsetter å virke.
Sårbare arter med sterk tilbakegang, som kan gå over i gruppen direkte truet dersom de negative faktorene fortsetter å virke.
Sjeldne arter som ikke er direkte truet eller sårbare, men som likevel
er i en utsatt situasjon pga. liten bestand eller med spredt og sparsom
utbredelse.
Hensynskrevende arter som ikke tilhører kategori E, V eller R, men
som pga. tilbakegang krever spesielle hensyn og tiltak.
Kategorien omfatter arter som har gått tilbake, men som ikke regnes
som truet. For disse artene er det grunn til overvåkning av situasjonen.
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2.10

Sammenveide områder

Basert på de fire kartleggingsenhetene
•
•
•
•

naturtyper
prioriterte viltområder
ferskvannslokaliteter
rødlistearter

avgrenses sammenveide områder.
Som for naturtypene deles de sammenveide områdene opp i tre verdikategorier:
A = svært viktig
B = viktig
C = lokalt viktig
Ved verdivurdering legges det inn et faglig skjønn. Verdien fra de enkelte kartleggingsenhetene opprettholdes som regel ved sammenveiing, men dersom to overlappende områder som
ut fra to ulike kartleggingsenheter (for eksempel naturtyper, prioriterte viltområder) er gitt
verdi B, kan de ved sammenveiing få verdi A.

2.11

Forvaltningsråd for aktiviteter som påvirker det biologiske

mangfoldet
En lang rekke militære og sivile aktiviteter kan påvirke det biologiske mangfoldet negativt.
For de sammenveide, verdiklassifiserte områdene er det vurdert aktiviteter som kan være negative for det biologiske mangfoldet.
Forvaltningsråd er foreslått for å avbøte eventuell negativ påvirkning og slik opprettholde det
biologiske mangfoldet etter nasjonale målsetninger. Forvaltningsrådene er imidlertid kun
førende for Forsvarets aktiviteter der Forsvaret har forvaltningsansvaret. Forvaltningsrådene
med restriksjoner er presentert under beskrivelsen av de sammenveide områdene i kapittel
3.5 (sammenveide områder) og i tabell 2 bakerst i denne rapporten. Forvaltningsråd for hvert
av de verdiklassifiserte områdene er lagt inn i naturdatabasen Natur 2000.
I kravspesifikasjonen fra Forsvarsbygg er det beskrevet en rekke militære aktiviteter som kan
ha en negativ innvirkning på det biologiske mangfoldet. Hva slags aktiviteter som gjennomføres i de ulike militære områdene varierer mye, og forvaltningsrådene er basert på informasjon fra militære kontaktpersoner om hvilke aktiviteter som er aktuelle i det militære området.
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Foreslåtte forvaltningsråd vil variere gjennom året. For eksempel bør en type aktivitet begrenses på en lokalitet hvor for eksempel sårbare plantearter har tilhold i vekstsesongen,
mens samme aktivitet til en annen årstid vil være akseptabel. Aktivitetens omfang er en annen faktor som kan være avgjørende for innvirkningen på det biologiske mangfoldet. Det gis
derfor forvaltningsråd som differensierer på sesong og kvantitet der dette er mulig, slik at det
ikke legges unødige restriksjoner på bruk når aktiviteter kan være mulig.
Forvaltningsrådene er gitt ut fra en vurdering av følgende aktiviteter:
Militær trening

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soldater til fots – Terrengslitasje, støy, stress av vilt (lukt /syn)
Kjøring med beltegående kjøretøyer – Beltespor (terrengslitasje), støy, forurensing (olje,
drivstoff, kjemikalier)
Kjøring med hjulgående kjøretøy – Hjulspor (terrengslitasje), støy, forurensing (olje,
drivstoff, kjemikalier)
Øving med amfibie- og landgangsfartøy – Hjul- og beltespor, inngripen i strand- og elvebredde ved f.eks. bygging midlertidig rampe (terrengslitasje), støy, forurensing (olje,
drivstoff, kjemikalier)
Skyting med løsammunisjon – Støy, ammunisjonsrester
Skarpskyting med lette våpen – Støy, ammunisjonsrester, brann, forurensing (tungmetaller)
Skarpskyting med tunge våpen – Treff/Nedslag, trykkbølger, ammunisjonsrester, støy,
brann, forurensing (tungmetaller mm)
Bombardering - Treff/Nedslag, trykkbølger, ammunisjonsrester, støy, brann, forurensing
(tungmetaller mm)
Sprengningsøvinger - Eksplosjonssted, trykkbølger, støy, forurensing (tungmetaller mm)
Bivuakkering – Aktivitet og belastning (terrengslitasje, ved bl.a. hogst av bar og raier,
telt), avfall, støy, forurensing (olje, drivstoff, kjemikalier), stress av vilt (lukt /syn)
Stillingsutbygging – Faste inngrep i naturen, støy (bl.a. maskinelt utstyr), forurensing
(olje, drivstoff, kjemikalier)
Øving med marinens fartøy - Forurensing (olje, drivstoff, kjemikalier), støy
Flyging med jagerfly – Støy
Flyging med helikopter (også ved landingsplass) – Støy, lufttrykk, forurensing (olje,
drivstoff, kjemikalier)
Mobile verksteder – Belte- og hjulspor (terrengslitasje), støy, aktivitet, forurensing (olje,
drivstoff, kjemikalier)
Feltsykehus og feltkjøkken – Støy, aktivitet og belastning (terrengslitasje).
Kommandoplasser, forsyningsbaser, ol. - Belte- og hjulspor (terrengslitasje), aktivitet og
belastning (terrengslitasje), støy, stress av vilt (lukt /syn)
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Andre aktiviteter

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nedbygging av arealer (bygningsmasse, veier, asfalterte flater mm.) – Tap av habitat,
habitatfragmentering
Drenering/ gjenfylling – Endring av fysisk/kjemiske forhold
Masseuttak – Terrengslitasje, endring av fysisk/kjemiske forhold
Beiting - Terrengslitasje
Gjengroing – Tap av habitat, habitatfragmentering
Jordbruksdrift - Tap av habitat, habitatfragmentering
Gjødsling - Forurensning
Opphør av landbruksdrift - Tap av habitat, habitatfragmentering
Friluftsliv - Terrengslitasje

Skogbruk

Det gis forvaltningsråd til skogsdrift i de sammenveide områdene der slik forvaltning er aktuell. Målsetningen med å gi disse rådene er å opprettholde de naturverdiene som er utpekt
som spesielt viktige for biologisk mangfold. For skogsdriften i Forsvarets eide områder,
er forvaltningsrådene førende. De bygger på avtalen mellom Statskog SF og Forsvarsbygg
om forvaltning av Forsvarets skoger (Forsvarsbygg 2002). I avtalens formålparagraf heter
det at militære hensyn og miljøhensyn skal prioriteres framfor hensynet til økonomisk resultat. Ifølge avtalens vedlegg E – Miljøkrav til skogsdrift ved Forsvarets eiendommer pekes det
på at områder som ved kartlegging av biologisk mangfold blir verdiklassifisert til A, B og C
skal unntas ordinær skogsdrift. I tillegg peker vedlegget på at Levende skog-standarder med
ytterligere skjerpelser bestemt av Forsvaret skal etterleves i alle områder.
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I sørvendte lisider kommer det inn noe løvskog, blant annet med osp, hassel og eik. Denne lokaliteten ligger på vegen inn fra Solheim på nordøst-siden av skyte- og øvingsfeltet (ved Grimevatn). Lokaliteten er
fattig og trærne er som ellers i området unge og uten vesentlige biologisk mangfold kvaliteter.

2.12

Database og kart

Alle registreringer av naturtyper, funksjonsområder for vilt og artsobservasjoner er lagt inn i
databasen Natur2000 (NINA naturdata as 2005). Kartene finnes i målestokkene 1:25 000
(vedlegg til rapporten) og 1:10 000 (separate kartblad oppbevart i Forsvarsbygg). Digitale
kartverk finnes i Forsvarets informasjonssystem for eiendom, bygg og anlegg (FIS/EBA) og i
Forsvarets operative virksomhet (FIS/BASIS).
Følgende kart er vedlagt rapporten:
•
•

Naturtyper
Statuskart biologisk mangfold. Sammenveide naturverdier.
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3

RESULTATER

3.1

Naturtyper

Innenfor Sikveland-Jolifjell skyte- og øvingsfelt er det kartlagt seks naturtypelokaliteter hvor
samtlige er vurdert som lokalt viktig (C), se vedlegg 2. Registreringsinformasjon om naturtypelokalitetene er lagt inn i Natur 2000. Det er gjennomført naturtype- og viltkartlegging i
Gjesdal kommune (Gjesdal kommune 1998, Ambio 2002). En lokalitet, 304, er registrert i
skyte- og øvingsfeltet i forbindelse med den kommunale kartleggingen.

Lokalitet

301 Strydesvatn NV

Lokalitetsnummer/Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

1122 10301
Andre viktige forekomster
H00
C - Lokalt viktig
250 – 275 m.o.h.
7 daa
11.06.2003
LL 245 102

Beliggenhet
Lokaliteten ligger vest for nordenden av Strydesvatn, i en østvendt skråning.
Områdebeskrivelse
Lokaliteten består av en bakke med varierende fuktighetsforhold. I enkelte partier er vegetasjonen påvirket av sigevann som når overflaten og på slike steder finnes bregnerik og frodig
vegetasjon med bl.a. mjødurt. Lokaliteten beites og har preg av åpen beitemark med einerbusker og enkelte trær (bjørk, selje). I feltsjiktet opptrer arter som marikåpe (ubest.), gjøksyre, tepperot, vanlig arve, vassarve, gullris, engfiol, mjødurt, hengeving, fugletelg, bjønnkam,
smalsyre, kattefot, legeveronika, ørevier, fjellmarikåpe, blokkebær, engfrytle, skogstjerne,
gulaks og bjørnskjegg. Spesielt for lokaliteten er en forekomst av blodtopp. Arten er en relativt uvanlig plante i norsk flora, men er ikke uvanlig i deler av Rogaland (den har bl.a. vært
foreslått som fylkesblomst for Rogaland (Audun Steinnes, Fylkesmannen i Rogaland,
pers.medd.). Sett bort i fra forekomsten av blodtopp er området nokså trivielt, med et visst
naturbeitemarkspreg, og typisk for store arealer i regionen.
Verdisetting
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C) hovedsakelig p.g.a. lokalt rikere forhold og forekomst av en lokalt relativt uvanlig karplante (blodtopp).
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Lokalitet

302 Fossåna Ø

Lokalitetsnummer/Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

1121 10302
Andre viktige forekomster
H00
C - Lokalt viktig
190 – 210 m.o.h.
8 daa
11.06.2003
LL 189 1300

Beliggenhet
Lokaliteten ligger øst for bekken Fossåna, som drenerer ut fra Røyrvatnet. Lokaliteten ligger
i en nordvendt skråning. Dette er den eneste lokaliteten innenfor skyte- og øvingsfeltet som
ligger i Time kommune.
Områdebeskrivelse
Lokaliteten består av en bakke med varierende fuktighetsforhold, blant annet sigevannspåvirket lynghei. Floraen er overveiende fattig. Spesielt for lokaliteten er en forekomst av blodtopp4. Minimum seks eksemplar ble registrert innenfor et lite område. Arten er en uvanlig
plante i norsk flora, men er en spesialitet for Rogaland. Sett bort i fra forekomsten av blodtopp er området nokså trivielt, med et visst naturbeitemarkspreg, og typisk for store arealer i
regionen. I feltsjiktet opptrer arter som tepperot, engfiol, hengeving, fugletelg, bjønnkam,
blokkebær, skogstjerne og flekkmarihand.
Verdisetting
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C) hovedsakelig p.g.a. forekomst av en lokalt relativt
uvanlig karplante (blodtopp).

4

Forekomsten er avlest med GPS.
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Lokalitet for blodtopp ved Fossåna. Foruten forekomsten av blodtopp opptrer utelukkende vanlige arter i
regionen på lokaliteten.

Lokalitet

303 Kulagshammaren

Lokalitetsnummer/Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

1122 10303
Gammel edelløvskog
F02
C - Lokalt viktig
200 – 240 m.o.h.
39 daa
12.06.2003
LL 130 095

Beliggenhet
Lokaliteten utgjøres av den sørvendte delen av åsen Kulagshammaren. Lokaliteten ligger
sørøst for Homslandsvatnet, nordvest i skyte- og øvingsfeltet.
Områdebeskrivelse
Lokaliteten er en fattig blåbæreikeskog, med et betydelig innslag av bjørk samt noe osp,
rogn, hassel og svartor. Det er få riktig grove trær innenfor lokaliteten, men enkelte eiker på
opptil 50 cm i brysthøydediameter er registrert. Noe død ved finnes. Floraen er fattig med
blant annet arter som sisselrot, einstape, tepperot, skogstjerne, storfrytle m.m. Lokaliteten har
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et restaureringspotensial ved at den på sikt vil kunne utvikle seg til en gammel eikeskog rik
på død ved.
Verdisetting
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C) da den er en av de mest utviklede eikeskogsområdene innenfor skyte- og øvingsfeltet.

Eikeskogen ved Kulagshammaren. Homslandsvatn ses i forgrunnen.

Lokalitet

304 Moltemyra, Holmaholen

Lokalitetsnummer/Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

1122 10304
Intakt lavlandsmyr
A01
C - Lokalt viktig
260 m.o.h.
32 daa
Ambio (2002)
LL 206 102
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Beliggenhet
Lokaliteten ligger sør i skyte- og øvingsfeltet, vest av Holmaholvatnet, helt i grensa av skyteog øvingsfeltet. Lokaliteten er kartlagt som lokalitet M04 i Gjesdal kommunes naturtypekartlegging (Ambio 2002).
Områdebeskrivelse
Lokaliteten er en ombrotrof tuemyr med ordinær vegetasjon. Arter som hvitmyrak, molte,
klokkelyng, røsslyng, blokkebær, pors, slåttestarr, kornstarr, stjernestarr, blåtopp m.m. er registrert. Myra er noe påvirket av torvtekt, og det finnes noen få åpne vannspeil på myra.
Verdisetting
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C) da den er en av de største intakte lavlandsmyrene i
skyte- og øvingsfeltet

Lokalitet

305 Jolivatnmyrane

Lokalitetsnummer/Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

1122 10305
Intakt lavlandsmyr
A01
C - Lokalt viktig
260 m.o.h.
144 daa
12.6.2004
LL 224 1145

Beliggenhet
Lokaliteten ligger i ei kløft mellom Store og Lille Jolifjell, og inkluderer også myrområdene
vest av denne kløfta.
Områdebeskrivelse
Lokaliteten er en ombrotrof tuemyr med ordinær vegetasjon. Trivielle arter som hvitmyrak,
molte, pors, slåttestarr, kornstarr, blåtopp m.m. er registrert. To mindre vann samt flere småpytter er registrert innenfor lokaliteten.
Verdisetting
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C) da den er en av de største intakte lavlandsmyrene i
skyte- og øvingsfeltet
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”Lille Jolivatn”. Gjerde gjennom lokaliteten viser grensene for blindgjengerfeltet. Myrene er stort sett fattige med triviell karplanteflora.

Lokalitet

306 Varafjellet

Lokalitetsnummer/Natur 2000
Naturtype
Naturtypekode
Verdisetting
Høyde over havet (m)
Areal (daa)
Besøkt dato
UTM (WGS84)

1122 10306
Naturbeitemark
D04
C - Lokalt viktig
200-290 m.o.h.
134 daa
17.10.2005
LL 204 106

Beliggenhet
Varafjellet ligger i sørøstenden av skyte- og øvingsfeltet, hhv nordøst for Sikvelandsvatn og
nordvest for Holmaholvatn. Lokaliteten ligger rett nord for vegen inn til Holmaholen.
Områdebeskrivelse
Lokaliteten består av et åpent, grasdekt og til dels berglendt beitelandskap som beites av storfe. Spredte einerbusker forekommer. Av karplanter ble klokkelyng, krekling, bjønnkam, heisiv, knappsiv, bjørneskjegg, blåtopp, finnskjegg, gulaks, engkvein, tepperot, rome, kornstarr
og stjernestarr registrert. Av beitemarkssopper ble bare arter som seigvokssopp og mønjevokssopp registrert sparsomt.
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Storfe på beite på lokaliteten Varafjellet. I bakgrunn ses vannene Stora Lona og Kroka.

Verdisetting
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C) da dette er en naturbeitesmark som holdes i hevd
med storfebeite. Enkelte arter av beitemarkssopp ble registrert på lokaliteten. Det ble ikke
påvist kvaliteter som forsvarer en høyere verdi.

3.2

Viltområder

Innenfor Sikveland-Jolifjell skyte- og øvingsfelt er det ikke kartlagt noen prioriterte viltområder, se for øvrig beskrivelse av fauna som viser til områdets funksjon for viltet.

3.3

Ferskvannslokaliteter

Det er ikke registrert ferskvannslokaliteter som tilfredsstiller kravene etter DN-håndbok 152000 (DN 2000) innenfor Sikveland-Jolifjell skyte- og øvingsfelt.
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3.4

Rødlistearter

Det er ikke påvist forekomster av rødlistearter innenfor Sikveland-Jolifjell skyte- og øvingsfelt, se for øvrig flora-kapittel, 2.3.3.
Tilfeldig under feltarbeidet ble arter som storlom (V), kongeørn (R) og lerkefalk (R) observert. Det er mulig at arten klokkesøte (DC) finnes i området da arten er registrert i tilsvarende naturtyper like utenfor skyte- og øvingsfeltet. Arten ble ikke registrert i forbindelse med
feltarbeidet.

3.5

Biologisk mangfold statuskart – sammenveide områder

Kartleggingstemaene naturtyper, prioriterte viltområder, ferskvannslokaliteter og rødlistearter danner grunnlaget for et sammenveid statuskart med viktige områder for biologisk mangfold. Disse sammenveide områdene verdiklassifiseres etter de tre kategoriene svært viktig,
viktig og lokalt viktig for biologisk mangfold (samme som for naturtyper).

3.5.1

Forvaltningsråd

I kravspesifikasjonen fra Forsvarsbygg er det listet opp en rekke militære og sivile aktiviteter
som skal vurderes i forhold til de verdiklassifiserte områdene. Det er knyttet forvaltningsråd
med restriksjoner til de verdiklassifiserte områdene. Formålet med disse forvaltningsrådene
er å ivareta det biologiske mangfoldet i tråd med Forsvarets egne målsetninger i både
”Forsvarets sektorhandlingsplan for biologisk mangfold” (kap.5 i St.meld. 42 (2000-2001))
og ”Forsvarets handlingsplan for miljøvern” (Forsvarsdepartementet 2002).
Hvilke av aktivitetene som bør unngås, eventuelt i hvilke perioder og i hvilket omfang er
beskrevet under forvaltningsråd for hvert enkelt område. Forvaltningsrådene og de verdiklassifiserte områdene er sammenfattet i tabell 2. Forvaltningsrådene er også gjengitt på statuskartet, se vedlegg 3.

3.5.2

Beskrivelse av sammenveide områder med forvaltningsråd

Seks sammenveide lokaliteter er vurdert som viktige for biologisk mangfold, alle med verdi
lokalt viktig (C), se vedlegg 3. Forvaltningsrådene er vurdert i forhold til aktiviteter som er
aktuelle i Sikveland-Jolifjell skyte- og øvingsfelt per 2006. Aktiviteten kjøring med belte- og
hjulgående kjøretøy er i tillegg tatt med som forvaltningsråd, selv om det i dag ikke fore-
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kommer kjøring utenfor etablerte veger. Dette kan være en aktuell aktivitet i framtiden, og er
derfor tatt med som forvaltningsråd nedenfor.

Lokalitet

1 Strydesvatn NV

Verdisetting
Areal (daa)
UTM (WGS84)

C – Lokalt viktig
7 daa
LL 245 102

Området inkluderer naturtypelokalitet 301. Det sammenveide området er av naturtypen andre
viktige forekomster. Blodtopp vokser på lokaliteten. Nærmere omtale av lokaliteten står i
kapittel 3.1 under naturtyper.
Forvaltningsråd:
•
•
•
•
•
•

Fysiske inngrep, som vegbygging, nedbygging av areal etc., er ikke tillatt.
Grøfting og utfylling er ikke tillatt.
Gjødsling er ikke tillatt.
Kjøring med belte- og hjulgående kjøretøy er ikke tillatt.
Bivuakkering er ikke tillatt. Soldater til fots er tillatt.
Dagens beitetrykk bør opprettholdes.

Lokalitet

2 Fossåna Ø

Verdisetting
Areal (daa)
UTM (WGS84)

C – Lokalt viktig
8 daa
LL 1886 1300

Området inkluderer naturtypelokalitet 302. Det sammenveide området er av naturtypen andre
viktige forekomster. Blodtopp vokser på lokaliteten. Nærmere omtale av lokaliteten står i
kapittel 3.1 under naturtyper.

Forvaltningsråd:
•
•
•
•
•
•

Fysiske inngrep, som vegbygging, nedbygging av areal etc., er ikke tillatt.
Grøfting og utfylling er ikke tillatt.
Gjødsling er ikke tillatt.
Kjøring med belte- og hjulgående kjøretøy er ikke tillatt.
Bivuakkering er ikke tillatt. Soldater til fots er tillatt.
Dagens beitetrykk bør opprettholdes.
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Lokalitet

3 Kulagshammaren

Verdisetting
Areal (daa)
UTM (WGS84)

C – Lokalt viktig
39 daa
LL 130 195

Området inkluderer naturtypelokalitet 303. Det sammenveide området er av naturtypen gammel edellauvskog. Lokaliteten er en fattig blåbæreikeskog, og som ellers i regionen er den
forholdsvis ung men har restaureringspotensial (potensial på sikt til å utvikle større naturverdier enn i dag). Nærmere omtale av lokaliteten står i kapittel 3.1 under naturtyper.
Forvaltningsråd:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fysiske inngrep, som vegbygging, nedbygging av areal, hyttebygging etc., er ikke
tillatt.
Skogbruk er ikke tillatt.
Vedhogst er ikke tillatt.
Grøfting og gjenfylling er ikke tillatt.
Gjødsling er ikke tillatt.
Kjøring med belte- og hjulgående kjøretøy er ikke tillatt.
Bivuakkering er ikke tillatt. Soldater til fots er tillatt.
Beiting er fordelaktig for å opprettholde en lysåpen skog, men ikke viktig i forhold til
å utvikle kvaliteter i forhold til eldre eikeskog.

Lokalitet

4 Moltemyra

Verdisetting
Areal (daa)
UTM (WGS84)

C – Lokalt viktig
32 daa
LL 206 102

Området inkluderer naturtypelokalitet 304. Det sammenveide området er av naturtypen intakt
lavlandsmyr, og består av en forholdsvis stor fattigmyr med et typisk artsinventar for regionen. Nærmere omtale av lokaliteten står i kapittel 3.1 under naturtyper.
Forvaltningsråd:
•
•
•
•
•
•

Fysiske inngrep, som vegbygging, nedbygging av areal etc., er ikke tillatt.
Grøfting og utfylling er ikke tillatt.
Gjødsling er ikke tillatt.
Kjøring med belte- og hjulgående kjøretøy er ikke tillatt. Kjøring bør også unngås på
eventuell frossen og snødekt mark.
Bivuakkering er ikke tillatt. Soldater til fots er tillatt.
Dagens beitetrykk bør opprettholdes.
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Den intakte lavlandsmyra Moltemyra ligger på sørsiden av vegen ut mot gården Holmaholen.

Lokalitet

5 Jolivatnmyrane

Verdisetting
Areal (daa)
UTM (WGS84)

C – Lokalt viktig
144 daa
LL 230 114

Området inkluderer naturtypelokalitet 305. Det sammenveide området er av naturtypen intakt
lavlandsmyr, og består av en forholdsvis stor fattigmyr med et typisk artsinventar for regionen. Flere tjern og små dammer finnes på lokaliteten. Nærmere omtale av lokaliteten står i
kapittel 3.1 under naturtyper.

Forvaltningsråd:
•
•
•
•
•
•

Fysiske inngrep, som vegbygging, nedbygging av areal etc., er ikke tillatt.
Grøfting og utfylling er ikke tillatt.
Gjødsling er ikke tillatt.
Kjøring med belte- og hjulgående kjøretøy er ikke tillatt. Kjøring bør også unngås på
eventuell frossen og snødekt mark.
Bivuakkering er ikke tillatt. Soldater til fots er tillatt.
Dagens beitetrykk bør opprettholdes.
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Lokalitet

6 Varafjellet

Verdisetting
Areal (daa)
UTM (WGS84)

C – Lokalt viktig
134 daa
LL 204 106

Området inkluderer naturtypelokalitet 305. Det sammenveide området er av naturtypen naturbeitemark, og består av et grasdekt heiområde som beites av storfe. Et par arter av beitemarkssopper ble registrert på lokaliteten. Nærmere omtale av lokaliteten står i kapittel 3.1
under naturtyper.
Forvaltningsråd:
•
•
•
•
•
•

Fysiske inngrep, som vegbygging, nedbygging av areal etc., er ikke tillatt.
Grøfting og utfylling er ikke tillatt.
Gjødsling er ikke tillatt.
Kjøring med belte- og hjulgående kjøretøy er ikke tillatt. Kjøring bør også unngås på
eventuell frossen og snødekt mark.
Bivuakkering er ikke tillatt. Soldater til fots er tillatt.
Dagens beitetrykk må opprettholdes. Området beites av storfe.
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Nr på statuskart
Fysiske inngrep ved f.eks. vegbygging,
nedbygging av areal etc.
Skogbruk
Vedhogst
Grøfting, utfylling
Gjødsling
Kjøring med belte- og hjulgående kjøretøy
Bivuakkering
Soldater til fots
Beiting av beitedyr

2
Ikke tillatt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke tillatt
Ikke tillatt
Ikke tillatt
Ikke tillatt
Tillatt
Opprettholdes

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke tillatt
Ikke tillatt
Ikke tillatt
Ikke tillatt
Tillatt
Opprettholdes

Fossåna Ø

1
Ikke tillatt

Strydesvatn NV

Ikke tillatt
Ikke tillatt
Ikke tillatt
Ikke tillatt
Ikke tillatt
Ikke tillatt
Tillatt
Fordelaktig

Kulagshammaren
3
Ikke tillatt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke tillatt
Ikke tillatt
Ikke tillatt
Ikke tillatt
Tillatt
Opprettholdes

4
Ikke tillatt

Moltemyra

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke tillatt
Ikke tillatt
Ikke tillatt
Ikke tillatt
Tillatt
Opprettholdes

5
Ikke tillatt

Jolivatnmyrane

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke tillatt
Ikke tillatt
Ikke tillatt
Ikke tillatt
Tillatt
Opprettholdes

6
Ikke tillatt

Varafjellet

Tabell 2. Forvaltningsråd og restriksjoner på aktiviteter i de sammenveide områdene for biologisk mangfold. Utfyllende forvaltningsråd er presisert i
kapittel 3.5.2.
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VEDLEGG 1
Karplanteliste for Sikveland-Jolifjell skyte- og øvingsfelt. Det er ikke gjennomført detaljert
florakartlegging for å få en komplett floraliste for området, og enkeltarter kan således være
oversett.
Beitestarr
Bekkekarse
Bekkestjerneblom
Bergfuru
Bjønnkam
Bjørneskjegg
Bjørk
Bleikstarr
Blodtopp
Blokkebær
Blærerot
Blåbær
Blåtopp
Botnegras
Bringebær
Bukkeblad
Dikevasshår
Dunbjørk
Duskmyrull
Dvergbjørk
Eik
Einer
Einstape
Elvesnelle
Engfiol
Engfrytle
Engkvein
Engrapp
Engsoleie
Engsyre
Eple
Fagerperikum
Finnskjegg
Fjellmarikåpe

Flaskestarr
Flekkmarihand
Flotgras
Fredløs
Fugletelg
Furu
Geitsvingel
Gjøksyre
Grasstjerneblom
Grøftesoleie
Grønnstarr
Gulaks
Gullris
Harerug
Hassel
Hegg
Heiblåfjær
Heisiv
Hengeaks
Hengeving
Hvitbladtistel
Hvitlyng
Hvitmyrak
Kattefot
Kildeurt
Klokkelyng
Knappsiv
Knegras
Kornstarr
Korsved
Krekling
Krypsiv
Krypvier
Kystmaure

Kystmyrklegg
Kysttjønnaks
Legeveronika
Liljekonvall
Lusegras
Lyssiv
Løvetann
Maiblom
Markfrytle
Marimjelle sp.
Mjødurt
Molte
Myk kråkefot
Myrfiol
Myrkråkefot
Myrmjølke
Myrsauløk
Myrtistel
Nøkkerose sp.
Ormetelg
Osp
Pors
Rogn
Rome
Ryllik
Ryllsiv
Rypebær
Rødsvingel
Røsslyng
Selje
Sisselrot
Sitkagran
Skogfiol
Skogsiv

Skogsnelle
Skogstjerne
Skogstorkenebb
Skrubbær
Slirestarr
Slåttestarr
Smyle
Småsyre
Snauveronika
Stankstorkenebb
Stjernestarr
Storblåfjær
Storfrytle
Stri kråkefot
Svartor
Sølvbunke
Takrør
Teiebær
Tepperot
Tettegras
Tiriltunge
Trådstarr
Tunrapp
Tvebostarr
Vanlig arve
Vassarve
Vegtistel
Vivendel
Ørevier
Åkertistel
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