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Referat
Lundberg, A. & Rydgren, K. 1994. Havstrandpå Sørlandet.
Regionaletrekk og botaniskeverdier.- NINA Forskningsrapport
59: 1-127.
Målsettingenmed arbeideter å presentereen oversiktover sammensetningenav og variasjoneni flora og vegetasjonpå havstrand på Sørlandet.Hensiktener å presentereet faglig bidrag
til forvaltningenav denne delen av norskekysten.Til sammen
har vi undersøktog nærmereomtalt 81 havstrandlokaliteter
i de
to Agder-fylkene.De undersøktelokaliteteneomfatter 12 kommuner,7 i Vest-Agderog 5 i Aust-Agder.Sørlandetøst for Fevik
hører til den boreonemoraleregion, mens området vest for
Lindesneshører til kystseksjonenslavlandsbelte,Sørland-type.
Resten,dvs, det mesteav Sørlandskysten,
er de enestedelene
av Norge som hører til den nemorale region. Kysten av
Sørlandethar et vintermildt klima; ingen av klimastasjonene
nærmestsjøen har gjennomsnittstemperatur
for årets kaldeste
månedlavereenn -2,0 °C, mens gjennomsnittstemperaturene
for åretsvarmestemånedvarierermellom 13,9 og 16,9 °C. Fem
strandtyper med tilhørende vegetasjonstyperer skilt ut:
Leirstrender(med undervannsenger,strandsumperog strandenger), sandstrender(med sandstrandvegetasjon),
grus- og
steinstrender(med grus- og steinstrandvegetasjon),
rullesteinsstrender(med rullesteinsstrandvegetasjon)
og strandberg(med
strandbergvegetasjon,
fuglegjødslavegetasjonog strandkratt).
Vegetasjonenpå hverlokalitet er analysertvha. plantesosiologiske metoder,og plantegeografiskinteressantearter er registrert.
Det innsamlededatamaterialeter senereanalysertfor å få et bilde av regionalt karakteristisketrekk. Verneverdifor hver av de
undersøktelokaliteteneer vurdert.Vi har brukt en 7-gradigskala fra områderuten eller med megetliten botaniskverditil svært
verneverdigeområder med internasjonalverneverdi. Undersøkelsenviser at strandvegetasjonenpå Sørlandetinneholder
sørlige,varmekjærearter som manglereller er sværtsjeldnepå
Vestlandetog lengernord, og at de inneholdersterkt sørligearter og oseaniskearter som ikke finnes eller som er sværtsjeldne
på tilsvarendestrenderpå Sørøstlandet.Undersøkelsen
viser at
strandvegetasjonen
på Sørlandetnå er inne i en forandringsprosesssom dels skyldesavtagendebeitepress,delsøkendeslitasje
på noen av de sårbare naturmiljøene i strandsonen. På
Sørlandetfinner vi noen av de største sandstrendenei SørNorge,og variasjoneni arter og vegetasjonstyper
somer knyttet
til disseer større på Sørlandetenn i andre deler av landet. Det
offentlige natur- og miljøvernapparatethar derfor en spesiell
forpliktelsetil å forvalte denne sårbarenaturtypenpå en framtidsrettet måte. PåSørlandetfinner vi også noen av de mektigste rullesteinsstrendene
i Norge. I vernesammenheng
og i den
3

alminneligearealplanleggingen
er det derfor naturlig at disseto
landskapstypene
(sandstrandog rullesteinsstrand)
blir tatt spesielt hensyntil, særligmed tanke på at flere av lokaliteteneallerede er sterktforstyrretav slitasje,tekniskeinngrepo.a. Av de undersøkteområdeneer 2 vurdertsom internasjonaltverneverdige
(de to er henholdsvissandtrandog rullesteinsstrand),
3 er vurdert som nasjonaltverneverdige,mens 17 er vurdert som regionalt verneverdigeområder.

Emneord:Havstrandvegetasjon
- naturvern- Sørlandet.
Anders Lundberg og Knut Rydgren, Universiteteti Bergen,
Instituttfor geografi,Breiviken2, 5035 Bergen-Sandviken.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.
059
nina forskningsrapport

Abstract

characteristicfeature of Sørlandet,is that some of the largest
boulder beachesof Norway are situated here. From a nature
conservationpoint of view and in consideringthe physicalplanning in general,specialcare should be taken againstthe two
landscapetypes of sandybeachesand boulder beaches,especially sinceseveralof the sites alreadyhave been disturbedby
etc. Of the investigatwear and tear, technicalenchroachments
ed sites 2 are consideredto be of international conservation
3 are
interest(a sandybeachand a boulderbeachrespectively),
consideredto be of national conservationinterest,and 17 are
consideredto be of regionalconservationinterest.

Lundberg, A. & Rydgren, K. 1994. Coastal vegetation of
and botanicalvalues.- NINA
Sørlandet.Regionalcharacteristics
59: 1-127.
Forskningsrapport
Theaim of the project is to givean overviewof the composition
and variation of flora and vegetation of the seashoresof
Sørlandet;i.e. the two countiesof Vest-Agderand Aust-Agder.
The purposeis to presenta scientificcontributionto the managementof this part of the Norwegiancoast.81 seashoresites
have been investigatedand described.The investigatedsites
covers 12 communes,7 in Vest-Agderand 5 in Aust-Agder.
Sørlandeteast of Fevik belongsto the boreonemoralregion,
while the areawest of Lindesnesbelongsto the lowland belt of
rest, i.e. the most of the
the coastalsection,Sørlandet-type.The
coast of Sørlandet,are the only areasof Norwaybelonging to
the nemoralregion.The coastof Sørlandethasa mild winter climate, and none of the climate stationsclose to the sea has
mean temperaturesfor the coldest month of the year below
-2.0 °C, while the mean temperaturesfor the warmest month
of the year vary between 13.9 and 16.9 °C. Five beach types
with correspondingtypes of vegetation are recognized:clay
beaches(with submarinemeadows,maritimeswampsand salt
marshes),sandy beaches(with sand vegetation),shingel and
stone beaches(with shingeland stone beachvegetation),boulder beaches(with boulder beachvegetation)and rocky shores
(with rocky shore vegetation,bird cliff vegetationand coastal
scrub). The vegetatition of each site has been analysedby
means of phytosociologicalmethods, and interesting species
have been mapped.Sampleshavebeen analysedto get a view
of characteristicfeaturesof the region.Conservationvaluesfor
eachof the investigatedsitesare suggested.A seven-pointscale
has been used,coveringsiteswithout or with low conservation
interests to sites with very high (international)conservation
interests.It is shown that the seashorevegetationof Sørlandet
containssouthern,thermophilousspecieslackingor being very
rare in W Norwayand further north. In addition the seashore
vegetationcontainsstronglysouthernspeciesand oceanicspecieslackingor being very rare at correspondingseashoresof SE
Norway.The investigationindicatesthat seashorevegetationof
Sørlandetis part of a changingprocesspartly due to decreasing
grazingpressure,partly due to increasingwear and tear at some
of the vulnerable environments of the littoral zone. At
Sørlandet,someof the largestsandybeachesin South Norway
are found, and the speciesdiversityand variationof plant communitiesfound on these beachesexceedsother coastalregions
of Norway.Norwegiannatureconcervancyshouldtake particular care to managethese areasin a sustainableway. Another

Key Words: Coastal vegetation - nature conservation Sørlandet.
Anders Lundberg and Knut Rydgren, Universityof Bergen,
Department of Geography, Breiviken 2, N-5035 BergenSandviken,Norway.
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Innledning

Tabell 1. Befolkning,areal og befolkningstettheti kystkommunene på Sørlandet(Statistisksentralbyrå 1993, 1994). Population,area and population densityin coastalcommunes
at Sørlandet

1.1 Bakgrunn
Rapporten er en del av prosjektet Havstrandregistreringerpå
Sør-og Østlandetog tar for seg flora, vegetasjonog botaniske
verneverdierlangs kysten av Vest-Agderog Aust-Agder. Denne
kyststrekningener 2660 km lang (inklusiveøyer i saltvann),og
utgjør 4,7 % av Norgessamledekystlengde(Statistisksentralbyrå 1983a, b). Vest-Agderhar en befolkning på 148 570, mens
Aust-Agder har en befolkning på 99 145, tilsammen 247 715
(foreløpige tall pr. 1.1.1994, etter Statistisksentralbyrå 1994).
Dette utgjør 5,7 % av landetsbefolkning. I gjennomsnitt for de
to fylkene bor det 15 innbyggerepr. km2. Dette er mye mer enn
i Finnmark,vårt tynnest befolkede fylke, som har 1,6 innbygger
pr. km2, men mindre enn på Sørøstlandet,som har 44 innbyggere/km2(Statistisksentralbyrå1992b). Gjennomsnittstalleneer
likevel noe misvisende,da befolkningen ikke er jevnt fordelt innen fylkene. I de to Agderfylkenehar kystkommuneneden klart
mens innlandskommunene
største befolkningskonsentrasjonen,
har liten og spredt bosetting. I begge Sørlandsfylkeneer det flere kommuner som har befolkningstetthet på høyde med det vi
(som gjennomsnitt)finner på Sørøstlandet,vårt tettest befolkede landsdel.Tabell 1 viser befolkningsmengde(foreløpigetall),
areal og befolkningstetthet i kystkommunene på Sørlandet.
Tallenegir ikke et direkte uttrykk for hvor stort pressetpå arealene er i strandsonen,men de gir i det minste en viss pekepinn,
og de indikererat det er et betydelig presspå kystarealenei de
to Agder-fylkene.Tabellenviserogså at det er store variasjoneri
befolkningskonsentrasjonene langs Sørlandskysten. Mens
Lindesneshar 13,7 innbyggere pr. km2, har Kristiansand245,5
og Arendal 142,2 innbyggerepr. km2. Mye av bebyggelseni de
mestfolkerike kommuneneer konsentrerttil selvebyområdene,
men det har ogsåvært et betydelig utbyggingspressi randsonene (Holt-Jensen1986), selv om plan- og bygningsloveni dag gir
en viss beskyttelsemot videre boligbygging innenfor 100-metersbeltetved sjøen.

myndigheter. Resultatenefra havstrandprosjektetutgjør et naturfaglig grunnlagsmaterialesom gjør rede for karakteristiske
(typiske)og særpregedetrekk, og som følgelig kan fungere som
et faglig bidrag til forvaltningen av denne delen av kystenvår.
Havstrandblir her definert som alle strendersom grensertil saltvann og brakkvann.En terminologisk og økologisk drøfting av
begrepet er gitt av Lundberg(1992b). Strand- og vegetasjonstyper som inngår i undersøkelsenkan plassereslangsen substratgradient-"skala": leirstrender (undervannsenger,strandsumper
og strandenger),sandstrender(sandvegetasjon),grus- og steinstrender, rullesteinsstrender(inklusive ettårig og flerårig tangvollvegetasjon) og strandberg (strandbergvegetasjon).Vi har
vektlagt kartleggingenav flora og vegetasjonpå løsmassestrendene, mens det er gjort et engere utvalg av strandberg(med
vekt på fuglegjødslete lokaliteter). Lignende undersøkelserer
tidligere utført i Nord-Norge(Elven& Johansen1983, Fjellandet
al. 1983, Elvenet al. 1988), i Midt-Norge (Holten et al. 1986,
Kristiansen1988), på Vestlandet(Lundberg 1989, 1992a)og på
Sørøstlandet(Lundberg& Rydgren1994).

Befolkningstallenei seg selv indikereret betydeligpresspå areaI tillegg vet vi at det i sommerhalvåret
lene langsSørlandskysten.
kommer et betydelig antall sommergjestersom i utstrakt grad
bruker strandarealene.Langskystenfinner vi nemlig mange populære badeplasserog fritidsområder, og slitasjeproblemeneer
en vesentligfaktor (se f.eks. Dalland 1968 og Andersen 1984).
Som på Sørøstlandetfinner vi på Sørlandet mange sørlige og
sørøstlige,varmekjærestrandplanter og vegetasjonstypersom
mangler på Vestlandetog lenger nordover (Lundberg 1989, taog utbyggingspressetrepresenterer
bell 7.1). Slitasjeproblemene
derfor en stor og viktig oppgave for naturforvaltning og plan-

Dette arbeidet er den første samledesystematiseringog regionale oversiktover botaniskeforhold på havstrandpå Sørlandet.I
6
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arbeidet har vi hatt stor nytte av tidligere botaniske undersøkelser som har tatt for seg spesiellearter og vegetasjonstypereller
lokale floraområder. Disse arbeidene er referert i teksten.
Allereder på midten av 1700-tallet begynte interessen for
Sørlandetsflora å melde seg, da den danske botanikeren G.C.
Oeder, utgiveren av Flora Danica, botaniserte i Kristiansandi
1757 (Fridtz 1904). 11775 botaniserte O.F. Müller, en annen
dansk botaniker, i den samme delen av landet (MCIller1778).
Interessenfor Sørlandetsspesielleflora vokste utover 1800-tallet, og i løpet av dette hundreåret ble kjennskapentil landsdelens flora og plantegeografi betydelig utvidet, med bidrag fra
såvelnorskesom svenskebotanikere(Engelhart1808, Ahnfelt &
Lindblom 1827, Blytt 1829, 1836, 1840, Wittrock 1868, Arbo
1875, Murbeck 1885, Dahl 1894, Neuman 1896). En viktig regional oversiktfinner vi i Fridtz(1904), som gir en presentasjonav
floraen i Listersog Mandalsamt. Senereer det publisertflere arbeider som tar for seg avgrensedeområder som kommunereller
deler av kommuner. Et bidrag til en mer samlet framstilling av
flora og vegetasjon på havstrand er Vevles (1987) foreløpige
framstilling fra Aust-Agder. Et interessant,men ennå ikke avsluttet prosjekt er Floraover Agder (Åsen 1983, 1984, 1987).

"-s" brukt i lokalitetsbeskrivelser
og lister over vegetasjonstyper
er forkortelsefor "samfunn".

1.2 Målsetting
Målsettingenmed arbeidet har vært å gi en oversikt over sammensetningenav og variasjoneni flora og vegetasjonpå havstrand på Sørlandet.På grunnlag av dette er det gitt en vurdering av botaniskeverneverdiersom er knyttet til de undersøkte
lokalitetene. I alt 81 lokaliteter er beskrevet,og dissefordeler
seg med 33 i Vest-Agder og 48 i Aust-Agder (tabell 4).
Vurderingene av verneverdi er nøye sammenlignetog aweid
mot tilsvarendeundersøkelserpå Sørøstlandet,som forfatterne
har gjort parallelt med dette arbeidet (Lundberg & Rydgren
1994).
Målsettingenmed prosjektet er å presentereet faglig grunnlag
for forvaltning av havstrandlokaliteteri Sør-NorgemellomAgder
og Østfold. Pågrunnlag av inventeringerog foreliggendemateriale omtaler og drøfter vi økologiskeforhold, vegetasjonog flora på en rekke havstrandlokaliteter på strekningen Agder Østfold. Prosjektetdefinerer generellekriterier for botaniskeverdier på havstrandi det nevnte området, og vurdererhver enkelt
lokalitet etter disseverdikriteriene.Det er utarbeidetprioriteringer av lokaliteter etter deres botaniskeverdier innenfor hvert enkelt fylke, samt for hele strekningen under ett. Prosjektetmunner ut i fagrapporter der verdier og prioriteringer er dokumenterte, slik at materialetgjennom dette blir alment tilgjengelig og
lett kan brukesi forvaltning av havstrand.

Vi har undersøktog beskrevet81 lokaliteter,og i tillegg er noen
flere oppsøkt, men ikke beskrevet(fordi vi fant at de var for
små, fordi strandvegetasjonenvar rudimentær eller fordi lokaliteten var ødelagt som naturområde).Førvi reiste i felt brukte vi
tilgjengelig litteratur som hjelp for å finne mulig interessantelokaliteter. I tillegg undersøktevi alle M711-kart (1 : 50 000) for
den aktuelle strekningenfor å finne lokaliteter som så interessante ut. Sist,men ikke minst snakketvi med lokalkjente,fagbotanikere, miljøvernavdelingeneo.a., som satte oss på sporet av
lokaliteter vi burde undersøke.En annen viktig kilde til informasjon har vært universitetsherbarieti Oslo (Herb. 0) og det regionale herbariet ved KristiansandMuseum (KMN), hvor vi registrerte alle belegg av ca. 40 utvalgte arter. En nyttig kilde til informasjon har vært krysslistervi har fått fra våre faglige kontakter. Under feltarbeidet brukte vi bil for å komme til lokalitetene,
og det gav oss også mulighet til å "befare" de strandstrekningene som er synligefra vei. Men da vi vissteat det er umulig å nå
alle potensielt interessantelokaliteteter med bil, brukte vi i tillegg båt. I den perioden vi hadde båten undersøktevi først og
fremst øyer og holmer i skjærgården,men vi var også i land andre steder hvor det ellerser vanskeligeller mer tungvint å komme til fra landsida.

Rapporteringener delt i tre. To av rapportenepresentereren regional analyseav variasjoneni havstrandvegetasjon
og -flora, og
gjør rede for de undersøkte havstrandslokalitetenes
økologiske
struktur (strandtyper,vegetasjonstyper,soneringer,m.m.) og tilstand (uberørthet,ev. grad og type påvirkningeller forstyrrelse).
Foreliggenderapport dekker kyststrekningen i Agder-fylkene,
mens en annen tar for seg kyststrekningenfra Telemark til
Østfold (Lundberg& Rydgren1994). Entredje rapport presenterer hovedtrekkenei vegetasjonsmønsteret,
oppsummererviktige
floristiske og plantegeografiskekaraktertrekk,samt oppsummerer de botaniske verneverdieneknyttet til havstrand langs hele
kyststrekningenmellom Agder og svenskegrensa.

1.3 Strand-og vegetasjonstyper

Vitenskapeligenavn på høyereståendeplanter er i samsvarmed
Lid (1985), navn på moser er i samsvarmed Corley et al. (1981)
og navn på lav følger Krog et al. (1980) og Duncan (1970).
Formellenavn på vegetasjonstypervil bli presentert i rapport 3.

Prosjektetomfatter alle strandtyper langs den undersøktekyststrekningen, men ikke alle er undersøkt like nøye. Vi har lagt
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vekt på løsmassestrendene,
og forsøkt å gjøre en så dekkende
analysesom praktiskmulig for å kunnefange inn spennviddeni
de typenesomer representert.Strandbergene
er ikke behandlet
inngående,men vi har tatt med noen undersøkelser
av fuglegjødsletvegetasjonog strandkratt.

(Ruppia spp.)og tjønnaks(Potamogetonspp.). En annentype
undervannsenger
finner vi i littoralbassenger
utformet i det faste
berget. De har mye til felles med vegetasjonvi finner i ferskvann, menvi har tatt med noen eksemplerpå slik vegetasjonda
de utgjør en karakteristiskdel av enkeltehavstrandlokaliteter.

Elvenet al. (1988) har drøftet de vanligsteklassifiseringssystemenefor havstrand.To hovedtyperer i bruk, den ene basertpå
• geologiskeforhold (substrat),den andre basert på botaniske
forhold (vegetasjonstype).
De to prinsippenefor klassifiseringav
strenderkan ikke uten videresespå som helt parallelle,da f.eks.
en steinstrandkan ha sværtforskjelligvegetasjonstype,
avhengig av eksponeringog tangtilførsel.I praksisblir dette prinsipielle
problemetløstved at en bruker en kombinasjonav substrat-og
vegetasjonstype
som grunnlagfor inndelingen(Lundberg1989).
Vi opererermed følgendetyper:
leirstrender
Undervannsenger
Strandsumper
Strandenger
Pionerfaser
Konsolidertefaser
Sandstrender
Sandstrandvegetasjon
Grus-og steinstrender
Grus-og steinstrandvegetasjon
Rullesteinsstrender
Rullesteinsstrandvegetasjon
Strandberg
Strandbergvegetasjon
Fuglegjødslet
vegetasjon
Strandkratt

Strandsumper
Strandsumpene
finnes på beskyttedestrendermed finmateriale,
som regel leireog silt. De er dominert av høyvokstestarr,sivaks
og/ellergrasog dannerpionersarnfunni den nedredelenav soneringen.Etfellestrekker at de opptrer på et kompaktsubstrat,
med høygrunnvannsstand
og ofte med lavt innholdav oksygen.
Strandsumpene
er som regel knyttet til brakkvann.Enøkologisk
og morfologisktilpassningtil dette er at plantenesom vokser
her har utviklet aerenkym(luftvev) i røttene. De fleste strandsumpene har sørlige, varmekjærevegetasjonstyper,
og de er
derfor bedre utviklet på Sør-og Sørøstlandetenn andresteder
langs norskekysten.Dette gjelder både variasjoneni vegetasjonstyper,og størrelsenpå bestandene.Dette er et moment
som forvaltningenav havstrandi Norge må være spesieltoppmerksompå.
Strandenger
Strandengeneutvikles på leir- og grusstrender.Strandengene
kan delesi to hovedkategorier,pionersamfunnog konsoliderte
samfunn. Pionerfasene
opptrer i hydrolittoralsonen,langt ute i
soneringen,eller som vegetasjonsåpne"saltpanner" i en ellers
sluttet strandeng.Pionersamfunnaer viktige for oppbyggingen
av et mer modent jordsmonn. Artene i pionersamfunnahar
evne til å tåle høye saltkonsentrasjoner,slik som saltbendel
(Spergulariamarina).Strandkjempe(Plantagomaritima)er et eksempel på en art i denne gruppen som ofte også opptrer på
sterkt ferskvannspåvirkede
strandengeri bunnenav fjorder.

I fortsettelsenblir det gitt en kort omtaleav dissehovedtypene.
En kort presentasjonav de enkelte plantesamfunninnen hver
hovedgruppeblir gitt i den tredje rapporten.

De konsolidertestrandengenehar et sluttet plantedekke,dominert av gras og graslignendearter, derav benevnelseneng. De
finnes best utviklet i den geolittorale sone,sonen mellomnormal flogrense og øvre springflogrense.Selv om de etablerte
strandengenebare står direkte under vann ved springflo, har
saltpåvirkningen stor betydning for artssammensetningen.
Saltopptakskjerogsåfra jordsmonnetog i forbindelsemedvind
og saltråk.Strandengenepå Sørlandetoppviserstor variasjoni
vegetasjonstyperog artsutvalg. De konsolidertestrandengene
finnes langsen økologiskgradient fra saltvannstyper
til brakkvannspåvirkede
typer. Vanlige eksemplerpå typer langsdenne
gradientener fjæresaltgras-s
(Puccinellietummaritimae)og saltsiv-s (Juncetumgerardii) på saltvannsstrender,og rustsivaks-s

Undervannsenger
Undervannsengene
finnes på beskyttedestrender,gjerne i poller, kiler og avstengtefjorder. De opptrer som regel på finere
substratsom leireog sand.De kan ogsåopptre i littoralbassenger utformet i fast berg, men de har da oftest et sedimentlagi
bunnen.Undervannsvegetasjonen
leverhelt eller delvisneddykket i saltvann, brakkvanneller ferskvannspregetebassenger.
Undervannsengene
opptrer fra 2-3 metersdyp til grunne områder i sublittoralsonen.Vegetasjonstypene
er artsfattige,og noen
få slekter går igjen, så som ålegras(Zostera spp.), havgras
8
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(Blysmetumrufii), og fjæresivaks-s
(Eleocharietum
uniglumis)på
brakkvannsstrender.
I noen utforminger er det halofile preget
bare megetvagt til stede,som i krypkvein-s(Agrostisstoloniferas), men dissehørertil i strandengenes
merperiferedeler.

sørlige, frostømfintlige typer som klatrelerkespore-(sCorydalis
claviculata-s).

Sandstrandvegetasjon

Vegetasjonen
på rullesteinsstrende
err ofte ikke sammenhengende, og har slikt sett fellestrekk med grus- og steinstrender.
Rullesteinsstrendene
påvirkesogsåav tangpåvirkning,og vegetasjonenhar ofte tangvollkarakter.
Strandtypenutviklespå markert
eksponertesteder,men størrelsenog tyngden på rullesteinene
gjør at substratetlikeveler mer stabilt enn det vi finner på grusog steinstrender.
Til forskjellfra vegetasjoneni det vi kallertangvoller,er tilsvarendevegetasjonpå rullesteinsstrende
dominert
r
av
flerårige arter. Vanlige vegetasjonstyper
er halofile strandrug-s
(Potentillo-Elymetum),
halofile strandvindel-s(Convolvuletumsepii-maritimae)og halofile kveke-s(Agropyretumrepentis-maritimae). Regionaltkarakteristiskevegetasjonstyper
på rullesteinsstrandpå Sør-og Sørøstlandet
er strandkål-s(Crambetummaritimae)og strandvortemelk-(Euphorbia
s
palustris-s).

Rullesteinsstrandvegetasjon

Sandstrendene
utgjør spesielleøkologiskehabitatersom gjør at
vegetasjonenblir spesiell.Et fellestrekkved sandstrenderer at
dreneringener svært effektiv, og spesielti de høyereliggende
deleneav soneringenpå en sandstrandkan det oppstå tørkeproblemerfor plantene. En vegetasjonsdifferensierende
faktor
på sandstrenderer mengdenav næringsstoffersom er til stede.
To hovedtyperav sandstrenderopptrer i regionen.Denvanligste
typen er dannet av elvetransportertsand, hvor mye av kalsium
og andre næringsstofferer utvasket.Eksemplerpå dennetypen
er Hamresanden
i Kristiansand,
Audnedalselvas
utløp i Lindesnes
og Kvåviksanden
i lyngdal. Enannentype er byggetopp av finsandblandetmedskjellrester,som er rik på et viktig mineralnæringsstoffsom kalsium.Det størsteog besteeksempletpå denne typen er Listastrendene,
som med sin størrelseog variasjoni
naturtyper er et nasjonaltog internasjonaltreferanseområde.
Men vi finner også mindre utforminger av den sammetypen,
som Njervesandeni Lindesnes,Risøbanki Mandal, Storesandi
Grimstado.a.
Grus-og steinstrandvegetasjon
Vegetasjonenpå grus- og steinstrenderdanner sjeldenet sammenhengendeplantedekke,men er knyttet til størreeller mindre felter på stranda.Enforklaringpå at grus-og steinstrendene
ikke alltid har et sammenhengendplantedekke,
e
er at substratet er ustabilt. Strendenefinnes på mer eksponertestederenn
strandengene,og bølgeneseroderendekraft er følgelig større.
Stor partikkelstørrelse
gjør at jordsmonnetsvannlagrendekapasitet er liten, og vann drenereseffektivt. Periodisktørke er derfor et problemsomplantenesom skalvokseher må væretilpasset. En annen vegetasjonsdifferensierende
faktor er tilgjengelig
næring.Raskutvaskinggjør at strendeneofte er næringsfattige.
Unntakfinnes der det blir akkumulerttang og tare, som frigjør
viktige næringsstoffersom nitrogen og fosfor. I vår kategori
grus- og steinstrenderer likevelde mest tang- og taregjødslede
strendeneskilt ut som en egen type, uavhengigav substrattype
(sand,grus eller stein),se under. Vanligevegetasjonstyper
i den
ytre delenav soneringenpå grus- og steinstrenderi regionener
strandarve-s(Honckenyapeploides-s),gåsemure-s(Potentillaanserina-s)og strandsmelle-s
(Silenemaritima-s).I den indre delen
av soneringener halofilestrandrør-s(Phalaridetumarundinacea)
en vanligtype. Et regionaltkjennetegner forekomstenav sterkt

Tangvollvegetasjon
Ved tangvolleneutviklesspesiellevegetasjonstyper
fordi det på
slike steder er større mengdernæringsstoffersom nitrogen og
fosfor enn det som er vanlig i andre strandsubstrater.Tangvollvegetasjonen
er ikke knyttet til bestemtesubstrattyper,men
utvikles på moderat eksponertesteder hvor det akkumuleres
tang og tare, slik som på sand-, grus- og steinstrender.
Tangvollvegetasjonen,
slik vi avgrenserden, er dominertav ettårige arter. Den kan inndelesi halofiletyper og brakkvannstyper.
Den vanligstetangvollvegetasjonen
i landsdelener strandmeldes (Atriplicetumlittoralis).Brakkvannspåvirket
tangvollvegetasjon
er mindrevanlig i regionen,men fra Listaer det f.eks. kjent tiggersoleie-kildegras-s(Ranunculo (sceleratii) - Catabrosetum
aquaticae)(Larsen1977, Høiland1978,Lundberg1993).
Strandbergvegetasjon
Strandbergdekker i vår sammenhengalle strandtyperuten et
sammenhengende
dekke av løsmasser.Det er en samlebetegnelsefor svaberg,klippekysto.l. Våre undersøkelser
av strandberg er ikke på langt nær så dekkendesom for løsmassestrendene, men vi har likevel prøvd å fange inn noen hovedtyper.
Vanligvis mangler et sammenhengendevegetasjonsdekke
av
høyerestående
planter,derimotdekkerkryptogamer,spesieltlav
store areal. Høyerestående
planter er hovedsakeligknyttet til
sprekkerog forsenkningerhvor de kanfinne feste. Denviktigste
vegetasjonsdifferensierende
faktoren på strandbergeneer berggrunnens beskaffenhet, særlig mineralsammensetningen.
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yttersttil venstrei tabellenvisertilhørighetentil klassifikasjonssystemethos Fremstad& Elven(1987).Foren rekkehavstrandstyper er dette systemetaltfor grovmasket,og det er forklaringen
på at ikke alle typene har sin egensignatur.Av tabellengår det
også fram hvor mange analyserutersom inngår i TWINSPANenheter (clusters).Noenfå av vegetasjonstypeklassifiseringens
r, teks. halofile takrør-s
som
TWINSPAN-gruppe
to
i
delt
er
ne
i to
n
resulterte
TWINSPAN-analyse
Når
australis-s).
(Phragmites
skyldes
analyseruter,
13
og
56
henholdsvis
på
takrør-grupper
det at vi her har fanget inn to typer, en standard-typeog en
hvor takrør er i ferd med å innvadereen annen
suksesjonstype
f.eks. en saltsiv-eng.I tabellenhar vi vist dette
vegetasjonstype,
ved å føre opp at typen bestårav 56 og 13 analyser(ikke 69).
n i en egen
gis
Den endelige tolkingen av TWINSPAN-analyse
vegetasjonslandsdel
hvilken
vist
rapport. I tabellener det også
typeneer kjent ifra.

Strandbergenepå Sørlandeter gjennomgåendebygd opp av
Et typisktrekk er derfor franæringsfattigegrunnfjellsbergarter.
været av edafisk kravfulle strandbergarter.En vanlig vegetasjonstypesom Sørlandethar felles med vestkystenav Norge er
(Sedumanglicum-s).
kystbergknapp-s
Fuglegjødsletvegetasjon

utviklespå fuglegjødsledestrandberg.
Denne vegetasjonstypen
Konsentrertfuglegjødselkanha en sterksvieffektpå mangeplanter, og mengdenav fuglegjødselhar derfor betydningfor planNoenplanterhar evnetil å tåle den
teutvalgeti sjøfuglkoloniene.
sterkegjødslingen,og det kangi segutslagi at enkeltearteropptrer i sterktforvoksteformer.I en nasjonaleller internasjonalmålestokker det ingen storesjøfuglkolonierlangsSkagerrakkysten,
men mindresjøfuglkolonierfinnes.Påknausenekan det utvikles
fuglegjødslet vegetasjonsom rosenrot-s(Sedum rosea-s)og
(Matricariamaritima-s),mens englodnegras-s
strandbalderbrå-s
utvikles
caespitosa-s)
(Holcuslanatus-s)og smyle-s(Deschampsia
i landsdelen
på noe dyperejord. Ettypisktrekk i sjøfuglkoloniene
utfor(littoralbassenger
er sterkt eutrofierte brakkvannsdammer
små,men konsentrerteforekommet i berget)med arealmessig
ster av arter som andmat(Lemnaminor),bredt dunkjevle(Typha
latifolia)o.a.

Avgrensingenav den egentligestrandsonensøvre del skjer ved
øvrespringflogrense.Overdennestår vegetasjonenaldri direkte
under vann, men den nærmestesonenblir likevelindirektepåvirket av nærhetentil sjø og saltvann.Artsutvalgeti denne sonen blir i svak,men dog noen grad påvirketav vind og saltråk.
Denne overgangssonener gjerne også lysåpensammenlignet
med skogkleddeområderi baklandet,og artsutvalgetinneholder gjernearter bådefra den egentligestrandsonenog den mer
terrestredelen av vegetasjonen.Enregionaltkarakteristiskvegetasjonstypeer slåpetorn-s(Prunusspinosa-s).Under begrepet
strandkratt fører vi også en varmekjærtype som blodstorkenebb-s(Geranietumsanguinei),selvom denneikke alltid er dominert av busker, men like ofte har engkarakter.Forekomsten
av blodstorkenebb-spå næringsfattigestrandbergpå Sørlandet
viserat dennearten er mervarmekjærenn kalkkrevende.
Registrertevegetasjonstyper

vi har registrertog analyEn oversiktover de vegetasjonstyper
sert på sørlandskehavstrenderer vist i tabell 2. Tabelleninnevi selv har registrert,og som
holder kun de vegetasjonstypene
type.Signaturen
analysenhar vist hører hjemmei angjeldende
10
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Tabell 2. Registrerteplantesamfunnpå havstrand,Sørlandetog Østlandet 1990-91. Signaturenefølger Fremstad& Elven(1987). Seashoreplant communitiesrecordedin S and SENorway 1990-91.Comunitycodesas proposedby Fremstad& Elven (1987).
Signatur Norsk navn
Norwegianname

Vitenskaplignavn
Scientificname

Antall analyser
(1WINSPAN)
No. of relevees

X Undervannsenger
X1a
Ålegras-s
Xlb
Dvergålegras-s
Xlc
Småhavgras-s
Xlc
Liten vasskrans-s
Xlc
Stor vasskrans-s
Xld
Trådtjønnaks-s
Xld
Busttjønnaks-s
Tusenblad-s
P3a
Flotgras-s

Zosteretummarinae
Zosteretumnanae
Ruppietummaritimae
Zanichellietumpalustris
Zanichelliamajor-s
Potamogetonfiliformis-s
Potamogetonpectinatus-s
Myriophyllumalterniflorum-s
Sparganiumangustifolium-s

12
6
37
5
0
4
5
3
6

X Strandsumper
X7a
Halofile pollsivaks-s
X7b
Havsivaks-s
05c
Havsivaks-bredt
dunkjevle-s
Vasskjeks-s
X7c
Halofiletakrør-s
X8c
Havstarr-s
Kjempesøtgras-s

Scirpustabernaemontani-s
Scirpetummaritimae
Scirpusmaritimus-Typhalatifolia-s
Berulaerecta-s
Phragmitesaustralis-s
Caricetumpaleacea
Glyceriamaxima-s

8 + 28
144
26
4
56 + 13
50
4

X Strandenger,pionersamfunn
X3a
Salturt-s
X3b
Saftmelde-s
X3c
Saltbendel-s

Salicornietumeuropaea
Suaedetummaritimae
Spergularietumsalinae

31
13
25

X Strandenger,konsolidertesamfunn
X4a
Fjæresaltgras-s
Fjæresaltgras-strandrisp-s
X5a
Saltsiv-s
Saltsiv-rødsvingel-s
X5b
Halofile rødsvingel-s
Grisnestarr-s
X8a
Fjæresivaks-s
XBID
Saltstarr-s
Krypkvein-s
X8d
Pøylestarr-s
X8e
Rustsivaks-s
W3a
Strandsvingel-s
X9c
Mjødurt-s
Kattehale-s
Fredløs-s
Duskstarr-s

Puccinellietummaritimae
Puccinelliamaritima-Limoniumhumile-s
Juncetumgerardii
Juncetumgerardiifestucetosumrubrae
Festucarubra-s
Carexdistans-s
Eleocharietumuniglumis
Caricetumvacillans
Agrostisstolonifera-s
Caricetummackenziei
Blysmetumrufii
Festucaarundinacea-s
Filipendulaulmaria-s
Lythrumsalicaria-s
Lysimachiavulgaris-s
Carexdisticha-s

41
3
67
48
69 + 54
18
15
2
0
6
10
6
34
6
18
26

Agder

Sørøstlandet

(forts. nesteside)
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Tabell 2. Forts.

Signatur Norsknavn
Norwegianname

Vitenskaplignavn

Antall analyser

Scientificname

(TWINSPAN)
No. of releves

U Sandstrender
Ula
Strandreddik-s
Ula
Sølvmelde-s
Strandkveke-s
U2a
Marehalm-s
U3a
Tørr dyneeng
U5b
Sandskjegg-s
U5e
Honningkarse-s
Strandtorn-s

Cakiletummaritimae
Atriplicetum sabulosae
Agropyretumboreoatlanticum
Elymo-Ammophiletum
"Koelerio-Corynephorion"
Violo-Corynephoretumcanescentis
Lepidietumdrabae
Eryngietummaritimae

22
6
8
25
0
3
5
3

W Grus-og steinsstrender
U2b
Strandarve-s
W3b
Gåsemure-s
Gul hornvalmue-s
Slyngsøtvier-s
Strandsmelle-s
W3a
Hestehavre-s
X6
Taresaltgras-s
Strandkarse-s
Strandmalurt-s
W3a
Halofilestrandrør-s
Stornesle-s
Vasshøymole-s
Fuglevikke-strandsteinkløver-s
Burot-s
Bukkebeinurt-s
Klatrelerkespore-s

Honckenyapeploides-s
Potentillaanserina-s
Glauciumflavum-s
Solanumdulcamara-s
Silenemaritima-s
Arrhenatherumelatius-s
Puccinellietumcapillaris
Lepidiumlatifolium-s
Artemisiamaritima-s
Phalaridetumarundinaceae
Urticetumdioicae
Rumexaquaticus-s
Vicia cracca-Melilotusaltissima-s
Artemisiavulgaris-s
Ononisarvensis-s
Corydalisdaviculata-s

51
22
8
12
17
3
9
6
11
13
2
4
7
15
5
6

W Rullesteinsstrender
W2
Strandkål-s
Strandskolm-s
W2
Åkerdylle-s
W2
Østersurt-s
W2
Strandkvann-s
W3a
Halofilestrandrug-s
W3b
Halofilestrandvindel-s
Strandvortemelk-s
W3a
Halofilekveke-s

Crambetummaritimae
Lathyrusjaponicus-s
Sonchusarvensis-s
Mertensietummaritimae
Angelicalitoralis-s
Potentillo-Elymetum
Convolvuletumsepii-maritimae
Euphorbiapalustris-s
Agropyretum repentis-maritimae

43
20
5
11
13
72
21
4 + 10
13 + 7

W Tangvoller
W1a
Strandmelde-s
W1b
Tangmelde-s
W4
Tiggersoleie-s
W4
Saftstjerneblom-s

Atriplicetum littoralis
Atriplicetum latifolii
Ranunculo-Catabrosetum
Stellariacrassifolia-s

37
2
6
2

Agder

Sørøstlandet

(forts.nesteside)
12
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Tabell 2. Forts.
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2 Naturgeografiskeforhold

2.1 Klima

I dette kapitlet vil vi oppsummerede viktigste naturgeografiske
forhold som til sammenutgjør de økologiske(naturgitte) forutsetningene for plantevekst i strandsonen på Sørlandet.
Strandplantenesgeografiske utbredelse og trivsel påvirkes og
bestemmesav summenav miljøforhold på voksestedet.En overordnet faktor er det regionaleklima som kjennetegner landsdelen. Viktig for den lokale utformingen av plantedekket og dets
artssammensetninger berggrunnensnæringssammensetningog
forvitringsgrad. Dette påvirkerjordsmonndannelsen,og det blir
derfor gitt en oversiktover regionaletrekk i berggrunnsgeologivannlagringsen. Substratetsstruktur, næringssammensetning,
evne m.m. er ogsåforhold som påvirkerden lokale utformingen
av vegetasjonen,og vi gir derfor en presentasjonav de kvartærgeologiske hovedtrekkenei regionen. Landformene har betydning for strandtopografien (dannelse av viker, kiler, tjenner
m.m.), og landhevningenog hydrografi påvirker vegetasjonsdynamikken på en strand. Disseforholdene er derfor tema for
drørting i dette kapitlet.

har et suboseaniskklima med middels
Undersøkelsesområdet
humide til humide forhold (Abrahamsenet al. 1984), og det ligger delvisi kystseksjonlavlandsbelte(ytterkysteni den sørligeog
sørvestligstedelen), nemoral region og i den boreonemoraleregion (fra Grimstad -Arendal-områdetog nordøstover)(Dahl et
al. 1986).
Noen klimadataer samlet i tabe113.Årsnedbørener relativt høy,
men lavestytterst i skjærgården(900-1200mm),og stigendeinnover i fjordene,særlig i de vestredeleneav landsdelen(1965 mm
i Flekkefjord).Det faller mest nedbørom høsten,og minstom vå(Oksøyfyr,
ren. Vintrene er milde, og enkelte av målestasjonene
Lindesnesfyr og Listafyr) ytterst på kystenhar middeltemperaturer over 0 °C selv i den kaldestevintermåneden(februar).Det er
kaldestinnersti fjordområdene,og Kristiansandhar f.eks.en middeltemperaturpå -0,9 °C i kaldestevintermåned(januar).Julieller
august er den varmestemåneden(13,9-16,9°C), og det er varmestlengstøst og innersti fjordene (Aune 1993).

Tabell 3. Noen temperatur- og nedbørdata fra utvalgte kyststasjonerfor normalperioden
1961-1990(data fra Aune 1993og Førland 1993).- Some data on temperatureand preapitation from selectedcoastalclimatestations during the standardperiod 1961-90.
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De dominerendevindretningenei sommerhalvåreter sørvest,
sørøstog vest.Påvinterstiddominerervinderfra nordøstog øst.
De kraftigste vindene forekommer på høsten og på vinteren,
enten fra øst eller vest (Lista).lista er et meget vindfullt sted
med 187 dager i året med vindstyrke liten kuling eller mer.
Tilsvarendetall for noen andre målestasjonerer: Lindesnes129
dager, Torungenfyr 109 dager, Oksøy 100 dager, Lyngør Lyngørfyr 73 dager, Kristiansand68 dagerog Grimstad53 dager (Johannesen
& Håland1969, Bruun& Håland1970).

2.2 Berggrunnsgeologi
Bergartenepå Sørlandeter gamle og ble dannet i prekambrisk
tid. Bergarterfra dennetiden hører til det som kallesgrunnfjellet. Selvom bergarteneble dannet i den sammegeologiskeperioden, hørerde til forskjelligebergartsprovinser
(Falkum1977,
Sigmond et al. 1984): Egersundfeltet, Flekkefjordsfeltet,
Kristiansandfeltetog Bamblefeltet. Egersundfeltetsbergarter
kommerbare inn i den vestredelen av regionen,fra Hidra mot
nordvest.Den viktigste bergarten her er anorthositt (labradorstein). Mellom Flekkefjordog Mandal dominerer Flekkefjordfeltets bergarter.De er sammensattav sterkt foldete, granittiske
gneiser.Ytre delerav Listahalvøya
er bygd opp av gneis,amfibolitt og migmatitt, mens hornblendegranitt dominerer øst og
nord for Lyngdalsfjorden.Fra Mandal og østover finner vi
Kristiansandfeltet,
som bestårav vekselvisfelter av øyegneisog
øyegranittog felter av gneis, amfibolitt og migmatitt (lignende
type som på Lista).I tillegg finnes forekomsterav marmoreller
kalksteinsomkan følgessammenhengende
over store områder.
De fleste kalksteinsforekomstene
ligger i innlandet,og få finnes
på strandberg. Et unntak finnes på Flekkerøya.Øst for
Kristiansandkommerogså Bamblefeltetinn, dominert av metasandstein.Grimstadområdeter preget av granitter. På noen av
øyeneutenfor Grimstadfinnes foldete marmorbåndpå strandbergene. En av de viktigste bergartene i Arendalsområdeter
båndgneis.
Sammenfattende
kan vi si at Sørlandeter dominertav næringsfattige, harde (lite nedbrytbare)bergarter som gir opphav til
surejordsmonn.I strandsonenkommer dette spesielttil uttrykk
på strandbergene,
som er dominert av nøysomme,lite næringskrevendeplantearter.

2.3 Kvartærgeologi
Selvom berggrunnenssammensetninger en underliggendefaktor som har betydningfor jordsmonndannelse
og vegetasjonsut15

forming, modifiseresbildet ved at også løsmassene
påvirkerde
jordsmonn-og vegetasjonsdannende
prosessene.Langt på vei
gjenspeilerløsmassenes
sammensetning
den lokaleog regionale
berggrunnen,men den påvirkesogsåav elvetransportertmateriale, vindtransportertmateriale,og den kan være blandet med
marint materiale.
Langs Agderkystenhar morenemateriale(usorterte løsmasser
som er transportertog avsattdirekte under breen)vært utsatt
for bølgevasking.Særliggjelderdette endemorener.Den mektigste av disse,Ra-morenen,kan følges mer eller mindre sammenhengendefra søreendenav Sirdalsvanneti vest til grensen
mot Telemarki øst, men i dag rekkerden ut mot kystenbare i
Aust-Agder,ikke i Vest-Agder(Andersen1979, Kristiansen&
Sollid 1989).
Materialesomer transportertog avsattav breelverkallesglasifluvialt materiale,mensfluvialtmaterialeer transportertog avsattav
elveruten tilknytningtil breer.Fluvialtmaterialebestårofte av resedimentertglasifluvialtmaterialesom avsettessom elvedeltaer.I
dag finner vi slik materialebl.a. ved utløpet av de store elvene,
som ved utløpet av Kvina, Lyngdalselva(Kvåviksanden),
Audnedalselva,Mandalselva,Otra (Hamresanden),
Nidelvao.a.
Elvetransportert
materialeegnerseggodt somjordbruksland,og
myeav det materialetsomer avsattnær elveutløpeneer oppdyrket, menennåfinneselvedeltaerog sandstrender
som i liten grad
er berørtav oppdyrkingellertekniskeinngrep.Noenav dem utgjør karakteristiske
og særpregedenaturtypersom det er knyttet
storenaturfagligeverdiertil.
En annentype løsmasser
er marint strandmaterialesom dannes
ved at bølgerog strømvaskeri strandsonen.De groverefraksjonene blir liggendeigjen, mensde finere transporteresvekk og
reavsettesder strømhastighetog bæreevneer mindre. De mektigste marinesedimentenepå Sørlandetfinner vi i sanddynene
på Lista. Materialetskriverseg fra det såkalte Listatrinnet,en
mektig israndavsetning
som opprinnelig ble avsatt under havoverflatenfør Ra-morenen
ble avsatt.OgsåSpangereidtrinneter
eldre enn Ra-morenen,og kan spores langs kysten av VestAgder fra Mandal til Flekkefjord(Kristiansen& Sollid 1989).
Landhevninghar sidenbidratt til at bølgenekunne vaskeut finfraksjonenesom senereer blandet med marint materiale(skjellrester) og avsatt på grunt vann. Vind har seneretransportert
sandeninnoverlandog dannetsanddyner.PåListavariererhøyden på sanddynenefra mindre enn 1 m til 5-6 meters høyde.
Sanddynevegetasjonen
er viktig for dannelsenav dynene, og
særlig gjelder det høye arter med evne til rask vekst, som
strandkveke(Elytrigiajuncea), strandrug (Elymusarenarius)og
marehalm(Ammophilaarenaria).
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På stedersom er sterkt bølgeeksponertdannessåkaltestrandvoller. Dannelsenskjer særlig under storm. Vi finner slike bl.a.
ved Skarvoddenog Steinoddenpå Lista.Eldrestrandvoller,dannet da havet sto høyereenn i dag kan vi se særliggodt utviklet
mellomAusthasselog Havikapå Lista,og ved Spangereid.

ten grad bearbeidetav littorale prosesser.Strenderbygget opp
av blokkmaterialevil i tidens løp utviklestil en rullesteinsstrand,
men typiskfor morenekystener at strendeneer bygd opp av varierendefraksjonsstørrelser.
Morenekystener i Norge bare kjent
fra Lista(12 km) og Jæren(10 km) (Klemsdal1982).
Moreneklintkysthar sin opprinnelsei mektige morenemasser
som i betydeliggrad er bearbeidetav littoraleprosesser.Her har
havetvasketi morenenetter hvert som landhevningenhar skredet fram, og det er dannet en bratt skråningned mot sjøen.
Finmaterialeer vasketut, mensde groverefraksjoneneer igjen.
Ved foten av skråningenfinner vi ofte en rullesteinsstrand.
Moreneklintkyster en vanlig kysttypei Danmark,men i Norge
finnes den hovedsakeligpå Lista (2 km) og på Jæren(16 km)
(Klemsdal 1982). På Lista er den dannet av materiale fra
Listatrinnet.

2.4 Topografiog strandtyper
Det mesteav Agderkystenklassifiseres
som fjårdkyst(Klemsdal
1982),som er kjennetegnetav et lavt landskapsrelieffmed en
småkupertlandoverflate.Sprekkdalerog koller senkerseggradvis ned i havet og danneren ujevn kystlinje med lange,smale,
ofte grunne kiler og en utenforliggendeskjærgård.I Norge er
dennekysttypenbareå finne langsSkagerrakkysten.
I områdetsvestlige deler finnes en mer variert kysttopografi.
Nord for begge sider av Listahalvøyafinner vi fjordkyst.Typisk
for denne er bratte fjordsider, et U-formet tverrprofil og et
ujevntlengdeprofilmed bassengerog terskler(Klemsdal1982).

Sandstrandkyster dannet av sand som littorale prosesserhar
vasketut fra morenemasser
i strandsonen.Et karakteristisklandskapsmessig
trekk er at kysttypener bygd opp av en forstrand
og en bakstrand,den siste ofte med vindtransportert(eolisk)
materialesom byggesopp til sanddyneromkring sanddynebyggende plantearter. Listastrendeneer det størsteeksempletpå
dennekysttypenpå Agder.

Påde ytre deler av Listalandetfinner vi tre andre kysttyper:morenekyst, moreneklintkystog sandstrandkyst.Morenekyster
dannet fra et ujevnt, svakt bølgende terreng av bunnmorene
med lavt relieff som gradvissenkesned mot havetog danner
forland (bredenes)og bukter (figur 1). Morenematerialet
er i

Figur /
På Lista finnes en sjelden kysttype,
morenekyst. som ellers i landet bare
er kjent fra Jæren. BiIdet er fra
Skarvodden. - At Lista a very rare
type of coast, moraine cliff beach,is
found. ln Norway it is known from
Lista and Jæren, in the neighbouring county of Rogaland.Thepicture was taken at Skarvoddenat Lista.
16
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2.5 Strandlinjeforskyvning
At det har skjedden landhevningmed strandlinjeforskyvning
på
Sørlandeti tiden etter isavsmeltningen,
kan vi se tydelig i landskapetmangesteder.Gamlestrandlinjerog terrasserer synlige
tegn på dette; det sammegjelderforekomstenav skjellsandbanker inne på land. leirjord dannet fra marine sedimenter,som
f.eks. ved det gamle KuholmenstegIverkved Kristiansand,vitner også om at havet en gang har stått høyere enn i dag.
Helland(1903: 60-61) nevner at det ved Valle og Vigeland i
Lindesnesble funnet et 2 m mektig leirlag fullt av glimmerrik
sand som inneholdt tynne, forkullede avtrykk etter blader av
ålegras(Zosteramarina).Dette viserat havet tidligere har stått
høyereenn i dag.
Da den sistestore innlandsisenvar på sitt mektigste,utøvdeden
et sterkt trykk på jordskorpen,som ble pressetned. Da isenbegynteå smelte,avtok trykket, og da den var borte, forsvant det
helt. I løpet av denne avsmeltningsperioden
reagertejordskorpen med landhevning(isostatiskbevegelse).I den sammeperioden skjeddedet ogsåen stigningav havnivå(eustatiskbevegelse) i takt med at store mengder smeltevannrant ut i havet.
Differansen mellom isostatisk og eustatisk bevegelse kalles
strandlinjeforskyvning.
I den første periodenav avsmeltningsforløpet steg havet raskereenn landet, men da landet ble isfritt,
steg ikke havnivåetlenger,menslandet fortsatte å stige. Denne
landhevningenpågår fortsatt, selv om hastighetenavtar mot
den tid at en likevekt er gjeninnstilt (Hafsten 1959, Holmsen
1979).Den isostatiskebevegelsener i dag størst i Bottenvikenområdet,og dette påvirkerlandmassenes
tyngdepunkt og dermed strandlinjeforskyvningenover hele Norden. Langs
Skagerrakkysten
er landhevningenstørre på Østlandet enn på
Sørlandet.Mens landhevningenved Oslofjordenutgjør ca. 3-4
mm pr. år, avtar den vestover.Ved Risørutgjør den ca. 2,5 mm
pr. år, ved Kristiansandutgjør den ca. 1 mm pr. år, og ved
Mandaler det så og si likevektmellom isostatiskeog eustatiske
bevegelser.Ved Lista synker landet med ca. 1 mm pr. år
(Sørensenet al. 1987, Nesje& Dahl 1990). Dette indikerer at
det ved Mandal ligger et balansepunkt.Øst for en nord-sør-gående akseved Mandalstiger landet,vestfor aksenpresseslandet ned som en kompensasjonsbevegelse.
Selvom strandlinjeforskyvningenpå Sørlandetvarierermellom+2,5 mm og -1 mm
pr. år, kan vi konkluderemed at strandlinjenei dag er relativt
stabilei området
Størrebetydningenn den vertikaleforskyvningenvi ser på regionalt nivå, kan en horisontalkomponenti form av sedimentasjon ha på lokalt nivå. Sammenlignetmed enkelte andre deler
av Europa,f.eks. Storbritannia,har erosjonog avleiringsproses17

ser i strandsoneni postglasialtid vært liten langs norskekysten
(Klemsdal1982). Lokalt har det likevelforekommetsedimentasjon som har påvirket strandlinjene, som på Lista.
Sedimentasjonen
skjeralltid på beskyttedestrender.Lokalesedimentasjonsprosesser
kan forsterkesvedat såvelalloktont (tilført)
som autoktont (stedegent)materialefangesopp av vegetasjonsbeltene i strandsonen.Strandsumpero.a. vegetasjonstyperi
sub- og hydrolittoral sone fungerer som bølgedempere.Når
vannhastigheteni bølger og strøm avtar, avtar også den transporterendeevnen,og det skjeren sedimentasjon,også kalt en
forlandingsprosess
(Nordhagen1921).

2.6 Hydrografi
Tidevannsforskjellenlangs Skagerrakkystener normalt liten,
gjerne ikke mer enn 20-30 cm (Statistisksentralbyrå 1978,
Norgessjøkartverk1988). De størstevannstandsvekslingene
forekommerhøst og vinter, og den maksimaleforskjellmellomflo
og fjære gjennom året er ca. 1 m (Norgesgeografiskeoppmåling 1980). Liten tidevannsamplitudesammenlignetmed andre
delerav norskekystengjør at vegetasjonssoneringene
blir smalere enn om vannstandsvekslingen
haddevært større.Breddenpå
vegetasjonssonene
er imidlertid også bestemtav topografi og
strandashellningsgrad.
To hovedstrømmer dominerer langs norskekysten, Kyststrømmenog Atlanterhavstrømmen,
som begge går mot nord.
Kyststrømmen
får tilført store mengderferskvannfra fastlandet,
samtidig som den blandesmed det saltereAtlanterhavsvannet
som ligger utenfor og under kyststrømmen.Et generelttrekk er
at saltholdigheteni kyststrømmenøker mot nord (Norgessjøkartverk 1986).Kyststrømmener en fortsettelseav Den baltiske
strøm, og kan påviseslangshele norskekysten.Strømmenehar
betydningfor strandplanterpå flere måter. For det første fordi
saliniteteni vannet utgjør en viktig økologiskfaktor som virker
differensierendepå strandvegetasjonens
artssammensetning.
For det andre har strømmenebetydning for spredningenav
strandplanter,da frø og andrespredningsenheter
kan transporteres fra sørligerefarvann til våre kyster.Et stort antall strandplanter er kommet til Skagerrakkysten
på denne måten. Vi kan
anta at slik tilføring fra sør er en mer eller mindre kontinuerlig
prosess,og det betyr at selvom en art midlertidigkan væreforsvunnetfra en strand på Skagerrakkysten,
f.eks. som følge av
slitasje,kan den etter hvert kommetil å etablereseg på ny.
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3 Kulturpåvirkning
I kapitlet om naturgeografiskeforhold i undersøkelsesområdet
har vi drøftet noenviktige naturgitteforutsetningerfor utvikling
av landskapog vegetasjoni strandsonen.Dette er nødvendige,
men ofte utilstrekkeligefaktorer av betydningfor landskapsutviklingen.Forfullt ut å forstå hvorfor kystlandskapetser ut som
det gjør, kan vi ikke begrensediskusjonentil selvenaturmiljøet.
Menneskethar utnyttet areal og ressurseri strandsonengjennom tusenerav år, og for å forstå de mønstreog prosessersom
vi kan observerei dag, er det nødvendigå oppsummerekulturpåvirkningensinnflytelsepå landskaps-og vegetasjonsutviklingen (Thomas1955, Detwyler1971, Meinig 1979).
Strandvegetasjonens
struktur og funksjon er påvirket av såvel
naturgrunnlagsom arealbrukenog dens historie.Vi kan derfor
forventeat endringeri arealbruken,f.eks.endringav beiteintensitet i en strandeng,endring av slitasjefra friluftsliv, vil føre til
endringeri vegetasjonen.Bådestrandengeneog andre vegetasjonstyperi strandsonenkan regnessom seminaturligevegetasjonstyperhvor stedegne,ikke-kultivertearter dominerer, men
hvor "kulturtålende" (f.eks. beiteresistente)arter er begunstiget. Endringeri arealbrukenkan enten medføre en utvidelse
(ekspansjon)
eller en tilbakegang(regresjon)av den skjøtselsbetingedevegetasjon(Forman& Godron 1986, Ekstam& Forshed
1992).

spesialiseringmed vekt på melk- og kjøttproduksjon(som på
Vestlandet)eller kornproduksjon(Østlandetog Trøndelag),har
det ikke skjedden tilsvarendespesialisering
på Sørlandet.Bådei
Vest-Agderog i Aust-Agderhar det vært en nedgangi storfeholdet etter krigen, men nedgangenhar ikke vært like dramatisk som i kornbygdenepå Østlandet (Lundberg& Rydgren
1994).Agder-fylkenehar aldri vært viktige jordbruksdistrikteri
nasjonalmålestokk,men noe husdyrhold(og dermedogså noe
beite) har det vært i begge fylkene. 11949 hadde Vest-Agder
33 772 storfe, mensAust-Agderhadde 19 651 (Statistisksentralbyrå 1951).Den sistestore jordbrukstellingenviserat tilsvarendetall fra 1989 var 23 973 for Vest-Agderog 10 239 for
Aust-Agder,og dissetallene har vært noenlundestabilede siste
10-20år (Statistisksentralbyrå1992a).Kystkommunene
er blant
de viktigstestorfekommunenei begge sørlandsfylkene.
I AustAgder har kystkommuneneGrimstad,Øyestadog Moland ca.
1/3 av antall storfe i fylket, mensFarsund,Kvinesdal,Lyngdalog
Lindesneshar nesten halvpartenav antall storfe i Vest-Agder.
Med unntak av Kvinesdaler dissekystkommuner.Dette kan indikere at beiting av storfe i strandnæreområder på Sørlandet
har skjedd,og at det skullevære mulig å få til slikt beite der det
er ønskeligsom en del av framtidig skjøtselog modernenaturforvaltning.
Selv om nedgangeni antall storfe ikke har vært så stor på
Sørlandetsom på Sørøstlandet,vet vi at moderne kuer ikke
lengerbruker utmarksbeitenelike myesom før. Den landskapsmessigevirkningenav de omleggingenesom har skjedd i jordbruket er derfor langt større enn tallene i seg selv tilsier. Men
selv om beitingen i strandnærelokaliteternå er mindre enn i
åreneetter krigen,kan vi i dag se ettervirkningenei form av de
endringenesom skjer i vegetasjonen.Selvom seminaturligevegetasjonstypermodifiseresog delvisopprettholdesav beite, er
det en innebygdtreghet i vegetasjonsdynamikken
som gjør at
det kan gå mangeår før systemetigjen går inn i en mer stabil
fase. LangsSørlandskysten
kan vi i dag se ulike faser ("alderstrinn") av dennegjengroingsprosessen
etter at beitepressethar
avtatt elleropphørt.

Førresultateneav feltundersøkelsene
presenteres,
vil vi her drøfte hvordan ulike påvirkningerog inngrep er bestemmendefor
artssammensetning
og vegetasjonsstrukturpå sørlandskehavstrender.En slik gjennomgangvil også være nyttig med tanke
på den framtidigeskjøtseli områdene.I Norgefinnesstore regionale forskjeller i strandengeneskulturhistorie, arealbruk og
skjøtsel,men diskusjonensom følger vil likevelkunne oppsummere noen hovedtrekkmed bakgrunni tilgjengeliglitteratur og
erfaringenefra feltundersøkelsene.

3.1 Beite
Hvordanbeitingen påvirkerstrandvegetasjonen
er avhengigav
flere forhold, som type beitedyr,antall beitedyrpr. arealenhet,
substratetssammensetning,jordfuktighet m.m. Ulike plantearter reagererogsåforskjelligpå den sammebeitingen,slik at beitingen påvirker såvel vegetasjonsstruktur(særlig sjiktning) og
artssammensetning.
Lundberg& Rydgren(1994) har drerfteteffekten av beiting i strandnæreområderpå Sørøstlandet,og erfaringenederifra har også stor grad av relevansfor Sørlandet.
Genereltkan vi si at moderat beitepressbidrar til å opprettholde, dels også bidrar til å utvikle artsrikevegetasjonstyper.
Om

Førmekaniseringen
og moderniseringeni det norskejordbruket
tok til, var det vanligå benyttestrandengero.a. strandnærevegetasjonstypersom beitemarkfor husdyr. Dennebruken har i
dag avtatt vesentlig,selvom vi enkeltestederkan se at bøndene på Sørlandetennå bruker strandarealenepå denne måten.
Jordbruksstatistikken
viserimidlertidat det på Sørlandetikke har
skjedd en tilsvarenderegional spesialiseringetter krigen som
den vi kjennerfra andredelerav landet.Mensdet i andre regioner har skjedden omleggingfra en mer allsidigjordbruksdrifttil
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beitet opphører i en strandeng,vil det føre til en gjengroing
som på kort sikt skaperstørrevariasjonved at beitemodifiserte
elementerog gjengroingselementer
i en overgangsperiodeeksisterersideom side.Pålengresikt vil det føre til størreensartethet (lavere artsdiversitet)ved at høyvokstearter som takrør,
havsivaksog havstarrvil konkurrereut mer lyskrevendearter.
Beiteprefererende
arter og vegetasjonstyperkan da i beste fall
kommetil å eksisteresom relikte elementer(Forman& Godron
1986).Påde stedenebeitingenennå opprettholdes,servi at de
høyvoksteartenesomdannertette, artsfattigebestanderholdes
effektivt nede,slik somved Kjosbuktai Kristiansand(kap.4.1.7)
og på Furuøyai Lillesand(kap. 4.2.1). Et konkret eksempelpå
virkningenav beite er drøftet i avsnittetom Kjosbukta.Her diskuteresbl.a. forholdet mellombeitepress(antall beitedyr)og vegetasjonsrespons.
Dennedrøftingen har også stor relevansfor
skjøtselog naturfontaltningav andretilsvarendeområder.

oversvømmesknapt kan økes ved tilførsel av handelsgjødsel.
Kunstgjødselvil likevel påvirke artssammensetningeni strandengaved at nitrofileog høyvokstearter som kveke(Elytrigiarepens), sølvbunke(Deschampsiacaespitosa),raigras (Lolium perenne) og engsvingel(Festucapratensis) vil konkurrere ut de
spontanestrandengartene.Johanssonet al. (1986) føyer til at
endring i den opprinneligeartssammensetningen
vil føre til forandring i insektfaunaen,og at dette i sin tur kan føre til et fattigerefugleliv. Flereting pekerdermedi retning av at tilføring av
kunstgjødsel bidrar til utvikling av et utarmet naturmiljø.
Kunstgjødseli verneverdigestrandområdertrer dermed fram
som en uheldig skjøtselsmetode
som vil undergravehensikten
medvern.

3.4 Næringssigog kloakk
Næringssigfra jordbruk og kloakkfører til økt tilførselav næring
for plantene.Det er helststrandengerog strandsumpersom utsettesfor denne typen påvirkning,og det kan endre artssammensetningenog mengdeforholdetmellom artene, ved oppblomstring av nitrofile arter og forurensningsindikatorer.
Noen
av disse,som tiggersoleie(Ranunculussceleratus),er giftige og
kan skape problemeri friluftsområder.I områder med strandsumper,spesieltder de inngåri en mosaikkmed strandengereller andre landskapselementer
kan tilsig av antropogene næringsstofferbidra til en miljøforandringsom bl.a. resultereri ekspansjonav eutrofieringsindikatorer
somtakrør(Phragmitesaustralis) og strandrør(Phalarisarundinacea).Skjemmendeeffekter
som luktplager pga. stort oksygenforbrukog oppblomstringav
grønnalgervil lett oppstå i innelukkedekiler og bukter, som
Sørlandet med sin skjærgårdskysthar mange av, som
Lundevågeni Farsund,Ramslandsvågen
i Lindesnes,Bliksfjorden
i Lillesand,Engekileni Grimstad,Mørefjærkileni Arendal m.fl.

3.2 Slått
Fra egne felterfaringervet vi at slått i strandengero.a. strandnære lokaliteterhar inngått i den tradisjonellejordbruksdriften
på Sørlandet.Dette har i dag et beskjedentomfang (det forekommer),men var mer vanlig tidligere. Trolig var langory det
vanligsteslåtteredskapet,
og enkeltestederer det fremdeleslevende tradisjonerom slått av strandengog andre strandnære
lokaliteter.PåLogjai Flekkefjordpleidede å slå takrør med sigd
(kap.4.1.1). Planteveksten
blir stimulertgjennomslåtten,og om
høyetblir fjernet, vil opphopningenav strøfallsom er så typisk i
de flestestrandsumperdempes.Det åpnerfor innslagav lyskrevende arter og utvikling av et artsrikt plantedekkemed sterkt
innslagav urter. Slått kan derfor vurderessom et arbeidsintensivt, men effektfullt virkemiddelfor utvikling av artsrikenaturtyper. For at slåtten skal ha en gunstig innvirkningpå artsmangfoldet, er det en forutsetningat den skjersent i sesongen,etter
midtenavjuli. Påden tid har de fleste strandartenerukket å sette modnefrø, slik at kimentil gjenvekstog nesteårs generasjon
er lagt.

3.5 Ferdselog slitasje
Sørlandskysten
har en stor befolkningskonsentrasjon
(tabell 1)
og slitasje og press på strandarealeneer betydelig. Slitasjen
kommer til uttrykk på mangeforskjelligemåter, f.eks. ved tap
av plantedekkeog erosjonpå jord og berggrunn.Når slitasjen
blir så sterk at vegetasjonenikkje får anledningtil å ta seg opp
igjentil normaltilstand,f.eks.ved at det oppstårnakne,vegetasjonsløsepartier, kan vi snakkeom at brukenendresfra "bruk"
til "forbruk"; det skjeren forringelseav landskapet.

3.3 Gjødsling
Strandengersombeitesvil påvirkesav naturgjødsel.Dette bidrar
til økt planteproduksjon,slik at beiteverdienav området økes
noe. Om beitepresseter moderat, er det ikke kjent noen markert effekt på vegetasjonenav gjødselfra de beitende dyra.
Annerledeser det om det blir tilført store mengdernaturgjødsel
eller kunstgjødsel.Svenskeundersøkelser(Johanssonet al.
1986) indikerer at produksjonenpå strandengersom jevnlig

Det er dessverregjort få studierav effekten av tråkk og slitasje
på Sørlandet.Det er et sentralttema hos Dalland(1968). Han
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de, er en vakker og relativt urørt natur. I denne har den fargesprakendeblomsterpraktensom kjennetegnermangeområder
en sentralplass,og trolig en større betydningfor folks persepsjon og trivselenn det de fleste tenker over til daglig. Forringes
minkerverdienav kysten
disseegenskapeneved Sørlandskysten,
fullt av utforskings-og opplevelsessom et rekreasjonsområde
muligheter. Dette er et moment som forvaltningenmå ta på
stort alvor, dersom ikke slitasjenog forringelsenav naturgitte
kvaliteterskaløke ytterligere.En effektiv måte å gjøredet på er
å kanalisereferdsel og aktivitet til dertil egnede områder.
Gjennomgangenav de lokalitetenevi har undersøktvil forhåpentligvisværeet nyttig hjelpemiddeli en slik prosess.

gjorde mestepartenav sitt feltarbeid i Hurum o.a. deler av
Østlandet,men han har gjort noen sammenlignendestudier i
Aust-Agder.En nyttig studie ble gjort av Gautestad(1989) på
Fugleynai Kristiansand.Ved hjelp av en måleseriebasertpå flybilder fra årene 1956, 1967, 1978 og 1988 har han på en enkel, men effektiv måte demonstrerthvordanutbredelsenav helt
partier har økt betydeligi løpet av
eller delvisvegetasjonsløse
disseårene.
Andersen.(1984)har studert effekten av slitasjei landskapog
vegetasjon i Skjærgårdsparkenpå Sørlandet. Han brukte
Gjesøya i Tvedestrand kommune som sitt modellområde.
viserat slitasjener spesielt
fra denne undersøkelsen
Resultatene
markert langs stier, ved soleplasser,ildstederog båtfester.De
mest utsatte stedene er gjerne de små strandengene.
Vegetasjonenpå strandbergene,som en skulleforventevar meget slitesterke,endresogsåved at lav og moserforsvinnereller
går markert tilbake, og det oppstår nakne, nedslittepartier på
berget.
Effektenav slitasjeer avhengigav gradenav påvirkning;skadene blir mestframtredendei områdersom utnyttesintensivt.I sliartene og de erstattesav
ke områderforsvinnerde slitasjesvake
partier.I sistarter eller av nakne,vegetasjonsløse
slitasjetålende
nevntetilfeller får en også lett jordskaderog fjerning av jord.
arter i sin unAndersen(1984)registrertefølgendeslitasjesvake
dersøkelse:karve (Carum carvi), vanlig arve (Cerastiumfontanum), kveke (Elytrigia repens), enghumleblom(Geum rivale),
strandkryp(Glauxmaritima), gåsemure(Potentillaanserina),einstape(Pteridiumaquilinum), engsyre(Rumexacetosa)og fuglevikke (Vicia cracca).Av slitasjesterkearter nevnerhan spesielt
hundekvein(Agrostis canina), marikåpe (Alchemilla vulgaris),
hundegras(Dactylisglomerata), smyle(Deschampsiaflexuosa),
sauesvingel(Festuca ovina), rødsvingel (F. rubra), hårfrytle
(Luzulapilosa),groblad(Plantagomajor), strandkjempe(P. maritima), tunrapp (Poaannua) og smårapp(P. irrigata). Påfallende
mangeav disseer gras, og om de utsettesfor tråkk og slitasje
har mangeav dem evne til å holde seg i live gjennomvegetativ
formering. Det er typisk at grasenepå nedslittefelter er sterile.
De få urtenesom har evnetil å tåle sterk slitasjehar gjernekrypendeskuddellerbladrosetter,somhos groblad.Noenav de slitasjetålendeplantenehører ikke naturlig hjemmei de naturmiljøenevi her snakkerom; de er fremmedelementer.
Ved sterkslitasjevil det skje en utviklingfra høy til lav artsdiversitet. Dette er selvsagtet problem fordi naturverdierforringes,
men det er ogsået mer genereltproblemfordi varierte,urterike
forvandlestil "sterile", nedslitteområder.Noe
vegetasjonstyper
attraktiv som rekreasjonsområav det som gjør Sørlandskysten
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4 Lokalitetsvurderinger
Lokalitetsbeskrivelsene
følger følgendehovedmønster.
Kommuneopplysninger
Opplysninger
om arealog lengdepå kystlinjeer hentetfra Statistisk
sentralbyrå(1983a, b). Opplysningerom administrativegrenser,
trekk ved berggrunn, løsmasserog jordbruk er hentet fra
Aschehough
og Gyldendals
StoreNorskeLeksikon,
og i noen
supplertmedinformasjonfra spesialarbeider.
Kommuneinndelingen
vi brukerer å jour med den sisterevisjonen
av kommunegrensene
gjeldendefra 1.1.1992.Opplysninger
om kommunenes
topografi
og geografier ogsåbasertpå kartanalyse
avtopografiske
kart i målestokk1 : 50 000(M 711-serien),
og erfaringene
fra egetfeltarbeid.
Avslutningsvis
i innledningskapitlene
til kommuneneblir det gitt referansertil sentralebotaniskearbeiderfra kommunen(i dengradslike eksisterer),
og vi haroppsummertdet vi vet om karakteristiske
ellersærpregede
trekkvedfloraog vegetasjon
i kommunen.

Forhverkommunegir vi innledningsvis
en tabellarisk
oppstillingavde
undersekte
lokalitetene,
hvorvi ogsåføreroppvurderingen
avverneverdi.Deområdenesomalleredeer vernetgjennomnaturvemloven,
er markertsomlandskapsvernområde
(LV)ellernaturreservat
(NR).
Lokalitetsopplysninger
Forhver lokaliteter det en overskriftsom bestårav lokalitetsnavn,
kartbladi M711-serien,
UTM-koordinat
angitt somsenteri lokaliteten, dato og personale
for undersøkelsen
og verdsetting
sombotanisk havstrandslokalitet
på en skala fra 0-6 (se punkt 5).
Navnebruken
følgerden somer angitt på sisteutgaveav M711-kartene,selvom vi vet at vi i enkeltetilfellerda kommeri konfliktmed
lokalenavnetradisjoner.
Det er imidlertiden for storoppgavefor oss
å undersøke
lokaleskrivemåter
for stedsnavn,
og for konsekvensens
skyldharvi derforbrukt skrivemåten
på M711-kartene.
I noenfå tilfellerhvorlokalitetsnavn
ikkeer oppgitt på M711-kart,harvi benyttet navnvi harfunnetpå økonomiskkartverk(1 : 5 000).

med anmerkningerom økologiskeforhold som er av betydning
for vegetasjonsutformingen.
Sammenmed opplysningeneom
vegetasjonstypene
og deresrelativestørrelse(2a)er hensiktenå
presentereet bilde av vegetasjonen,som et viktig karakteristikon ved miljøkvalitetenepå hver lokalitet.
2a) Vegetasjonstyper
Forhverlokaliteter det gitt en listeoverregistrerte
vegetasjonstyper,
i
samsvar
medtabell2. I enkeltetilfellerkandet forekommekombinasjoneravvegetasjonstyper,
utenat disseer nevntsomselvstendige
typeri tabell 2. Relativtarealfor vegetasjonstypen
innenlokalitetener
angittsom:+ (lite),++ (middels)
og +++ (storttil dominerende).
2b) Sonering
Foren del lokaliteterer det gitt eksemplerpå soneringfra sjøen
mot land. De eksemplenesom er antydet er typiskefor den angjeldendelokalitet,men det kan ogsåfinnes andre,mindrevanlige soneringerpå lokaliteten.De oppgitte soneringeneviserpå
en oversiktligmåte hvordanvegetasjonstypene
opptrer i forhold
til hverandreog i forhold til sjølinjen.
2c) Dynamikk
Flerelokaliteterhar tidligereblitt undersøktav andrebotanikere
som i noentilfeller har presentertfyldige vegetasjonsbeskrivelser.
Enkeltegangerhar ogsålokalkjentekommetmedverdifulleopplysningerom lokalitetensutvikling. Disseopplysningene,både
skriftligeog muntlige,samtvurderingav dagensvegetasjonsbilde,
har muliggjort betraktningerom vegetasjonsdynamikk.
Det er
derforgitt en vurderingav stabiliteteni det vegetasjonsmønsteret
somframtreri dag.Dersomvegetasjonsmønsteret
er underforandring, diskuteresretningenav utviklingenog mulige årsakertil
ustabiliteten.Mange av strandlokalitetenepå Sørlandetsyneså
væreinne i en dynamiskperiodemed til dels raskeforandringer
(særliggjengroing),og diskusjonom vegetasjonsdynamiske
forholder derfor merpåtrengendeher enn i andredelerav landet.
2d) Representativitet
Underdenneoverskriftenvil vi angi om vegetasjonstypene
i områdeter representative
(typiske)for sin region. Det forutsetterat
den naturligevegetasjonsstrukturen
er noenlundeintakt, og at
området har et helhetspreg.Dette åpner for å prioritere "hverdagsnatur",basertpå at et fenomen (artsutvalg,vegetasjon)er
vanlig i en region. Brukav kriteriet forutsetter en regionaloversikt somer etablerti løpet av prosjektperioden.

Mønsteretfor beskrivelsenav de enkelte lokaliteteneer omtalt
under, men alle momenteneer ikke nødvendigvismed under
omtaleav hverlokalitet.
1) Beliggenhetog utforming
For lokaliteteneer det gitt opplysningerom omgivelseneog tilgrensendevegetasjonstyper,lokalitetensstørrelse,eksponering,
strandtyperog substrattyper.Hensiktenmeddette er å gi leseren
et foreløpigbildeav karakteristiske,
fysisketrekk ved lokaliteten.

3) Flora
Dersomlokaliteteninneholderplantegeografisk
interessante
arter,
er dette nevnt Det sammekan gjeldeviktigeøkologiskeindikatorarterog/ellersjeldnearter.Hensiktener å dokumenteremiljøkvali-

2) Vegetasjon
Hovedtrekkenei vegetasjonener skissert,i noen tilfeller også
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For de verneverdigelokalitetene(verdiklassene
3-6) er avgrensningen vist på kart. Noen av de områdenevi har undersøkter
vernet fra før, og dersomvi ikke foreslårgrensejusteringer,er
det vanligvisikke vist kart over disseområdene.Avgrensningen
er gjort med utgangspunkti en vurderingav de botaniskekvalitetene knyttet til havstrand.Så langt som praktisk mulig er det
tatt hensyntil dyrket mark og eksisterendebebyggelse,som er
søkt holdt utenom de foreslåtteverneområdene.

teter og karakteristika
ved de ulikelokalitetene."Sjelden"i denne
sammenhengen
vil måtte defineresi forholdtil en nærmereangitt
region, fordi en art kan være sjelden i ett område (f.eks.
Skagerakkysten),
men vanligi et annet (f.eks.Danm-ark).
Ved utsagnom arterog deresutbredelse
støttervi osstil våreegnedetaljerte undersøkelser
og gjennomgangav Herb.0 og herbarietved
Kristiansand
Museumi Kristiansand
(KMN),i tilleggtil regionalefloraatlas(særligFægri1960,Hulten1971og Hulten& Fries1986).

6) Andre, ikke-botaniskeverneverdier
Dersomvi har registrertat en lokalitetogså har ikke-botaniske
verdier,er dette nevnt. Det kanf.eks.væregeologiske,entomologiske,ornitologiske,kulturhistoriske
ellerfriluftsmessige
verdier.

4) Påvirkningerog inngrep

For hver lokalitet er det gitt opplysningerom påvirkningerog
inngreppå og nær lokaliteten.Enoversiktover noen av de vanligstepåvirknings-og inngrepstyperer presenterti kap. 3.
5) Verdivurdering
For hver lokaliteter det gitt en begrunnelsefor plasseringi vernekategori(7-gradigskalafra 0-6). Vi har brukt en noe utvidet
utgaveav verdiklassene
som er benyttet av Elvenet al. (1988),
ikke minst for å lette sammenligningsmulighetene
mellom
landsdeler.Verneverdieneog de fagligevurderingerog prioriteringer som ligger bak er nærmerediskutert i et eget kapittel
hvor de enkelte lokaliteteneblir drøftet i en regionalsammenheng og i lysav regionalemønstreog sjeldenhets-og representativitetsvurderinger.
Verdiklassene
somer brukt er:

7) Skjøtsel
I noen tilfeller er det forslått skjøtseltiltak.Dette behøverikke å
bety at slike tiltak ikke er nødvendigeder det ikke er foreslått.
Somnevnt under dynamikker strandvegetasjonen
på mangeav
strendenei regionenunder raskforandring,og skaldet ha noen
hensiktå verne slike områder, må det sikresat det som vernes
ikke er noe annet enn det som blir foreslått vernet. En artsrik
strandengkan i løpet av 10 år gro igjentil et tett, artsfattigtakrørbestand.Viktigere enn å anbefalehva som bør gjøresi slike
tilfeller, ser vi å påpekehva som vil kunneskje om det ikke blir
satt inn skjøtselstiltak.For at våre undersøkelser,konklusjoner
og anbefalingerskal ha gyldighet,forutsettesat det i nær framtid blir utarbeidetegne skjøtselsplaner
for de prioritertelokalitetene. Ansvaretfor å initiere slik skjøtselpåliggerfylkesmennene
og Direktoratetfor naturforvaltning.

0 - uten eller nestenuten botaniskverdi
1 - lavverdi
2 - noe verdi
3 - middelsverdi(lokalt verneverdigeområder)
4 - høyverdi(regionaltverneverdige)
5 - megethøyverdi(nasjonaltverneverdigeområder)
6 - megethøyverdi(internasjonaltverneverdigeområder)

8) Litteratur
Litteratursom konkretomtalerlokalitetener angitt til slutt, mens
referansertil litteratur som omtalertilsvarendeforhold andresteder kun er gitt i tekstenover. Vi har lagt vekt på å gi en så fullstendiglitteraturoversiktsom mulig,men har hatt som kravat litteraturenskal være publiserti den forstandat den er almenttilgjengelig.Bareunntaksvishar vi referertsakspapirerog offentlige dokumentersom ikke kan hentesut via et bibliotek.

De undersøktelokaliteteneer vist i tabell 4. Tabellener ordnet
alfabetiskinnenfor hvert fylke, fra Vest-Agdertil Aust-Agder.
Omtalenav lokalitetenefølger sammerekkefølgesom tabellen.
Den geografiskefordelingen av de undersøktelokaliteteneer
vist i figur 2.

Figur2
Undersøktehavstrandlokaliteterpå Sørlandet.- Investigated
seashoresitesat Sørlandet.
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Tabell 4. Undersøkte havstrandlokaliteter i Vest-Agder og Aust-Agder 1990-91.
Investigatedseashoresites in Vest-Agderand Aust-Agder 1990-91.

B = strandberg(rockyshore)
G = grusstrand(gravelbeach)
L = leirstrand(salt marsh)
R= rullesteinsstrand(boulder beach)
S = sandstrand(sandybeach)
T = tangvoll (driftwall)
U = undervannseng(submarinemeadow)
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4.1 Vest-Agder

undervannsplanter,men uten resultat. Vegetasjonener m.a.o.
preget av en langt kommetigjengroingsfasehvor få arter dominerer.

4.1.1 Flekkefjord

En mann som bor ved Hølenfortalte at de tidligere pleideå slå
"sivet" (takrøret)med sigd. Sivetble gitt til dyra. For å komme
til brukte de flatbunnedeprammer.Bøndenevar nøyemed å få
sin rettmessigedel, og de brukte derfor merkesteinenesom sikter. Informantenopplysteat høstingenav siv tok slutt for ca. 50
år siden,dvs,før sisteverdenskrig:

Flekkefjordligger på grensamot Rogaland,og strekkerseg fra
Åna-Sirai vesttil Listafjordeni øst. Utenforfastlandetliggerøyene
Hidraog Andabeløy.Kommunenssamledearealer 606 km2,og
kystlinjaslengdeer 135km, hvorav83 er knyttettil øyene.Kysten
er bratt, og topografiengjør at det ikke blir utvikletstørreløsmassestrender:1bunnenav, og noen stederlangsfjordenefinner vi
langskanmed havstrandvegetasjon
marinegruntvannsområder
bergfosforfattig
en
av
opp
bygd
er
kysten
på
Berggrunnen
tene.
vegetasjonsløst.
nesten
og
nakent
art somgjør landskapet

Øvre, Midtre og Ytre Hølenmed Løgener fredet som fuglefredningsområde(opprettet 1988). Takrør-sumpener velutviklet,
men de botaniskeverdieneer ellerssmå.

Det er lite som er kjent om flora og vegetasjoni Flekkefjord.
Fridtz(1904) nevnernoen funn bl.a. fra Hidra,men etter det er
det lite som er skrevet om botaniske forhold i kommunen.
Jørgensen(1972) har presentertnoen funn fra et kort besøki
1971. Ouren (1977) gir en oversikt over ballastplanter.Den
fra Flekkefjorder Drangeids(1980)
enestestørreundersøkelsen
om vegetasjonenpå Hidra, hvor han legger
hovedfagsoppgave
mest vekt på lyngheiene.Vi har bare undersøkt6ri lokalitet i
Flekkefjord.

4.1.2 Farsund
Farsundstrekkersegfra Listafjordeni vesttil Rosfjordeni øst og
Kommunengrensertil Flekkefjordi
omfatter bl.a. Listahalvøya.
vest, Kvinesdali nord og Lyngdal i øst. Kommunenssamlede
areal er 269 km2,og kystlinjaslengdeer 271 km, hvorav83 km
er knyttet til øyer. Kystenav Listalandeter vindutsatt, og strendene er en blandingav strandberg,sandstrenderog rullesteinser utvikletfra Lista-morenen.
strender.Løsmassestrendene

Flekkefjord,Logja
Kart: 1311 l(Flekkefjord)
UTM:LK630 675
3.7.1990AL
Undersøkelse:
fra 10.11.1988
Fuglefredningsområde
Vernestatus:
Verdi: 1

som har
I Farsundkommuneer det først og fremstListastrendene
Alleredesogneprest
tiltrukket botanikereog botaniskinteresserte.
PederClausen,som virket som sognepresti Undal og prost i
Listersprostifra 1566til 1614,var oppmerksompå det rike plantelivetpå Vandseprestegård.Hanskalha etterlattseget skriftom
"Urter, blomsterog planter" somvar funnet på Vanse,men dessverregikk dettetapt i en brannfør det ble publisertog gjort kjent
(Fridtz 1904).Noen av de tidligste opplysningenom floraen på
Listafinner vi derfor hos Blytt (1829).Han nevnerflere av de kaog dessutensodaurt (Salsolakah)
rakteristiskesanddyneartene,
som i dag ikke lengerer kjent fra området. Få år senerefår vi
igjen opplysningerom floraen på Listagjennom naturforskeren
leggermervekt på zoologiske
Rasch(1836).Hansreisebeskrivelse
enn botaniskeforhold. Hannevner
og ornitologiskeobservasjoner
likevelnoenfå planterfra Lista,bl.a. strandtorn(Eryngiummaritimum), strandskolm(Lathyrusjaponicus,som han i tråd med datidens nomenklaturomtaler som Pisum maritimum) og østersurt
(Mertensiamaritima,som hankallerPulmonariamaritima).

Den undersøktestrekningen ligger ved den indre delen av
Lafjorden.Strendenelangs den indre del av Lafjorden(sør for
Flekkefjordsentrum)og Grisefjordener forstyrret av tekniske
inngrepsom kaier, brygger,sjøhusog veifyllinger.Littoralsonen
er dessutenbratt de fleste steder,og forutsetningenefor utviker derfor små.
ling av størreløsmassestrender
Mellom Grisefjordenog terskelfjordenLogja finnes to-tre mindre brakkvannsfjorder(Øvre, Midtre og Ytre Hølen)som har
kontakt med Grisefjordengjennomen kanal(Løgan).Kanalener
stor nok til at småbåterkan gå inn og legge til ved trebrygger
som finnes langsøstsiden.Vegetasjonener dominert av store,
tette bestander av takrør (Phragmites australis) som omgir
strandsonen.Mjødurt(Firipendulaulmaria)og strandrør(Phalaris
arundinacea)vokser i bakkant av takrørbeltene.Strandvindel
(Calystegiasepium)voksermellom veien og vannet.Det ble lett
etter havgras(Ruppiaspp.), ålegras(Zosteramarina)eller andre

Fra midten av 1800-tallet økte besøket av botanikere til
Ahnfelt & Lindblom(1827) besøkte"ListersfögListastrendene.
I
deri" i 1826, men synesikke å ha vært innom Listastrendene.
1861 og1865 gjorde den svenskebotanikerenWittrock (1868)
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to turer til de sørvestredeler av Norge, og han besøkte bl.a.
Listastrendene.Herifra nevner han bl.a. strandtorn (Etyngium
maritimum) og sodaurt (Salsolakali). I perioden 11-20.7. 1884
besøkte nok en svenskbotaniker, SvanteMurbeck, Listalandet
(Murbeck 1885). Han nevner noen planter fra Farsund-området,
men bare noen få fra havstrandeller sandstrand.For eksempel
oppgir han kystfrøstjerne(Thalictrum minus) fra Lista, strandskolm (Lathyrusjaponicus) fra Kviljo, krushøymole(Rumexcrispus var. micmcarpus)"ute bland strandklipporna" [på Lista]og
sandskjegg(Corynephoruscanescens).
Den mestomfattendeog systematiskegjennomgangav Listasflora er gitt av Fridtz (1904). I sin gjennomgangav viktige vegetasjonstyperi regionen har han en fyldig drøfting av sandstrender
og andrestrender.I et eget historiskkapittel har han gitt en samlet framstillingover den tidligere botaniskeutforskingenav distriktet. FraListaoppgir han flere sjeldneplantersom er karakteristiske
for sandstrendene,bl.a. marehalm (Ammophilaarenaria),sandskjegg (Corynephoruscanescens),strandkveke(Elytrigiajuncea
ssp. boreoatlantica),strandtorn (Eryngiummaritimum), sandsiv
(Juncusbalticus),sandslirekne(Polygonumraji) og sodaurt(Salsola
kali). Muligensmed unntak av sandslirekneog sodaurtfinnes alle
dissei området fremdeles.Populæreoversikterom vegetasjonen
på lista er senere presentert av Danielsen(1917), Vesthassel
(1926), Hanssen(1930) og Høiland(1973, 1985). Mer detaljerte
og faglig utdypendestudierav vegetasjoneni sanddynenepå Lista
er presentertav Nordhagen(1940), Høiland(1974, 1978),Larsen
(1977) og Lundberg(1993). Spesialarbeider
som tar for seg bestemtearter er skrevetav Holmboe (1938), Halvorsen(1982) og
Pedersen& Høiland(1989),førstnevnteom sølvmelde(Atriplexlaciniata),de to siste om strandtorn (Etyngiummaritimum).Ouren
(1977)har gitt opplysningerom ballastfloraeni Farsund.
LokalitetsoversiktFarsund
Jf. figur 3.
Austre Langøy
Fidja
Kjørrefjordkilen
Listastrendene
lundevågen
Sandøy,Sandøykilen

Verneverdi

0

25 km

Figur 3
Undersøktehavstrandlokaliteteri Farsund.- lnvestigatedseashore sitesin Frasund.
1) Beliggenhetog utforming
Lokalitetenligger på østsidenav Langøy.Arealet med strandvegetasjon er lite, ca. 15 x 25 m. I bakkant grenserstrandatil en
brattlendt skog som er dominert av osp (Populustremula) og
bjørk (Betula pubescens).Substratet består av finmateriale og
berg.
2) Vegetasjon
Strandeng dominerer, men det finnes noe strandsump og
strandberg.
2a) Vegetasjonstyper
Havsivaks-s
(Scirpetummaritimae)++
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)+++
Halofile rødsvingel-s(Festucarubra-s)+
Rustsivaks-s
(Blysmetumrufii) +
Fjæresivaks-s
(Eleocharietumuniglumis)+
Strandberg++

2
3
2
6 (LV)
4 (Fuglefredningsområde)
4

2c) Dynamikk
11977 fant OddvarPedersen(KMN) salturt (Salicorniaeuropaea)
på lokaliteten.Dennearten fant vi ikke igjen nå.

Farsund,Austre Langøy
Kart: 1311 11(Farsund)
UTM:LK750, 380
Undersøkelse:
8.6.1991 OP, KR
Verdi: 2

2d) Representativitet
Det er liten variasjoni vege asjonstyper.
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3) Flora
officinalis)vokser her nær østgrensafor
Blodtopp (Sanguisorba
i Norge (jf. Fægri1960).
sitt hovedutbreclelsesområde

eng. Arealet med strandvegetasjon,fortrinnsvis strandeng, er
relativt stort - ca. 50 x 70 m, og dominert av saltsiv-s(Juncetum
gerardii).Strandaer omkransetav bergknauserog løvskog.

4) Påvirkrfingerog inngrep
Lokalitetener lite påvirket.

2a) Vegetasjonstyper
Ålegras-s(Zosteretummarinae)++
(Scirpetummaritimae)+
Havsivaks-s
australis-s)++
Halofiletakrør-s(Phragmites
Havstarr-s(Caricetumpaleacea)+
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)+++
Halofile rødsvingel-s(Festucarubra-s)+
(Eleocharietumuniglumis)+
Fjæresivaks-s
(Blysmetumrufii) +
Rustsivaks-s

5) Verneverdi
Arealenemed strandvegetasjoner små, og havstrandvegetasjonen lite variert.
6) Andre, ikke-botaniskeverdier
Bukta rett nord for lokaliteten har lokal verneverdisom våtmarkspmrådefor fugl, men ble ikke høyt prioritert i forbindelse
med verneplan for våtmarksområder (Fylkesmanneni VestAgder 1981).

2c) Dynamikk
Takrør (Phragmitesaustralis)ser ut til å være på ekspansjonfra
strandas indre partier og utover. Grunneier opplyste at takrør
har skiftet på å domineremellom ytterst og innerst på stranda.

Farsund,Fidja
Kart: 1311 Il (Farsund)
UTM: LK788 376
8.6.1991 OP,KR
Undersøkelse:
Verdi: 3

2d) Representativitet
Strandengaer relativt artsfattig, og de fleste vegetasjonstypene
dårlig utviklet.
3) Flora
I strandenga vokser den sørlige, varmekjære arten grisnestarr
(Carexdistans).

1) Beliggenhetog utforming
Lokalitetenligger beskyttet til innerst i en vid bukt som har et
sværttrangt utløp (figur 4). Substratetbestårav finmateriale.

4) Påvirkningerog inngrep
Det er gravd flere dreneringsgrøfter,og det er spor etter kjørespor. Grunneieropplysteat strandavanligvisbrennesårlig, men

2) Vegetasjon
Vegetasjonstypeneer undervannseng,strandsump og strand-

100
I

28

I

«6).
200 rni
I

Figur 4
Avgrensningenav det vemeverdige
området på Fidja. - Limits of the
area at Fidja that is judged worthy
of beingprotected.
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ikke i år på grunn av tørken. Strandabeitesav sauog ungdyr,
samtav knoppsvaner.For noen år sidenble strandakalket med
2 tonn kalk av grunneier.

2c) Dynamikk
I de innersteog tørrestedelene av takrør-sumpenskjer det en
etableringav løvtrær.

5) Verneverdi
Arealenemed strandvegetasjoner relativt store, men strandengaer artsfattig, og ikke spesieltgodt utviklet.Verneverdiener
noe redusertpga. dreneringog kalking,og lokalitetenhar i dag
lokalverneverdi.

2d) Representativitet
Ingen av vegetasjonstypene
er spesieltgodt utviklet, trolig pga.
menneskeligpåvirkning.
4) Påvirkninger
og inngrep
1øst er det gravd en kanal mellom dyrka markaog takrørsumpen. I nord, inntil rv. 43, har grunnen sunket ned, trolig på
grunn av trykket fra veien.

6) Andre,ikke-botaniskeverdier
Lokalitetenhar betydningfor bl.a. våtmarksfuglsom beite-/rasteplassi trekktidene og som beiteområdeutenom trekktidene
(Fylkesmannen
i Vest-Agder1981).

5) Verneverdi
Lokalitetener en god del påvirketog vegetasjonenikke spesielt
godt utviklet. De botaniskeverdieneknyttet til havstrander ikke
spesieltstore.

7) Skjertsel
Det er viktig å opprettholdeet moderatbeite for å holdetakrørbestandennede.

6) Andre, ikke-botaniske
verdier
Lokalitetenhar blitt vurdert å ha lokal verneverdii utkasttil verneplanfor våtmarksområder
i Vest-Agderfylke (Fylkesmannen
i
Vest-Agder1981).

8) Litteratur
Fylkesmannen
i Vest-Agder(1981).

Farsund,Kjørrefjordkien
Kart: 1311 II(Farsund)
UTM:LK672 419
Undersøkelse:
7.6.1991OP,KR
Verdi:2

8) Litteratur
Fylkesmannen
i Vest-Agder(1981).

Farsund,Usta, Listastrendene
Kart: 131111(Farsund)
. UTM:LK60-70 39
Undersøkelse:
3-4.7.1990AL
Vernestatus: landskapsvernområde,delvis med plantefuglelivsfredningfra 28.8.1987
Verdi:6

1) Beliggenhetog utforming
lokaliteten ligger innersti Helvikfjordenmidt mellomVanseog
Farsund.I nord grenserden til riksvei43. For øvrig er strandsonen for det mesteomkransetav dyrka mark, men i sør og vest
finnesen smalbord med svartorstrandskog.
Substratetbestårav
finmateriale.

1) Beliggenhetog utforming
Listastrendene
ligger ekstremt eksponertmot sør. Her finner vi
det neststørstesanddyneområdet
i Sør-Norge,dannetav utvasket morenemateriale
fra den store lista-morenen,som strekker
seg utenfor kystenav Sørlandet.Sandstrendenehar en samlet
lengde på ca. 5 km, og strekker seg fra Lomsesanden
i øst til
Tjørve i vest. Sandstrendeneer adskilt av nes. Vest for
Vestbygdafinnes en større rullesteinsstrandsom opprinneliger
en del av den sammeendemorenensom har avgitt sandsom i
dag bygger opp sandstrendene.Sandstrendeneog rullesteinsstrendeneopptrer som assosiertelandskapselementer,
et fenomen som også er kjent fra Jærenog andre deler av Sør-Norge
(Lundberg 1993). Både sandstrendeneog rullesteinsstrendene
inngår i listastrendenelandskapsvernområde.
Et område med

2) Vegetasjon
Vegetasjonstypene
er undervannseng,strandsumpog strandeng. Halofile takrør-s (Phragmitesaustralis-s)dominerer i det
mesteav kilen.
2a)Vegetasjonstyper
Ålegras-s(Zosteretummarinae)+
Havgras-s
(Ruppietum)+
Halofiletakrør-s(Phragmitesaustralis-s)
+++
Havstarr-s(Caricetumpaleacea)++
Halofilestrandrør-s(Phalaridetumarundinacea)+
Saltsiv-s
(Juncetumgerardii)+
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påvirketav ferskvannfra
Noenstederer denytre,flate sandstranda
bekkerellerinfiltrerendesigevann,slikat det blir danneten brakktangvoll.Vanligearter på de få stedenedette forevannspåvirket
sceleratus),
(Ranunculus
er tiggersoleie
kommerlangsUstastrendene
aquatica)og froskesiv(luncusranarius),foru(Catabmsa
kjeklegras
samfunn(Larsen1977,Høiland1978).
ten arterfra tilgrensende

er omtalt av Pedersen(1992a).Under blir
rullesteinsvegetasjon
det diskutertsentraletrekk ved sanddynevegetasjonen.
2) Vegetasjon
i sanddynenepå Listaer sammensattav mangeveVegetasjonen
som er tilpassetde varierendefuktighets-og nærgetasjonstyper
forholdenevi finner i de forskjelligedelerav dynesyingsmessige
av noentypiske
stemet.I det følgendeblir det gitt en beskrivelse
trekk langsen idealiserttransektfra de ytre, sjønæreog yngste
til de indre,eldredeleneav systemet.
deleneavdynelandskapet

Vegetasjonenpå Listastrendeneer i sterk grad preget av at vi
her har store mengdersand og at det foregår vindtransportav
denne.Vedfjære sjø tørker sandensom er kastet på land, og
pålandsvindkan transportereden videreinnover.Plantersom'er
spesielt tilpasset sandflukt fanger imidlertid sanden opp.
Etterhvert som ny sand akkumuleres,vokser disse plantene
raskt, og det byggesopp sanddynersom holdes sammen av
planteneog deresvidt grenederotsystem.Strandkveke(Elytrigia
juncea) tåler moderate sandmengder,og den har en sentral
funksjoni oppbyggingenav lavefordyner.

Påden flate sandstrandaforan sanddyneneblir det i vinterhalvåret kastetpå land tang og tare som nedbrytesog blandesi substratet.Detteblir dermedforsynt med næringsstoffersom nitrogen og fosfor, og det i en form somer tilgjengeligfor plantene.
Defå artenesom tåler de vekslendeforhold mellomneddykking
(ved springflo)og uttørking (ved lavvann),og som tåler salt og
vindpåvirkningfår dermed gode vekstvilkår,og de kan opptre i
store mengder.Avhengig av mengden nitrogen og fosfor og
fuktighet i substratetutviklestangmelde-s(Atriplicetumlatifolii),
in(Atriplici sabulosae-Cakiletum
eller sølvmelde-strandreddik-s
niav
konsentrasjoner
høye
ved
tegrifoliae).Den første utvikles
trogen og fosfor, samt høy gjennomsnittligfuktighet i substratet, sammenlignetmed den sistetypen som utviklesved modeav nitrogenog fosfor, samttørreresubstrat
rate konsentrasjoner
(og lengerinn i soneringen)(Larsen1977,Lundberg1987).

I nesteledd i soneringenopptrer marehalm(Ammophilaarenaria), som klarer å fange opp ennå større sandmengderenn
strandkveke.Følgeligbygges det opp høyere sanddynerder
hvor marehalmenvokser(figur 5). Her er sandenfremdelesså
ustabilat få andreplanterenn marehalmklarerseg,men spredte forekomsterav skjermsveve(Hieraciumumbellatum),strandskolm(Lathyrusjaponicus),åkerdylle(Sonchusarvensis)og arter
fra tilgrensendesamfunner likevel mer eller mindre faste inn-

Figur 5
Aktive sanddynerpå Husebysanden,
Lista, dominert av marehalm. Mobile dunes of Husebysandenat
Lista, dominated by marram grass
(Ammophilaarenaria).

30

Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.
nina forskningsrapport
059

slag.Strandrug(Elymusarenarius),somsammenmed marehalm
spiller en vesentligrolle i tilsvarendesanddynerpå Vestlandet
(Søvik1944, 1945, 1946, Lundberg1987, 1993), spilleren helt
underordnetrolle i sanddynenepå Lista.Dette skyldestrolig at
marehalmer mer konkurransedyktigher enn i de noe kjøligere
områdenelengernord. De spesielleøkologiskeforholdenei marehalm-s (Elymo-Ammophiletum)gjør at vegetasjonstypener
artsfattig og sammensattav sandspesialister.Moser og lav
mangler fullstendig, og den nakne sandenhar gitt opphav til
benevnelsenhvite dyner.
Etterhvertsom marehalmklarerå stabiliseresandflukten,blir det
muligfor andrearterå etablereseg.Enkvantitativtviktig art i neste del av soneringener rødsvingel(Festucarubra), men sammen
med denne kan en rekke andre arter inngå. Også marehalm
hengermed så langt innover,menetter hvertsom det foregåren
utvaskingav næringsemneri jordsmonnet,taper den konkurranseevneog blir ikke lengerdominerende.Denreduserteaktiviteten
i sandfluktengjør ogsåat andreplanterblir mer konkurransedyktige. Sammenmedkarplantenemøtervi her de førstemosene,og
på Listagjelderdet artersom ribbevrangmose
(Bryumalgovicum),
sølvvrangmose(B. argenteum), skruevrangmose(B. capillare),
vanlighårstjerne(Tortularuralisvar.ruraliformis)o.a.
Plantedekketblir tettere jo mer stabilisertsandenblir. Selvom
det foregår en viss utvaskingfra de ytre, ferske sanddynenetil
de noe eldre delene av dynesystemetlenger inne, er det over
det mesterikelig med mineralerog plantenæringsstofferfor de
fleste plantene (Larsen1977, Lundberg1993). Fremforalt blir
kryptogamenemer tallrike, både i antall arter og i mengde. I
tørre, etablerte dyneengerer lavarter vanlige i bunnsjiktet groptagg (Cornicularia aculeata), pulverbrunbeger (Cladonia
chlorophaea),kornbrunbeger(C pyxidata) o.a. mensmoseartene trivesi størremengderhvor plantedekketer noe tettere og
fuktigheten i det øvre lag av jordsmonnet er noe høyere.De
vanligstearteneer vanlighårstjerne(Tortularuralisvar.ruraliformis),
vegmose(Ceratodonpurpureus),sandsilkemose
(Homalothecium
lutescens) og bleiklundmose(Brachytheciurnalbicans). Bunnsjiktet,særligder det er mye lav,gir dennedelenav dynelandskapet en karakteristiskfarge, og dissedynenekallesderfor grå dyner. Feltsjiktethar ogsået karakteristisk
preg i dennedelenav soneringen.Ved siden av rødsvingel(Festucarubra) er rundskolm
(Anthyllis vuineraria), gulmaure (Galium verum), hårsveve
(Hieracium pilosella), skjermsveve(H. umbellatum), tiriltunge
(Lotus comiculatus), gjeldkarve(Pimpinellasaxifraga), sisselrot
(Polypodiumvulgare),bitterbergknapp(Sedumacre) og kystfrøstjerne(Thalictrumminus) de vanligsteartene. Et sørliginnslagi
floraen er blåmunke(lasione montana), som mangleri sanddynenenord for Jæren.
31

Sanddynesystemer en dynamisknaturtype,og Listastrendene
er intet unntak i så måte. Sandblir tilført og fjernet (erodert)i
en dynamisklikevektsprosess.
Når sterk pålandsvindkombineres
med springflo, er de eroderendekreftene kraftigereenn ellers,
og fronten av de hvite dynene kan bli undergravdslik at det
skjeren størreutrasing.Detteskapernyeangrepspunktfor vind
og bølger,og sjøenkan i sliketilfeller gjennomskjæreden langsgåendedyneranda.Delerav sanddynakan da begynneå vandre
innoveri landskapet,og når vinden først har fått tak og marehalm o.a. ikke lenger danner et beskyttende,sammenholdende
plantedekke,kan erosjonengrave helt ned til grunnvannsspeilet. Her er sandenfuktig og tyngre, og vinden har ikke like lett
for å transporterematerialet;sandfluktenstopperopp. Vanligvis
vil en ny dyne voksefram utenfor, og denne blir kolonisertav
marehalmmed følgearter, mens en helt ny vegetasjonstype
vil
utvikles i det fuktige dynetrauet.I de yngste dynetrauenepå
Listadominererkrypkvein(Agrostis stolonifera), mens sandvier
(Salixarenaria)er vanligsti eldre dynetrau.I dynetrauenefinner
vi ogsåen hel rekke andre fuktighetselskendeog kalkkrevende
plantearter, både moser og karplanter, f.eks. broddmose
(Calliergonellacuspidata),vill-lin (Linum catharticum)og jåblom
(Parnassia
palustris).Typiskearter i dynetraueneer ogsåsandsiv
(Juncus balticus), ryllsiv (i. articulatus) og musestarr(Carex
scandinavica).
I noen av de eldre dynetrauenesom er bevokstmed sandvier
(Salixarenaria),vil det byggesopp en ny dyne med sandviersom
sandfanger.I likhet med andre dynedannendearter har den,
dog i mindre grad, evne til raskvekst etter hvert som ny sand
leggersegomkring skuddene.Sandvierdynene
er et morfologisk
landskapselemensom
t Listaer aleneom i Norge.De flesteer 11,5 m høye.Selvom de er utviklet fra dynetrauvegetasjon,
har
de et helt annet artsinnholdenn disse.Når sandenbyggesopp
og avstandentil grunnvannsstandenøker, går de fleste dynetrauartene ut, med unntak av sandvier.I unge sandvierdyner
opptrer den i en periodehelt alene, men om sandenblir stabilisert, kan den få følge av andre arter. Eldrestadier har også et
bunnsjikt med moser og lav, og i de eldste stadienekommer
røsslyng(Callunavulgaris)og krekling(Empetrumnigrum) inn.
Der baklandetikke er tilplantet med skog, oppdyrketeller tatt i
bruk til andreformål, avløsesde etablerte dyneengenepå Lista
av dyneheiersammensattav dvergbuskerog andre plantegrupper. I eldre, utvaskededeler av dynesystemetbak dyneengene
er krekling (Empetrumnigrum) en tidlig innvandrer.I de eldste
delenehvor utvaskingener kommet ennå lengre, overtar røsslyng dominansen.Et sørlig innslagi heivegetasjonenpå Listaer
gyvel(Cytisusscoparius),en art som er fraværendei lyngheiene
på Vestlandet.Gyvelhører likevelneppetil den opprinneligeflo-
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Dynetrau(Juncionbaltici)++
)
+++
Dyneeng(Gentiano-Pimpinelletum
nigrum-s) +++
Empetrum
vulgaris
Calluna
(
Dynehei

raen på Lista,da forekomstenekan stammefra Statensplanteskole som innførte den ved århundreskiftet(OddvarPedersen,
pers. medd.). Den er første gang belagt fra Lista i 1909. Den
sene etableringenbekreftes også av eldre floraregistreringer.
Wittrock (1868) skriversåledes:"En temligen vissförhoppning
att på Listerlandsljunghedartråffa någon art af slågtetGenista
syntesnemligenej
1., , gick ej i fullbordan.Af Genista-arterne
et spår." Sammenmed dvergbuskenefinner vi spredtearter fra
tilgrensendevegetasjonstyperlenger ute i soneringen,f.eks.
rundskolm (Anthyllis vulnerana), sandstarr (Carex arenaria),
gjeldkarve(Pimpinellasaxifraga)o.a.

Strandsump-strandeng-serien:
(Scirpetummaritimae)++
Havsivaks-s
Havstarr-s(Caricetumpaleacea)+
maritimae)+
(Puccinellietum
Fjæresaltgras-s
2b) Sonering
Fullstendigesoneringerfår ikke alltid anledningtil å utvikleseg,
er et dynamisksystemsom blir utdelvisfordi dynelandskapet
satt for naturligeforstyrrelsergjennom de eroderendeprosessene, dels fordi baklandetblir tilplantet, oppdyrket eller forstyrret
på Listavil imidpå annen måte. I en fullstendigsuksesjonsserie
etterfølge hverandrenoenlundei den
lertid vegetasjonstypene
rekkefølgesomer angitt i listenover vegetasjonstyper.

Sanddyneneer en sår:barnaturtype, og slitasjei form av tråkk
eller kjøring setter lett langvarigespor. I lett eroderteområder
hvor bareden øvredelenav sandener forstyrret,finner vi en vegetasjonstypesom Lista er alene om i Norge, sandskjegg-s
vegetasjonstypener erosjonsut.
(Violo-Corynephoretum)Fordi
satt og har et ustabilt substrat, er samfunnet artsfattig.
Sandstarr(Carexarenaria)og rødsvingel(Festucarubra) hørertil
vanligefølgearter.I noe lettereforstyrretsandmark
sandskjeggs
blir sandskjeggerstattetav det lawokstegrasetdvergsmyle(Aira
praecox).Det opptrer i tusenvisi tette bestanderpå forstyrret,
naken mark både i dyneneog på sandjordi planteskogeninnenfor. Dener likevelavhengigav noe mer stabileforhold enn
sandskjegg.

2c) Dynamikk
Sandensspesielleegenskaper(særligat den er lite sammenbundet og at den i tørr tilstand er lett), kombinert med hyppigvind,
ofte av stor styrkeog kraftig bølgeerosjonved pålandsvindog
til en spesieltsårbarnaturtyhøyvanngjør sanddynelandskapet
skapesog opprettholdesgjennomen bape. Sanddynesystemet
lansegangmellomto motsattvirkendekrefter og prosesser:akkumulasjonog erosjon.Plantenesom vokseri sanddynelandskapet er nøyetilpassetden avtagendeintensiteteni sandflukten
som i grovetrekk kan sporesfra de ytre, sjønæredelenetil de
indre deleneav dynelandskapet.Erosjoner en naturlig og nødvendig prosessi et aktivt sanddyneområdesom på Lista.Men
erosjonenkan også bli forsterket av menneskeligaktivitet, og
særlig er vegetasjonen,som er den viktigste stabiliserendefaktor som demper og hindrer sandflukt, sårbar ovenfor tråkk.
fører lett til tap av vegetasjonsTråkk i sanddynevegetasjonen
dekke, og dette skapernyeangrepspunktfor vind. Dennetypen
erosjonkan likeveldempesved å kanalisereferdselentil mindre
steder.
erosjonsutsatte

Noenfå stederlangssanddynekystenpå Listablir det ansamlet
overskuddav råtnendetang og tare. Det gjør at det organiske
innholdeti substratetblir vesentlighøyereenn det somer vanlig
langs de andre deleneav sandstrendene,og følgelig blir også
vegetasjonenav en helt annen karakter. Ved Havika og
Kådesandenfinner vi således strandsump med havsivaks-s
(Scirpetummaritimae)og havstarr-s(Caricetumpaleacea)og
mari(Puccinellietum
fragmentav strandengmed fjæresaltgras-s
timae).
(sanddyneserien)
2a)Vegetasjonstyper
Tangmelde-s(Atriplicetum latifolii) Larsen (1977), Høiland
(1978)+
(Atriplicisabulosae- Cakiletumintegrifoliae)+
Sølvmelde-s
(Honckenyapeploides-s)++
Strandarve-s
Tiggersoleie-kjeldegras-s(Ranunculo-Catabrosetum) Larsen
(1977),Høiland(1978)+
(Agropyretumboreoatlanticum)++
Strandkveke-s
+++
Marehalm-s(Elymo-Ammophiletum)
(.5alixarenaria-s)++
Sandvier-s
Strandtorn-s(Eryngietummaritimae)+
++
canescens)
(Violo-Corynephoretum
Sandskjegg-s
(Airapraecox-s)++
Dvergsmyle-s

2d) Representativitet
Sanddynenepå Lista er det nest største dynesystemeti Sører større.Størrelsenpå de to sanddyNorge,bareJærstrendene
neområdenegjør at de stiller i en klassefor seg, sammenlignet
i Sør-Norge.De har mangemormed andre sanddyneområder
fellestrekk,men Listastrendene
fologiskeog vegetasjonsmessige
har ogsåsitt særpregsom skillerdem fra Jærstrendene.Det viktigste er at vi på Listafinner vegetasjonstyperog dyneformer
som ikke er kjent fra andre tilsvarendenaturtyper i Norge.Det
gjelder bl.a. sandskjegg-s(Violo-Corynephoretum).Selv om
sandskjegg(Corynephoruscanescens)er kjent fra noen få andre
32
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steder fra Mandal og Jæren,er det bare på Lista den opptrer i
større mengderog er samfunnsdannende.Et særtrekkved Lista
er også sandvierdynene,som i Norge bare er kjent herifra.
Innslagetav sørlige,sterkt varmekjærearter er ellerset påfallende trekk ved sanddynevegetasjonen
på Lista.Konklusjonener at
Listastrendeneer en mektig og særpregetnaturtype som setter
dem i en særklassei en regionalog nasjonalmålestokk.
3) Flora
Flere karakteristiskeplantearter i dynelandskapeter allerede
nevnt under 2). En rekke av de kvantitativt viktigste artene i dynevegetasjonener eksklusivt knyttet til dynevegetasjon,som
marehalm (Ammophila arenana), sølvmelde(Atriplex laciniata),
sandskjegg (Corynephorus canescens),strandkveke (Elytrigia
juncea) og strandtorn (Eryngium maritimum), se figur 6. Alle
disseer sørlige,varmekjærearter. Marehalmog strandkvekeer
kjent nord til Hustad.Sølvrneldeer en nyinnvandreri norsk flora, og med unntak av et eldre, utgått funn fra Kråkerøy(1830årene) er den bare kjent fra Lista (først funnet i 1937), Jæren
(først funnet i 1947) og Karmøy(først funnet i 1954) (Holmboe
1938, Lid 1950, Lundberg 1983). Sandskjeggog strandtorn er
begge kjent nord til Jæren, men forekomstene på Lista er de
mest tallrike i Norge. Strandtorn har hatt en sterk tilbakegang i
Norge de siste tiårene (Halvorsen1982), og det er en nasjonal
oppgave å sikre at Lista-forekornstene,som de mest tallrike i

landet, kan bevaressom et tyngdepunkt for artens eksistensi
Norge. I 1984 ble nok en sjelden planteart funnet på
Listastrendene,nemlig svartsiv (Juncus anceps), som ny for
Norge(Johnsen1991).
4) Påvirkningerog inngrep
Den største påvirkningen finner vi i dynelandskapetsbakland.
Noen steder,som på Kviljo, er baklandetoppdyrket og brukestil
åker eller eng, og den naturlige soneringen er redusert til en
smal kant langs sjøen. I Nordhasselbuktagår riksvei43 like innenfor dyneranda,og på Lomsesandenhar det lenge vært en
campingplass.Her som flere andre steder er det plantet furuskog i bakkant av dynelandskapet.Resultatetav alt dette er at
den naturlige dynevegetasjonener trengt tilbake til en smal
kant langssjøen,og det er kun de ytre delene av dynelandskapet som ligger innenfor grensene for landskapsvernområdet.
Dette må være et vektig argument for å motstå ytterligerepress
på de sårbarearealene.
5) Verdivurdering
Sandstrenderer en sjelden og sårbar naturtype i Norge, og
Listastrendeneer en av de største, mest velutvikledeog godt intakte vi har. Densnasjonalebetydning som referanseområde
for
denne særpregedenaturtypen har økt i vårt århundre som en
følge av at andre, mindre, men tilsvarendeområder er blitt øde-

Figur 6
På Lista finner vi Norgesstørstekonsentrasjon av strandtom. - At Lista
there is a large population of
Eryngiummaritimum.
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Farsund,Lundevågen
Kart: 1311 Il (Farsund)
UTM:LK688 400
4.7.1990AL
Undersøkelse:
fra 10.11.1988
Vernestatus:Fuglefredningsområde
Verdi: 4

lagt eller sterkt redusertesom naturområderpga. slitasjeo.a.
med plantelivsfredVernestatusensom landskapsvernområde
er en velegnet
områdene
interessante
ning i de botaniskmest
klart at det er
likevel
synes
Det
hensikt.
sin
verneformsom tjener
bestandenav
rike
den
f.eks.
at
slik
behovfor å justeregrensene,
og indre deHaugestranda
på
maritimum)
strandtorn(Dyngium
ler av Kviljofaller innenforplantelivsfredningsområdet

1) Beliggenhetog utforming
Det undersøkte området utgjør den innerste delen av
Lundevågen,noe utvidet i forhold til Lundevågenfuglefredningsområde.Vågener langgrunnmed mudderbunn,avløstav
strandsumpog strandeng,og omgitt av orekratt og jordbruksarealer.

6) Andre, ikke-botaniskeverdier
finnesflere naturlandskapsvernområde
InnenforListastrendene
(geologi, zoologi, botanikk), kulturminfaglige verneinteresser
ner og friluftsinteresser.Den største utfordringen for forvaltningen av listastrendeneer å få til en bruk av området som
imøtekommeralle dissebehovene.Det størsteproblemetligger
i å hindre erosjonog slitasje,men dette er ikke utelukkendeen
konflikt mellom naturvernog friluftsinteresser.Erosjoner like
myeet problem for friluftslivetsom for naturvernet Om erosjonen blir omfattende,kan den reduserenoen av de naturkvalitetene somgjør områdetattraktivtsomet friluftsområde.

2) Vegetasjon
strander sammensattav undervannsenger,
Strandvegetasjonen
Noen av utformingene
sump, strandengog svartorstrandskog.
er sjeldne.

7) Skjøtsel
er gitt et formelt vern som landskapsvernområde
Listastrendene
fra 1987,og dette er en
med plante-og fuglefredningsområder
viktig, men i seg selv utilstrekkeligforutsetningfor å kunne ta
vare på det mangfold og særpregav landskapog vegetasjon
som var en viktig del av begrunnelsenfor vemeforslaget.
(somble vernetsomlandskapsvernErfaringenfra Jærstrendene
område i 1972)viserat et formelt vern aleneikke er nok for å
hindre sterk slitasjeog utarming av plantedekket.For å unngå
dette må ferdselenkanaliseresutenom de mesterosjonsutsatte
områdene.Dynamikkeni dynelandskapetgjør at skjøtselenmå
væreen kontinuerligprosess,og tiltakenemå settesinn der det
til enhvertid er nødvendig.Stengslersom settesopp i en periode med erosjonsfarekan fjernesom skadeneblir leget, og kanskjeflyttes til nye stederhvor belastningeni mellomtidener blitt
større.Et viktig virkemiddeli forvaltningenvil ogsåvære informasjon til publikum. De brosjyrenesom hittil er laget, f.eks.
"Velkommentil Lomsesanden"og "Lista", er gode eksempler
som kan følgesopp med nytrykkeller reviderteutgaverom opppå Listafyr har ogsåen viklaget tar slutt. Informasjonssenteret
tig funksjonovenforpublikum.
8) Litteratur
Blytt (1829), Rasch(1836), Wittrock (1868), Murbeck (1885),
Fridtz (1904), Danielsen(1917), Vesthassel(1926), Hanssen
(1930), Holmboe (1938), Nordhagen (1940), Høiland (1973,
1974, 1978, 1985),Larsen(1977), Halvorsen(1982), Pedersen
& Høiland(1989), Johnsen(1991), Benestad(1992), Pedersen
(1992a),Lundberg(1993),Lista-utvalgetu.å.
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2a) Vegetassjonstyper
Småhavgras-s(Ruppietum maritimae) Fylkesmanneni VestAgder (1981, s. 64) +
maritimae)++
(Puccinellietum
Fjæresaltgras-s
uniglumis)++
(Eleocharietum
Fjæresivaks-s
(Blysmetumrufii) ++
Rustsivaks-s
Havstarr-s(Caricetumpaleacea)++
(Scirpustabernaemontani-s)+
Pollsivaks-s
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)+
(Festucarubra-s)+++
Halofilerødsvingel-s
Mjødurt-s(Filipendulaulmaria-s)++
(Festucaarundinacea-s)++
Strandsvingel-s
(Glyceriamaxima-s)++
Kjempesøtgras-s
2b) Sonering
> havstarr-s
> strandkjeks-rødsvingel-s
Eksempel1: Fjæresivaks-s
> rødsvingel-s> halofilemjødurt-s> dyrkamark.
Eksempel2: Havstarr-s> strandsvingel-s> svartorstrandskog>
dyrka mark.
2c) Dynamikk
Strandengenehar i dag et tett plantedekkedominert av flerårige arter, spesieltrødsvingel(Festucarubra). I utkast til verneplan
i Vest-Agder
for våtmarksområderi Vest-Agder(Fylkesmannen
1981)blir det holdt fram at strandengenebla. bestårav saltsiveng. Saltsiv(Juncusgerardii) har i dag en lite framtredendeplass
i strandenga,men har trolig vært mer dominerendefør. Dette
indikererat det skjeren gjengroingav den typen som gjernefølger i kjølvannetav opphør av slått og beite. Plantedekketblir
tettere og arter som trivesi noe åpen vegetasjonblir etter hvert
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utkonkurrert. Gjengroingsprosessen
er imidlertid ikke kommet
spesieltlangt sammenlignetmed mangeandre,tilsvarendeområder langs Sørlandskysten,
og mangfo(detav arter og vegetasjonstyperer ennåstort.
2d) Representativitet
Strandengaer stor og velutvikletmed klare soneringer.Flereregionalt vanlige vegetasjonstyperer representert,men i tillegg
finnes også sjeldne arter som sågar er samfunnsdannende
(strandsvingelog kjempesøtgras).
3) Flora
Strandsvingel(Festucaarundinacea)står langt ute i soneringen(i
nedre geolittoral), bare beskyttet av havstarr-bestander
(Caricetumpaleacea),i den sørøstredelenav vika.
Kjempesøtgras
(Glyceriamaxima)står i den indre delenav stranda og grenserpå innsidamot svartorstrandskog.
Arten vokser
fuktig, langsbekkerog i skogsbrynet.Påsjøsidagrenserbestandene mot havstarr-s(Caricetumpaleacea)iblandet mye krypkvein(Agrostisstolonifera),saltstarr(Carexvacillans)og elvesnelle (Equisetumfluviatile).Selvom det finnes innslagav halofile
arter i kjempesøtgras-s,
er det overveiendepreget av limniske
forhold.
Tre svakt nordlige arter finnes i strandsonen,nemlig havstarr
(Carex paleacea), saltstarr (C vacillans) og strandkjeks
(Ligusticum scoticum). En interessant art er blodtopp
(Sanguisorba officinalis) som har sin hovedutbredelse på
Vestlandetsør for Bergen.Her vokser den i nærhetenav østgrensenfor sitt hovedutbredelsesområde
i Norge (Fægri1960).
Pollsivaks(Scirpustabemaemontani)er en brakkvannsart,mens
melkerot (Peucedanum
palustre)er en glykofytt og vokser i de
indre, lite saltpåvirkededelene av strandenga. Fôrtiriltunge
(Lotusuliginosus)har vært kjent fra den indre delen av stranda
siden 1959(OddvarPedersenpers.medd.).

verneformi tråd med de naturfagligeverdienesom nå er dokumentert i området,er det naturligå oppjustereområdetsvernestatustil naturreservat.For bedreå ivaretade botaniskekvalitetene er det ogsåønskeligmed en forsiktig utvidelseav reservatgrensenepå nordsida,på gårdene6/28 og 6/18. Den nåværende avgrensingenfølger strandlinjai dette området.Det gir kanskje ikke de store konsekvensene
for fuglelivet, men for å ta
vare på et særpregetvegetasjonsbilde
gir dagensavgrensingen
ufullstendigdekning.
6) Andre, ikke-botaniskeverdier
Områdethar statussomfuglefredningsområde.
7) Skjøtsel
Moderat beitepresser ønskeligfor å unngå tilgroing og utarming av artsmangfold.Tilgrensendeområderi vestog nordvest
er delvisoppdyrket.Om gjødselsigfra disseblir for stort, vil det
kunne forsterkeog framskyndegjengroingsprosessen.
Det er da
sannsynligat mjødurt(Filipendulaulmaria)vil ekspanderepå bekostningav andrearter; artsmangfoldetvil da bli vesentligmindre enn i dag. En annen potensielltrussel mot raskevegetasjonsendringerer nyedreneringsgrøfter,ev. opprustingav eksisterendeslike.Dissevil radikaltforstyrredagensvegetasjonsmønster ved at ugrasog eutrofieringsindikatorerkonkurrererut halofile arter.
For å opprettholdedagensvarierteflora og vegetasjonmå tre
forutsetningeroppfylles:1) Strandengamå utsettesfor moderat
beitepress.2) Overgjødslingav baklandetmå holdesunderkontroll. 3) Nye dreneringsgrøftermå ikke graves,ei helleropprusting av gamle.
8) Litteratur
Fylkesmannen
i Vest-Agder(1981).

4) Påvirkningerog inngrep
Kraftlinjenetil Listaaluminiumsverk(Elkem)krysserluftrommet
over strandenga.Baklandet er delvis oppdyrket. Et oljeutslipp
på slutten av 1980-tallet kan ha desimert havgras-engene
(Oddvar Pedersenpers. medd.). Dette er en påminnelseom at
naturmiljøeti Lundevågen
er sårbart,og at det ikke vil tåle sterk
påvirkningav ev.tekniskeinngrep,industrietableringel.l.

5) Verdivurdering
Sentraledelerav områdeter vernetsom fuglelivsfredningsområde, primært opprettet for å ivaretafuglelivsinteresser.
Behovet
for vern av planteliveter dermed ikke ivaretatt, og for å få en
35

Farsund,Sandøy,Sandøykilen
Kart: 1311 (Farsund)
UTM: LK713 376
Undersøkelse:
8.6.1991OP,KR
Verdi:4
1) Beliggenhetog utforming
Sandøyaligger eksponerttil og saltpåvirkningener trolig stor.
Lokalitetenligger sørøstpå øya (figur 7). Selvekilen er meget
grunn, og har en trang åpning ut mot havetutenfor. Lokaliteten
er omkransetav bergknauser,skog og lyngheier.Strandengene
går gradvisover i epilittoraleenger. Mellom hydrolittoralog nedre geolittoralsoneer det en markertvertikalkant.
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2c) Dynamikk
Lokalitetener i gjengroingsfaseder osp (Populustremula)og
mjødurt(Filipendulaulmaria)ekspanderer.

2) Vegetasjon
Strandengdominerer,men noe strandsumpfinnesi hydrolittoral
sone. Dessutener det innslag av flerårige tangvollsamfunn.
Strandberger alminnelig.

2d) Representativitet
lokaliteten inneholderen rekkevarierteog artsrikevegetasjonstyper.

2a)Vegetasjonstyper
(Scirpetummaritimae)+
Havsivaks-s
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)+
(Festucarubra-s)+++
Halofilerødsvingel-s
Duskstarr-s(Carexdisticha-s)++
Mjødurt-s(Filipendulaulmaria-s)+
+
Halofilekveke-s(Agropyretumrepentis-maritimae)
Strandberg++

3) Flora
Ormetunge(Ophioglossumvulgatum)vokserpå øst- og nordsiden av kilen i den ytterstesonenav strandenga,og den er.ganske tallrik innenfor et begrensetareal. Funnetav ormetungeer
det tredje for arten i Vest-Agder(jf. Pedersen1987, Pedersen&
Røren1993). Ogsåi Aust-Agderer arten meget sjelden.Der er
den kjent fra 9 lokaliteter(Åsen1983).

2b) Sonering
> saltsiv-s> epilittorale
Eksempelpå sonering: 1) Havsivaks-s
enger> ospekratt.
> halofile mjødurt-s
2) Saltsiv-s> halofilerødsvingel-s

Engstorkenebb(Geraniumpratense)er en annen art med få forekomsteri Agder-fylkenesom finnes ved Sandøykilen.Av andre plantegeografiskinteressantearter kan vi nevnebendelløk
grisnestarr(Carexdistans),duskstarr(C.
(Alliumscorodoprasum),
ofdisticha),knortestarr(C obtrubae)og blodtopp (Sanguisorba
ficinafis).Den sisteer et sterkt vestligelementi floraen,mensde
andreer sørlige.
4) Påvirkningerog inngrep
Trolig har lokalitetentidligere vært benyttet som beite- og/eller
slåtteareal.Det er fortsatt spor etter flere gamle grøfter på de
geolittorale strandengene.Det går dessutenet gammeltsteingjerde over deler av lokaliteten. Nord på øya finnes det flere
sommersteder.
5) Verneverdi
utgjør et stort areal,den har en rekkevegeStrandvegetasjonen
tasjonstyper,den er artsrik og inneholderflere uvanligearter.
Lokalitetenhar derfor regionalverneverdi.
6) Andre, ikke-botaniskeverdier
Ifølge Fylkesmanneni Vest-Agder(1981) har lokaliteten lokal
i
verneverdisom våtmarksområdefor fugl som beite-/rasteplass
trekktidene.

ao

100

200m

7) Skjøtsel
For å hindre videre gjengroinger det nødvendigå sette i verk
skjøtseltiltak.

I

8) Litteratur
i Vest-Agder(1981).
Fylkesmannen

Figur 7
Avgrensningenav det verneverdigeområdet i Sandøykilen.Limitsof the areain Sandøykilenthat isjudged worthy of being
protected.
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4.1.3 Lyngdal
lyngdal grenseri vesttil Farsund,i øst til Lindesnes.Kommunen
avgrensesav Lyngdalsfjordenog Rosfjorden i vest, og Grønsfjorden i øst. Berggrunnen er gneis og granitt. Kommunens
samledeareal er 391 km2,og kystlinjaslengde er 271 km, hvorav 83 er knyttet til øyer.

—

Barenoen få botanikerehar arbeidet i Lyngdal,og det er derfor
lite som er kjent om de botaniskeforhold i kommunen. Enav de
første som botanisertei Lyngdalvar Blytt (1829). Noen få opplysningenkan vi også finne i Fridtz (1904). Pedersen(1975) og
Pedersen& Drangeid (1984) har skildret botaniske forhold i
vassdrag.Pedersen(1992b) har undersøkt deler av skjærgården
vest for Lindesneshalvøya.
LokalitetsoversiktLyngdal
Jf. figur 8.

Verneverdi

Agnefest
Gitlevåg
Kvåviksanden

3
2
3

Lyngdal,Agnefest
Kart: 1411 111
(Lyngdal)
UTM: LK 851 442
Undersøkelse:
7.6.1991 OP,KR
Verdi: 3

25 km

Figur 8
Undersøktehavstrandlokaliteteri Lyngdal.- Investigatedseashore sites in Lyngdal.

1) Beliggenhetog utforming
Lokalitetenligger innerst i Rosfjorden.1vest og i nord grenser
den til en vei, i øst til en kolle og i nordøst til en campingvognplass og en fotballbane (figur 9). Rett sør for lokaliteten, på
vestsiden,ligger en båthavn. Substratet består av sand og finmateriale.

Halofilestrandrug-s(Potentillo-Elymetum)++
Halofilestrandvindel-s(Convolvuletumsepii-maritimum)+
2b) Sonering
Havsivaks-s
> storkvein-s> halofile strandvindel-s

2) Vegetasjon
Vegetasjonstypeneer undervannseng,sandstrand,strandsump,
strandeng,og tangvoll.

2d) Representativitet
Strandområdeter variert, men sterkt påvirket.

2a) Vegetasjonstyper
Ålegras-s(Zosteretummarinae)+
Havsivaks-s
(Scirpetummaritimae)+++
Halofiletakrør-s(Phragmitesaustralis-s)++
Halofiles trandrør-s(Phalaridetumarundinacea)+
Halofile rødsvingel-s(Festucarubra-s)+++
Storkvein-s(Agrostisgigantea-s)+
Halofile kveke-s(Agropyretumrepentis-maritimae)+

3) Flora
Storkvein (Agrostisgigantea) og fôrtiriltunge (Lotus uliginosus)
ble funnet på lokaliteten.
4) Påvirkningerog inngrep
I bakkant av sandstranda(østligedel av lokaliteten)er det gravd.
På deler av lokalitetener det foretatt leplantning med utenland-
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ske bartrær. Flytebryggeroppbevarespå stranda,og det finnes
spor etter bålbrenning.Det er gravdflere grøfter gjennom stranda, og stedviser strandsonensterktpåvirketav kloakkutslipp.

200 m

Figur 9
Avgrensningenav det verneverdige
området ved Agnefest. - Limits of
the area at Agnefest that is judged
worthy of beingprotected.

1) Beliggenhetog utforming
Lokalitetenligger på nordsiden av Grønsfjorden,godt beskyttet
innerst i en vik. Fra nord renner en liten elv ut i vika. I vest grenser lokalitetentil en vei, i nord til beitemark og i øst til lågurt-eikeskog. I øst står det også en liten klynge med svartortrær.
Gitlevågedelløvskogreservat
ligger ca. 200 m nordøstfor stranda. Substratetbestårav grus og finmateriale.

5) Verneverdi
Arealenemed strandvegetasjoner relativt store og havstrandvegetasjonen relativt variert, men lokaliteten er svært påvirket.
Lokalitetenhar lokal verneverdi.Figur9 viserat vi bare har foreslått den vestredelen av bukta som vernet. Grunnentil at området øst for bergknausenHamran(Rosfjordsanden)ikke er foreslått vernet er at landskapsbildetog naturlig vegetasjonher er
sterkt forstyrret av tekniske inngrep,slitasjeo.a.

2) Vegetasjon
Vegetasjonstypener strandeng.
2a) Vegetasjonstyper
Havstarr-s(Caricetumpaleacea)++
Halofile rødsvingel-s(Festucarubra-s)+++
Mjødurt-s(Filipendulaulmaria-s)++
Fjæresivaks-s
(Eleocharietumuniglumis)+

6) Andre, ikke-botaniskeverdier
Gruntvannsområdetutenfor strandahar trolig betydning for fuglelivet, men lokaliteten er ikke vurdert i våtmarksplanenfor
Vest-Agder(Fylkesmanneni Vest-Agder1981).

2b) Sonering
Havstarr-s> halofile rødsvingel-s> halofile mjødurt-s

8. Litteratur
Fylkesmanneni Vest-Agder(1981).

2d) Representativitet
Strandaer lite variert.
Lyngdal,Gitlevåg
Kart: 1411111
(Lyngdal)
UTM:LK 883 397
Undersøkelse:
7.6.1991 OP, KR
Verdi: 2

4) Påvirkningerog inngrep
Området har tidligere vært beitet, men er trolig ikke i bruk i
dag. Det finnes rester etter gamle gjerder og noen svakekjørespor.
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5) Verneverdi
er lite variert. Fraværav plantegeograHavstrandvegetasjonen
fisk interessantearter gjør at den botaniskeverneverdienblir
noe begrenset(men se under).

Monodden

% :170/5.26
170/5.27

6) Andre,ikke-botaniskeverdier
Den undersøktestrandengaer en del av et egenartetog verdifullt kulturlandskapsomomkranservågen.Herfinner vi gammel
svedjemark,lauveng,slåttemyrer,styvingstrær,steingjerder,røyser, terrasser,reiter, fegater m.m. (opplysningerfra FylkesSelvom de botanismanneni Vest-Agder,Miljøvernavdelingen).
isolertsett ikke er store,
ke kvaliteteneknyttet til strandarealene
må dette være underordnetnår hele området blir vurdert som
et kulturlandskap.I denne sammenhengenvil forekomstenav
i kulturlandskapet,
en intakt strandengøke variasjonsbredden
og derforøke verneverdienav det.

•

\

Kvåvi'

170/å 2

=
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Lyngdal,Kvåviksanden
Kart: 1411111(Lyngdal)
UTM:LK845 454
4.7.1990AL
Undersøkelse:
Verdi:3

170/

1) Beliggenhetog utforming
utDenundersøktelokalitetenliggerpå sørsidaav Lyngdalselvas
løp. Områdetutgjør ytre del av et størredelta bygd opp av maI nord er det
teriale som i sin helhet er avsattav Lyngdalselva.
avgrensetav Monodden(figur 10). Langsdenne ytre delen av
deltaet er grov sand den dominerende fraksjonsstørrelsen.
Sandener uten skjellinnblanding,og er trolig næringsfattig.En
i sør, og denne bidrar til å
bekk gjennomskjærerKvåviksanden
øke områdets økologiske mangfold. Den sørligste delen av
strandaer avskåretav riksvei43.

1 0/13
=A

pe

2) Vegetasjon
Den ytre delen av strandaer nakensand. Et stykkeinn på land
sandvoll,lavereenn 1/2 m, og på utsida
går det en langsgående
av denneer det flekker med sandstarr(Carexarenaria).I sandvollene vokser en avvikende forrn av marehalm-s (ElymoAmmophiletum),og de fleste artene som pleier å følge marehalm mangler.Strandrug(Elymusarenarius)finnes spredt.I kanten av furuskogener det plantet rynkerose(Rosarugosa). De
ytre delene av furuskogen er åpne, med glissent feltsjikt.
Nedbørendreneresfort vekk fra overflaten, og jorda er tørr.
Krekling (Empetrumnigrum) er et karakteristiskinnslag her.
flexuosa)
Lengerinne blir skogentettere og smyle(Deschampsia
dominereri feltskiktet.Derskogener litt åpnere,voksersandvier
(Salixarenaria)og blokkebær(Vacciniumuliginosum).

0
0°
\n, 17(2/6 27

tra

200m-7
100
0
L==1:=1=1:=J

0.5
170/11

Figur 10
Avgrensningenav det vemeverdigeområdetved Kvåviksanden.
- Limits of the area at Kvåviksandenthat is judged worthy of
beingprotected.
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2a) Vegetasjonstyper
Marehalm-s(Elymo-Ammophiletum)++
Furuskog+++

4.1.4 Lindesnes
"Kysten Lindesnes- Åna-Sira" er kjent som en vindfull kyststrekning, og ikke minst gjelder dette halvøyaLindesnessom er det
sørligste punktet på fastlands-Norge,og som ligger helt ubeskyttet ut mot havet. Grønsfjorden danner i vest grensa mot
Lyngdal,mensMandal er nabo i øst. Kommunenssamledeareal
er 316 km2,og kystlinjaslengde er 149, hvorav 59 er knyttet til
småøyer,vesentligøst for Lindesnes-halvøya.
Landskapetlangs
kystener kupert og kjennetegnetav "nakne", lyngkleddekoller.

2b) Sonering
Nakensand > marehalm-s> trollhegg-buskas> furuskog med
krekling
2c) Dynamikk
Plantedekketer utsatt for slitasje,og dette skapernoe dynamikk
i vegetasjonen.Substratet er mer stabilt enn det vi finner i flyvesandområder,og den naturlige dynamikkensom vi finner i slike områder er lite synlig på Kvåviksanden.

Noen av de første som botaniserte i Lindesnes(Spangereidog
Lindesneshalvøya)
var Ahnfelt & Lindblom(1827). Noen av deres
funn er nevnt under omtalen av lokaliteten Lindesnesfyr. Fridtz
(1904) har også opplysninger om kommunens flora, og han
nevner bl.a. sodaurt (Salsolakall) og saftmelde (Suaedamaritima).

2d) Representativitet
Vegetasjonstypeneer lite utviklet pga. sterk slitasje, og marehalm-shar en avvikende,utarmet artssammensetning.
3) Flora
Arter som er knyttet til sand er marehalm(Ammophilaarenaria),
sandstarr(Carexarenaria) og sandvier(Salixarenaria). Ellersble
det bare registrerttrivielle arter.

LokalitetsoversiktLindesnes
.1f.figur 11.
Audnedalselvas
utløp
Kvåfjordneset,nord for
Lindesnesfyr
Njervesanden
Ramslandsvågen
Tronesved Naudholmen
Unnerøyøst

4) Påvirkningerog inngrep
Strandaer en populær badestrandsom brukesav befolkningen i
Lyngdalog omegn.

Verneverdi

4 (NR)
2
2
3
1
4 (NR)
2

5) Verdivurdering
Sandoppbygdeelvedeltaerer en regionaltuvanlignaturtype, men
de botaniske forekomstene er sterkt redusert pga. slitasje.
Området blir derfor vurdert som lokalt verneverdig.For å få et
helhetligbilde av området er det foreslåttat et lite områdepå sørsidaav riksvei43 blir del av et vernetområde. 1tidens løp er det
mulig at dette området kan utvikle seg noe annerledesenn hovedområdetnord for veien,og ogsåav denne grunn er det av interesseå sikreat områdetsørfor veienblir tatt varepå i framtida.

Lindesnes,
Audnedalselvasutløp
Kart: 1411 III(Lyngdal)
UTM: LK98 36
Undersøkelse:
9.6.91 OP, KR
Vernestatus:Naturreservatfra 10.11.1988
Verdi: 4

6) Andre, ikke-botaniskeverdier
Den undersøkte sandstranda grenser i nordøst til Nedre
Lyngdalselvafuglefredningsområde.Vår og høst har området
funksjon som viktig raste- og beiteplassfor bl.a. stokkender og
laksender.Cirka 30 arter våtmarksfugler observert her (opplysningerfra Fylkesmanneni Vest-Agder,Miljøvernavdelingen).

Utløpet av Audnedalselva,et av de best bevarte deltaområdene
på Sørlandet(Fylkesmanneni Vest-Agder 1981), er alleredevernet som naturreservati forbindelse med våtmarksplanen.Vi har
kun undersøktlokaliteten overfladisk, bl.a. har vi ikke vært ute
på øyenei deltaområdet.I beskrivelsensom følger er det derfor
trukket inn stoff fra Fylkesmanneni Vest-Agder(1981).

7) Skjøtsel
Forå bevareområdetssærpregvil det være nødvendigå kanalisereferdselenog solingen bort fra de mest erosjonsutsattestedene. Dette vil gjøre at vegetasjonenkan ta seg opp igjen, noe
som vil kunne øke områdetsattraktivitet som friluftsområde.

Lokalitetener betydelig ferskvannspåvirket,og belter av sjøsivaks (Scirpuslacustris),takrør (Phragmitesaustralis)og svartor
(Alnus glutinosa) er vanlige. 1 tillegg finnes bl.a. disse vegetasjonstypene:havstarr-s(Caricetumpaleacea),halofile strandrugs (Potentillo-Elymetum),
fjæresivaks-s(Eleocharietumuniglumis)
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små strandarealer.Strandagrensertil epilittoral eng som er i
ferd med å gro igjen.Substratetbestårav finmateriale.

1

r

1

2) Vegetasjon
Vegetasjonstypen
er strandeng.
2a) Vegetasjonstyper
Havstarr-s(Caricetumpaleacea)++
Fjæresivaks-s
(Eleocharietum
uniglumis)+
Halofilerødsvingel-s(Festucarubra-s)+++
2d) Representativitet
Strandaer lite variert.
3) Flora
Med unntak av grisnestarr(Carexdistans)ble det ikke registrert
noen interessantearter.
4) Påvirkningerog inngrep
Lokalitetener lite påvirket.

0

5) Verneverdi
Strandarealeneer små, og vegetasjonenikke spesieltvariert.
Lokalitetenhar begrensetverneverdi.

25 km

Figur 11
Undersøktehavstrandlokaliteter
i Lindesnes. Investigatedseashore sitesin Lindesnes.

Lindesnes,Lindesnesfyr
Kart: 1410 IV (Lindesnes)
UTM:LK846 287
Undersøkelse4.7.1990
:
AL
Verdi:2

og halofile rødsvingel-s
(Festucarubra-s).Av spesiellearter forekommer klokkesøte(Gentianapneumonathe)innenfor naturreservatet.

Strendeneved Lindesnesfyr utgjør noen av de mest eksponerte
stedenelangs Skagerakkysten.
Utsidabestårav bratte svaberg,
men øst og nord for fyret finnes to viker som er ikke er fullt så
eksponert som utsida. Her finnes rullesteinsstrandmed sparsommeplanteforekomster.Det botaniskmest interessanteved
Lindesnesfyr er derfor strandbergfloraen.
I sprekkerog småsedimentasjonsbassenger
klorer strandberg-og strandengartene
segfast. Noen karakteristiske
arter kan nevnes:dvergsmyle(Aira
praecox),strandkvann(Angelicaarchangelicassp fitoralis),fjærekoll (Armeria maritima), tettstarr (Carexspicata),strandkjeks
(Ligusticumscoticum), strandbalderbrå(Matricaria maritima),
bitterbergknapp(Sedumacre) og kystbergknapp(S. anglicum).
Floraener representativfor eksponertestrandberg,og lokaliteten har ingen spesiellverneverdida tilsvarendetyper finnes
langs hele kysten.Floraenpå strandbergeneer alleredeomtalt
av Ahnfelt & Lindblom (1827), som bl.a. oppgir strandsmelle
(Silenemaritima),strandkjeks(Ligusticumscoticum)og rosenrot

I forbindelsemed våtmarksplanenble verneverdienei området
vurdert å væreav nasjonal/regional
verdi. De botaniske verdiene er trolig godt ivaretatt gjennom lokalitetensstatus som natu rreservat.

Lindesnes,Kvåfjordneset,nord for
Kart: 1411 III(Lyngdal)
UTM: LK999 341
Undersøkelse9.6.91
:
OP,KR
Verdi: 2
1) Beliggenhetog utforming
Lokalitetenligger beskyttettil inne i en liten fjord og bestårav
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Der det er mye tang- og tareresteri santangvoll-vegetasjon.
den, vokser det fram tangmelde-s(Atriplicetumlatifolii), mens
strandarve-s(Honckenyapeploides-s)dominererder det er noe
mindre tanggjødsel.Bak tangvollenefinnes lave, hvite dyner
På innsida av veien
med marehalm-s(Elymo-Ammophiletum).
og furuskog.
overtarrøsslynghei

(Sedumrosea).Defant ogsåflere sværtinteressantearter lenger
a, klokkesøte(Gentianapneumoinne på Lindesnes-halvøybl.a.
nanthe)og firtann (Teucriumscorodonia).

Lindesnes,Njervesanden
(Lyngdal)
Kart: 1411 111
UTM:LK917 354
4.7.1990AL
Undersøkelse:
Verdi:3

1) Beliggenhetog utforming
ligger 1 km øst for Spangereidsentrumog danner
Njervesanden
en del av eidet mellom fastlandet og Lindesnes-halvøya.
Lokalitetener en ca. 500 m bred sandstrand,avgrensetav
Glapsaleni vestog Stamsnesi øst(figur 12). Riksvei460 krysser
de bakredelerav stranda,og skaperet skarptskillemot knausene og furuskogeni baklandet.

2a)Vegetasjonstyper
Tangmelde-s(Atriplicetumlatifolii) +
peploides-s)-H(Honckenya
Strandarve-s
+++
Marehalm-s(Elymo-Ammophiletum)
++
Røsslynghei
Furuskog++
2b) Sonering
> sliNakensand> strandarve-s> marehalm-s> rynkerose-kratt
tasjevegetasjonmed småsyre (Rumex acetosella),blåmunke
(Jasionemontana)og dvergsmyle(Airapraecox)> riksvei460.
2c) Dynamikk
Strandabrukestil bading og soling, og vegetasjonener i sterk
grad preget av slitasje.Vegetasjoneni den delen av stranda

2) Vegetasjon
Vegetasjonener typisk for sandstrender.Den ytre delen av
strandaer naken sand, mens det i øvre geolittoral blir utviklet

151/98

te

/

Q

/33.64

• isln

ping)•
0
161/10

Camping
jervessanden

151/10,

• 1 1.1.11_
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Figur 12
Avgrensningenav det vemeverdige
- Limits
området ved Njervesanden.
of the area at Njervesandenthat is
judged worthy of beingprotected.
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hvor en kunne forvente et mer eller mindre sammenhengende
plantedekkeer sterkt oppbrutt. Særliggjelder dette den østre
delen av stranda, hvor det er mer naken sand enn vegetasjon.
Trolig er det god stabilitet i sandmassene,og sandfluktener
minimal.

Lindesnes,Ramslandsvågen
Kart: 1411111
(Lyngdal)
UTM:LK883 351
Undersøkelse:
4.7.1990AL
Verdi: 1

3) Flora
Fleretypiske "sandarter"er representert.I tangvollenefinner vi
arter som strandreddik (Cakile maritima ssp. maritima) og
strandarve(Honckenyapeploides),men marehalm(Ammophila
arenaria)og sandstarr(Carexarenaria)trivesbest i de lavedynene. I 1967 ble sodaurt (Salsolakali) funnet på Njervesanden
(Herb.0, KMN),men denneble ikke gjenfunnetav oss.Den regionalt sjeldne og østlige arten bakkestarr(Carexericetorum)
ble funnet på Njervesanden
i 1974 (KMN).

Den indre delen av vågen er avstengtav en veifylling (riksvei
460). Dårligutskifting av vann innenforfyllingengjør at det flyter store mengdergrønnalgeri overflaten.Sammenmed grønnalgenefinnes også resterav ålegras(Zosteramarina) og havgras(Ruppiasp.).I kantenav bukta vokserhavstarr-s(Caricetum
paleacea).I skogensom omkranserbukta vokser kristtorn (1Iex
aquifolium).Oksygentilførseleinvannetville bli bedreom utskiftingen av vann hadde vært mer effektiv. Utskiftingenbesørges
av ett rør som er altfor lite dimensjonertForurensingenmed oksygenmangel,algerog luktproblemvil bli til mindre sjenansefor
beboernesørfor bukta om fyllingenblir forsyntmed et par større, gjennomgåenderør.

4) Påvirkningerog inngrep
Den østre delen av området,både sør og nord for riksvei460,
brukessom campingplass,
i mindregrad også den vestligstedelen av stranda.I øst er det reistflere servicebygg.
5) Verdivurdering
Selvom strandaer sterkt nedslittav camping-og badegjesterinneholderden ennå botaniskekvalitetersom ikke er så vanligei
regionen.Sandstrandog sandstrandvegetasjon
er en sjeldennaturtype. Noen sjeldnearter er forsvunnetsom følge av slitasje,
og om slitasjenhaddevært mindre,ville strandatrolig hatt regional verneverdi.Områdetsstørrelseog floristiske sammensetning gjør at det i dag blir vurdert som lokalt verneverdig.Når
verneforslagetdelviser trukket nord for veien, er det for å få
med en interessanttørrbakkevegetasjon.
6) Andre, ikke-botaniskeverdier
Strandaer mye benyttet til camping, so ing og bading i sommerhalvåret.

Lindesnes,Tronesved Naudholmen
Kart: 1411111
(Lyngdal)
UTM:LK894 349
Undersøkelse:
9.6.1991 OP,KR
Vernestatus:Naturreservatfra 10.11.1988
Verdi:4
1) Beliggenhetog utforming
Lokalitetenligger ca. 1 km sørvestfor Spangereidkirke, innerst
og vest i Kjerkevågen.Det undersøkteområdet omfatter vestre
del av et fredet våtmarksområde. Strandsonen øst for
Naudholmener ikke undersøkt.Substratetbestårav berg, grus,
stein,sandog finmateriale.

2) Vegetasjon
Vegetasjonener variert.Strandvegetasjonen
grenserbl.a. til epilittoral engvegetasjonog svartorstrandskog.
Strandengdekker
de største arealene.Forøvrigfinnes sumpstrand,sandstrand,
grus-og steinstrand,tangvollog strandberg.

7) Skjøtsel
Ensterkt slitasjeskapende
faktor er biler som parkererpå sørsida
av riksvei460, og båter som dras på land eller sjøsettes.Om
parkeringen kan skje på nordsida av veien vil den naturlige
sandvegetasjoneha
n sjansetil å ta seg opp i større grad enn i
dag. Men også her finnes interessantog sårbartørrbakkevegetasjon, så for å ivaretanaturlig mangfold på en klok og framtidsrettet måte må det avklaresnærmerehvor parkeringenvil
gjøre minstmulig skade.

2a)Vegetasjonstyper
Havsivaks-s
(Scirpetummaritimae)+
Havstarr-s(Caricetumpaleacea)+
Fjæresaltgras-s
(Puccinellietummaritimae)+
Fjæresivaks-s
(Eleocharietum
uniglumis)+
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)+++
Halofilerødsvingel-s
(Festucarubra-s)++
Rustsivaks-s
(Blysmetumrufii) ++
Strandarve-s
(Honckenyapeploides-s)++
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2) Vegetasjon
er fordelt på grus- og steinstrand,sandVegetasjonstypene
strandog tangvoll.

+
Halofilekveke-s(Agropyretumrepentis-maritimae)
Strandberg++
2b) Sonering
> rustsivaks-s
> fjæresivaks-s
Eksempelpå sonering:Havsivaks-s
> saltsiv-s.

2a)Vegetasjonstyper
(Honckenyapeploides-s)++
Strandarve-s
++
Halofilekveke-s(Agropyretumrepentis-maritimae)
((irtica dioica-s)+
Halofilestornesle-s

2d) Representativitet
og
Lokalitetenhar stor variasjoni strand- og vegetasjonstyper,
variert.
spesielter strandengvegetasjonen

2b) Sonering
Eksempelpå sonering:Strandarve-s> halofilekveke-s> tørreng.

3) Flora
Muligenser dette sammestedsom Fridtz(1904)oppgir somfinnestedfor sodaurt(Salsolakali) og saftmelde(Suaedamaritima),
for lengstforsvunnet.
mende to er sannsynligvis

3) Flora
Smånesle(Urtica urens) forekommer i tangvollvegetasjonen.
Arten har vært vanligerei Norge tidligere, men er i dag langt
sjeldnereå se.

4) Påvirkningerog inngrep
Lokalitetenbeites.Det er antydningtil kjørespornoenfå steder.
I nord er en stor grørt nylig gravd ut, eventueltmudret opp på
ny. I øst grenseren hytte ned til stranda,og det går en kjerrevei
på grusryggenovertil Naudholmen.

og inngrep
4) Påvirkninger
Helebuktaer utsatt for et kraftig beite av sau.
5) Verneverdi
er dårlig utviklet, og lokaliteten har liten
Strandvegetasjonen
verneverdi.

5) Verneverdi
Lokalitetenhar en variert strandvegetasjon,med store partier
strandeng.Lokalitetenhar stor verneverdii havstrandsammenheng,men er alleredevernetsom naturreservat(i 1988)i forbindelse med verneplanfor våtmarksområder(jf. Fylkesmanneni
Vest-Agder1981).

6) Andre,ikke-botaniskeverdier
er vakkert,og de estetiskekvaliteteneer store.
Landskapet

4.1.5 Mandal

6) Andre, ikke-botaniskeverdier
Naudholmenog Kjerkevågenhar regional betydning for våter knyttet til lokalitemarksfugl,men ogsåandreverneinteresser
(Fylkesmannen
verdier
kulturhistoriske
og
friluftsliv
som
slik
ten,
1981).
Vest-Agder

Mandal grenser i vest til Lindesnes,og i øst til Søgne.
Kommunenssamledeareal er 221 km2, menskystlinjaslengde
er 281 km. Hele202 av disseer knyttet til øyenei skjærgården.
Mandalhar såledesden størsteskjærgårdenpå Sørlandet,målt i
km kystlinjepå øyene(Lillesandhar omtrent det samme,200
km strandlinjei skjærgården).Hille og Skjemøyer de størsteøyene,og den storeskjærgårdengjør at kystenlangsfastlandetde
fleste steder ligger godt skjermet. Skogsfjordenog Harkmarkfjorden utgjør begge to innestengtefjordarmer som bare har
kontakt medsjøenutenfor via en smalkanal.

8) Litteratur
i Vest-Agder(1981).
Fridtz(1904),Fylkesmannen

Undesnes,Unnerøy øst
(Lyngdal)
Kart: 1411111
UTM:LK976 342
9.6.1991OP,KR
Undersøkelse:
Verdi:2

er en klassisklokalitet som tidligerehar husetmange
Sjøsanden
sjeldneplanter,men mangeav de sårbareplantenesom vokste
her er nå forsvunnetsom følge av slitasjefra sommertufister.På
av 1800-talletbotanisertedaværendedistriktskirurg
begynnelsen
J.A. Wolff i Mandal.Han gjorde da muligensdet første funn i
Norgeav sodaurt(Salsolakali)(Dahl 1894,Fridiz1904).M.N. Blytt
(1829)besøkteMandali 1826. Han nevnerflere planterfra sandsomdengangvaret mye
strender,og troligvar hanpå Sjøsanden,

1) Beliggenhetog utforming
lokahtetener en bukt som liggerpå østsidenav Unnerøyut mot
og i vest
I nordgrenserlokalitetentil brattebergvegger
Sniksfjorden.
sand.
og
grus
stein,
av
består
Substratet
furuskog.
og
til tørrenger
44

Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.
nina forskningsrapport059

mer planterikt område enn i dag. Han oppgir bl.a. de typiske
sandartenesandstarr(Carexarenaria)og marehalm(Ammophila
arenaria).Sammeåret besøkteogså Ahnfelt & Lindblom (1827)
Mandal. De kom til byen med båt den 25. september,og "passaradeförbi kala, klippiga strånderoch bar." I Mandal møtte de
distriktskirurgWolff som fortalte dem om noen av sine interessante funn i distriktet, bla. flere strandplantersom dansk skjørbuksurt (Cochlearia danica), salturt (Salicornia) og havstarr
("Carex maritima"). Fra østsidenav elven nevner de korsevjeblom (Elatinehydropiper)o.a., og på ballastplassenfant de gul
hornvalmue("Glaucium fulvum"), og sildemelde(Chenopodium
vulvaria)m.fl. Wittrock (1868) botaniserte i Mandal og Skjernøy
under sineto besøki 1861 og 1865.

_

Det viktigste bidraget til kunnskapenom floraen i Mandal er
Fridtz(1904). Han oppgir mangesjeldneog interessantestrandarter fra den nåværende Mandal kommune, bl.a. marehalm
(Ammophilaarenaria),sandskjegg(Corynephoruscanescens)og
strandkveke(Elytrigiajuncea ssp.boreoatlantica)fra sandstrand,
og pusleblom(Centunculusminimus),skaftevjeblom(Elatinehexandra)og dverglin (Radiolalinoides)fra fuktig strand. En nyere
oversikt over floraen i det tidligere Mandal prestegjelder presentertav Lind-Jenssen
& Andersen(1969).

Figur 13
Undersøktehavstrandlokaliteteri Mandal. - Investigatedseashore sitesin Mandal.

FraSånumvestfor Mandal sentrum har Nordhagen(1940) gjort
analyserav flerårige driftvollsamfunn. Ouren (1977) har gitt en
oversiktover ballastfloraeni Mandal.
LokalitetsoversiktMandal
Jf. figur 13.
Landekilen
Risøbank
Søylekilen

Mandal, Risøbank
Kart: 141111(Mandal)
UTM: MK 072 319
Undersøkelse:10.6.1991 OP, KR
Verdi: 3

Verneverdi

1) Beliggenhetog utforming
Ved Risøbank- området mellomSånumog Sjøsanden- finnesflere mindre strender.De fleste av dem er veldig slitt. Den mest interessantelokaliteten er en sandstrandmed dynestrukturlengst
vestpå Risøbank(figur 14). Pålandsidengrenserden til furuskog.

1
3
4

Mandal, Landekilen
Kart: 141111(Mandal)
UTM: MK 054 323
Undersøkelse:9.6.1991 OP, KR
Verdi: 1

2) Vegetasjon
2a) Vegetasjonstyper
Marehalm-s(Elymo-Ammophiletum)++
Rødsvingel-dyne
(Festucarubra-s)++
Erodert-dyne++

Lokaliteten ligger beskyttet til innerst i Landekilen. Strandarealeneer svært små (ca. 10 x 10 m) og utgjøresfor det meste
av strandeng, men ytterst er det en strandsump.Strandagrenser til svartorstrandskogi bakkant. Lokalitetenhar liten botanisk
verneverdi, men har en viss funksjon som fuglelivsområde.
NabolokalitetenSøylekilener omtalt under.

2b) Sonering
Marehalm-s> rødsvingel-dyne> erodert dyne.
2d) Representativitet
Vegetasjonstypeneer ikke spesieltrepresentativepga. sterk kulturpåvirkning.
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5) Verneverdi
Lokalitetenhar vegetasjonstyper
somer sjeidnei Norge,men de
er sværtslitt. lokaliteten har likevellokal verneverdi.Haddeslitasjenvært mindre,ville de botaniskekvalitetenevært større.
7) Skjøtsel
For å hindre videre ødeleggelseav lokalitetenbør det innføres
ferdselsrestriksjoner.
Risøbank-området
har en rekkeandreslitte
sandstrender,uten de sammeverneverdiene,som kan avlaste
lokalitetenfor friluftslivsaktiviteter.

Parke.ing
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Mandal, Søylekilen
Kart: 141111(Mandal)
UTM:MK 058 324
Undersøkelse:
9.6.1991OP,KR
Verdi:4

Reveholm'kn
521332

1) Beliggen'het
og utforming
Søylekilener en svært grunn kile som ligger mellom Landekilen
er ganskestore, og foreog Sånum(figur 15). Strandarealene
kommerpå beggesiderav kilen, men mest på østsiden.Den innerstedelen av strandagrensertil dyrket mark. Stedvisgrenser
strandatil svartorstrandskog.
Substratetbestårav finmateriale.
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2) Vegetasjon
Vegetasjonstypeneer undervannseng,strandsumpog strandeng.

%.

Verksbrygga

: 75

2a)Vegetasjonstyper
Havgras-s(Ruppietummaritimae)+
Halofiletakrør-s(Phragmitesaustralis-s)+++
Havsivaks-s
(Scirpetummaritimae)+
Halofilepollsivaks-s(Scirpustabernaemontani-s)+
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)+
Halofilerødsvingel-s
(Festucarubra-s)+++
(Carexdistans-s)+
Grisnestarr-s
Saltstarr-s(Caricetumvacillans)+
Fjæresivaks-s
(Eleocharietumuniglumis)+

Figur 14
Avgrensningen av det verneverdigeområdet ved Risøbank Limits of the area at Risøbankthat is judged worthy of being
protected.

2c) Dynamikk
Trolig har størstedelenav strandavært beitet tidligere.I dag er
det tydelige tegn på at strandengaer i ferd med å gro igjen spesieltmed takrør (Phragmitesaustralis).

3) Flora
Marehalm(Ammophila arenaria)og sandkarse(Teesdalianudicaulis) finnes på lokaliteten.Gulltorn (Utexeuropaeus)har vært
kjent fra lokaliteten,men er nå trolig utgått (OddvarPedersen
pers.medd.).

2d) Representativitet
Strandtypenehar en variertvegetasjon,og artsutvalgeti vegetasjonstypeneer representativt.

4) Påvirkningerog inngrep
Lokalitetener sværtslitt av ferdsel,badingoi.
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Figur 15
Avgrensningenav det verneverdige
området ved Søylekilen.- Limits of
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3) Flora
De to sørlige,varmekjæreartene grisnestarr(Carexdistans)og
strandrødtopp(Odontiteslitoralis)forekommeri strandenga.

4.1.6 Søgne
Søgne grenser i vest til Mandal, i øst til Kristiansand.
Kommunenssamledearealer 149 km2, og kystlinjaslengdeer
205 km, hvorav129 er knyttet til de mangesmåog mellomstore øyenei skjærgården.Ny Hellesunder den mest kjenteav disse. I havgapet ligger Songvårfyr. Berggrunnener en del av
grunnfjellet,og er sammensattav gneisog granitt. Langskysten
er dissedekket av et fruktbart jordsmonn med innblandingav
leire og sand.Stedvishar dette gitt opphavtil en artsrikog spesiell strandvegetasjon.

4) Påvirkninger
og inngrep
Et lite områdebeites.I 1930-årable det gjort et mislykketforsøk
på å tørrleggekilen,uten at dette har forandretlandskapets
opprinneligekaraktervesentlig(Fylkesmannen
i Vest-Agder1981).
5) Verneverdi
Arealenemed strandvegetasjon
er store og vegetasjonenfortsatt relativtvariert.Lokalitetenhar regionalverneverdi.

Wittrock (1868) besøkteSøgnei årene 1861 og 1865. Fridtz
(1904) oppgir flere sjeldnestrandplanterfra Søgne,bl.a. marehalm (Ammophila arenaria), prikkstarr (Carex punctata) og
skjoldblad(Hydrocotylevulgaris),den første ved Søgneelvas
utløp. Bjørnstad(1968, 1971) har undersøktedelløvskogi kommunen. De sammetypene edelløvskoger undersøktpå ny ca.
20 år senere(Bjørnstad1991). En oversiktover Søgnesflora er
gitt av Andreassen(1984),mensglimt av floraen i Ny-Hellesund
er oppsummertav Andreassen
(1991).

6) Andre,ikke-botaniskeverdier
Søylekilenble vurdertå ha regionalvemeverdisomvåtmarksområde, og er foreslåttfredet som naturreservat(Fylkesmannen
i
Vest-Agder1981).Imidlertidble områdetseineretatt ut av verneplanen,da fylkesmannen
ønsketbedredokumentasjonav verneverdiene.Områdethar et rikt fugleliv,og fungerersom beiteområdefor vadefugl,måkero.a., og som hekkeområde
for riksefugl.
Det grunneområdetutenfor Sånumer et viktig trekk- og overvintringsområdefor ærfugl, andre ender og canadagjess
(opplysningerfra Fylkesmannen
i Vest-Agder,Miljøvernavdelingen).

Lokalitetsoversikt
Søgne
Jf. figur 16.

7) Skjøtsel
For å hindre videregjengroingav strandeng-arealene
med takrør (Phragmitesaustralis),må det snarestsettesi verk skjøtseltiltak (f.eks.et moderatbeite eller slått).

Hellersøy
Høllen
Leirkilen
Lyngholmen
Songvår
Torvefjorden,Eik

8) Litteratur
Fylkesmannen
i Vest-Agder(1981).
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Det er derfor rimelig å tro at englodnegras-s,slik det her opptrer, er en tilpasningtil og utviklet som en responsav fuglegjødselen. Mer urterike utgaver av fuglegjødsletvegetasjonfinner vi
i de nordvendte bergene mot sjøen på nordsida av øya. På
grunn av utilgjengeligheten har disse vegetasjonstypenevært
mindre beitet enn engene midt på øya.
2a) Vegetasjonstyper
Strandsmelle-s
(Silenemaritima-s)++
Rosenrot-s(Sedumrosea-s)+
Smyle-s(Deschampsia
flexuosa-s)+++
Englodnegras-s
(HolcusIanatus-s)+++
Klatrelerkespore-s
(Colydalisclaviculata-s)++

0

2c) Dynamikk
Krekling(Empetrumnigrum) er i ferd medå invadereengenepå
de sentralepartier av øya. Dennegjengroingsprosessen
forsterkes trolig i takt med avtagendebeitepress.Selvom husdyrholdet nå er slutt (seunderpåvirkning),er det fremdeleskaninerpå
øya, og dissebidrar til å opprettholdeden karakteristiske
vegetasjonsstrukturen.Fuglegjødslabidrar også til å dempe utviklingen av lynghei,men når beitepresseter så svakt,er det ikke
nok til å hindregjengroingsprosessen
fra eng til hei.

25 km

Figur 16
Undersøktehavstrandlokaliteter
i Søgne.- Investigatedseashore
sitesin Søgne.

Søgne,Heilersøy
Kart: 1511111
(Kristiansand)
UTM:MK 296 314
Undersøkelse:
1.7.1991AL, SS
Vemestatus:Naturreservat
fra 28.3.1980
Verdi:4

2d) Representativitet
Øya har fuglegjødslavegetasjon med normal spennvidde,fra
grasdominertetil urterike utforminger. Dissevegetasjonstypene
er typiskefor fuglegjødslavegetasjonpå Sørlandet.
3) Flora
Den plantegeografiskmest interessantearten på Hellersøyer
uten tvil klatrelerkespore
(Cotydalisclaviculata).Arten er sjelden
i Norge,og er kjent fra noen få steder langskystenfra Søgne
(Hellersøy)til Karmøy(samt en tilfeldig forekomsti Bergen,se
Fægri& Ouren 1988). Forekomstenpå Hellersøyble oppdaget
av R. E. Fridtzi 1893 (Herb.0). I Herb.0 ligger det to kollekter
fra Søgne,begge samlet av Fridtz 28.7.1893, men den ene er
merket "Songvaar,sparsomtsammenmed Allium ursinumunder en berghylle", mens den andre er merket "Hellersø
(Songvaarøerne)."
Da Songvårog Hellersøyi dag brukesom to
naboøyer,kunne lokalitetsangivelsen
på de to herbarieetikettene forledeen til å tro at det dreiersegom to ulikeforekomster.
Dette er likevelneppe tilfelle. Sannsynligvis
er de to etikettene
skrevetmed noe tidsrnellomrom,og dermeder angivelseneikke
blitt helt identiske.I sitt store arbeid om floraen på kystenav
Listerog Mandalsamt (Fridtz 1904)er han entydigog klar. Om
klatrelerkesporeskriver han her: "Kun sparsomtbemerketpaa
den langt ude i søen beliggende Hellersø, tilhørende
Songvaarøerne
i Søgne." Forekomstenav klatrelerkesporehar

1) Beliggenhetog utforming
Hellersøyligger 7 km rett sør for Høllen,og danneren del av
den ytre skjærgårdenmot Skagerrak.Nakne,vind- og bølgeeksponerteberg dominererlangs sjøkanten,og det enestebrukbare havnaer på nordvestsidaav øya.Herer det en liten kai og
et sjøhussom er reistfor å betjenebesetningenpå Songvårfyr,
lokalisertpå den sørøstredelen av øya. Øya er delt i to landskapsmessige
partier, adskilt av et sørøst-nordvest-gående
dalsøkk. Fuglegjødsletvegetasjonfinnes mest utpreget på den
nordligehalvdelenav øya.
2) Vegetasjon
Øya er uten trær og større busker. Midtpartiet er kledd med
grasdominert eng. På skrinn jord dominerer smyle-s
(Deschampsia
flexuosa-s),mensenglodnegras-s
(Holcuslanatuss) opptrer på dypere,fet jord. Densistevegetasjonstypen
er best
utviklet i måkekoloniene,og vegetasjonog jordsmonnfår her
tilført større mengder fuglegjødselenn i områdeneomkring.
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vært viet liten oppmerksomhetetter at Fridtz fant den. Den ble
samlet til KMN i 1977, og vi må kunne si at det er meget gledelig at vi i 1991 kunne finne en relativt tallrik og levedyktigpopulasjonca. 100 år etter førstefunnet.Vi talte ca. 200 individer under et fjelloverheng.Mens Fridtz(Herb. 0 og 1904)oppgir at arten i 1893 vokstesammenmed ramsløk(Allium ursinum),er det
interessantat den i 1991 bare hadde følge av engsyre(Rumex
acetosa)(i 5 av 7 analyseruter),smyle (Deschampsiaflexuosa)(i
3 av 7 ruter) og vassarve(Stellariamedia) (i 1 av 7 ruter). Arten
er i Norge svært konkurransesvak,og klarer seg bare der det ellers er lite vegetasjon.Den klarer seg imidlertid på lokaliteter
med lite lys, og i vårt land er dens typiske voksested under
fjelloverhengog store steinerog i bergsprekker.

1) Beliggenhetog utform ing
Den undersøktelokaliteten er en sandstrandrett øst for småbåthavna og parkeringsplassenved Høllen sentrum. En blindvei
danner en markert avgrensingi baklandet.Innenfor veien er det
bolighus.Substratetpå stranda er grov sand.
2) Vegetasjon
Vegetasjonen dekker bare deler av stranda, resten er naken
sand. Den ytre og indre delen av strandaer tørkepreget, men et
parti i midten ligger lavere, og her står grunnvannet høyere.
Dette partiet er dominert av ryllsiv-s(Juncusarticulatus-s).Bak
dette fuktige beltet er sandstarr(Carexarenaria) uvanlig fint utviklet i store bestander.I den indre delen av soneringenfinner vi
strandrug-s.Sammetype finnes også på den andre sida av sundet (Årosstranda).

4) Påvirkningerog inngrep
Songvårfyr ble opprettet i 1888, og hadde fast besetninginntil
det ble automatisert,ca. 1986. Inntil 1950-åra bodde også fyrvokterensfamilie på øya. Det har tidligere vært husdyrhold,og
inntil 1960-åra hadde en bonde i Ny-Hellesundsauer på øya. I
mellomkrigsåragikk det også kyr på beite, og like etter krigen
ble det solgt melk her. Husdyrbeitethar uten tvil påvirket vegetasjonsstrukturenpå øya, og bidratt til utvikling av engene.
Øyene omkring, som ikke har vært utsatt for tilsvarendebeitepress, viser tydelig at også Hellersøyville vært lyngkledd uten
beitepåvirkningen.

2a) Vegetasjonstyper
Halofilestrandrug-s+++
Halofilestrandrør-s(Phalaridetumarundinacea)+
Ryllsiv-s(Juncusarticulatus-s)++
2b) Sonering
Nakensand > strandrør-s> ryllsiv-s> halofile strandrug-s> vei.
3) Flora
Lokaliteten er artsfattig. Rynkerose(Rosarugosa) o.a. roser er
plantet i indre deler av stranda, antagelig for å skape en viss
skjermingmot det åpne baklandet.

5) Verdivurdering
Fuglegjødslavegetasjonstyper
er en egenartet naturtype, og på
Hellersøyfinnes fine utforminger av ornitokoprofil vegetasjon.
-Forekomstenavden nasjonaltsjeldnearten klatrelerkespore
gjør at
verneverdienblir ytterligereforsterket.Øyasstatussom naturreservat gjør at de botaniskekvaliteteneblir ivaretattpå en god måte.

4) Påvirkningerog inngrep
Tydeligslitasjeindikerer at strandablir brukt til soling og bading
på finværsdager.Ved husene ligger småbåter trukket opp på
stranda.

7) Skjøtsel
For å opprettholde den spesiellevegetasjonsstrukturenpå øya,
karakterisertav enger uten busker og trær, er det nødvendigat
det foregår husdyrbeiting.Det ville være fint om en kunne få til
en avtale med en bonde på fastlandet om å ha sauer på øya i
sommerhalvåret.

5) Verdivurdering
Liten variasjon i vegetasjonstyper,artsfattig område og tydelig
slitasjegjør at verneverdienvurderessom liten.

Søgne, Leirkilen
Kart: 1511111
(Kristiansand)
UTM: MK 312 372
Undersøkelse:10.06.1991 OP,KR
Verdi: 3

8) Litteratur
Fridtz(1904).

Søgne, Høllen
Kart: 1511111
(Kristiansand)
UTM: MK 300 381
Undersøkelse:5.7.1990 Al
Verdi: 1

1) Beliggenhetog utforming
Lokaliteten ligger beskyttet til innerst i Leirkilen (figur 17).
Strandsonenutgjøresfor det mesteav en smal sone (bredde på
ca. 5 m), med unntak av et parti i sør (40 x 20 m). Strandagren49
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2d) Representativitet
selv om
Strandtypenehar et variert utvalg av vegetasjonstyper,
soneringeneer smale.

00

D

•

,H+
*L.

libtit53

3) Flora
Strandrødtopp(Odontiteslitoralis),salturt (Salicorniaeuropaea)
og saltbendel(Spergulariamarina)finnes i strandengkomplekset.

Sjurshol.

en

o .o

0

0

o H+

4) Påvirkningerog inngrep
Det er gravd noen mindre grøfter, og det går en kraftlinjeover
området.Lokalitetenhar trolig vært beitettidligere.

*S+

•

/-\
,=2)

100

5) Verneverdi
Lokalitetener ikke spesieltstor, men en rekkevegetasjonstyper
forekommer.Lokalitetenhar lokalverneverdi.

200 m
t.>' \\

6) Andre, ikke-botaniskeverdier
i
Leirkilenhar lokal verneverdifor våtmarksfugl(Fylkesmannen
Vest-Agder1981).

Figur 17
Avgrensningenav det verneverdigeområdet ved Leirkilen. Limits of the area at Leirkilenthat is judged worthy of being
protected.

7) Skjøtsel
australis)skalekspandere,må
Forå hindreat takrør (Phragmites
det settesi verk skjøtselstiltak.

vei eller knausermed skrinn furuskog.
ser til svartorstrandskog,
Substratetbeståravfinmaterialeog berg.

8) Litteratur
i Vest-Agder(1981).
Fylkesmannen

2) Vegetasjon
Vegetasjonstypeneer strandsump, strandeng, tangvoll og
strandberg.Strandenger den vanligstetypen.

Søgne, Lyngholmen
Kart: 1511 III(Kristiansand)
UTM:MK 363 356
1.7.1991AL, SS
Undersøkelse:
fra 28.3.1980
Vernestatus:Naturreservat
Verdi:2

2a)Vegetasjonstyper
(Scirpetummaritimae)++
,Havsivaks-s
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)+
(Festucarubra-s)+++
Halofilerødsvingel-s
(Blysmetumrufii) +
Rustsivaks-s
uniglumis)+
(Eleocharietum
Fjæresivaks-s
(Angelicalitoralis-s)+
Strandkvann-s
Saltstarr-s(Caricetumvacillans)+
+
Halofilekveke-s(Agropyretumrepentis-maritimae)
Tangmelde-s(Atriplicetumlatifolii)+
(Potentillaanserina-s)+
Gåsemure-s
Strandberg+

1) Beliggenhetog utforming
Lyngholmenligger 3 km vest for Flekkerøy,ved utløpet av
til Kristiansand.
Vestergapet,den vestligeinnseilingsleden
2) Vegetasjon
Strandbergenesom omgir øya er stort sett uten høyerestående
vegetasjon,men er kledd med lavarter.Utenom de allestedsnærværendestrandartenemerketvi ossbl.a.vanligeggeflekklav
(Candelariellavitellina), Lecanora intricata, skålskjærgårdslav
(Parmeliapulla) og blærelav(Umbilicariapustulata),som alle er
mer eller mindreornitokoprofile.

2b) Sonering
> strandkvann-s
Saltsiv-s> halofilerødsvingel-s
2c) Dynamikk
Det finnes kun få skuddav takrør(Phragmitesaustralis),men arten bør følgesnøyefor å seom den ekspanderer.

Det mesteav øya er i dag dominertav gammelhei. Den viktig50
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ste arten her er einer(Juniperuscommunis),men i tillegg finnes
røsslyng(Callunavulgaris),smyle(Deschampsiaflexuosa),sisselrot (Polypodiumvulgare), strancIsmelle(Silenemaritima), finnskjegg(Nardusstricta)og krekling(Empetrumnigrum) m.fl.
3) Flora
Strandfloraener sammensattav arter som er typisk for strandberg og fuglegjøcIsledelokaliteter. På strandbergenefinner vi
arter som fjærekoll (Armeria maritima), kystbergknapp(Sedum
anglicum)og strandsmelle
(Silenemaritima). Påsterktfuglegjødslede steder vokserkildeurt (Montia fontana), engsyre(Rumex
acetosa)og vassarve
(Stellariamedia).Fuglegjødselen
gjør at enkeltearter blir uvanlighøyvokste.Kildeurt,som gjerneer 3-5 cm
høy, er f.eks. 10 cm høy. I sprekkerog ur finner vi strandkvann
(Angelicaarchangelicassp.litoralis),strandkjeks(Ligusticumscoticum) og skjoldbærer(Scutellariagalericulata).
4) Påvirkningerog inngrep
Vi observerteingen sauerundervårt besøk,men det lå saueskit
overalt.
5) Verdivurdering
Som botanisk område har Lyngholmen i dag liten verdi.
Verneverdienkan imidlertid økes dersom det settes inn skjøtselstiltak(seunder).
6) Andre, ikke-botaniskeverdier
Lyngholmenhar værtfredet somsjøfuglreservat
siden 1980.

høyereliggendepartier er dominert av hei. Fleresteder er øya
gjennomskåretav dype sprekkersom gjør den vanskeligframkommelig.Sprekkenehar en høyereluftfuktighet enn restenav
øya,og her finner vi hygrofileplanter.Bregnenesom vokserher
er store og velutviklede.De vanligsteartene i heiene er einer
(Juniperuscommunis), smyle (Deschampsiaflexuosa), røsslyng
(Calluna vulgaris), engkvein (Agrostis capillaris), vivendel
(Loniceraperidymenum),krekling(Empetrumnigrum) og tepperot (Potentilla erecta). På berg og skrinn jord finnes rosenrot
(Sedumrosea)og dvergsmyle(Airapraecox).1storsteinetur vokser strandkjeks(Ligusticumscoticum),krushøymole(Rumexcrispus) og vassarve(Stellariamedia).
Øyaer en del av Songvår,Hellersøyog Klubbøyasjøfuglreservat,
men det var lite sjøfuglpå Songvårundervårt besøki juli 1991.
Den langt komne gjengroingenmed einerog andre buskergjør
også øya lite egnet for sjøfugleri dag. Øya har en helt annen
vegetasjonsstrukturenn naboøyaHellersøy(se foran), og har
mer til felles med Lyngholmen(se denne).For å forbedre øyas
egenskapersom hekkelokalitetfor sjøfugl,må en sette inn samme type skjøtselsom er anbefaltfor Lyngholmen.Sett på bakgrunn av at naboøyaHellersøyi dag har en viktigere funksjon
som hekkelokalitetfor sjøfuglenn Songvår,er det kanskjeriktigere å prioritere opprettholdelsenav den åpne vegetasjonsstrukturen på Hellersøy,framfor en mer omfattende restaurering av Songvår.
Avgrensningenav det nåværendeverneområdetpå Songvårer
merkelig,da en mindre halvøyi nord ikke er inkludert i verneområdet.Dennehalvøyaer kanskjeikke så interessantfor fuglelivsinteressene,men den utgjør en naturlig del av helheten i
landskaps-og vegetasjonsbildet,
og den bør derfor inkluderesi
verneområdet.At hele øya, ikke bare 90 % av den, har vernestatusvil trolig også være mer rasjonelti forhold til oppsynog
forvaltning.

7) Skjøtsel
Storedeler av øyaer overgroddav einer. Dennehar liten beiteverdi, og skaperdessutenvanskerfor fuglene når de skalfinne
segegnedehekkesteder.Måkenehar i dag reirenepå det som
ennå er igjen av åpne rygger, men om framrykkingenav einer
får fortsette, vil fuglenetil slutt ha vanskermed å finne passende reirplasser.Ved å sviav einerenog få inn flere sauervil vegetasjonenutviklesmot gras-og urtedominerteenger(av lignende
type somer omtalt fra Hellersøy,7,5 km lengersørvest).

Søgne,Torvefjorden, Eik
Kart: 1511 111(Kristiansand)
UTM:MK 285 383
Undersøkelse:
10.6.1991OP,KR
Verdi:4

Søgne, Songvår
Kart: 1511111
(Kristiansand)
UTM:MK 298 320
Undersøkelse:
1.7.1991AL, SS
Vernestatus:Delav naturreservatfra 28.3.1980
Verdi:3

1) Beliggenhetog utforming
Lokaliteten ligger ved Lundeelvasutløp (figur 18). I bakkant
(nordøst)grenserlokalitetentil en svartorstrandskog,
i sørøsttil
en lekeplassog rasteplassog i nord til en bekk. Substratetbestår av finmateriale.

Songvårligger like nord for lokalitetenHellersøy(seforan), 6 km
rett sør for Høllen.Bratte strandbergomkranserøya, mens de
51
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Havstarr-s(Caricetumpaleacea)+++
Mjødurt-s(Filipendulaulmaria-s)++
Halofile rødsvingel-s(Festucarubra-s)+
Saltstarr-s(Caricetumvacillans)+
Halofile kveke-s(Agropyretumrepentis-maritimae)+
Strandkvann-s(Angelicalitoralis-s)+

A
. ... •
28rii

28/12

••ç\f

G.•

Eik = A

213/6

0
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2c) Dynamikk
Det ser ut som om strandeng-arealeneer under gjengroing av
australis).
takrør (Phragmites

.H

= A

2d) Representativitet
er bra utviklet, i mindre grad gjelder
Strandsumpvegetasjonen
det strandengog tangvollvegetasjonen.

'
'

<k).

s'\

3) Flora
Spiss-siv(Juncusacutiflorus) - en akutt truet art i Norge
(Halvorsen1980) - har en av sine få norskeforekomster på denne lokaliteten(jf. Halvorsen1980, Høiland& Pedersen1990).

Agder-strand

• •••

leirste

1Z7
.....

o•S

A
•

=A>

4) Påvirkningerog inngrep
Det dumpesen del avfall (hageavfallm.m) på lokaliteten.
\

5) Verneverdi
Forekomsten av spiss-siv er meget interessant. Havstrandvegetasjonener bra utviklet. Lokalitetenhar regionalverneverdi.

=A

Torvesåhde

7) Skjøtsel
Skjøtseltiltakbør iverksettesfor å hindre videre gjengroing med
takrør (Phragmitesaustralis),og det bør settes en stopper for
vokdumping av avfall. Spesieltviktig er det å ivaretaspiss-sivets
sestedskrav.

Rauskjær t

100

200 m

8) Litteratur
Halvorsen(1980), Høiland& Pedersen(1990).

Figur 18
Avgrensningenav det verneverdigeområdet ved Torvefjorden,
Eik. - Limitsof the areaat Torvefjorden,Eik that isjudged worthy of beingprotected.

4.1.7 Kristiansand
Kristiansandgrenser i vest til Søgne, i øst til Lillesandi AustAgder. Kommunenssamlede areal er 276 km2, og kystlinjas
lengde er 239 km, hvorav 126 er knyttet til øyer. Den størsteav
disse er Flekkerøya.Topografisker kommunen delt i en vestlig
og en østlig del, ved at Topdalsfjordenskjærerseg inn i landet
øst for Kristiansandsentrum. Ved utløpet av Topdalselvaligger
Hamresanden,bygget opp av elvetransportertmateriale,vesentlig sand. Hamresandenutgjør et særpreget naturmiljø med en
særpregetstrandvegetasjon.

2) Vegetasjon
Vegetasjonstypeneer strandsump, strandeng og tangvoll.
Strandsumper den dominerendetypen.
2a)Vegetasjonstyper
australis-s)+++
Halofiletakrør-s(Phragmites
(Scirpetummaritimae)+++
Havsivaks-s
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Fridtz(1904)oppgirat G.C.Oeder,utgiverenav FloraDanica,botanisertei Kristiansand
i 1757,men vi vet lite om det botaniskeutbyttet av dennereisen.Nok en dansknaturforsker,O.F. Müller, oppholdt segi Kristiansand
i sju dageri august1775(M011er
1778).Ove
Dahl (1894) har gjort kjent Hans Engelhartsto fortegnelserover
planter fra Kristiansands-distriktet
fra 1811 og 1819. Engelharts
brev til J.W. Hornemann(Engelhart1808) er gjengitt av Dahl
(1894). Engelhart fant bl.a. stivt havfrugras (Najas marina) i
Randesund(Homemann1821, Blytt 1861-76).Engelhartselev og
medarbeiderTobias Klungelandhar også betydd mye for utforskingenav floraeni Kristiansand
(Nuland1981).M.N. Blytt besøkte
Kristiansandi 1826 (Blytt 1829),men det er ikke mye å finne om
floraen fra dennedelen av reisenhans: "Ved Christiansandhavde
den stærke Sommerhedetilintetgjort næsten ethvert Spor af
Vegetation."11833 besøkteBlytt på nytt Kristiansand
(Blytt 1836),
men hellerikkedennegang nevnerhan myeom strandplanter.Om
kystbergknappsier han: "Sedumanglicum,som er saa almindelig
paa Vestkysten,fandt jeg ved Christiansandi skjønnesteFlor,paa
Strandklipperne."Av andre strandplanternevnerhan bare sandstarr (Carexarenaria).Det sammeåret besøkteogså zoologen H.
Raschog hansfølgesvennChr. PlatouKristiansand(Rasch1836),
og de var bl.a. i land på Oksøy,hvor de fant rosenrot(Sedumrosea), som er en karakteristiskplante på fuglegjødsledesteder i
skjærgården,menellerser det lite de nevnerom planteveksten.

0

Figur 19
Undersøkte havstrandlokaliteteri Kristiansand.- Investigated
seashoresitesin Kristiansand.

1Fridtzstoreavhandlingfinner vi mangeopplysningerom floraen i
Kristiansand(Fridtz1904),og han angir flere interessantestrandplanter, f.eks. prikkstarr (Carexpunctata), skaftevjeblom(Elatine
hexandra),korsevjeblom(E. hydropiper)og stivt havfrugras(Najas
marina).Vel 100 år etter Blyttsførste tur besøkteen gruppe danske botanikereKristiansand(Jørgensen1931).Et glimt av ballastfloraen i Kristiansander presentertav Ouren(1977). Et viktig arbeid som kasterlysover strandkrattenesøkologi og artssammensetning er Damsgaardsundersøkelserpå Flekkerøy(Damsgaard
1984). Utt om Flekkerøys
flora får vi ogsåvite gjennom Wittrock
(1868). Åsen(1985a,b) har sammenfattetviktigetrekk ved floraen i Randesund.Han viser her at strandkål(Crambemaritima) er
innvandrettil Agder etter hundreårsskiftet.
LokalitetsoversiktKristiansand
Jf. figur 19.
Dvergsnes,Børresvåg
Fidje
Gåseholmen
Hamresanden,Fugleøya
Kjosbukta
Oksøy
Skjede

25 km

Kristiansand,Dvergsnes,Børresvåg
Kart: 1511 111
(Kristiansand)
UTM: MK 450 432
Undersøkelse:11.6.1991OP,KR
Verdi: 4
1) Beliggenhetog utforming
Lokaliteten ligger beskyttet til innerst i Børresvåg.Vågen er
sterkt avsnørtog har forbindelsemot sjøeni øst via et langsmalt
sund (figur 20). Strandvegetasjonen
danneren smal bord rundt
bukta, der bredden varierer fra 1-2 m til 10-15 m. Lokaliteten
grensertil svartorstrandskog,eikeskogog vei. Substratetbestår
av finmateriale.

Verneverdi

2) Vegetasjon
Vegetasjonstypeneer undervannseng,strandsump, strandeng
og tangvoll.

4
3
3
4
3 (NR)
3 (NR)
3 (NR)

2a) Vegetasjonstyper
Ålegras-s(Zosteretummarinae)+
Havsivaks-s
(Scirpetummaritimae)++
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)+
53
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ca. 50 skudd sør i bukta (i overgangenmellom øvre geolittoral
og epilittoral sone).

H
Haveid

t'd
' /1

96/14..

4) Påvirkningerog inngrep
Det dumpes trær og kvist i stranda, og veikantvegetasjonener
utsatt for kantslått. I nærhetenav bolighuseti nord brennesdeler av strandsonen.

Børressi

96/9
ol: B
olH
6/,

5) Verneverdi
Strandarealeneer små og vegetasjonenikke spesielt variert,
men på Børresvåg-lokalitetenhar trolig sumpdylle en av sine
mest livskraftige populasjoner i Norge (jf. Høiland & Pedersen
1990). Lokalitetenhar regionalverneverdi.

Q--11,5?
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B
:!9 5
96/11
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100
0
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8) Litteratur
Lid (1957), Wischmann (1967), Økland et al. (1985), Åsen
(1985), Høiland& Pedersen(1990).

o
.n

200 m td4

Figur20
Avgrensningenav det vemeverdigeområdet ved Børresvåg.Limitsof the area at Børresvågthat is judged worthy of being
protected.

Kristiansand,Fidje
Kart: 1511111
(Kristiansand)
UTM: MK 462 437
Undersøkelse:11.6.1991OP,KR
Verdi: 3
1) Beliggenhetog utforming
Lokaliteten ligger beskyttet til og størrelsener på ca. 1000 m2
(figur 21). Stranda ligger inneklemt mellom vei, bebyggelseog
en småbåthavn.Substratetbestårav berg og finmateriale.

Halofilerødsvingel-s(Festucarubra-s)+++
Fjæresivaks-s
(Eleocharietumuniglumis)+
Sumpdylle-s(Sonchuspalustris-s)
Tangmelde-s(Atriplicetumlatifolii) +
Halofilekveke-s(Agropyretumrepentis-maritimae)+
Mjødurt-s(Filipendulaulmaria-s)+

2) Vegetasjon
Vegetasjonstypeneer strandsump, strandeng og strandberg.
Mestepartenav arealet utgjøresav strandengsom er i ferd med
å gro igjen med takrør.

2b) Sonering
Ålegras-s> havsivaks-s> tangmelde-s > saltsiv/krypkvein-s>
A/B A) fjæresivaks-s> halofile rødsvingel-s> sumpdylle-s> svartorstrandskog
B) Halofilemjødurt-s> svartorstrandskog

2a) Vegetasjonstyper
Havsivaks-s
(Scirpetummaritimae)+
Halofiletakrør-s(Phragmitesaustralis-s)+++
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)+++
Fjæresivaks-s
(Eleocharietumuniglumis)+
Mjødurt-s (Filipendulaulmaria-s)+
Strandberg+

2d) Representativitet
Lokalitetenhar en rekke strandtyper,men variasjoneni vegetasjonener ikke spesieltstor.
3) Flora
Sumpdylle(Sonchuspalustris)finnes på lokaliteten. Dette er en
art som regnessom sårbar(Økland et al. 1985), ettersom den
kun er kjent fra noen få forekomster i Vest-Agder.Populasjonen
av sumpdyllei Børresvågvirker livskraftig med tre del-populasjoner (se Høiland& Pedersen1990). Vi talte henholdsvisca. 200
skudd ved huset nord i bukta, 13 skudd i veikant vest i bukta og

2c) Dynamikk
Strandenga er tydelig i ferd med å gro igjen med takrør
(Phragmitesaustralis).
2d) Representativitet
Vegetasjonstypene
er lite variert.
54
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8) Litteratur
Blyttia31: 63.

Kristiansand,Gåseholmen
(Kristiansand)
Kart: 1511111
UTM: MK 465 413
2.7.1991AL, KR,SS
Undersøkelse:
fra 28.3.1980
Vernestatus:Naturreservat
Verdi: 3

/ 7

1) Beliggenhetog utforming
Gåseholmenligger sør for Herøya, mellom Ledholmen og
Slettholmen.Holmener liten, ikke stort mer enn ca. 100 x 100
m. Høyestepunkt ligger 12 m o.h.
2) Vegetasjon
Vegetasjonener dominertav skrinne,lavkleddeberg, men i søkkenefinnes et mer velutvikletjordsmonn,til delsmed feit moldjord med stort innhold av godt omdannet organisk materiale.
Englodnegras(Holcuslanatus)dominererpå den dypestejorda,
mens kystbergknapp(Sedum anglicum) rår grunnen på den
skrinnestejorda (figur 22). Vegetasjonenbærertydelig preg av
å være fuglegjødslet.Et samfunnsom alltid er knyttet til fugle(Matricariamaritima-s),men
gjødslastederer strandbalderbrå-s
favoriseresav fuglegjødslingogså de andre vegetasjonstypene
en. På slike stederblir plantenestørre og frodigere enn vanlig.
Mindre vanndammermedfrodig fuktvegetasjonforekommer.

Figur21
Avgrensningenav det verneverdigeområdet ved Fidje. - Limits
of the area at Fidjethat isjudged worthy of being protected.

2a) Vegetasjonstyper
(Matricariamaritima-s)++
Strandbalderbrå-s
(Sedumanglicum-s)++
Kystbergknapp-s
(Festucarubra-s)++
Halofilerødsvingel-s
(Holcuslanatus-s)++
Englodnegras-s
Sisselrot-s(Polypodiumvulgare-s)+

3) Flora
Densjeldnearten prikkstarr(Carexpunctata) har vært kjent herifra siden 1893, da Fridtzfant den (Herb.0). Fidjekilenble bei 1972 (seBlyttia
søkt av Norskbotaniskforening, Sørlandsavd.
31: 63). Frastrandfloraennevnesbl.a. tettstarr (Carexspicata).
A. Landmarkfant pusleblom(Centunculusminimus) her i 1907
(Herb.0).

2b) Sonering
Topografiener for oppbrutt til at det dannesklare soneringer.I
tillegg til avstandfra sjøen,er mektighetenav jordsmonnetden
faktor for vegetasjonsutformingen.
viktigstedifferensierende

4) Påvirkningerog inngrep
Lokalitetenbærer preg av nærhettil bebyggelsenog virksomheten ved båthavna.

2c) Dynamikk
Svingningeri populasjonenav sjøfugl vil påvirkevegetasjonens
sammensetning.Et ev. økendeantall sjøfuglervil favorisereuttilbakegangi sjøfuglvikling av ornitokoprofilevegetasjonstyper,
populasjonenvil medføretettere grasmattermed mindre innslag av urter, mens det vil skje en forbusking om sjøfuglene
skulleforsvinnehelt.

5) Verneverdi
er ikke spesieltvariert, og gjengroingsproStrandvegetasjonen
sessener langt fremskredet.Lokalitetenhar lokalverneverdi.
7) Skjøtsel
For å hindreat lokalitetenutviklestil en ensformigog artsfattig
takrørsump,bør det settesi verk skjøtseltiltak.
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Figur22
Strandberg dominert av kystbergknapp på Gåseholmen.Lenger øst
blir denne kystarten sjeldnere. Rocky shore dominated by Sedum
anglicum. Further towards the east
this oceanicspeciesbecomesrare.

2d) Representativitet
Øya viser et fint eksempel på fuglegjødsla vegetasjon på
Sørlandskysten.

8) Litteratur
Miljøverndepartementet(1979).

3) Flora
En art som ofte opptrer på fuglegjødsledelokaliteter i skjærgården er lodnefaks (Bromushordeaceus).I en liten dam vokser
sumpsivaks(Eleocharis
palustris)og klourt (Lycopuseuropaeus).

Kristiansand,Hamresanden,Fugløyna
Kart: 1511111
(Kristiansand)
UTM: MK 454 506
Undersøkelse:6.7.1990 AL
Verdi: 4

4) Påvirkningerog inngrep
Pånordsidaav holmen ligger en liten hytte.

1) Beliggenhetog utforming
Området er bygget opp av elvetransportertmateriale,vesentlig
grov sand, ved utløpet av Topdalselva.Området danner et nes,
og grenser mot sjø i nord, vest og sør (figur 23). I øst danner
furuskog en naturlig avgrensing.I sør har vind og bølger lagt
sanden opp i en liten voll som beskytterområdene lenger bak.
Bak sandvollen er det utviklet en stor brakkvannssump,som
fremdeleshar kontakt med sjøenvia en naturlig kanal.

5) Verdivurdering
Lokalitetener lokalt verneverdig,som typeeksempelpå område
med fuglegjødsletvegetasjon.Øyas nåværendestatus som naturreservater en tilfredsstillendeverneform for å ivareta de botaniskekvalitetenepå øya.
6) Andre, ikke-botaniskeverdier
Området er vernet som sjøfuglreservat.Fuglefaunaener beskrevet av Miljøverndepartementet(1979).

2) Vegetasjon
Områdethar en variertvegetasjon,meden kombinasjonav vegetasjonstypersom er uvanlig.I den tørre sandvollenvokserstrandrug
(Elymusarenarius),mensvi like innenfor,i strandsumpen,finner en
ganskeannenvegetasjon.Denneer dominertav plantersom trives
med høyt grunnvannsspeil.
Vannstandensyneså værevekslende,

7) Skjøtsel
Ingenspesiellskjøtseler påkrevd(men se under dynamikk).
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Strandengenemed saltsiv (Juncus gerardii) og rustsivaks
(Blysmusrufus) bukter seg langt inn i furuskogen,i partier uten
tresetting.Grensamellom strand og skog er derfor ikke skarp.
Strandengeneer vekselvisdominert av saltsivog rustsivaks,og
strandrødtopp(Odontiteslitoralis)inngårsomviktig i begge.
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2a) Vegetasjonstyper
Halofilestrandrug-s(Potentillo-Elymetum++
)
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)++
Saltstarr-s(Caricetumvacillans)+
Havstarr-s(Caricetumpaleacea)++
Halofilepollsivaks-s
(Scirpustabernaemontani-s)+++
Halofiletakrør-s(Phragmitesaustralis-s)++
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Figur 23
Avgrensningenav det verneverdigeområdet ved Hamresanden.
- Limits of the area at Hamresandenthat is judged worthy of
beingprotected.

ikke baremedtidevannsskiftninger
men
, ogsåmed nedbørsmengder og tørkeperioder.
De våtestepartieneer dominertav pollsivaks
(Scirpustabemaemontan. Dennestårsom regelalene(figur 24),
menblandestre stedermed hverfor segtakrør(Phragmites
australis), havstarr(Carexpaleacea)eller havsivaks
(Scirpusmaritimus).
Densisteer ikkevanlig,og finnesbareett sted,nærskogen.

Figur 24
Strandsumpdominert av pollsivaks
ved Hamresanden.- Swamp dominated by Scirpustabernaemontani
at Hamresanden.
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2b) Sonering
I den tørre sandenutenfor strandsumpener det bare strandrug
(Elymusarenarius)som er samfunnsdannendeavløst
,
av spredte
furutrær. I strandsumpenbak den ytre sanddynastår grunnvannet i dagenstore deler av året. Miljøforholdeneher er radikalt
annerledesenn ellersi området.Vi finner her en soneringfra:
åpent vann > pollsivaks-s> saltsiv-s> svartorstrandskog
> furuskog. Alternativt kan takrør (Phragmites australis) erstatte
pollsivaks(Scirpustabernaemontani).
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2c) Dynamikk
er relativttørt, og det har derforstort
Det størstetakrør-bestandet
strand(somstrandrødtopp,rustsivaks,
innslagav strandengarter
indiNormaltville en slik artskombinasjon
krypog strandkjempe).
kere at takrør fortrengerstrandengartene,men det er mulig at
den sterktvekslendevannstandeni dette områdetgjør at takrør
holderhverandrei sjakk.Underfeltarbeideti
og strandengartene
fertile skuddav takrørå se,og om dette er
ingen
det
var
1990
juli
mindre permanenttilstand,tilsierdet at
eller
mer
en
for
uttrykk
somden ellerskanvære.
aggressiv
så
er
ikke
takrør

5) Verdivurdering
Kombinasjonenav tørr sandstrandog fuktig strandsumpgjør
områdetspesielt.Størrelsenpå strandsumpengjør den regionalt
verneverdig,da vi her finner en av Sørlandetsstørstepollsivaksforekomster.Selvom den er hardt pressetfra alle kanter er den
ennåfullt ut intakt (folk holdersegstort sett bortefra de våteste
partienemed sumppreg).

2d) Representativitet
med strandrugog fuktig
av tørr sandvegetasjon
Kombinasjonen
området verneverdig.
gjør
strandsump, bl.a. med pollsivaks
er det at disse
spesielt
og
Strandengeneer også velutviklede,
arter som
sjeldne
av
Innslag
opptrer i mosaikkmed furuskog.
verneverdien.
forsterker
litoralis)
strandrødtopp (Odontites
Områdeter artsrikt, størrelsentatt i betraktning. Under feltarbeidet ble det registrert84 arter, som er mye i lysav at de stort
sett fordeler seg på fire viktige vegetasjonstyper(sandstrand,
strandeng,strandsumpog strandnærfuruskog).

7) Skjøtsel
vil væretjent medefSåvelnaturvern-somfriluftslivsinteressene
fektive sperringerfor motorisertferdsel.Konflikt mellom naturvil bli forsterket om strandforbygvern og friluftslivsinteresser
ningen fortsetter. Men om områdetfår forbli noenlundeintakt
som naturområde,kan flerbruk la segrealisere.

3) Flora
og floer brakkvannssump,
Den dominerendevegetasjonstypen
tallmesDen
det.
nok
naturlig
gjenspeiler
raenssammensetning
viktigstearten er pollsivaks(Scirpustabernaesig og arealmessig
med denne, eller i utkanten av dens
sammen
Delvis
montani).
populasjonerkanvi finne sumpplantersom saltstarr(Carexvacillans), havsivaks(Scirpusmaritimus) og fjæresivaks(Eleocharis
uniglumis). I utkanten av sumpen, i overgangenmot skogen,
finner vi småstrandenger.Her inngårbl.a. grisnestarr(Carexdistans), småsivaks (Eleocharis quinqueflora), strandrødtopp
(Odontites litoralis) og saltbendel (Spergularia marina).
Tusengyllen(Centauriumlittorale) er samlet her flere ganger
mellom 1909-79 (Herb.0). På sandig og noe tørrere substrat
voksersandstarr(Carexarenaria), blåmunke(Jasionemontana)
og strandkjeks(Ligusticumscoticum).

Kristiansand,Kjosbukta
(Kristiansand)
Kart: 1511111
UTM: MK 386 420
6.7.1990AL
Undersøkelse:
fra 10.11.1988
Vernestatus:Naturreservat
Verdi: 3

6) Andre, ikke-botaniskeverdier
solingog bading.
Friluftslivsinteresser:

8) Litteratur
Gautestad(1989).

1) Beliggenhetog utforming
Kjosbuktaligger i dag inneklemtmellom riksvei456 og boligområder i utkanten av Kristiansand.Omgivelsenehar utviklet
segfra å være bygd til å bli by- og boligområde.Men det drives
ennå jordbruk i området,og ogsåstrandengabærer i stor grad
preg av å væreet kulturlandskap.
2) Vegetasjon
Vegetasjonener dominert av sterkt beitepåvirkastrandengog
tette, delvisubeita strandsumper.I overgangenmellom strandenga og treklynger av lønn (Acer platanoides), lind (Tilia
cordata), selje(Salk caprea)og svartor(Alnusglutinosa) er fredløs (Lysimachiavulgaris)tallrik. Det er i dag mindre variasjoni
strandvegetasjonenenn forventet, noe som skyldeslang tids
beiting og gjødsling.Forå bringevariasjoneni den naturligevegetasjonenopp mot et mer normalt nivå, må det gjøresendringer i dagensskjøtsel(sepunkt 7).

og inngrep
4) Påvirkninger
I den østligedelen er sandvollenforsterket av murblokkersom
parkvesenethar lagt ut, muligensfor å dempeerosjon.Overutløpet går en bro, og muren har så langt ikke forstyrret utskifDet størsteproblemeti
tingen av vann fra brakkvannssumpen.
området,er slitasjeav såvelgåendesom fra motorisertferdsel.
Når det er biler innenfor området, pleier disse å parkereved
"veien" som går mot neset.Men under langvarigtørke kjører
enkelteav bilisteneut i selvesumpenog gjør slik stor skadepå
vegetasjonen.Hjulsporundervann skjulerlite av hvasomfra fid
til annenforegår.

2a)Vegetasjonstyper
(Scirpetummaritimae)++
Havsivaks-s
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Halofiletakrør-s(Phragmitesaustralis-s)++
Beitetstrandeng+++

her opptrer den subdominanti et bredt belte i hele den breie
geolittoralenog indikererat nitrogener til stedei overflod.Flere
kloakkledningermunnerut i bukta.

2c) Dynamikk
Vegetasjoneni Kjosbuktahar trolig undergåttstoreforandringer
i dette århundret,og disseforandringeneskyldeshovedsakelig
varierende beitepressog bruk av gjødsel. Et fotografi fra
Kjosbuktatatt i august 1938 viserat myeav områdetda var dominert av høyvokst strandsump med takrør (Phragmites
australis) og havsivaks(Scirpus maritimus) (Nordhagen1943).
Dette står i sterk kontrast til dagenskortklipte, artsfattige og
beitepregedevegetasjon.De indre deler av strandområdetvar
beitet ogsåi 1938, men beitepressetmå ha vært betydeligmindre enn i dag. Nordhagensvegetasjonsanalyser
(upubliserte
dagboksnotater)viserogså en mer variertstrandvegetasjon
enn
det vi finner i dag. I tillegg til bestanderdominertav takrør og
havsivaksbeskriverhan en normalt variertstrandengvegetasjon
langssjø - land-gradienten.I den ytre delenav strandengafant
han dominansav fjæresauløk(Triglochinmaritimum), sammen
med andre sterkt salttålendearter som salturt (Salicomiaeuropaea), fjæresaltgras(Puccinelliamaritima) o.a. Et dominerende
innslag synes å være saltsiv-s(Juncetumgerardii) med mye
strandkjempe(Plantago maritima), fjæresauløkog strandkryp
(Glaux mantima). I den indre delen av soneringenfant han et
samfunndominert av duskstarr(Carexdisticha). Det moderate
beitepressetsomsyneså ha vært i Kjosbuktai 1938muliggjorde
utviklingenav en mye mer variert vegetasjonmed flere vegetasjonstyperog større artsmangfoldenn det vi finner i dagens
sterkt beitepåvirkedelandskap.Det vegetasjonsbildet
vi finner i
dag er etablert som en tilpasningtil dagensbruk (sepåvirkninger og inngrep), men en mer variert og artsrik vegetasjonkan
igjen utviklesom beitepressog gjødselspraksis
blir forandret (se
skjøtsel).
2d) Representativitet
Pågrunn av sterkt beitepresshar områdetliten variasjoni vegetasjonstyper.Sterkt beitepåvirkedestrandengerveksler med
strandsump.

Ifølge grunneierenhar strandengavært beitet siden 1920. Det
er vanskeligå få eksaktetall for hvor mangebeitedyrsom har
brukt strandengaså langt tilbake i tid, men det har vært innslag
av bådesauog storfe. Rolf Nordhagenbotanisertei Kjosbuktai
1938, og av hans dagboksnotatergår det fram at strandsumpens innerstedel da var både slått og beitet. Fylkesmannen
i
Vest-Agder(1981)oppgir at området ble beitet av sauer.De siste 20 år skaldet likevelha vært hovedvektav storfe.
Fra Landbrukskontoreti Kristiansandog Vennesla(ved fagkonsulent LenaRingsbu)har vi fått opplyst at strandengaikke ble
beitet i perioden1986-89. Beitet ble tatt opp igjen i 1989, og
fram til 1993 har 16-20 storfe (NRF)beitet på strandenga,og
dette har ført til sterkt overbeite.Beitingenforegår i to perioder.
Førsteperiodeer fra 17. mai og 3 uker framover,andreperiode
er fra andre uke i august og 2 uker framover.Til sammenblir
strandengabeitet i 5 uker i året.
Da vi gjorde våre undersøkelseri 1990, var den indre delen av
bukta sterkt beita av kalver. Beitingengår hardt ut over både
takrør (Phragmitesaustralis) og havsivaks(Scirpusmaritimus),
som beggebeiteskraftig. I øvre geolittoraler lyssiv(Juncuseffusus)vanlig,men dennebeites i mindregrad (og kun øvredel av
skuddene).Den mekaniskeslitasjenfra beitedyraer også markant, og har skaptet oppsprukketplantedekkemed tuer omgitt
av naknegjørmehull.
Strandengaskal ha vært gjødslet siden 1920-årene,men type
og mengdevet vi lite om. De sisteårene(1989-93)har strandenga blitt gjødslet med kunstgjødsel(NKP)i slutten av april.
Mengdenhar vært ca. 60 kg/daa.I midtenav juni er det spredd
ca. 50 kg kalksalpeterpr. dekar.
5) Verdivurdering
Sterktbeitepressog gjødslinggjør at variasjoneni arter og vegetasjonstyperer liten. Området er i dag ikke fullt ut intakt som
marin våtmark.Den nåværendeavgrensningenav naturreservatet fanger ogsåinn de botaniskekvaliteteneknyttet til strandsonen.
6) Andre, ikke-botaniskeverdier
Området er fredet som våtmark (naturreservat).Området har
verdi sombeiteland.

3) Flora
Floraener fattig på arter, men den sjeldnearten strandrødtopp
(Odontiteslitoratis)er kjent herifra(Lie& Ovesen1993).
4) Påvirkningerog inngrep
En gammel steinfylling på tvers av strandengahar skapt et
skarptskille mellomdet grunne, åpne vannetpå utsida,og den
lukka, beita strandengapå innsida.Storemengdergrønnalgeri
sjøenmarkererkraftig, lokal forurensning.Tangmelde(Atnplex
prostrata) er på strandengervanligvisknyttet til driftlinja, men

7) Skjøtsel
For at området skal ta seg opp igjen som et intakt og levende
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1) Beliggenhetog utforming
Oksøyligger 1-2 km øst for Flekkerøyog markererinnseilingen
(hovedleia)til Kristiansand.De få husenesom finnes på øya er
knyttet til driften av fyret. De høyestepunktene på øya ligger
12-13 m o.h. Enhalvøystrekkersegparalleltmed Oksøyholmen
i nordvest.Påøst- og sørsidenfinnes littoralbassengeri strandklippene.

naturområde,er det behov for en grundig kloakksanering.Om
må
vegetasjoneni strandengaskal bli mer sammenhengende,
beitepressetdempesvesentlig,men ikke fjerneshelt, da et moderat beitepresser gunstig for å utvikle et variert plantedekke.
har vist at et moderat beitepresspå strandenger
Undersøkelser
tilsvarer1-1,5storfe pr. hektar i en beitesesongsom er 130-140
dager (for en oversikt se kap. 3.1 og Lundberg& Rydgren
1994). Det beitedeareal i Kjosbuktaer 8-9 dekar, og beitesesongenpr. år er til sammenca. 35 dager.Om vi rekner1,5 storfe pr. hektar, vil et moderat beitepressher tilsi 5 storfe (mens
det de sisteårenehar vært 16-20). En halveringav dagensbeitepress(til 8-10 storfe pr. sesong)vil være mer enn det som er
men det vil likevel
ønskeligfor å ivaretanaturverninteressene,
være bedre enn dagensaltfor høye beitepress.Vi vil derfor anbefaleen halveringav dagensbeitepress.

2) Vegetasjon
Langssjølinjadominererlavkleddeberg, i viker finnes små grusmensdet indre av eiya
og steinstrendermed driftvoll-vegetasjon,
er en vekslingmellomknauser,graskleddepartierog lyngmark.
2a)Vegetasjonstyper
(Urticadioica-s)++
Stornesle-s
(AngelicaIitoralis-s)++
Strandkvann-s
++
Halofilestrandrug-s(Potentillo-Elymetum)
(Lysimachiavulgaris-s)+
Fredløs-s
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)+
(Sedumanglicum-s)++
Kystbergknapp-s

i Vest-Agder(1981) oppgir at takrør blir slått for
Fylkesmannen
å holde beitekvalitetenved like. Dette vil værepositivtfor å hindre at denne aggressivearten spre seg videre, men det virket
somom slåttenikke lengerpågikk i 1990.Om mulig bør grunneierenoppmuntrestil å fortsette med slått og bruk av beitedyr
på takrør. For å øke beitepotensialeti området,er det nødvenVed å gjerde
dig å kanaliserebeitingen mot takrør-bestandene.
inn delerav områdetog la dyrenebeite der det er takrør,vil beitearealetetter hvert utvidesog området kan tåle flere beitedyr
enn det som er ønskeligut fra naturvernhensyni dag. Dette vil
væreen utviklingsomogsågrunneierenvil væretjent med.

2c) Dynamikk
Einer(Juniperuscommunis)og røsslyng(Callunavulgaris)blir avsviddav fuglegjødsel,og i sjøfuglkolonienpå nordsidadominerer derfor gras framfor heivegetasjonsom ellers ville utvikles.
på øya.
Detteskaperstørrevariasjoni vegetasjonstypene
3) Flora
På strandbergog knauserfinner vi strandløk(Allium vineale),
knortestarr(Carexotrubae) og sylarve(Saginasubulata). I et fuktig parti nordøst for fyret vokser melkerot (Peucedanum
palustre) og vass-slirekne(Polygonumamphibium). I lyngheia
inngår orkideenvanlig nattfiol (Platantherabifolia). Den sterkt
sørligeog varmekjærearten prikkstarr(Carexpunctata) ble funnet på Oksøyi 1977 (KMN).Malurt (Artemisiaabsinthium) har
sin enestekjentelokaliteti Kristiansandpå øya(KMN).

Gjødslingav strandengamed bruk av naturgjødsel(utover det
som følger med beitedyra)vil kunne øke planteproduksjonen
noe, mensdet har vist seg at bruk av kunstgjødselvil ha liten
virkning for å øke planteproduksjonenpå strandenger(kap.
3.3). Derimotvil gjødslingen(tilført naturgjødselog kunstgjødav plantedekket,ved at de
sel) påvirkeartssammensetningen
stedegne,naturligeartene fortrenges av kulturplanter.Dermed
undergraveset av de viktigsteformålenemed vern, og konklusjonener at bruk av gjødseler uforenelig med å opprettholde
Kjosbuktasomen strandeng.

5) Verdivurdering
Vegetasjonenpå øyaer representativfor småøyeri skjærgården,
og de botaniskeforekomsteneknyttet til havstrander av lokal
verdi.

8) Litteratur
i Vest-Agder(1981), Lie& Ovesen(1993).
Fylkesmannen

6) Andre, ikke-botaniskeverdier
En sjøruglkoloni,hovedsakeligmed fiskemåkeog gråmåke,finnesi den nordre delenav øya. Områdetble vernet som sjerfuglreservati 1980.

Kristiansand,Oksøy
(Kristiansand)
Kart: 1511111
UTM:MK 443 375
2.7.1991AL, KR,SS
Undersøkelse:
fra 28.3.1980
Vernestatus:Sjøfuglreservat
Verdi:3

8) Litteratur
(1979).
Miljøverndepartementet
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Kristiansand,Skjede
Kart: 1511 Ill (Kristiansand)
UTM: MK 419 408
Undersøkelse:1.7.1991AL, SS
Vernestatus:Sjøfuglreservatfra 28.3.1980
Verdi: 3

(Lamiumalbum),tungras(Polygonumaviculare),høymole(Rumex
longifolius),bitterbergknapp(Sedumacre), smørbukk(S. telephium) åkersvineblom(Seneciovulgaris)og stornesle(Urticadioica).
Grønnalgenmåkeskitgrønske
(Prasiolastipitata)forekommeri store mengder.
5) Verdivurdering
Holmen er lokalt verneverdig,som typeeksempelpå fuglegjødslet vegetasjon i den sørlandskeskjærgården.Dens status som
naturreservatgjør at de botaniskekvaliteteneer godt ivaretatt.

1) Beliggenhetog utforming
øya ligger i leia mellom Kristiansandog Flekkerøy.Strandbergene er bratte, og det finnes ingen naturlig havn eller landingsstedfor småbåter.Høyestepunkt ligger bare 6,5 m o.h., og
heleøya er utsatt for bølgeslagog saltsprut.

6) Andre, ikke-botaniskeverdier
Holmen er hekkelokalitetfor fiskemåke og makrellterne(Miljøverndepartementet1979).

2) Vegetasjon
Nakne lavkledde berg dominerer, mens høyereståendevegetasjon er spredt i adskilte klynger der som regel en art er dominerende. Det er sparsomtmed løsmasser,men noe moldjord er etter hvert bygd opp som et resultat av tilført fuglegjødsel og
plantevekst.

7) Skjøtsel
Ingen spesielletiltak er nødvendig.
8) Litteratur
Miljøverndepartementet(1979).

2a) Vegetasjonstyper
Strandbalderbrå-s(Matricariamaritima-s)++

4.2 Aust-Agder

2b) Sonering
Pågrunn av sterk grad av vind- og bølgeslagseksponering
finnes
lavartersom vanligvisinngår i klare soneringerspredt over hele
øya. Heller ikke den høyereståendevegetasjoneninngår i klare
soneringer,men er spredt til de få stedenedet er mulig å finne
rotfeste.

4.21 Lillesand
Lillesandgrenser i vest til Kristiansandi Vest-Agder og i øst til
Grimstad. Kommunenssamledeareal er 185 km2, og kystlinjas
lengde er 327 km, hvorav200 km er knyttet til øyene.Lillesand
har Sørlandetsdesidert lengste kystlinje, og som vi ser skyldes
dette i stor grad de tallrike øyene i skjærgården.Målt i antall
øyer, 420, har Lillesandden største skjærgårdenpå Sørlandet.
Gjennom skjærgårdengår den velkjente Blindleia. Den største
av øyeneer Justøy.Bergrunnener en del av grunnfjellet.

2c) Dynamikk
Artssammensetningener i overveiendegrad bestemt av forekomstenav sjøfugl. Så lengefuglebestandener noenlunde konstant, vil floraen ikke endre segvesentlig.
2d) Representativitet
Flora og vegetasjoner karakteristiskfor fuglegjødsla lokaliteter
på Sørlandskysten.

Påsin reisesommeren 1826 oppholdt M.N. Blytt seg et par dager i Lillesand,hvor han registrerte350 karplanter (Blytt 1829).
Av strandplanter nevner han salturt (Salicorniaeuropaea) og
sandstarr(Carexarenaria).Som en del av en reise i Sør-Norge
besøkte også de svenske botanikerne Ahnfelt & lindblom
(1827) Lillesanddet sammeåret. Ballastplanteri Lillesander omtalt av Ouren (1972).

3) Flora
Den kraftige fuglegjødslengjør at det bare voksernitrofile arter
på øya, da den sterke fuglegjødslenvirker ekskluderendepå
mange høyereståendeplantearter. Strandbalderbrå(Matricaria
maritima),krushøymole(Rumexcrispus)og engrapp(Poapratensis)er de vanligsteartenepå holmen,men det finnesogså uvanlig
mye gjetertaske(Capsellabursa-pastoris).I tillegg finnes hundekjeks(Anthriscussylvestris),tangmelde (Atnplexprostrata),svinemelde (A. cf. patula), englodnegras(Holcuslanatus),dauvnesle
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Lillesand
Lokalitetsoversikt
Jf. figur 25.

Verneverdi

Bliksfjorden,Åmlandskilen
Dynge
Furuøya
Haukevik
Justøya,Saltvik
Kjøstveitkilen
Skottevik
Tingsaker
Øreslandkilen

3
2
3
2
1
3-4
2

5.

•‘.

4

lillesand,Bliksfjorden,Åmlandskilen
Kart: 1511II (Høvåg)
UTM:MK 540 464
7.7.1990AL
Undersøkelse:
Verdi:3

20 km

1) Beliggenhetog utforming
Det undersøkte området utgjør den innerste delen av
Åmlandskilen(figur 26), en sidegren av Bliksfjorden.Gården
Sævikliggerlike sør for lokaliteten.Buktaer omsluttetav landmassivpå alle kanter, og den utgjør en av de mest beskyttede
lokalitetervi har undersøkt.Den danner likevelet vel avgrenset
naturmiljøi forhold til skog- og jordbruksområdenei henholdsvis nord og sør. Et stykkeinn i det skogkleddebaklandeti vest
går veientil Ulvøyaog Skottevik.I nord og vest dominererfuru-

Figur 25

i Lillesand.- InvestigatedseasUndersøktehavstrandlokaliteter
horesitesin Lillesand.
skog. I utkanten av denne,på bergenened mot stranda,finner
vi varmekjæreIøvtrær som lind (Tilia cordata) og sommereik
(Quercusrobur). Vivendel(Lonicerapericlymenum)er også et
karakteristiskinnslagi kantenher.
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Figur 26

Avgrensningenav det verneverdige området ved Åmlandskilen.Limitsof the area at Åmlandskilen
that is judged worthy of being
protected.
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2) Vegetasjon
Vegetasjonener sammensattav undervannseng,strandengog
strandsump,og den sistetypen dekkerde størstearealene.Den
sørlige halvdelen av lokaliteten er dominert av takrør-s
(Phragmitesaustralis-s),mens den nordlige er mer variert.
Strandengarealene
er små. Fjæresivaks-s
(Eleocharietumuniglumis) står på gyngematter,og dannertrolig et gjengroingsstadium fra en tidligereåpnerefase. I baklandetdominerermjødurt-s
(Filipendulaulmaria-s),sefigur 27.
2a)Vegetasjonstyper
Ålegras-s(Zosteretummarinae)++
Havsivaks-s
(Scirpetummaritimae)+++
Halofiletakrør-s(Phragmitesaustralis-s)+++
Fjæresivaks-s
(Eleocharietumuniglumis)+
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)+
Duskstarr-s
(Carexdisticha-s)++
Mjødurt-s(Filipendulaulmaria-s)++
Svartorstrandskog
(Lycopo-Alnetum)
++

2c)Dynamikk
Takrør(Phragmitesaustralis)har invaderthele den sørligedelen
av stranda,og er i ferd med å ekspanderevidere nordover.I
nord har det trolig skjedden utviklingfra mer kortvokstestrandengertil høyvoksteog mer artsfattigestrandsumper.
3) Flora
Strandrødtopp(Odontiteslitoralis)finnes i tette bestanderi de
småstrandengarealene
somer igjen.
4) Påvirkninger
og inngrep
Lokalitetener fri for tekniskeinngrep.Fordibukta er sværtinnestengt, blir utskiftingen av vann ikke særlig effektiv, og forekomsteneav grønnalgeri overflatevanneter trolig mer et resultat av de naturgitteforutsetningeneenn av forurensning.Det er
i dag ingen spor av beite. Sørfor bukta ligger en gjødsletmark,
og fra dennekommerdet noe tilsig til takrør-sumpenog vågen.

2b) Sonering
I den sørlige delen av stranda dekker takrør (Phragmites
australis)hele området fra hydrolittoraltil øvre geolittoral,hvor
den grensertil dyrket mark. I nord finner vi denne soneringen:
Ålegras-s> havsivaks-s> saltsiv-s> duskstarr-s> halofilemjødurt-s > svartorstrandskog.

Figur 27

Åmlandskilensett fra vest. Mjødurt
dominerer i framgrunnen, i bakgrunnen skimtes høyvokstestrandsumper. - Åmlandskilenseen from
the west. Filipendulaulmaria dominates the foreground, maritime
swamps can be seen in the background.
63

5) Verdivurdering
Normal variasjonsbredde
og klare soneringergjør at området
vurderessom lokaltverneverdig.
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Lillesand,Dynge
Kart: 1511Il (Høvåg)
UTM:MK 560 440
Undersøkelse:
7.7.1990AL
Verdi: 2

0

100

200 m
r

Den undersøktelokalitetenligger eksponertmot sørøstog danner 2-3 viker mellom neset Dynge(trigonometriskpunkt 41 m
o.h.) og Nattviktangen.I den aller vestligste(og minste)viken
finnes en interessantog velutviklet rullesteinsvegetasjon,
bl.a.
med strandkål(Crambemaritima). 11990var det her 7 individer,
hvorav4 var i blomst. I knausenei baklandet finnes kratt og
buskvegetasjonmed sommereik (Quercus robur) og osp
(Populustremula), og i feltsjiktet inngår arter som skogkløver
(Trifolium medium),gjeldkarve(Pimpinellasaxifraga)o.a. I de to
østligstevikeneer strandvegetasjonen
lite utviklet. Vi kan oppsummereat områdethar liten variasjoni strandvegetasjonen,
og
det inneholderfå spesielt interessantearter. Verneverdiener
derfor liten.

Lillesand,Furuøya
Kart: 1511li (Høvåg)
UTM:MK 582 489
Undersøkelse:
2.7.1991AL, KR,SS
Verdi:3

Figur 28
Avgrensningen av det verneverdigeområdet på Furuøya. Limits of the area at Furuøyathat is judged worthy of being
protected.

3) Flora
I strandengeneinngår arter som grisnestarr(Carex distans),
knortestarr(C otrubae), strandrødtopp(Odontites litoralis),salturt (Salicorniaeuropaea),havbendel(Spergulariamedia) og musekløver(Trifoliumdubium).

1) Beliggenhetog utforming
Det undersøkteområdeter et strandengkompleksi de sentrale
deler av den vestligedelen av Furuøya.Den nordligstedelen av
området dekker den indre delen av Søylekilen(figur 28). De
høyereliggende
deleneav strandengaer fastmark, mensde lavereliggendeer åpenleirstrand.Heleområdeter omgitt av furuskogsomkler knauseneomkring.Strandengaer derfor godt beskyttet.

4) Påvirkningerog inngrep
Strandengkomplekset
beitesav stuter. Dette skaperenkeltesteder mekaniskslitasje,særlig i overgangenhydrolittoral- nedre
geolittoral, men den viktigstefunksjonener likevelat beitingen
hindrer gjengroing.Om beitet tar slutt, vil særlig de høyereliggende partienevokseigjen, og vegetasjonensåpne karaktervil
bli dempet (figur 29). Det økonomiskekartbladetoppgir deler
av områdetsomfulldyrket(figur 28). Opprinnelighar dette området trolig vært dekket av skog,men har i dag preg av strandeng (mer enn fulldyrket mark i tradisjonellforstand).Dette skyldes nok at det ligger så lavt at det i noen grad påvirkesav saltvann.

2) Vegetasjon
Vegetasjonen
er sammensattav strandsump(i de våtestepartiene) og strandeng.I de indre delene av strandengadominerer
høystauder.
2a) Vegetasjonstyper
Havsivaks-s
(Scirpetummaritimae)++
Fjæresaltgras-s
(PuccineNietum
maritimae)++
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)++
Halofilerødsvingel-s
(Festucarubra-s)+++
Duskstarr-s
(Carexdisticha-s)++
Mjødurt-s(Filipendulaulmaria-s)++

5) Verdivurdering
I dette områdetfinner vi et godt eksempelpå hvordanstrandvegetasjonener utvikletsomen tilpasningtil beite.Det er represen64
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Figur29
Feltet til venstrefor gjerdet er beiteC.mensområdettil høyrefor gjerdet ikke lengerer beitet og er i ferd
medå gro igjen til et høyereog tettere plantedekke.- The field to the
left of the fenceis grazedby cattle.
Thefield to the right of the fenceis
no longer grazed,and is about to
be overgrownby a higherand more
denseplant cover.

tativt for sørlandskestrandengerslik svært mange av dem en
gang har sett ut Vegetasjonener derfor typisk for beitepåvirkede
strandenger.Områdethar også en visskulturhistoriskverdi (som
kulturlandskap),
og vi vurdererområdetsom lokalt verneverdig.

2a) Vegetasjonstyper
Småhavgras-s
(Ruppietummaritimae)+++
Havsivaks-s
(Scirpetummaritimae)++
Havstarr-s(Caricetumpaleacea)++
Halofiletakrør-s(Phragmites
australis-s)++
Rustsivaks-s
(Blysmetumrufii) +
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)+
Halofile rødsvingel-s(Festucarubra-s)++
Mjødurt-s(Filipendulaulmaria-s)++

7) Skjøtsel
For å opprettholde dagens vegetasjonsstrukturer det en forutsetningat beitepressetopprettholdes.

Lillesand,Haukevik
Kart: 1511 II (Høvåg)
UTM:MK 573 494
Undersøkelse:
3.7.1991 AL, KR,SS
Verdi: 2

2b) Sonering
Småhavgras-s> saltsiv-s> halofile rødsvingel-s> havstarr-s>
halofile mjødurt-s
2c) Dynamikk
Strandengene er under gjengroing. Mjødurt (Filipendula
ulmaria)overtar på tidligere slått areal, menstakrør (Phragmites
australis) overtar de halofile rødsvingel-s (Festucarubra-s).
Mjødurt-fasenser ut til å være et midlertidig gjengroingsstadium før skogenkommer tilbake.

1) Beliggenhetog utforming
Ved Haukeviknesetgår det en sidearmfra Blindleia,og innerst i
denne langsmalevika ligger lokaliteten Haukevik.Vika er godt
beskyttetfor vind, da den ligger som et søkk i landskapet,omgitt av bratte bergsider.Området er ellersdominert av furuskog.

Ifølge en Iokalkjent, gammel kone var det fullt av "gras" ute i
sundet for 25 år siden. Etter forklaringen å dømme oppfattet vi
dette som ålegras (Zosteramarina),som det i 1991 bare var
noen få eksemplarerav. Vi vet ikke hva denne tilbakegangen
kan skyldes.

2) Vegetasjon
Vegetasjonener en blanding av undervannsenger,små strandengfragmenterog strandsump.Den siste typen er dominerende
i dag.
65
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1) Beliggenhetog utforming
og
Kjøstveitkilener en 1,5 km lang sidearmav 1sefjærfjorden,
det er den innerstedelen av kilen som er undersøkt(figur 30).
Dennedelen av kilener langgrunn,og lokalitetener sterkt innesluttet og godt beskyttet.Kilener omgitt av furuskog. Nærland
er bunnen av kilen dekket av bladfall.Vannet i den innelukkede
bukta er stillestående,og sirkulasjonenmellom stråene,som
står tett i tett, er liten.

3) Flora
Tre svakt nordlige arter finnes på lokaliteten.Det er havstarr
(Carexpaleacea),saltstarr(C. vacillans)og strandkjeks(Ligusticum
scoticum).Densvaktsørligearten duskstarr(Carexdisticha)finnes
i småmengder.
4) Påvirkningerog inngrep
(gjenLokalitetener i dag lite i bruk, og vegetasjonsutviklingen
får gå sin gang. Mens det ble drevet aktivt
groingsprosessen)
jordbruk på Haukvikble de indre delene av strandengaslått.
Noen få, grunne grøfter finnes. Det ligger noen få hytter på
beggesiderav sundet,litt lenger ute, og noen av dissehar små
trebryggerved sjøen.

2) Vegetasjon
strandsumpog strandVegetasjonenbestårav undervannseng,
eng. Strandsumpeneer dominerendeog består av tre vegetasjonstyper som alle er velutviklede (figur 31). Havsivaks-s
(Scirpetummaritimae),pollsivaks-s(Scirpustabernaemontani-s)
og halofile takrør-s(Phragmitesaustralis-s)er best utviklet hver
for seg, men de tre artene som dominerer dissesamfunnene
De opptrer likevel ikke alle
inngår også i blandingsbestander.
tre på en gang. Vi kan finne kombinasjonenetakrør-havsivaks
står på gyngeog takrør-pollsivaks.De tre vegetasjonstypene
matter.

5) Verdivurdering
og fraværav plantegeografisk
Liten vanasjoni vegetasjonstyper
interessantearter gjør at verneverdienblir liten.

Lillesand,Justøya,Saltvik
Kart: 151111(Høvåg)
UTM:MK 63 53
10.7.1990AL
Undersøkelse:
Verdi: 1

Skogen innenfor strandsumpener en blanding av furu (Pinus
sylvestris)og sommereik(Quercusrobur), men den er iblandet
osp (Populus tremula), ask (Fraxinus excelsior) og kirsebær
inngår varmekjærearter
(Prunus avium). I undervegetasjonen
som blodstorkenebb(Geranium sanguineum) og skogkløver
(Trifolium medium).

Saltviker et opparbeidetfriluftsområdepå østsidenav Justøya.
ligger et par hundre meterfra stranda,men
En parkeringsplass
en smal, asfaltertvei går helt ned til stranda.Denneskal kun
brukesav handikappedeog til renovasjonog vedlikehold.Selve
strandaer en liten sandstrand,hvor det blir skylt opp noe tang
i øvregeolitog tare. Dette gir grunnlagfor tangvollvegetasjon
toral. Her finner vi tangmelde-s(Atriplicetumlatifolii), strandmelde-s(Atriplicetumlittoralis)og strandarve-s(Honckenyapeville vært
ploides-s).Det er sannsynligat tangvollvegetasjonen
bedre utviklet om ikke stranda hadde vært tilrettelagt som friluftsområde.Strandområdeter omgitt av furu- og eikeskog.De
botaniskeverneverdienei områdeter små,og det er derfor ingEt annet sted på
en konflikt mellomdisseog friluftsinteressene.
Justøyavokser den sjeldne brakkvannsartenstivt havfrugras
(Najasmarina)(Blytt 1861-76,Wischmann1974).

2a) Vegetasjonstyper
(Ruppietunmaritimae)Vevle(1987)
Småhavgras-s
Halofiletakrør-s(Phragmitesaustratis-s)+++
(Scirpustabernaemontani-s)++
Halofilepollsivaks-s
(Scirpetummaritimae)+++
Havsivaks-s
(Blysmetumrufii) Vevle(1987)
Rustsivaks-s
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)Vevle(1987)
Grisnestarr-s(Carexdistans-s)Vevle(1987)
Mjødurt-s(Filipendulaulmaria-s)Vevle(1987)
++
(Lycopo-Alnetum)
Svartorstrandskog
2b) Sonering
> pollsivaks-s> Halofile mjødurt-s>
Åpent vann > havsivaks-s
svartorstrandskog.

Lillesand,Kjøstveitkilen
Kart: 1511II(Høvåg)
UTM:MK 550, 497
7.7.1990AL
Undersøkelse:
Verdi:3-4

2d) Representativitet
Sumpvegetasjoneninneholderbare tre vegetasjonstyper,men
alle disse er fint utviklet. Området er typisk for velutviklede
strandsumper.
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Figur 30

Avgrensningenav det verneverdige
området ved Kjøstveitkilen.- Limits
of the area at Kjøstveitkilenthat is
judged worthy of being protected.

Figur 31

Velutviklet strandsump i Kjøstveitkilen dominert av pollsivaks,havsivaksog takrør.- Luxoriousmaritime
swamp at Kjøstveitkilen,dominated
by Scirpus tabernaemontani, S.
maritimusand Phragmitesaustralis.
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3) Flora
Vevle(1987) oppgir den sjeldnearten dverggyllen(Centaurium
pukhellum).

3) Flora
En liten populasjonav salturtfinnes på lokaliteten.Vevle(1987)
omtalerden somfjæresalturt(Salicorniastrictissima).

4) Påvirkningerog inngrep
En liten kraftlinje krysserden indre delen av kilen, som ellerser
fri for påvirkning.Selvom riksvei401 går like øst for kilen, er
den godt skjermetav furuskogen.

4) Påvirkningerog inngrep
Trolig har det blitt foretatt betydeliginngreppå lokalitetensiden
Vevle(1987) undersøktestedeti 1987. Langsstrandkanteni indre del av bukta har det blitt fylt ut med store mengderstein.
Dype "traktorspor" og mindre tydelige hjulspor etter kjøretøy
går over strandenga.Enkraftlinjegårover lokaliteten.

5) Verdivurdering
Velutvikletsumpvegetasjon,
uten tekniskeinngrepgjør at området er verneverdig.

5) Verneverdi
Skotteviker betydeligforringet av inngrep.Lokalitetenhar lokal
verneverdi.

8) Litteratur
Vevle(1987).

6) Andre, ikke-botaniskeverdier
Området har i trekkperiodenevår og høst verdi som beite- og
rasteplassfor vadefugl.Det brukesogsåsom rekreasjonsområde
(opplysninger fra Fylkesmanneni Aust-Agder, Miljøvernavdelingen).

Lillesand,Skottevik
Kart: 1511 Il (Høvåg)
UTM:MK 547 433
Undersøkelse:
11.6.1991OP,KR
Verdi:2

8) Litteratur
Vevle(1987).

1) Beliggenhetog utforming
Lokalitetenligger innersti en bukt, og er godt beskyttetav holmer og en halvøyi utløpet mot Ramsøysund
i øst. Lokaliteten
grensertil bergknauser,løvskogog en vei. Substratetbestårav
finmateriale.

Lillesand,Tingsaker
Kart: 15111(Lillesand)
UTM:MK 644 575
Undersøkelse:
10.7.1990AL
Verdi:0

2) Vegetasjon
Vegetasjonstypene
er undervannseng,s randsump,strandeng
og tangvoll.

Lokalitetenble oppsøktpå oppfordringfra Miljøvernavdelingen
hos Fylkesmanneni Aust-Agder. En campingplassdominerer
hele strandområdet,og det var ingen botaniskinteressanteforekomsterå se.

2a) Vegetasjonstyper
Havgras-s
(Ruppietum)+
Havsivaks-s
(Scirpetummaritimae)+
Fjæresaltgras-s
(Puccinellietum
maritimae)+
Fjæresivaks-s
(Eleocharietum
uniglumis)+
Krypkvein-s
(Agrostisstolonifera-s)+
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)++
Halofilerødsvingel-s
(Festucarubra-s)+++
Halofilekveke-s(Agropyretumrepentis-maitimae)++
Mjødurt-s(Filipendulaulmana-s)+

Lillesand,Øreslandkilen
Kart: 1511 (Høvåg)
UTM:MK 552 484
Undersøkelse:
11.6.1991OP,KR
Verdi:4
1) Beliggenhetog utforming
Øreslandkilenligger beskyttettil på østsidenav Isefjorden.Det
undersøkteområdet utgjør de indre 500 m av kilen (figur 32).
Langsdenne indre delen dannerstrandsumpog strandengen
bord på beggesider.Ofte er ikke bordenbredereenn 5 m, men
stedvisfinnes større strandarealer.Spesieltstort er sumpområ-

2b) Sonering
Fjæresaltgras-s
> halofilerødsvingel-s
> krypkvein-s> saltsiv-s
2d) Representativitet
Lokalitetener lite representativfor alle vegetasjonstyper.
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0
100
1=1;==i=d=zi

Havsivaks-s
(Scirpetummaritimae)++
Halofiletakrør-s(Phragmitesaustralis-s)+++
Havstarr-s
(Caricetumpaleacea)++
Halofilerødsvingel-s(Festucarubra-s)++
Krypkvein-s
(Agrostisstolonifera-s)++
Rustsivaks-s
(Blysmetumrufii) +
Fjæresivaks-s
(Eleocharietumuniglumis)+
Duskstarr-s
(Carexdisticha-s)++
Mjødurt-s(Filipendulaulmaria-s)++
Svartorstrandskog
(Lycopo-Alnetum)
+++

200 m

2b) Sonering
Vevle(1987) oppgir følgende sonering:havgras-s> havsivakssttakrør-s/havstarr-s
> saltsiv-s> svartorstrandskog/mjødurt-s.
:

2c) Dynamikk
Mye av det som i dag er strandeng-arealer i ferd med å gro
igjen medtakrør (Phragmitesaustralis).Denstoretakrørsumpen
innersti kilenble tidligere beitet av husdyr(ifølgeen av grunneierne).

t•,‹

2d) Representativitet
Strandsumpene
er velutvikledeog dominererlokaliteten,men
ogsånoenav strandeng-typeneer velutviklede.

=A

•

"
/3
M

c:)
= A

' H
.....

. •

s/eb
= A

(

Figur32
Avgrensningenav det verneverdigeområdet i øreslandkilen.Limits of the area at øreslandkilenthat is judged worthy of
beingprotected.

3) Flora
Duskstarr(Carexdisticha)forekommeri storemengder.
4) Påvirkninger
og inngrep
På sørsidenhar veien ut til Fjordgløtt NLM avskåretet relativt
stort strandeng-areal
(50 x 20 m) fra kilen. Dennestrandengaer
dessutenblitt grøftet. Forøvriger ikke lokalitetensterktpåvirket.
5) Verneverdi
Stort sett er soneringenesmale, men også lite påvirket. Der
strandengvegetasjonen
viser størst variasjon,er imidlertid inngrepeneganskestore (på sørsida).Lokalitetenhar regionalverneverdi.

det helt innersti kilen. Stort sett er strandarealene
omkransetav
svartorstrandskog.
Substratetbestårav finmateriale.

7) Skjøtsel
Skjøtseltiltakbør iverksettesfor å hindre videre ekspansjonav
takrør.

2) Vegetasjon
Vegetasjonstypeneer undervannseng,strandsumpog strandeng. Den dominerendevegetasjonstypener halofile takrør-s
(Phragmitesaustralis-s),som bl.a. dominererdet indre partiet i
kilen.

8) Litteratur
Vevle(1987).

2a)Vegetasjonstyper
Havgras-s
(Ruppietum)+
Halofilepollsivaks-s(Scirpustabernaemontani-s)
+
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4.2.2 Grimstad

/
s

.

—

Grimstad grensertil Lillesandi sørvest,og til Arendal i nordøst.
Kommunenssamledeareal er 304 km2, og kystlinjaslengde er
214 km, hvorav 124 km er knyttet til øyene.Berggrunnener en
del av grunnfjellet, og landskapetlangs kystener et småkupert
kollelandskap.Dette kommer bl.a. til uttrykk som flere større
ferskvann langs kysten, små fjorder og kiler og en velutviklet
skjærgård.
Den botanisk kyndige lærer og klokker TobiasKlungelandbotaniserte i Grimstad i perioden 1820-25 (Nuland 1981). Noen av
Klungelandsfunn fra Grimstad er nevnt av Blytt (1861-76). Den
svenskebotanikerenNeuman, kjent bl.a. for sin "SvenskFlora"
(1901), foretok i 1893 en reise langs kysten av Sør-Norge,omtrent fra Larviktil Bergen. Det mest interessantehan nevnerfra
turen gjennom Sørlandet er hans funn av flatsivaks (Blysmus
compressus)på "Marievold" ved Grimstad (Neuman 1896).
Denneforekomstener fremdeles intakt, og ble sist sett sommeren 1991 (Herb. 0). Opplysningerom ballastfloraeni Grimstad
finner vi hos Ouren (1972, 1978).
LokalitetsoversiktGrimstad
Jf. figur 33.

Verneverdi

Eide,Engekilen
Espenes,Ruakerkilen
Fevik,Storesand
Hesnes
Kongsholmane
Malmen
Rivingen
StoreMåkeholmen
Sømskilen,Søm
Valøyane
Vågsholtkilen(Saulekilen)
Øygarden,Nørholmskilen

2
4
1
2
2 (NR)
2 (NR)
4 (NR)
4 (NR)
2
2-3
4
1

0
Figur 33
Undersøktehavstrandlokaliteteri Grimstad. - Investigatedseashore sitesin Grimstad.

Furuskogdominererpå nordsidaav kilen.
Variasjoneni vegetasjonstyperer liten. Det meste av arealet er
dominert av halofile takrør-s (Phragmitesaustralis-s),som står
helt ned i vannkanten.I tillegg finnes strandrør-s(Phalaridetum
arundinacea).Artsutvalgeter lite, og den eneste arten iii finner
verd å vevneer duskstarr(Carexdisticha).
Området er svært ensartet,og fattig på vegetasjonstyperog arter. Veien mellom Enge og Eide går langs sørsidaav kilen, og
baklandeti vest er oppdyrket. Konklusjonenblir at de botaniske
verdienei området er små.

Grimstad,Eide,Engekilen
Kart: 1611 IV (Arendal)
UTM: MK 698 594
Undersøkelse:10.7.1990 AL
Verdi: 2

Grimstad,Espenes,Ruakerkilen
Kart: 1611 IV (Arendal)
UTM: MK 834 718
Undersøkelse:12.06.1991OP, KR
Verdi: 4

Den innerstedelen av Engekilener undersøkt.Kilen er innsnevret der broa går over til Homborsund,og utskiftingen av vann
blir trolig dempet av dette. Ved Engeog Eideer det noe bebyggelseog dyrket mark, og kilen får trolig tilsig av gjødselfra Eide.
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1) Beliggenhetog utforming
Ruakerkilener en grunn bukt med en sværtgrunn og trang forbindelsemed havet utenfor (figur 34). Kilen er omkransetav
bergknauser(i øst) og skog (fortrinnsvissvartorstrandskogog
furuskog).Søm edelløvskogreservat
ligger ca. 250 m nordvest
for lokaliteten.Substratetbestårav finmateriale,stein, blokk og
berg.

Halofilerødsvingel-s(Festucarubra-s)++
Grisnestarr-s
(Carexdistans-s)+
Rustsivaks-s
(Blysmetumrufii) ++
Fjæresivaks-s
(Eleocharietumuniglumis)+
Mjødurt-s(Filipendulaulmaria-s)+
Tangmelde-s(Atriplicetumlatifolii)+
Strandberg++

2) Vegetasjon
Vegetasjonstypene
er undervannseng,strandsump,strandeng,
tangvollog strandberg.

2c) Dynamikk
Den ubeitedestrandengaer i ferd med å gro igjen med takrør
(Phragmitesaustralis).

2a)Vegetasjonstyper
Havgras-s
(Ruppietum)+
Halofiletakrør-s(Phragmitesaustralis-s)
++
Havsivaks-s
(Scirpetummaritimae)+
Fjæresaltgras-s
(Puccinellietummaritimae)+
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)++

2d) Representativitet
Lokalitetener noksåvariert med hensynpå strandengvegetasjonen.

*

0

3) Flora
Bådegrisnestarr(Carexdistans)og rustsivaks(Blysmus
rufus)f innes i store mengder.Strandrødtopp(Odontiteslitoralis)inngår
også i strandenga.Vevle(1987) oppgir pusleblom(Centunculus
minimus)og dverglin(Radiolalinoides).

58/

4) Påvirkningerog inngrep
Noen hytter grensernedtil lokaliteten.Dessutener et nytt hus
under oppføring 20-30 m fra stranda.I nordvester vegetasjonen kraftig nedbeitet(av hest?).I nord er det noen sværtdype
traktorspori strandenga.

25
„,seh
£39 4:t

•
Ruckerk*en

'

56/41 =4

5) Verneverdi
Vegetasjonener relativt variert, men er stedvis(i nord og nordvest)sterkt påvirket.Lokalitetenhar regionalverneverdi.

56/5,6

I

6) Andre,ikke-botaniskeverdier
Områdeter viktig som overvintrings-og furasjeringsområde
for
knoppsvaner,enderog småfugl,foruten at det trolig har en viss
funksjon som trekklokalitet for vadefugl(Fylkesmannen
i AustAgder 1978).Områdethar mangefornminnerog kulturminner,
og det brukessomturområde.
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7) Skjøtsel
Beitetrykketbør reduserespå de små områdenesom beites i
dag (i nordvest).Det er bedre om større arealerkan brukestil
beite. Dette vil kunne hindre at strandengagror igjen med takrør (Phragmitesaustralis).Strandengai nord bør restaureresder
det har blitt kjørt med traktor.

'.56/20
•

v,

100

I

200 ni

I

5

Figur 34
Avgrensningenav det verneverdigeområdet i Ruakerkilen.
Limitsof the area at Ruakerkilenthat isjudged worthy of being
protected.

8) Litteratur
Fylkesmannen
i Aust-Agder(1978),Vevle(1987).
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1) Beliggenhetog utforming
Lokalitetenligger relativteksponerttil. Den bestårhovedsakelig
av strandbergog noen små bukter med sandstrand,som ligger
inneklemttil mellombrygger,hytter og hus. Substratetdomineres av sand og berg. Strandtypeneer sandstrand,tangvoll og
strandberg.

Grimstad,Fevik,Storesand
Kart: 1611 IV (Arendal)
UTM:MK 821 708
Undersøkelse:
10.7.1990AL
Verdi: 1

1) Beliggenhetog utforming
Storesandligger 1 km øst for Fevik.Strandaer ei sandstrand,og
i baklandetfinnesgamle,storefurutrær. Enstor parkeringsplass
ligger bakskogen,regnetfra sjøsida.
2) Vegetasjon
Denytre delenav sandener uten vegetasjon.I juli 1990 var det
lite driftmaterialei øvre geolittoral, og det var kanskje også
grunnentil at tangvollvegetasjonen
ikke var mervelutviklet.

2) Vegetasjon
Densjeldnevegetasjonstypen
marehalm-s
(Elymo-Ammophiletum)
dekkeret arealpå ca. 20 m2.Påstrandbergene
er arter som bitterbergknapp(Sedumacre), kystbergknapp(S. anglicum),smeirbukk (S. telephium), kystgrisøre(Hypochoeris radicata) og
strandløk(Allium vineale)vanlige.

2a)Vegetasjonstyper
Tangmelde-s
(AtriplicetUrnlatifolii) ++
Halofilestrandrug-s(Potentillo-Elymetum)
++

2a) Vegetasjonstyper
Strandkveke-s
(Agropyretumboreoatlanticum)+
Marehalm-s(Elymo-Ammophiletum)
++
Tangmelde-s(Atriplicetumlatifolii)+
Strandberg++

2b) Sonering
Nakensand> tangmelde-s> halofilestrandrug-s.

2b) Sonering
Strandkveke-s
> marehalm-s

4) Påvirkninger
og inngrep
Partierdominertav sandstarr(Carexarenaria)er tydelig slitasjepreget. Dette skyldesikke bare tråkk, men også at solbaderne
syneså foretrekkeå ligge i sandstarr-vegetasjonen
framfor den
helt naknesanden.Overgangenmellom strand og furuskog er
markert med kantstein.Undervegetasjonen
i skogen er fjernet
og erstattetav plensom blir jevnlig klippet.

2d) Representativitet
Vegetasjonstypene
er dårlig utviklet,og lokalitetener lite representativ.
3) Flora
Floraeninneholderto arter med få forekomsteri Norge:marehalm (Ammophila arenaria) og strandkveke(Elytrigiajuncea).
Formarehalmer dette ett av to kjentevoksestederi Aust-Agder.
Strandkvekeer ogsåen sjeldenart i fylket.

5) Verdivurdering
Storesandener i dag først og fremst en badestrand.Den markerte slitasjenhar redusert den botaniske verdien av området.

4) Påvirkningerog inngrep
Lokalitetener sterkt påvirketav menneskeligaktivitet 1:3ginngrep: båtliv,ferdsel,bålbrenning,steinforbygningerm.m.

6) Andre, ikke-botaniske
verdier
Områdeter opparbeidetsomfriluftsområde.

5) Verneverdi
Strandarealene
er små og sterkt påvirket.Imidlertid er noen av
vegetasjonstypene
og artenesjeldne.Vi har plassertlokaliteteni
kategoriennoe verneverdi,selvom den inneholderspesieltverneverdigeog sjeldnestrandplanter.Når området likevelikke er
blitt vurdert som lokalt eller regionalt verneverdighenger det
dels sammenmed at det dreier seg om et lite område,dels at
området er sterkt forstyrret. Verneverdiener i dag først og
fremst knyttet til tilstedeværelsen
av de to artene marehalmog
strandkveke,og det bør vurdereshvordanden naturtypensom
disseinngår i bestkan ivaretasi framtida. Enegnet verneformvil
muligensvære plantefredningsområde
eller botanisk naturmin-

8) Litteratur
Vevle(1987).

Grimstad, Hesnes
Kart: 1611IV (Arendal)
UTM:MK 790 671
Undersøkelse:
12.6.1991OP,KR
Verdi:2
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ne, men om en slik vernestatusskal være meningsfuller det en
forutsetningat slitasjenblir mindre,at bålbrenningopphørerog
at brukenav områdeti det heletatt tar hensyntil at det her finnes verdifulle og sårbarenaturkvaliteter.Om en kan få til et
samarbeidmed grunneierne,kan myeværevunnet.

I en av dammenevokser bredt dunkjevle (Typha Iatifolia) og
pollsivaks(Scirpustabernaemontani),sammenmed grøftesoleie
(Ranunculusflammula)og slåttestarr(Carexnigra). Densistevar
dominant over et område på 3 x 6 m. Typiskearter på berg er
smørbukk(Sedumtelephium), bitterbergknapp(5. acre) og stemorsblomst(Viola tricolor). En plantegeografiskinteressantart
er kystarve(Cerastiumdiffusum). Vi kan oppsummereat vi ikke
fant typiskfuglegjødsletvegetasjonpå holmen,og at de dominerendevegetasjonstypene
er skrinne.

8) Litteratur
Vevle(1987).

Grimstad, Kongsholmane
Kart: 1611 IV (Arendal)
UTM:MK 703 575
Undersøkelse:
3.7.1991AL, KR,SS
Vernestatus:Sjøfuglreservat
fra 28.3.1980
Verdi:2

Grimstad,Rivingen
Kart: 1611 IV (Arendal)
UTM:MK 690 562
Undersøkelse:
3.7.1991AL, KR,SS
Vernestatus:Sjøfuglreservat
fra 28.3.1980
Verdi:4

Kongsholmaneligger like sør for Homborsund,og vi var i land
på hovedøya.Øya er åpen og oversiktlig,og dominert av gras
og urter. Jordsmonneter av varierendemektighet.Noensteder
finnes dyp moldjord, andre stederer jorda skrinn og tynn. Øya
er vernetsom sjøfuglreservat,
og vi oppsøkteden for å undersøke eventuellfuglegjødsletvegetasjon.Dennevar imidlertid ikke
særlig utpreget. Floraener en blanding av kystarterog sørlige,
varmekjærearter. Noen av de siste er kalkkrevende.Karakteristiske arter er rundskolm (Anthyllis vulneraria), gulmaure
(Galium verum), blodstorkenebb(Geranium sanguineum),torskemunn(Linaria vulgaris),sølvmure(Potentillaargentea), kystbergknapp (Sedum anglicum) og smørbukk (S. telephium). I
strandsonenfinnes en liten tangvoll med strandmelde(Atriplex
littoralis) og havsivaks(Scirpusmaritimus).Sombotaniskområde
har Kongsholmanebegrensetverdi.

Rivingenligger rett nord for Måkeholmen (se bak), vest for
Håøya,4,5 km sør for Grimstadsentrum. Selvom den ligger
noe i le for Håøyai øst, er den relativt åpen og eksponertfor
vind og bølgeslag,særligved nord- og sønnavind.Berggrunnen
på Rivingenhar en iøynefallende,foldet struktur. Øya ble oppsøkt i håp om å finne fuglegjødsletvegetasjon,da den er fredet
som sjøfuglreservat.
Undervårt korte besøkvar det mangehekkende sildemåkerpå øya, og vegetasjonenvar tydelig fuglegjødslet.Et karakteristiskkjennetegnved slik vegetasjon,er den
uvanligefrodigheten,men også et intenst mangfold av former
og fargersomgjør slikeøyertil en særpregetnaturtype.
I urer og størresprekkeri berget finnes høystaudersom strandkvann (Angelicaarchangelicassp. litoralis), krushøymole(Rumex
crispus)og vendelrot(Valerianasambucifolia).Knortestarr(Carex
otrubae)vokseri storetuver på 1 x 1 m. Påfuglegjødsletbergfinner vi tallrikelodnefaks(Bromushordeaceus),gjetertaske(Capsella
bursa-pastoris),
lodnestorkenebb
(Geraniummolle), engrapp(Poa
pratensis)og kystbergknapp
(Sedumanglicum).I en 10x 10 m stor
sump midt på øyavokstedisseartene:stolpestarr(Carexjuncella),
sumpsivaks
(Eleocharis
palustris),mjødurt(Filipendulaulmaria),kattehale(Lythrumsalicaria),myrhatt(Potentillapalustris),tiggersoleie
(Ranunculussceleratus),pollsivaks(Scirpustabemaemontanr)og
bredt dunkjevle(TyphaIatifolia).Flereav dissearteneer vanligei
brakkvannsdammer
i skjærgårdenlangsSkagerrak-kysten.

Grimstad, Malmen
Kart: 1511 V(Høvåg)
UTM:MK 702 563
Undersøkelse:
3.7.1991AL, KR,SS
Vernestatus:Sjerfuglreservat
fra 28.3.1980
Verdi:2

Malmener en holme mellom Homborøyaog Svartskjer.Holmen
ligger ubeskyttettil for vind og bølgeslag.Den er fredet som
sjøfuglreservat,og vi oppsøkteøya for å studerevegetasjonpåvirket av fuglegjødsel.Vi ble derfor overrasketav at det eneste
fuglelivetvi observertevar 1 sildemåke.Landskapeter sammensatt av skrinn bergsprekkvegetasjon,
litt einer (Juniperuscommunis) og krekling (Empetrum nigrum), et par små dammer,
steinurmed strandrug(Elymusarenarius)og lavkleddeberg.

Vegetasjonenpå Rivingener et eksempelpå velutvikletfuglegjødsletvegetasjonslik denneer utformet langssørlandskysten.
Øya har derfor stor verdi som botanisktypeområde.De botaniske verneinteressene
er godt ivaretatt gjennom de vernebestemmelsenesomalleredegjelder.
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communis),sisselrot
sauesvingel(Festucaovina),einerCluniperus
(Polypodiumvulgare)og kystbergknapp(Sedumanglicum).Den
sistefant vi ikke på de mer fuglegjødsledestedenepå vestsida
av holmen,men der var det derimot bitterbergknapp(S.acre).

Grimstad, Store Måkeholmen
Kart: 1611 IV (Arendal)
UTM:MK 752 621
3.7.1991AL, KR,SS
Undersøkelse:
fra 28.3.1980
Vernestatus:Sjøfuglreservat
Verdi:4

De viktigste
Måkeholmenhar stor variasjoni vegetasjonstyper.
typene er fuglegjødslet vegetasjon, bergsprekk-vegetasjon,
og heivegetasjon.Stor variasjoni former
brakkvanns-vegetasjon
og farger gjør holmentil et spennendeog interessantlite naturområde. De botaniske kvalitetene er godt ivaretatt gjennom
områdetsstatussomnaturreservat.

Store Måkeholmen ligger rett sør for Rivingen,sørvest for
Håøya.Sammenmed andreomkringliggendeholmer ligger den
ubeskyttetut-mot Skagerrak.Høyestepunkt er 10 m o.h. Øyaer
fredet som sjøfuglreservat,og vi besøkteøya for å undersøke
fuglegjødsletvegetasjon.Dette fant vi på den vestre delen av
øya. Fuglegjødselfører til at dammenepå øyafår ekstremthøy
konsentrasjonav næring, og de er derfor sterkt eutrofe.
Saltinnholdeti dammenegjennomgårtrolig sterkesvingningeri
takt med tilføring (underkraftig vind)og uttørking.I en av dammene fant vi tiggersoleie(Ranunculussceleratus)og flikbrønsle
palustris),
(Eleocharis
(Bidenstripartita)i selskapmed sumpsivaks
klourt
og
trivialis)
(Poa
markrapp
minor),
(Lemna
andmat
av
dominert
fullstendig
var
dam
annen
En
europaeus).
(Lycopus
andmatalene(figur 35). Av arter som ofte finnes på fuglegjødsledestederi skjærgårdenpå Sørlandetfant vi lodnestorkenebb
(Geraniummolle)og lodnefaks(Bromushordeaceus).

Grimstad, Sømskilen,Søm
Kart: 1611 IV (Arendal)
UTM: MK 832 725
12.6.1991OP,KR
Undersøkelse:
Verdi:2

1) Beliggenhetog utforming
Lokalitetenutgjørflere små bukterved Søm.I øst grenserden til
løvskogmed bl.a. bøk (Fagussylvatica),i vesttil en stor småbåtbryggeog i sør til dyrka mark og en boligtomt. Den størsteog
mestvelutviklabøkeskogenpå kystenav Sørlandet(Sømedelløvi
liggerca. 250 m sørvestfor stranda(Fylkesmannen
skogreservat)
Aust-Agder1977).Substratetbestårav stein,sandog finmateriale.

Den østre delen av øya er mer heipreget.Vegetasjonener mer
triviell, og vanlige arter her er engkvein (Agrostis capillaris),

Figur 35
En næringsrik brakkvannspoll på
Store Måkeholmen, dominert av
andmat. - Nutrient rich pool with
brackish water at Store Måkeholmen, dominated by lemna
minor.
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2) Vegetasjon
Vegetasjonstypene
er strandsump,strandengog tangvoll.

6) Andre, ikke-botaniskeverdier
Området er prioritert som friluftsområdei kommunalt planarbeid.

2a)Vegetasjonstyper
Halofiletakrør-s(Phragmites
australis-s)+
Fjæresivaks-s
(Eleocharietum
uniglumis)+
Rustsivaks-s
(Blysmetumrufii) +
Havstarr-s(Caricetumpaleacea)+
Halofilerødsvingel-s
(Festucarubra-s)++
Halofilestrandrug-s(Potentillo-Elymetum)
+
Tangmelde-s(Atriplicetumlatifolii)+

Grimstad, Valøyane
Kart: 1611 IV (Arendal)
UTM: MK 813 671
Undersøkelse:
3.7.1991AL, KR,SS
Verdi: 2-3

1) Beliggenhetog utforming
Valøyaneer en gruppesmåøyerog holmersom dannerdelerav
ytterskjærgårdenmellom Fevikog Grimstad(figur 36). Vi var
kun i land på hovedøya.Det meste av denne er dominert av
lynghei, med spredte furutrær, men i beskyttedeviker finnes
småog mellomstoreløsmassestrender.

2d) Representativitet
Lokalitetener lite representativ.
3) Flora
Ingenspesiellearter ble registrert.
4) Påvirkningerog inngrep
Lokalitetener en del påvirketav menneskeligeaktiviteter:ferdsel,jordbruksdriftm.m.

2) Vegetasjon
Den vanligstestrandvegetasjonen
er lavkleddeberg. I tillegg finnes stein- og sandstrendermed tilhørende vegetasjonstyper.
Fine sandstrenderfinnes ved den store bukta på nordsida.
Undervannsengene
er spesieltfint utviklether.

5) Verneverdi
Vegetasjonener relativtsterkt påvirket.Lokalitetenhar lokalverneverdi.

Figur36
Valøyane er sterkt innskåret og
omgitt av små øyer og holmer.
Undervannsengerog små løsmassestrenderfinnes i buktene. - The
coastlineof Valøyaneis interrupted
by inlets and surroundedby islets.
Submarinemeadowsand smallbeachesare found in the smallbays.
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Grimstad,Vågsholtkilen(Saulekilen)
Kart: 1611 IV(Arendal)
UTM:MK 714 615
Undersøkelse:
12.6.1991OP,KR
Verdi:4

2a)Vegetasjonstyper
Ålegras-s(Zosteretummarinae)+++
Fjæresaltgras-s
(Puccinellietum
maritimae)+
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)+
Halofilerødsvingel-s
(Festucarubra-s)+
Havstarr-s(Caricetumpaleacea)+
Strandmelde-s
(Atriplicetumlittoralis)++
Strandarve-s
(Honckenyapeploides-s)++
(Potentillaanserina-s)++
Gåsemure-s
Halofilestrandrug-s(Potentilo-Elymetum)
++
Halofilekveke-s(Agropyretumrepentis-maritimae)
++
Halofilestrandrør-s(Phalaridetumarundinacea)+
Hestehavre-s
(Arrhenatheretumelatioris)+
Mjødurt-s(Filipendulaulmaria-s)+

1) Beliggenhetog utforming
Vågsholtkilen
er megetgrunnmed store mudderflater.
Den har en
trangåpningmot nordøst.
Frasørvest
renneren litenbekkut i kilen(figur 37).Langsbeggesideravkilener detstorestrandsumpog strandeng-arealer.
I nord grenserstrandarealene
stort sett til svartorstrandskogog i sørtiljordbruksarealer.
Substratet
beståravfinmateriale.
2) Vegetasjon
Vegetasjonstypene
er undervannseng,strandsump,strandeng
og tangvoll.

2b) Sonering
Eksempelpå soneringi den nordre bukta: halofilestrandrug-s>
halofilekveke-s> hestehavre-s
> strandkratt(dominertav slåpetom eller røsslyng).Eksempelpå soneringved tangvoll: strandmelde-s> halofilekveke-s> strandrør-s> halofilemjødurt-s.

2a)Vegetasjonstyper
Småhavgras-s
(Ruppietummaritimae)++ (Vevle1987)
Havsivaks-s
(Scirpetummaritimae)+
Halofiletakrør-s(Phragmitesaustralis-s)+++
Fjæresaltgras-s
(Puccinellietum
maritimae)+
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)++
Halofilerødsvingel-s
(Festucarubra-s)++
Rustsivaks-s
(Blysmetumrufii) +
Fjæresivaks-s
(Eleocharietum
uniglumis)+
Havstarr-s(Caricetumpaleacea)+
Saltstarr-s(Caricetumvacillans)+
Tangmelde-s(Atriplicetumlatifolii) ++
Mjødurt-s(Filipendulaulmaria-s)+
Halofilekveke-s(Agropyretumrepentis-maritimae)
+
(Angelicalitoralis-s)+
Strandkvann-s
Svartorstrandskog
(Lycopo-Alnetum)
+

3) Flora
Strandløk(Allium vineale)og knortestarr(Carexotrubae) er begge vanligelangs strandkanten.Vegetasjonener enkelte steder
svakt kalkpreget,og arter som rundskolm(Anthyllis vulneraria),
hjertegras(Brizamedia) og loppestarr(Carexpulicaris)indikerer
dette. Flekkmarihand(Dadylorhiza maculata)er uvanligtallrik i
fuktig røsslynghei,og en annen orki& der er vanlig nattfiol
(Plathanterabifolia). Noenstederer det utvikletstrandkratthvor
slåpetorn(Prunusspinosa)er viktigste art, men hvor ogsåtrollhegg (Frangulaalnus) og korsved(Viburnum opulus) inngår. Vi
fant ett eksemplarav strandkål(Crambemaritima) på en steinstrandi nordøst.

2b) Sonering
Saltsiv-s> saltsiv-rødsvingel-s
> halofiletakrør-s.

4) Påvirkninger
og inngrep
Valøyaneer et mye brukt friområde, og under vårt besøkvar
det mangebåterog myefolk. Strandsonenbenyttesmer enn de
indre og høyereliggendedeler, og slitasjener mest merkbar
langsstrendene.

2c) Dynamikk
Deler av strandengaer i ferd med å gro igjen med takrør
(Phragmitesaustralis).

5) Verdivurdering
Valøyaneer et vakkert naturområde,men friluftsinteresseneer
her trolig størreenn de rent botaniskeverneinteressene.

2d) Representativitet
Vegetasjonener sværtvariert.

6) Andre,ikke-botaniskeverdier
Valøyaneer en del av Skjærgårdsparken,
og de har betydelige
kvalitetersom friluftsområde.For at området skal bevaresine
miljøkvaliteter,er det viktig at det forblir fritt for tekniskeinngrep og at slitasjenikke blir for stor.

3) Flora
I strandengeneinngårflere sørlige,varmekjærearter som grisnestarr(Carexdistans),duskstarr(C. disticha) og strandrødtopp
(Odontites litoralis). En plantegeografiskinteressantart er den
østligemyrrapp(Poapalustris).
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Figur 37
Avgrensningenav det verneverdige området i Vågsholtkilen. - Limits of the area at
Vågsholtkilenthat is judged
worthy of being protected.

Vågsholkbuktet

4) Påvirkningerog inngrep
Deler av lokaliteten beitesfortsatt, spesielti sør. I vest er det
gravd noen grøfter.

2) Vegetasjon
Vegetasjonener sammensattav fragmenter av strandengog
noe strandsump.

5) Verneverdi
Arealenemed strandvegetasjon
er storeog vegetasjonener variert. Lokalitetenhar regionalverneverdi.

2a) Vegetasjonstyper
Ålegras-s(Zosteretummarinae)+++ (Vevle1987)
Halofiletakrør-s(Phragmitesaustralis-s)+
Havstarr-s(Caricetumpaleacea)++
Fjæresaltgras-s
(Puccinellietummaritimae)+ (Vevle1987)
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)++
Rustsivaks-s
(Blysmetumrufii) + (Vevle1987)
Svartorstrandskog
(Lycopo-Alnetum)
++

7) Skjøtsel
For å hindre videre gjengroingav strandengabør det settesi
verk skjøtseltiltak.
8) Litteratur
Vevle(1987).

2b) Sonering
Vevle(1987) oppgir følgendesonering:ålegras-s> tang-belte>
halofile mjødurt-s> havsivaks-s
> havstarr-s> fjæresaltgras-s>
saltsiv-s> rustsivaks-s
> strandvindel-s
1svartorstrandskog.

Grimstad,Øygarden,Nørholmskilen
Kart: 1611IV (Arendal)
UTM:MK 716 627
Undersøkelse:
10.7.1990AL
Verdi: 1

3) Flora
På en steinmolo voksersylarve(Saginasubulata)og saltbendel
(Spergulariamarina). Vevle (1987) nevner den sjeldne arten
dverggyllen(Centauriumpulchellum).

1) Beliggenhetog utforming
Nørholmskilener en 1,5 km lang kil som i nordvestligretning
skjærerseginn i landetca. 12 km sørvestfor Grimstadsentrum.
E 18 passererlangsvestsidenav den indre delen.

5) Verdivurdering
Med E 18 som nærmestenabo, små løsmassestrender
og liten
variasjoni strandvegetasjonen,
blir konklusjonenat den botaniske verdienav området er liten.
77

Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.
059
nina forskningsrapport

Tromøyhar lenge vært kjent som er planterikt område.Tidlige
opplysningerom floraen på Tromøyog Merdøyfinner vi i Blytt
(1840).Av strandplanterfra Merdøynevnerhan bl.a. strandvindel (Calystegiasepium),strandkvann(Angelicaarchangelicassp.
litoralis),strandarve(Honckenyapeoloides),dansk skjørbuksurt
(Cochleariadanica) og sandstarr(Carexarenaria). Axel Arbo
(1875) har utarbeideten fortegnelseover plantersom er funnet
ved Arendal etter Blytt, og fra Tromøy nevner han sodaurt
(Salsola kali) og strandmelde (Atriplex littoralis). Tangvollvegetasjonen på Tromlinga og Gjesøy er undersøkt av
Nordhagen(1940), som har detaljerteanalyserav halofile kveke-s (Agropyro repentis-maritimae).Floraeni skjærgårdenvar
i boogså gjenstandfor Gundersens(1944) hovedfagsoppgave
fra Norskbotaniskforenings ekstanikk. Ekskursjonsreferatene
kursjoneri 1959 og 1973 sier noe om hvorfor øya har tiltrukket
seg botanikere(Wischmann1960, 1974).Hernevnesflere interessante arter fra strendene, bl.a. grisnestarr(Carex distans),
knortestarr(C otrubae), tusengyllen(Centauriumlittorale), ormetunge (Ophioglossum vulgare) og salturt (Salicornia
europaea).

8) Litteratur
Vevle(1987).

4.2.3 Arendal
Arendaler fra 1.1.1992slått sammenmed de tidligerekommunene Hisøy,Moland, Tromøyog Øyestad.Kommunensamlede
areal er i dag 272 km2,og kystlinjaslengdeer 255 km, hvorav
203 er knyttet til øyer.
Det aller meste av strandsonenpå fastlandk langs Tromøysundeti den gamleArendalkommuneer i dag utbygget,og det
er ikke mye tidligereArendalkommunehar igjen av noenlunde
urørtestrandarealer.Det aller mesteav dette finner vi i området
der Tromøybroakommeri land. Underer det gitt en omtale av
den enestestrandasomer igjen i gamleArendalkommune.
M.N. Blytt (1840) har gitt et tidlig bidragtil kunnskapenom floraen i Arendal (se under). Opplysningerom ballastfloraeni
Arendalfinner vi i Ouren(1972).

Kystlinjai den tidligere Øyestadkommunestrekker seg rundt
fra utløpet av Nidelva til nordre deler av
Nedenes-halvøya,
Sømskilen.Den vanligstebergartener grunnfjellsgneis.Kun en
havstrandlokaliteter nærmereundersøkti Øyestad.

De to størsteøyenei tidligere Moland kommuneer Flostadøya
og Tverrøya,som begge har broforbindelsetil fastlandet, og
som dessuten er forbundet med hverandre med bro over
Kilsundet.Denøstligedelenav kommunener sterkt innskåretav
fjorder og kiler.

Arendal
Lokalitetsoversikt
Jf. figur 38.

Damsgaard(1971) har undersøktfloraen på Store Buskjærved
utløpet av Oksfjorden,et område som mange år tidligere var
(1905). Pedersen(1974)har gitt en
undersøktav Engelbrethsen
oversiktoverfloraeni det tidligereAustreMolandHerred.
TidligereTromøykommune,nå en del av Arendal,bestoav hovedøyaTromøy,samt Merdøy,Tromlingaog flere mindreøyer.
Hovedøyaer sterkt innskåret av kiler. Berggrunnenhører til
grunnfjellet, men viktigere for utvikling av strandtyper og
strandvegetasjoner Raetsom krysserde ytre deler av kommunen. Påutsidaav Tromøy,på Tromlingaog Merdøyhar landhevning og bølgevaskingi strandsonenført til dannelseav vide og
med karakteristiskevegetasjonslangstrakterullesteinsstrender
mønstre.Strand- og vegetsjonstypenevi finner her er av de
mest velutvikledefor sin type i Norge. Fra rullesteinsstrendene
skjer det erosjon, transport av materiale bort fra stranda.
Finmaterialetblir avsatt(akkumulert)på stederhvor bølgeenergi, strømhastighetog bølgenesbæreevneer mindre,og det blir
dannet mindresandstrender,som på innsidaav Merdøyog ved
utløpet av Hovekilen.Ensammenfatningav natur-og kulturkvalitetenelangsRaetpå og vedTromøyaer gitt av Sævre(1987).
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Merdøy,Lakseberget-Støflovikbukta
Merdøy,Merdøgård
Narestø,Nordstrand
Moland, Flostadøya,
Moland, Kjenes,Jorunnstadkilen
Moland, Saltrød,Mørefjærkilen
Moland, Saltrød,Ormevikkilen
Moland, Stokken,Strengereid
Tromlinga
Tromøy,Bottsfjorden
Tromøy,Bjelland-Botne
Tromøy,Hove,Spornes- Såta
Tromøy,Hoveskogen
Tromøysundet,Krøgeneskilen
Øyestad,Nedenes,Neset

Verneverdi

5
3
2
1
3
3-4
5 (NR)
1
6
5
3
1
4

•
•

•
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Arendal, Merdøy, Lakseberget-Støflovikbukta
Kart: 1611 IV (Arendal)
UTM:MK 890 762
Undersøkelse4.7.1991
:
Al, KR,SS
Verdi:5

1) Beliggenhetog utforming
Lokalitetenutgjør den østre delen av Merdøy,og den er sterkt
eksponertfor vind og bølgeslag.Navnesettingenpå M711-kartet og det økonomiskekartbladet(1 : 5 000) er ikke samsvarende. Om vi bruker navnenefra det sistnevnte(figur 39), strekker
det omtalte området seg fra Store brekkvateret i øst, over
Laksebergbukta
og Støttavlbuktatil LilleSvartskjæri vest.
2) Vegetasjon
Vegetasjonener sammensattav rullesteinsvegetasjon,
tangvollvegetasjonog strandkratt, alle i meget fine utforminger (figur
40). I tillegg finnes strandbergmed lawegetasjon.

25 km

2a)Vegetasjonstyper
Halofilepollsivaks-s(Scirpustabernaemontani-s)
+
Strandreddik-s(Cakiletummaritimae)++
Tangmelde-s(Atripliceturnlatifolii)++

Figur 38
Undersøktehavstrandlokaliteter
i Arendal.- Investigatedseashore sitesin ArendaL
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Figur 39
Avgrensningenav det verneverdige
området ved Lakseberget-Stedlovikbukta. - Limits of the area at
Lakseberget-Støflovikbukta
that is
judged worthy of beingprotectecL
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Figur 40
Strandkål-s på skjellbank på
Merdøy. - Crambetummaritimae at
shell deposit at Merdøy.

6) Andre, ikke-botaniskeverdier
Området tilhører en endemorenefra Yngre Dryas,og de kvartærgeologiskeverneverdieneer store. Merdøy har en rik insektfauna. Øya inngår som en del av det foreslåtte Raetlandskapsvernområde.

Strandkål-s(Crambetumrnaritimae)++
Strandvortemelk-s(Euphorbiapalustris-s)++
Strandskolm-s(Lathyrusjaponicus-s)++
(Solanumdulcamara-s)+
Slyngsøtvier-s
Strandkvann-s(Angelicalitoralis-s)++
(Silenemaritima-s)++
Strandsmelle-s
Mjødurt-s (Filipendulaulmaria-s)-F+
Hestehavre-s(Arrhenatherumelatius-s)++
Halofile strandrør-s(Phalaridetumarundinacea)+
Kystbergknapp-s(Sedumanglicum-s)++
Strandkratt+++

8) Litteratur
Jansen(1987),Sævre(1987), Vevle(1987).

Arendal, Merdøy, Merdø gård
Kart: 1611 IV (Arendal)
UTM: MK 889 765
4.7.1991 AL, KR,SS
Undersøkelse:
Verdi: 3

2d) Representativitet
Vegetasjonener typisk for velutviklederullesteinsstrender.
4) Påvirkningerog inngrep
Områdeter fritt for tekniske inngrep, og framstår som et lite påvirket og intakt naturområde.Det brukes trolig noe til turgåing,
men vegetasjonener ikke utpreget slitt. Store deler av stranda
og dominert av grus og rullestein.
er ogsåvegetasjonsløs,

1) Beliggenhetog utforming
Lokalitetenligger på nordsida av Merdøy, øst for bebyggelsen,
vest for Store brekkvateret.Substrateter sand som er vasket ut
og seneresortert fra en Yngre Dryasmorene. Lokalitetengrenser i øst til området som er omtalt over (figur 39). Den er mye
mer beskyttetenn områdenepå utsida av Merdøy.

5) Verdivurdering
Velutvikledevegetasjonstyperav denne typen er ikke særligvanlige. Stor variasjonsbreddei vegetasjonstypergjør at området er
klart verneverdig.
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2) Vegetasjon
Utenfor strandafinnes fint utvikledeålegras-enger(Zosteretum
marinae).Den nedredel av stranda(hydrolittoralog nedregeolittoral) er vegetasjonsløs,
mensvi i midtre geolittoral finner fint
utviklede,lave tepper av strandarve-s(Honckenyapeploides-s).
Langsøvregeolittoralfinnes en smalbord av halofile strandrugs (Potentillo-Elymetum).
I øst er sandstrandaavgrensetmot et
rullesteinsbelte,og innimellom steinenefinnes fragmenter av
saltsiv-s(Juncetumgerardii).I kanteninn mot skogenfinnesflerårigedriftvoller.

8) Litteratur
Jansen(1987),Sævre(1987),Vevle(1987).

Arendal, Moland, Flostadøya,Narestø, Nordstrand
Kart: 1612Il (Tvedestrand)
UTM:MK 965 877
Undersøkelse:
11.7.1990AL
Verdi:2

1) Beliggenhetog utforming
Den undersøktelokalitetenliggerinnersti bukta øst for Narestø.
Bygdeveientil Nordstrandpassererbukta på østsida.I strandaer
ei sandstrandmed skjellsandinnblanding
og noe driftmateriale
(tang).

2a) Vegetasjonstyper
Ålegras-s(Zosteretummarinae)+++
Strandarve-s
(Honckenyapeploides-s)+++
Halofilestrandrug-s(Potentillo-Elymetum)
+++
Halofilekveke-s(Agropyretumrepentis-maritimae)
++
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)+
Åkerdylle-s(Sonchusarvensis-s)
+
Halofilestrandrør-s(Phalaridetumarundinacea)+

2) Vegetasjon
Akkumulasjonav tang gir grunnlagfor etableringav tangvollvegetasjon.Ettårigetyper finnesytterst, mensflerkige typer foretrekkerhøyerenivåer(lengerinne i soneringen).

2b) Sonering
Påsandstrand:Ålegras-s> nakensand> strandarve-s> halofile
strandrug-s > halofile kveke-s > slåttemark. Ved rullesteinsstrandi øst:Tang-belte> vegetasjonsfrittrullesteinsbelte
(4 m) >
saltsiv-s(3 m) > strandrør-s(2 m) > løvskogmed søtkirsebær
(Prunusavium),ask (Fraxinusexcelsior),rogn (Sorbusaucuparia)
m.fl.

2a) Vegetasjonstyper
Strandreddik-s
(Cakiletummaritimae)++
Halofilekveke-s(Agropyretumrepentis-maritimae)
++
Halofilestrandvindel-s(Convolvuletumsepii-maritimae)++
Mjødurt-s(Filipendulaulmaria-s)++
2b) Sonering
Det er ingenklarsonering,da vegetasjonstypenstår
e ved sidenav
hverandrelangsstranda.Dettekanskyldesat vegetasjonsutviklingen tidligerehar vært forstyrret.Soneringen
videreinnoverer brutt
av en røysav rydningsstein
somliggerparalleltmedstrandlinja.

4) Påvirkninger
og inngrep
Strandarve-mattene
brukessom underlagfor solbadere,og vegetasjonener tydelig nedslitt.To moloerstår vinkelrett på stranda, og det er mulig at dette demper tangakkumulasjonenpå
land. Dette kan væreforklaringenpå at tangvollvegetasjonen
er
lite utviklet på denne delen av stranda,og at det i stedeter utviklet småstrandeng-fragmenter.

2c) Dynamikk
Bak rydningsrøysahar det muligensvært dyrket, men feltet
overgrosnå av burot (Artemisiavulgaris).Ask (Fraxinusexcelsior)
er på vei utover i soneringen.Mjødurt (Filipendulaulmaria) er
ogsåtallrik, og den har trolig tatt seg kraftig opp etter at beite
og/ellerslått for lengsthar opphørt.

5) Verdivurdering
Strandaer først og fremst et friluftsområde,og det har en funksjon for båtfolk som bruker den som landingsplass,
til båtopptrekk, m.m. De få vegetasjonstypener
e fint utviklet, men variasjonen er liten, og flere typer som ofte finnes på denne typen
strender mangler.Vi anser likevelstrandasom lokalt verneverdig, da det ikke lenger finnes mange av denne typen strender
på Sørlandet.

3) Flora
I veiskråningenned mot strandafinner vi arter som strandløk
(Alliumvineale),nesleklokke(Campanulatrachelium),stormaure
(Galium mollugo), gulmaure (G. verum), blodstorkenebb
(Geraniumsanguineum),bergmynte(Origanumvulgare),krabbekløver(Trifoliumcampestre)og tofrøvikke(Viciahirsuta).

6) Andre, ikke-botaniskeverdier
Stedet har stor kulturhistoriskverdi. Det inngår som en del av
det foreslåtteRaetlandskapsvernområde.

4) Påvirkningerog inngrep
Likeved (på vestsida)ligger kai og sjøhus.
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3) Flora
I veikantenpå nordvestsidafinnes en artsrikflora med regionalt
karakteristiskearter som hvitdodre(Berteroaincana),takhaukeskjegg (Crepis tectorum), blodstorkenebb(Geranium sanguimontana), bergmynte(Origanum vulneum), blåmunke(.1asione
gare) og firfrøvikke(Viciatetrasperma).

5) Verdivurdering
Strandaer for liten til å væreverneaktuell.Den kan kanskjeremed hjemmeli Plan-og bygningsloguleressom spesialområde
ven for å hindreutfylling eller andreinngrepsom radikaltvil endre densnåværendestatus.
6) Andre, ikke-botaniskeverdier
Strandabrukessomlokal badestrand.

4) Påvirkningerog inngrep
Et gammelt,nedlagt sagbrukligger innersti kilen.

8) Litteratur
Vevle(1987).

5) Verdivurdering
som vanligvis
er små, og vegetasjonstypene
Løsmassestrendene
er knyttet til disseer derfor lite utviklet.Variasjonener liten i utgangspunktet,men blir ennå mindreetter hvert som takrør ekspandererog gjør det uleveligfor det mesteannet. De botaniser små.
ke verneinteressene

Arendal, Moland, Kjenes,Jorunnstadkilen
Kart: 161211(Tvedestrand)
UTM:Mk 953 888
11.7.1990AL
Undersøkelse:
Verdi: 1

Arendal, Moland, Saltrød,Mørefjærkilen
Kart: 1611IV (Arendal)
UTM:MK 909 840
8.7.1990 AL
Undersøkelse:
Verdi:3

1) Beliggenhetog utforming
Jorunnstadfjordener en 1 km lang, nord-sør-gåendekil som i
sør er beskyttetav Flostadøya.Dener omgitt av furukleddeåsryggersom går heller bratt ned mot sjøen.Den indre delen av
kilener undersøkt,da det her er mestløsmassestrender.

1) Beliggenhetog utforming
Den undersøktelokaliteten er en mellomstorkil på nordsidaav
riksvei410 øst for Arendal(figur 41).

2) Vegetasjon
Vegetasjonenbestårav undervannseng,strandsumpog strandeng. Furuskogenstår tett ned mot sjøenrundt det mesteav kilen. Brattestrandberger den vanligstestrandtypen,mens mindre leirstrenderfinnes i små viker. Ålegras(Zosteramarina) ser
ikke ut til å trivessærliggodt, da den er overgroddmed slamog
bakteriekolonier.De fleste bladskuddenevar grå, bare noen få
var grønne, og plantenemå ha problemer med fotosyntesen.
Om ikke denne tilstanden blir forbedret vil antagelig ålegrasengeneforsvinne,noe som også vil være et tap for fuglelivet i
området(grasenderog svanerbeiterpå ålegras).

2) Vegetasjon
Vegetasjonener dominert av strandsump.
2a) Vegetasjonstyper
Halofilepollsivaks-s(Scirpustabernaemontani-s)++
(Scirpetummaritimae)+++
Havsivaks-s
Halofiletakrør-s(Phragmitesaustralis-s)++
Halofilestrandvindel-s(Convolvuletumsepii-maritimum)++
++
Halofilekveke-s(Agropyretumrepentis-maritimae)
Mjødurt-s(Filipendulaulmaria-s)+++

2a)Vegetasjonstyper
Ålegras-s(Zosteretummarinae)++
Havstarr-s(Caricetumpaleacea)+
Halofiletakrør-s(Phragmitesaustratis-s)+
++
Halofilekveke-s(Agropyretumrepentis-maritimae)

2b) Sonering
/ havsivaks-s> halofile kveke-s> halofile strandvinPollsivaks-s
del-s> halofilemjødurt-s> vei.
4) Påvirkningerog inngrep
Vei og bebyggelsefinnes nær strandkanten,men uten at vesentligedeler av sumpener berørt. I den ytre delen av kilen finnes kaiplassfor 20-30 båter. Noe stein og jord er blitt dumpa i
strandkantenpå østsida.

2c) Dynamikk
og inn
bådeut i hydrolittoral
ekspanderer
australis)
Takrør(Phragmites
Deartenesomblir
mot land,hvordenovertari fastmarks-strandeng.
nr(Festuca
rødsvingel
(Agrostisstolonifera),
trengttilbakeer ktypkvein
(alux maritima),saltsiv(Juncusgerattlii),strandkjembra),strandkryp
maritimum).
(Triglochin
pe(Plantagomaritima)og fjæresauløk
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5) Verdivurdering
Vi finner her en mellomstorbrakkvannssump
med velutvikletvegetasjon.Områdethar lokalverneverdi.
7) Skjøtsel
Kilen er sårbaroverfor tilførsel av kloakk og gjødsel,og for å
unngåvidereeutrofieringog gjengroinger det nødvendigå fjerne eventuelleutslipp. Å dempevidereeutrofieringvil ikke bare
være i naturvernetsinteresse,men i stor grad ogsågjøre forholdene mertriveligefor beboerneog brukerneav kilen.

Arendal, Moland, Saltrød,Ormevikkilen
Kart: 1611 1V(Arendal)
UTM: MK 903 828
Undersøkt:8.7.1990AL
Verdi:3-4
1) Beliggenhetog utforming
Området er en grunn brakkvannspollmed sterk grad av gjengroing langs kantene,særlig i sør. Pollener uvanlig godt beskyttet, og har utløp mot sjøen(Bråtebukta)langsen smalbekk
i nordøst(figur42).
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Figur 41
Avgrensningenav det verneverdigeområdet i Mørefjærkilen.Limits of the area at Mørefjærkilenthat is judged worthy of
beingprotected.
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Figur 42
Avgrensningenav det verneverdigeområdet i Ormevikkilen.Limits of the area at Ormevikkilenthat is judged worthy of
being protected.
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ratur i vannet skapergunstigeforhold for plantevekst,og det
har etter hvert utviklet seg en uvanlig frodig sumpvegetasjon.
Det skjer en "forlandingsprosess"hvor stadig mindre deler av
vannspeiletforblir åpent.

2) Vegetasjon
er
er frodig .og velutviklet.Vannvegetasjonen
Kantvegetasjonen
dominert av grønnalger,og i åpne parti i den sørligedelen av
sumpenfinnes planofytter (frittflytende vannplanter)i form av
er strandandmat-matter.De dominerendevegetasjonstypene
eng og strandsump. Det mesteav pollen er omgitt av løvskog,
med dominansav svartor(Alnusglutinosa)i de fuktige partiene
nærmestvannet.

2e) Representativitet
Området er et fint eksempelpå en sørlandskstrandsump,av
den typen som ikke er fullstendig overgrodd av takrør
(Phragmitesaustralis).I tillegg er det noe uvanligmed stort innslagav bredt dunkjevle(Typhalatifolia).

Den viktigste økologiskegradienten innenfor området er bestemt av varierendefuktighet i jordsmonnet. Heleområdet er
sterkt beskyttet,såvindpåvirkningbetyr lite for differensieringen
betyr myei perioder
i plantedekket.Enfaktor somsannsynligvis
med høyvanner saltpåvirkningen.Pollenblir trolig bare tilført
sjøvannved springflo og ved sterk østavind.Selvom saltvann
bare blir tilført ved springflo, er denne faktoren likevelav stor
betydningfor utformingen av områdetsartsinventar,siden de
fakultativehalofytteneutgjør et hovedelementi floraen.
2a)Vegetasjonstyper
Andmat-s(Lemnaminor-s)++
(Scirpetummaritimae)+++
Havsivaks-s
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)++
Bredtdunkjevle-s(Typhalatifolia-s)++
Mjødurt-s(Filipendulaulmaria-s)++
+++
(Lycopo-Alnetum)
Svartorstrandskog
2b) Sonering
Den enklesteog mestvanligesoneringfra åpent vann inn mot
skogen er slik: havsivaks-s> havstarr-s> svartorstrandskog.
Særligi sør blir antallet plantesamfunnhøyere,og vegetasjonsmosaikkentilsvarendemer variert Her finner vi eksemplerpå
alle de plantesamfunnsom er registrerti hele området,og noe
finnesikke.
enkelt soneringsmønster
I den nordvestredelen av pollen er soneringensterkt forstyrret
av dreneringsgrøfterog tidligere graving. Dette har resulterti
og tørrere forhold i den øvre delen av
laveregrunnvannsstand
jordsmonnet. I vegetasjonenhar dette favorisertoppblomstring
av kveke (E4ftrigiarepens)på bekostning av den opprinnelige
strandeng-og sumpvegetasjonen.I denne delen av pollen er
hvor
havsivaksi dag hovedsakeligknyttet til dreneringsgrøftene,
den dannertette bestander.
2d) Dynamikk
I den nordredelenav pollenhar den omtalte dreneringenført til
en utviklingfra sump og strandengtil fastmark. Heleden sørlige delenav pollener uforstyrretav tekniskeinngrep,men heller
stabilt. Høy gjennomsnittstempeikke her er vegetasjonsbildet
84

3) Flora
De spesielleøkologiskeforholdene i pollen (liten vindeksponering, periodisksaltvannstilførselog høy vanntemperatur)gjenspeilesogså i floraen. Fakultativehalofytter (arter som opptrer
på havstrand,men som ikke er eksklusivtknyttet til salinesubstrat) dominerer,men innslagetav arter som normalt er knyttet
til ferskvann er også påfallende. Forekomstenav andmat
(Lemnaminor) og bredt dunkjevle(Typhalatifolia),tildels i rikelig mengdeog side om side med typiske havstrandplantersom
havstarr(Carexpaleacea)og havsivaks(Scirpusmaritimus),er
spesielt. Lignendesammensetningerer også observertandre
steder langs Sørlandskysten,selv om mønsteret ikke opptrer
hyppig. Likevelkan en si at fenomeneter typisksørlandsk.Noe
tilsvarendeer overhodet ikke representertpå Vestlandeteller
lenger nord i landet. Det vil derfor være av stor interesseå ta
vare på noen få av dissesørligeutformingeneav brakkvannssumper.
4) Påvirkningog inngrep
Området ligger på innsidenav riksvei410 mellom Arendal og
Saltrød. Den lette adkomstenhar ogsåmedførtat den naturlige
vegetasjonener berørt, stedvisogså ganske markant Særlig
gjelder dette i den nordre delen av pollen, hvor det er drenert.
Dennedelen er, som naturområde,også skjemmetav en skytebane. En kan likevelstille spørsmålom hvor lengeskytebanen
kan forbli i drift så nær boligområdersom den er. Et lite område mellom riksveienog pollen er forstyrret av en skjemmende
fylling med tilhørendeindustriavfall.StatensForurensningstilsyn
skal være oppmerksompå saken. Under alle omstendigheter
bør dette fjernessnarestmulig. Det utgjør et lite hyggeligog
elementi nærmiljøet. Den mestinteressanlite trivselsskapende
te delen av pollen er den sørligedelen. Denneer ikke påvirket
av tekniskeinngrep,og vegetasjonenher befinnerseg nær det
en vil kallenaturtilstand.
5) Verdivurdering
gjør at områDen spesielleutformingen av sumpvegetasjonen
det har verdi som typeområdefor sørlandskebrakkvannspoller.
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Denne naturtypen er utformet bare i denne delen av landet.
Området er klart verneverdig.En eventuellutbygging av småbåthavni pollen vil krevemudring og utfylling i de omkringliggendevåtmarkene.Verneverdienav områdetvil i så fall bli ødelagt, og fra et naturvernsynspunkt
er dette en lite ønskeligsituasjon.

2d) Representativitet
Vegetasjonener typiskfor strandenger,men den har innslagav
sjeldnearter.
3) Flora
Grunnentil at lokaliteten ble oppsøkt er at den er kjent som
voksestedfor den sterktsørligeog sjeldnearten vipestarr(Carex
extensa)(Økland& Økland 1988). Under sitt besøk26. og 28.
august 1985 fant de vipestarrinnenforto delområder.I det ene
registrertede ca. 150 fertile skuddspreddover 2 mindre delpopulasjoner,i det andre registrertede ca. 400 fertile skudd fordelt på 7-10 delpopulasjoner.Fem år senere(1990) kunne jeg
etter grundig leting på nøyaktigsammested (somvar anvistpå
kart i stor målestokk)oppsummereat det da bare var ett fertilt
eksemplarav vipestarrigjen (figur 43). Hva denne dramatiske
tilbakegangenkan skyldeser vanskeligå si. Det var i alle fall
ikke ekspansjonav takrør (Phragmitesaustralis),slik vi har registret andre steder, f.eks. på Skåtøyutenfor Kragerø.Økland &
Øklandsdelområde2 (med400 fertile skudd)var i 1990 forstyrret av tråkk og beiting av gjessog grasender.Vi vet at svaner
kan gjøre kraftig innhogg i plantepopulasjoner(se omtale av
Vinjekileni Bamble,Lundberg& Rydgren1994),og selvom det
kan værevanskeligå tro at fuglebeiteskulleha en så dramatisk
effekt, er det vanskeligå finne en annentroverdigforklaring.Da
skuddbygningenhos vipestarrer egenartetsammenlignetmed
andrestarr og gras, kan det tenkesat beitendefugl har funnet
den spesieltattraktiv sommat.

6) Andre,ikke-botaniskeverdier
Det er stadfestet reguleringsplan(under omregulering) med
byggingav avkjørsel1 kryssi og ved kanten av tjernet. Dersom
denneplanenennå ikke er satt ut i livet,er det nå god grunn til
å ta den fram igjen, for å se om det er mulig å ta hensyntil de
verneverdiene
som nå er dokumentertfor området.
8) Litteratur
Vevle(1987).

Arendal,Moland, Stokken,Strengereid
Kart: 1612II (Tvedestrand)
UTM:MK 935 874
Undersøkelse:
9.7.1990AL
Verdi:?
1) Beliggenhetog utforming
Lokalitetenligger godt beskytteti den indre, nordvestredel av
Strengereidkilen.
Småstrandengerer omgitt av knauser,og ute
i kilendemperøyerog holmereffektenav vind og bølger.

1indre deler av strandengavokserden sørøstligearten tettstarr
(Carexspicata).

2) Vegetasjon
Vegetasjonener sammensattav småstrandengerog strandsumper.

4) Påvirkningerog inngrep
På sørsidaav vågen er strandengakraftig nedbeitet av sau, og
den er preget av slitasje.Det enestesom blomstret under vårt
besøkvar gåsemure(Potentillaanserina).Havsivaks(Scirpusmaritimus),som stårvesentligvåtere,var derimot ikke beitet.

2a)Vegetasjonstyper
Havsivaks-s
(Scirpetummaritimae)++
Halofiletakrør-s(Phragmitesaustralis-s)+
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)++
Halofilerødsvingel-s(Festucarubra-s)+++
Tangmelde-s(Atriplicetumlatifolii) ++
Skjørbuksurt-s
(Cochleariaofficinalis-s)+

5) Verdivurdering
Om tilstandenhaddevært slik Økland& Økland(1988) beskrev
den fra 1985, ville området vært klart verneverdig.Formålet
med deresverneforslagvar å sikreen viktig forekomstav en nasjonalt sjeldenog sårbarstrandplante.Den dramatisketilbakegangen for arten gjør at verneverdien v området blir usikker
(derfor spørsmålstegneti oppstillingenøverst).Tilbakegangen
for vipestarrer så oppsiktsvekkendeat bestandsutviklingenmå
kontrolleresigjen, før vi kan si noe sikkert om tilbakegangener
permanenteller om tilstandeni 1990 skyltesspesieltugunstige
forhold det året.

2b) Sonering
Saltsiv-s> halofile rødsvingel-s> tangmelde-s> skjørbuksurt-s
> eikekratt.
2c) Dynamikk
Takrør(Phragmitesaustralis)har ennåen beskjedenrolle i de indre deler av kilen, men den er i ekspansjonog går inn i eldre
strandengerav saltsiv-rødsvingel-typen.
85

Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.
nina forskningsrapport059

Figur 43
Vipestarrer lett kjenneligmed sine
lange støtteblader.- Carex extensa
is easily recognized by its long
bracts.

Tangvollene kan bli minst 1,5 m høye (Moen 1982).
Vegetasjonen i tangvollene på Tromlinga er undersøkt av
Nordhagen(1940), som gir detaljerte opplysningerom artssammensetningeni flerårige driftvollsamfunn.

6) Andre, ikke-botaniskeverdier
lokaliteten er avmerketsom et viktig strand- og våtmarksområde i kommuneplanen.
8) Litteratur
Økland & Økland(1988).

3) Flora
aquatica)og
Ved den sørligedelen av øya finnes firling (Crassula
liten vasskrans(Zanichelliapalustris)(Vevle1987),som begge er
sjeldnearter. I en inntørket dam sørvestpå øya vokserpollsivaks
(Scirpustabernaemontani).I strandengenesøvre geolittoral (indre del) er den sørlige,varmekjærearten grisnestarr(Carexdismarina)fotans)vanlig (figur 44), menssaltbendel(Spergularia
rekommer lenger ute i soneringen. Sylarve(Saginasubulata)
vokserpå strandberg. Sandstarr(Carexarenaria)er vanlig i tørrbakker, også utenfor det vi vanligvis rekner for strandsonen.
Vevle (1987) oppgir at det på en holme i Tromøysundetskal
være kjent saftmelde (Suaedamaritima)og den nordlige arten
grusstarr(Carexglareosa).

Arendal, Tromlinga
Kart: 1611 1(Tromøy)
UTM: MK 94 81
4.7.1991 AL, KR,SS
Undersøkelse:
Vernestatus:Naturreservatog fuglelivsfredningfra 7.5.1982
Verdi: 5
1) Beliggenhetog utforming
Øya ligger som en langstrakt, beskyttende karm på utsida av
Tromøy,og er ca. 2 km lang. Den bestårav berg, delvisoverlagt
av mektige rullesteinsåser(fra Yngre Dryas).På innsida finnes
strandengerog sandstrender.

4) Påvirkningerog inngrep
Beitepåvirkerstrandengeneog tørrengeneinne på øya,menssolDettegjør at sandstrandvebaderneer mestglad i sandstrendene.
getasjonener sterkt nedslittpga. solbading.Dette kommerbLa.til
uttrykk ved at strandrug (Elymusarenarius)og strandarve
peploides),som begge spilleren vesentligrolle i den
(Honckenya

2) Vegetasjon
Indre deler av øya består av tørrenger og einerkratt. Utsida er
for eksponerttil at det blir utviklet sammenhengendestrandvegetasjon, men på innsida finnes tangvoller og strandenger.
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Figur 44
Den sørlige,varmekjærearten grisnestarr er vanlig i indre deler av
strandengerpå Tromlinga. - The
southern, thermophilous species
Carex distans is common in inner
parts of salt marshesat Tromlinga.

naturlige vegetasjonenher, er betydelig reduserte.Gåsemure
(Potentillaanserina)klarerseg bedre,da den har en flattrykt,krymenfor myetråkk og slitasjehindrerden i å
pendeskuddbygning,
blomstre.Denklarerseglikevelvedvegetativspredning.

da det vil medføre gjengroing og større innslag av einer
(Juniperuscommunis).Om beitepressethaddevært noe mindre,
ville erosjonenblitt dempet,og vegetasjonenville hatt et frodigere preg.

5) Verdivurdering
De botanisk mest verneverdigedelene av Tromlingasyneså
være i sørvest(Vevle1987). I de andre deleneav øya er sandstrenderog strandengersmå og sværtnedslitt.Dersomdet viser
segat statusfor de sjeldneartene i sørvester god, kan det være
innenfor det eksisteaktuelt å opprette plantefredningsområde
rende naturreservatet.

8) Litteratur
Nordhagen (1940), Damsgaard(1972), Moen (1982, s. 35),
(1987), Sævre(1987), Vevle
Jansen(1987), Prøsch-Danielsen
(1987).

Arendal, Tromøy, Bottsfjorden
Kart: 1611 I (Tromøy)
UTM: MK 923 810
10.7.1990AL
Undersøkelse:
Verdi: 1

6) Andre,ikke-botaniskeverdier
fra Yngre Dryasgjør at de kvartærgeoloMektigerullesteinsåser
er store. Den nordredelen av øya er fredet
giskeverneverdiene
som fuglefredningsområde,den sørligedelen som våtmarksreservat.Heleøyaer mye brukt av båtfolk. Øyabrukestil sauebeite. Det finnes flere fornminner (gravrøyser).Hele øya inngår i
og den er en del av det foreslåtteRaetlandSkjærgårdsparken,
råde.
skapsvernom

1) Beliggenhetog utforming
Bottsfjordenskjærerseginn i Tromøyasøstsidei vestligretning.
Den er knapt 2 km lang. Det er den innerstedelen som er undersøkt.
2) Vegetasjon
Vegetasjonener sammensattav strandsumperog strandenger,
som begge dekkersmå arealer.Det ble ikke observertunder-

7) Skjøtsel
på øya syneså være i overkantav det vegetasjonen
Beitepresset
kan tåle. Fullstendigopphør av beite er derimot ikke ønskelig,
87
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vannsenger.Rundt kilen finnes tørre strandbergmed noe varmekjærearter.

s'‘‘C3

2a) Vegetasjonstyper
Havstarr-s(Caricetumpaleacea)++
Havsivaks-s
(Scirpetummaritimae)++
Halofiletakrør-s(Phragmites
australis-s)+
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)++
Åkerdylle-s(Sonchusantensis-s)
+
Tangmelde-s(Atriplicetumlatifolii)+
Blodstorkenebb-s
(Geranietumsanguinei)+
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2b) Sonering
Havsivaks-s
> saltsiv-s> åkerdylle-s> tangmelde-s> eikeskog.

1

18/0

LIII e

18/3 I

3) Flora
Strandbergene
er sværttørre, og floraener sammensattav regionalt vanlige arter, som f.eks. blåmunke (Jasionemontana).
Strandløk(Alliumvineale)er et typiskinnslag.

18/7

4) Påvirkninger
og inngrep
Det ligger noen få hytter ved den indre delen av Bottsfjorden,
men ellerser lokalitetenlite påvirket.
5) Verdivurdering
Løsmassestrendene
dekker små arealer,og vegetasjonstypene
er av standardtyper.De botaniskeverdieneer små.

Arendal, Tromøy, Bjelland- Botne
Kart: 1611 (Tromøy)
UTM:MK 938 803
Undersøkelse:
9-10.7.1990
Verdi:6

UkseskJar

0
100
L=t=t=t;

200 m

Figur 45

1) Beliggenhetog utforming
Lokalitetener en del av en mektig rullesteinsmorene
fra Yngre
Dryas,avgrenseti nordav Botstangen
vedinnløpettil Bottsfjorden,
i sør ved Bjellandsskjera
(ved Bjellandstranda),
se figur 45.
Strendeneer sterkteksponerte,
og rullesteinsmorenen
er sterktutvasket.Flerestederfinnesstoreblåskjellbanker,
og noenav disseer
bevokstmed strandkål(Crambemaritima).Strandvegetasjonen
er
tangpåvirket,
og strandkratteti baklandeter vindslitt.

Avgrensningenav det verneverdige
områdetvedBjelland-Botne.
- Limits of the area at Bjelland-Botnethat is judged worthy of
beingprotected.

2) Vegetasjon
Vegetasjonenlangs rullesteinsstranda
er ikke heldekkende(figur 46), men er knyttet til steder der det akkumulerestang.
Mengdenav tang og hvor ofte det akkumulerestang er av betydning for hvilkenvegetasjonstype
som utvikles. På grunn av
88
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Figur46
Rullesteinsstrand
ved Bjellandstranda
med vegatasjonsmosaikkav tangvoll, strandsump, rullesteinsstrandvegetasjonog strandkratt.
Boulder beach at Bjellandstranda
with a vegetationmosaicwith driftwall, maritime swamp, boulder
beach vegetation, and maritime
scrub.

sterk vindeksponering,er all vegetasjonlav og nestenkrypende.
De dominerendevegetasjonstypene
er flerårige tangvollsamfunn, innenfor det kompleksetsom Nordhagen(1940) i sin tid
kalte Agropyro-Rumicion
crispi.Gåsemure-s
(Potentillaanserinas) og åkerdylle-s(Sonchusarvensis-s)
er "umodne" vegetasjonstyper som utviklespå stederder tangtilføringener noe tilfeldig,
og kanskjeikke årviss.Strandarve-s
(Honckenyapeploides-s)er
knyttet til grusbanker.
De andre vegetasjonstypene
i dennegruppen er knyttet til steder med rullestein.Steinenefungerersom tangfeller, og de gir
en brukbarstabilitetfor de flerårigeplantenesom prøverå finne
feste her. I øvre geolittoral utviklessvaktnitrofile vegetasjonstyper som halofile mjødurt-s(Filipendulaulmaria-s)og strandrør-s
(Phalandetumarundinacea).I baklandetvokserstrandkratt dominert av slåpetorn(Prunusspinosa)i en kant foran furuskogen.
Et vanlig samfunn på epilittorale berg er blodstorkenebb-s
(Geranietumsanguinei).
Ved foten av utstikkendenes samlesdet opp store mengder
tang. Dette skulle normalt føre til utvikling av ettårige tangvollsamfunn, bl.a. med strandmelde(Atriplexlittoralis). Dennefinnes i området, men er knapt samfunnsdannende,
da den bare
finnes som enkelteksemplarer.
Nesene,kanskjeogså tarevollene, fører til 'at bølgeneserosjonskraftblir mindreenn ellerslangs
stranda,og det blir utvikletvegetasjonstyper
som vi ellersfinner

i strandsumper.Den vanligstetypen er havsivaks-s(Scirpetum
maritimae), men havstarr-s(Caricetumpaleacea)forekommer
også.Herog der finnesfragmenterav strandeng.
2a)Vegetasjonstyper
Havsivaks-s
(Scirpetummaritimae)++
Havstarr-s(Caricetumpaleacea)+
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)+
Strandarve-s
(Honckenyapeploides-s)++
Gåsemure-s
(Potentillaanserina-s)
++
Strandkål-s(Crambetummaritimae)++
Strandkvann-s
(Angelicalitoralis-s)+++
Halofilestrandrug-s(Potentillo-Elymetum)
+++
Åkerdylle-s(Sonchusatvensis-s)
++
Halofilestrandvindel-s(Convolvuletumsepii-maritimae)
++
Kattehale-s(Lythrumsalicaria-s)
++
Mjødurt-s(Filipendulaulmaria-s)++
Halofilestrandrør-s(Phalaridetum
arundinacea)+
Stornesle-s
(Urticadioica-s)+
Blodstorkenebb-s
(Geranietumsanguinei)+
Einer-s(Juniperuscommunis-s)
Slåpetorn-s(Prunusspinosa-s)+++
2b) Sonering
Flereforskjelligesoneringsvarianter
finnes. Et eksempel:Naken
rullesteinmed tangrestermellomsteinene> halofilestrandrug-s
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og bestårav utvasketrullesteinsdel av en Yngre Dryas-morene,
strand,ca. 2 km lang. Den er del av den sammeendemorenen
som vi finner på lokalitetene Bjelland-Botneog Hoveskogen,
som beggeer omtalt henholdsvisforan og lengerbak.

> strandvindel-s> åpen sone med spredtebuskerav nyperose
(Rosasp.),slåpetorn(Prunusspinosa),selje(Salixcaprea),søtkirsebær(Prunusavium)o.a. > furuskog.
2d) Representativitet
og veOmrådeter representativtfor mektigerullesteinsstrender,
er megetfint utviklet. Strandområdetrepresengetasjonstypene
terer et av de størsteog mestvelutvikledeeksemplenepå denne
naturtypeni Norge.

2) Vegetasjon
uten
Somvanligpå slikestederer det mesteav rullesteinsstranda
plantedekke.Påstedermedtangakkumulasjon
sammenhengende
Påmer beskyttedesteblir det utvikletflerådgetangvollsamfunn.
(Scirpetummaritimae),
der finnesstrandsurnpi form av havsivaks-s
på rullesteinsstrenStrandsumpvegetasjon
jf. også Bjelland-Botne.
er aleneom i Norge.
der er et fenomensomSkagerakkysten

3) Flora
Floraeninneholderarter som er typiske for rullesteinsstrender
og strandkratt.I tillegg til de artenesomalt er nevnt, kan vi nevne beitestarr(Carexoederissp.oeden), knortestarr(C. otrubae)
og strandbalderbrå(Matricariamaritima).

I epilittoral sone finnes kantsamfunn med blodstorkenebb-s
(Geranietumsanguinei)og slåpetorn-kratt(Prunus spinosa-s)
som en overgangtil furuskogenbak. Noenstederhar sterk vind
skapt åpninger i skogen,og det er utviklet lyngheidominert av
røsslyng(Callunavulgaris),med innslagav einer(Juniperuscommunis) og krekling (Empetrum nigrum). Alle dvergbuskeneer
svært tettvokste, trolig en tilpasningtil sterk vind. I feltsjiktet i
heieneinngår rødsvingel(Festucarubra), sandstarr(Carexarenaria), kattefot (Antennaria dioica), tiriltunge (Lotus corniculatus)
og krypendevivendel(Lonicerapericlymenum).

4) Påvirkningerog inngrep
Områdetbrukesnoe til turgåing,og det fjerneskanskjenoe stein
fra delerav stranda,menellerser denfri for tekniskeinngrep.
5) Verdivurdering
I dette området finner vi en av de størsterullesteinsstrendene
med tilhørendevegetasjoni Norge.Variasjoneni vegetasjonstyper er uvanligstor og fullstendig.De botaniskeverdieneer betylenger
delige. En liknendetype finnes ved Hove(Spornes-Såta),
rullesteinsbare
det
er
Sør-Norge
i
vest på Tromøya,men ellers
strendenepå Mølen i Brunlanes(Larvik)og på Jærensom kan
målesegmed denne.Områdeter internasjonaltverneverdig.

Småtørrbakkerfinnes i mosaikkmed lynghei.Her inngår bl.a.
sandarve(Arenariaserpyllifolia),tranehals(Erodiumcicutarium),
hårsveve(Hieraciumpilosella)og sølvmure(Potentillaargentea).

6) Andre, ikke-botaniskeverdier
er betydelige (Jansen
De kvartærgeologiskeverneinteressene
1987).Områdeter ogsåkjent som en god insekt-lokalitet(særlig
sommerfugler),og det har et rikt fugleliv, særlig i trekktiden.
OmrådetliggerinnenfordetforeslåtteRaetlandskapsvernområde.
8) Litteratur
Jansen(1987),Sævre(1987).

2a)Vegetasjonstyper
(Scirpetummarimimae)++
Havsivaks-s
(Lathyrusjaponicus-s)+++
Strandskolm-s
Strandkål-s(Crambetummaritimae)++
Åkerdylle-s(Sonchusarvensis-s)++
++
Halofilestrandrug-s(Potentillo-Elymetum)
++
Halofilestrandvindel-s(Convolvuletumsepii-maritimae)
(Geranietumsanguinei)+
Blodstorkenebb-s
Slåpetorn-s(Prunusspinosa-s)+++
2b) Sonering
følger rekkefølgensom er angitt for
Et typisk soneringsmønster
registrertevegetasjonstyper.

Arendal, Tromøy, Hove, Spornes- Såta
Kart: 16111(Tromøy)
UTM:MK 918 784
8.7.1990AL
Undersøkelse:
Verdi: 5

4) Påvirkningerog inngrep
brukesnoe til turgåing.Undermitt besøkobserverStrandområdet
te jeg folk sombarvekkfotballstorerullesteini bæreposer!Detteer
da
nok et fenomensom ikkeer såhelt uvanligi rullesteinsområder,
steinener populærsomkantsteini hager.Dersomområdetblir vergjøreoppmerksompå at rullesteinet, kan en på opplysningsskilt
nen kommerfleretil undringog gledeom denfår liggeder dener.

1) Beliggenhetog utforming
Lokalitetenligger på utsidaav Tromøya,sørvestfor skytebanen
på Hove. I nordøst er den avgrenset av Spornes innenfor
i sørvestav nesetSåta(figur 47). Områdeter en
Spornesskjera,
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Figur 47
Avgrensningenav det verneverdigeområdet ved Spornes-Såta.- Limits of the area at Spornes-Såtathat is judged worthy of being protected.

5) Verdivurdering
Hovestrandaer et fint eksempelpå en velutviklet rullesteinsstrandmed tilhørendevegetasjonstyper.
Områdeter klart verneverdig, men variasjoneni vegetasjonstyper
er noe mindre enn
på på den noe større, men ellers tilsvarendestranda mellom
Bjellandog Botne,et par km mot nordøst.

Arendal, Tromøy, Hoveskogen
Kart: 1611 IV (Arendal)
UTM:MK 898 773
Undersøkelse:
8.7.1990AL
Verdi:3

1) Beliggenhetog utforming
Det undersøkteområdet utgjør løsmassestrendene
på beggesider av Hoveskogen,fra campingplassenpå nordsida ved
Hovekilen,langssundet mot Gjesøyaog rundt pyntentil utsida
av Tromøy(figur 48). Vi finner her en blandingav sandstrender
og rullesteinsstrender.

6) Andre, ikke-botaniskeverdier
Områdeter en del av Ra-morenenpå utsidaav Tromøya,og utgjør et kvartærgeologisksvært interessantområde. Det inngår
som en del av det foreslåtteRaetlandskapsvernområde.
8) Litteratur
Jansen(1987),Sævre(1987).

2) Vegetasjon
Utsidaav Hoveskogener sterkt eksponertfor vind og bølgeslag,
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Figur 48
Avgrensningenav det verneverdige
området ved Hoveskogen.- Limits
of the area at Hoveskogenthat is
judged worthy of beingprotected.

Utsida av Hoveskogener ekstremt eksponert.Overgangenfra
strandatil skogener skarp,og de ytterstefurutrærneer flattrykte og vindskjeve.Furua slår ut jordløpere, og det fører til at
mangeav furutrærnehar størrehorisontalenn vertikalutbredelse.

og vegetasjonener tydelig merket av og tilpasset dette.
Substrateter rullestein,og det meste av strandaer uten sammenhengendeplantedekke.På steder med tangresterfinnes
flerårig tangvollvegetasjon.På innsida av Hoveskogener sedimentasjonsforholdene
helt annerledes,og strendeneer mer beskyttet.Det dominerendesubstrateter sand.

På tørre enger og bakker på utsida finner vi flerårsknavel
(Sderanthusperennis),lodnefaks(Bromushordeaceus),gulmaure (Galium verum), rødknapp (Knautia arvensis), fjærekoll
(Armeriamaritima),sølvmure(Potentillaargentea)og harekløver
(Trifolium arvense).På steder med mye slitasjeer dvergsmyle
(Aira praecox) vanlig (et fenomen som også et omtalt fra
Listastrendene,
se foran). Dissetørrengeneer svært nedslitt og
floristiskutarmet.

Strandreddik-s(Cakiletummaritimae) finnes på fin sand med
mye blåskjellrester.På slikt substrat kan en også finne strandmelde-s(Atriplicetum littoralis), men dette samfunnetopptrer
også på groveresubstrat(grus),og på strandhumusmed høyt
innholdav organiskmateriale.Saltbendel-s(Spergularietum
salinae) finnes på substrat med fuktig, sandig humus. Halofile
strandrug-s(Potentillo-Elymetum)
finnes i småvoller på grovere
grusog på høyerenivå.
92
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2a) Vegetasjonstyper
Strandmelde-s
(Atriplicetumlittoralis)++
Tangmelde-s
(Atriplicetumlatifolii)+
Strandreddik-s
(Cakiletummaritimae)+
Halofilestrandrug-s(Potentillo-Elymetum)
++
Saltbendel-s(Spergularietum
salinae)++
Gåsemure-s
(Potentillaanserina-s)++
Strandskolm-s
(Lathyrusjaponicus-s)++
Strandkål-s(Crambetummaritirnae)+
Strandkvann-s
(Angelicalitoralis-s)++
Halofilestrandrør-s(Phalaridetum
arundinacea)+
Blodstorkenebb-s
(Geranietumsanguinei)+
Slåpetorn-s(Prunusspinosa-s)++

(erosjon),dels ved at ugrasarterinngår i strandvegetasjonen.
Eksemplerpå det sisteer ugrasløvetann(Taraxacumcordatum),
raigras (Lolium perenne), følblom (Leontodon autumnalis) og
vanlig ryllik(Achilleamillefolium). De flesteav disseopptrer som
flattrykte og sterile.Innslagav groblad(Plantagomajor) er også
uttrykk for sterk kulturpåvirkning.
5) Verdivurdering
Den botaniskeverneverdienav området er sterkt redusertav
turismen. Området er likevel vurdert som lokalt verneverdig.
Området er en del av det foreslåtte Raetlandskapsvernområde.

2b) Sonering
Eksempelpå soneringpå sand-og grusstrand:strandmelde-s>
halofile strandrug-s > strandmelde-s> saltbendel-s> åpent
vann(liten dam) > gåsemure-s
> grasplen> furuskog.

Arendal,Tromøysundet,Krøgeneskilen
Kart: 1611 IV (Arendal)
UTM:MK 893 817
Undersøkelse:
8.7.1990AL
Verdi: 1

2c) Dynamikk
Gåsemure-s(Potentillaanserina-s)er et pionerstadium,men utviklingen mot et mer modent flerårig tangvollsamfunn(innen
gruppen Agropyro-Rumicioncrispi Nordh. 1940) hindres eller
dempesav slitasjefra solbadere.Vegetasjonenblir pressetned
av liggeunderlag.Enav de få strandplantenepå sandstrandsom
klarer denne påvirkningennoenlundeer gåsemure(Potentilla
anserina),med sineflattrykte, krypendeskudd.

1) Beliggenhetog utforming
Den undersøktelokaliteten utgjør en liten kil på nordsidaav
Tromøysundet,øst for riksvei410, nord for veikryssetmot broen
til Tromøya.Substrateter finmateriale.
2) Vegetasjon
Vegetasjonener dominert av strandsump.Takrør (Phragmites
australis) dekker det meste av strandarealet,men det finnes
også bestander av pollsivaks(Scitpus tabernaemontant)som
danneren 5 m bred bord mot åpent vann. Ute i sumpener det
noe oppslagav ørevier(Salixaurita). østsidaer kledd med svartorstrandskog.

Noen steder kastes det opp sommervoller av sukkertare
(Laminaria.saccharina)
o.a., men dissehar liten betydningfor de
flerårigeplantene.Påslikestederkan det likevelutviklesen sen
tangvollvegetasjonmed ettårige arter som tangmelde(Atriplex
prostrata)og strandmelde(A. littoralis).

2a) Vegetasjonstyper
Halofilepollsivaks-s
(Scirpustabernaemontani-s)++
Halofiletakrør-s(Phragmitesaustralis-s)+++
Svartorstrandskog
(Lycopo-Alnetum)
++

2d) Representativitet
Vegetasjonener pregetav slitasje,og vegetasjonstypene
er mer
artsfattige enn på tilsvarende,men mindre nedslitte områder
andrestederpå Tromøya.

2b) Sonering
Påvestsida:Pollsivaks-s
> halofiletakrør-s> vei.

3) Flora
Et uvanligfenomen ble observertpå rullesteinsstranda
på utsida. Mellom rullesteineneer det sand,som foretrekkesav sandstarr (Carexarenaria). Rullesteinene
skaper levirkningfor sandstarren,og det uvanligeer at mensden vanligviser 20 cm høy,
blir den her inntil 50 cm høy!

2c) Dynamikk
Fyllingenpå vestsidagir mer fastmarkspregi strandsonen,og
dette fører til oppslagav arter som hittil ikke har vært vanligei
sumpen.

4) Påvirkningerog inngrep
Områdeter sterkt nedslitt og vegetasjonenbærer tydelig preg
av det. Dette gir seg dels utslag ved tap av vegetasjonsdekke

4) Påvirkningerog inngrep
Riksvei410 går nær vestsidaav sumpen.I juli 1990 var en ny
fylling (til gang- og sykkelsti)under opparbeidingmellom riks-
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ste brakkvannsumpenpå Sørlandet.Størstedelenav sumpener
utilgjengelig,og slik den ligger i dag, har den ingenverdifor annet enn naturvernformål.Et eventueltønskeom å utvide marinaen med mudring,etableringav flere bryggereller utfyllingeri
vil være
bakkantenav sumpen for å skaffe parkeringsplasser
for naturverdienesomfinnes her i dag.
sterkt radeleggende

i øst er det oppført
veien og sumpen.Bak svartorstrandskogen
lagerbygninger.
5) Verdivurdering
Sumpener liten og har liten variasjoni typer. Områdetliggeri et
"urbanisert" strøk med veier, trafikk og lagerbygninger,og de
botaniskeverdieneer små.

5) Verdivurdering
Variasjoneni vegetasjonstyperer typisk for dette naturmiljøet,
er
og mektighetenog størrelsenav arealetgjør at verneverdiene
store i en regionalmålestokk.Den forslåtte avgrensningen(figur 49) utgjør en minimumsløsningsom tar hensyntil at det alleredeer etablert en marina i området, og som fanger inn det
mestsentraleav de naturverdienesomennåfinnesi området.

Arendal,Øyestad,Nedenes,Neset
Kart: 1611IV (Arendal)
UTM:MK 828 739
10.7.1990AL
Undersøkelse:
Verdi:4

8) Litteratur
Vevle(1987).

1) Beliggenhetog utforming
Denundersøktelokalitetenutgjør en avsnørtarm i den nordvestre delenav Sømskilen.Lokalitetener godt beskyttetmot bølgeog er omgitt av dyrka mark. Ved utløpet mot
slagspåvirkning,
(figur 49).
SømskilenliggerBrændevinsholmen
2) Vegetasjon
Vegetasjonener totalt dominert av strandsumper.Lokaliteten
på Agder. Halofiletakrørutgjør den størstebrakkvannssumpen
(Scirpetum
australis-s)dominerer,men havsivaks-s
s (Phragmites
maritimae)og spesieltpollsivaks-s(Scirpustabernaemontani-s)
har ogsåfine utforminger.

›*.

*

>-

2a) Vegetasjonstyper
Halofiletakrør-s(Phragmitesaustralis-s)+++
(Scirpetummaritimae)++
Havsivaks-s
++
(Scirpustabernaemontani-s)
Halofilepollsivaks-s
(Agrostisstolonifera-s)Vevle(1987)
Krypkvein-s
Halofilestrandrør-s(Phalaridetumarundinacea)Vevle(1987)
Mjødurt-s(Filipendulaulmaria-s)Vevle(1987)
(Salixcinerea-s)Vevle(1987)
Gråselje-s
++
(Lycopo-Alnetum)
Svartorstrandskog

0
213/270
28 /10
^..,18/2i9
" ••

insholmen
-

5548

59/i1

28/29
A

2b) Sonering
>
Vevle oppgir følgende sonering: Halofile takrør-s/pollsivaks-s
strandrør-s> halofilemjødurt-s/gråselje-s/svartorstrandskog.

A

90

ft‘urt.

0

N

.'•

•1
:Eitz,

she •

••

og inngrep
4) Påvirkninger
En liten marina med trebrygger er anlagt i den ytre delen av
som
strandsumpen.Dette har redusertverdienav strandsumpen
naturområde,men det meste av arealet er fremdelesintakt.
Marinaenstår i skarpkontrasttil den ellersså mektigeog velutvikledenaturtypen,og det er klart at det her foreliggeren konflikt mellombehovetfor marinaenog det å ta vare på den stør-

•

.

.

;
100

200 m

/I)

Figur 49
Avgrensningenav det verneverdigeområdet ved Neset.- Limits
of the areaat Nesetthat isjudged worthy of beingprotected.
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4.2.4 Tvedestrand
Tvedestrand grenser i sør til Moland, i nord til Risør.
Kommunenssamledeareal er 217 km2,og kystlinjaslengde er
215 km, hvorav 158 er knyttet til øyer. Skjærgårdener m.a.o.
velutviklet. De største øyene er Borøya,Sandøya,Askerøya,
Lyngøyamed Lyngørog Risøya.Densisteer kjent som et meget
planteriktområde,bl.a. med mangeballastplanter(Lynge1912,
Ouren 1972),som jeg fikk gledenav å se ved selvsynunder en
befaring sammenmed Tore Ouren i juni 1992. Berggrunneni
kommunen skiller seg fra resten av Sørlandetved å tilhøre
Bambleformasjonen.

\

En god oversiktover floraen på de yttersteskjærenei grenseområdene mellom Moland og Tvedestrand er gitt av
Engelbrethsen(1905). På småøyeneog skjæraved innløpet til
Oksefjordenfant han ikke mindreenn 160 karplanter.Hanoppgir bl.a. strandreddik(Cakilemaritima),kystarve(Cerastiumdiffusum)og vårarve(C semidecandrum).
Typiskfor skjærgården
langs Skagerrakkystener også små brakkvannsdammerhvor
bredt dunkjevle(Typhalatifolia)er et vanlig innslag.Noenår senere publiserte lynge (1912) en sammenfatningav floraen i
Dybvågsogn. I et eget kapittel om strandvegetasjonen
nevner
han arter som ålegras(Zosteramarina),saftmelde(Suaedamaritima),strandrødtopp(Odontiteslitoralis)m.fl.
Lokalitetsoversikt
Tvedestrand
Jf. figur 50.
Bergøya,kil ved
Borøya,Dalen
Kråkvågkilen
Kvåstadkilen
Laget
Sandøya,Saulekilen

Figur 50
Undetsøktehavstrandlokaliteteri Tvedestrand.- Investigated
seashoresitesin Tvedestrand.

veifyllinggjør at de botaniskeinteresseneer små.Vevle(1987)
har undersøktto lokaliteter i nærheten (Gjeving marina og
Gjevingbrygge),men heller ikke her ble det funnet nevneverdige botaniskeverdier.

Verneverdi
Tvedestrand,Borøya, Dalen
Kart: 1612Il (Tvedestrand)
UTM:NK008 943
Undersøkelse:
11.7.1990AL
Verdi:2

1
2
3
1
1
4

1) Beliggenhetog utforming
Det undersøkteområdet ligger på nordvestsidaav Bokerøya,kilen vestfor toppen Øygarden(61 m o.h.). Dener omgitt av furuskogkleddekoller.

Tvedestrand,kil ved Bergøya
Kart: 1612 Il (Tvedestrand)
UTM:NL075 013
Undersøkelse:
11.7.1990AL
Verdi: 1

2) Vegetasjon
Vegetasjonenbestår av strandeng, dominert av saltsiv-eng
(Juncetumgerardii).Hovedvariantenmed saltsivsom enestedominant finnes lengst ute i soneringen,menssaltsivlenger inne
voksersammenmed rødsvingelo.a. (Juncetumgerardiifestucetosum rubrae).I denne delen av soneringenfinnes et markant
belte med myetangmelde(Atriplexprostrata)i saltsiv-rødsvingel-s. Avrevedeblad av ålegras (Zosteramarina) som flyter i
strandkantenkan indikereat det finnesålegras-enger
lengerute
i kilen.

Den innerstedelen av kilen sørvestfor Bergøyaer undersøkt.
Bratte strandberggjør at strandsonener smal. Vi finner små
strandsumperog strandenger,og de vanligstevegetasjonstypene er havsivaks-s(Scirpeturn maritimae), halofile takrør-s
(Phragmitesaustralis-s)og saltsiv-s(Juncetumgerardii).Ingen av
dem er særligvelutviklet.Nærhettil hus, hytter, båtplasserog
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2a)Vegetasjonstyper
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)+++
(Festucarubra-s)++
Halofilerødsvingel-s
Mjødurt-s(Filipendulaulmaria-s)++
++
Tangmelde-s(Atriplicetum
2b) Sonering
> halofile mjødurt-s> furuskog.
Saltsiv-s> saltsiv-rødsvingel-s
2c) Dynamikk
Indre deler av strandengahar tidligere vært brukt som åker,
men denne gror nå igjen med mjødurt (Filipendulaulmaria).
Dennærmestegårdener nedlagt,men brukessomferiested.
3) Flora
I skogkantener det mye nesleklokke(Campanulatrachelium).
Påstrandbergvokserbroddbergknapp(Sedumreflexum).
5) Verdivurdering
Strandengaer middelsstor, men variasjoneni vegetasjonstyper
er liten. Verneverdiener derfor begrenset.

Tvedestrand,Kråk, Kråkvågkilen
Kart: 1612 Il (Tvedestrand)
UTM:NK 017 983
11.7.1990AL
Undersøkelse:
Verdi:3
Kilen ligger 6 km i luftlinje øst for Tvedestrand(figur 51).
Innløpeter en smalbekk, og det ble i sin tid senketved sprengning (Vevle1987).Dette må ha medført en senkningav vannstanden.Takrør(Phragmitesaustralis)dominererrundt det meste av kilen, og dennearten har trolig ekspandertetter senkningen. Vannet er brakt, og det flyter mye grønnalgeri overflaten.
Kilener omgitt av furublandingsskog,men i indre del av strandsonen finnes svartorstrandskog(Lycopo-Alnetum).Havsivaks-s
(Scirpetummaritimae)er mindre vanlig. På strandnæreberg
vokser blodstorkenebb(Geraniumsanguineum)og broddbergknapp (Sedumreflexum).Takrør-sumpener stor og velutviklet,
liten. Områdetvurderesderfor som lomen ellerser variasjorien
kalt verneverdig.

Tvedestrand,Kvåstadkilen
Kart: 1612 II (Tvedestrand)
UTM:MK 960 935
13.7.1990AL
Undersøkelse:
Verdi: 1
96

9cY51

0

100

200 m

F.`

Figur 51
Avgrensningenav det verneverdigeområdet ved Kråkvågkilen.
- Limits of the area at Kråkvågkilenthat is judged worthy of
beingprotected.

Kvåstadkilenutgjør en sørvestligsidearmav Tvedestrandfjorden.
Kilen er isolert fra fjorden og utløpet er smalt og ca. 1,5 km
langt. Strendenerundt kilen er bratte. Furuskogengår tett nedfinnes of test. Den bratte
til sjøen,men en smalstrandbergsone
littoralsonengjør at det ikke er utvikletstørrestrandsumpereller
strandenger.Muligens kan det finnes undervannsenger,men
dette ble ikke nærmereundersøkt.Vi kan konkludereat de botaniskeverdieneknyttet til havstrander små.
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Tvedestrand,Laget
Kart: 1612 II (Tvedestrand)
UTM: NL 041 053
Undersøkelse:13.7.1990 AL
Verdi: 1

1) Beliggenhetog utforming
Lokalitetenligger innerst i en svært grunn, nestenavstengt,kile
(figur 52). Saulekilener omkranset av bergknauserog furu- og
løvskog.Substratetbestår av finmateriale.
2) Vegetasjon
Vegetasjonstypeneer undervannseng,strandsump og strandeng.

1) Beliggenhetog utforming
Strendenemellom Nævestadfjordenog Sandnesfjordener undersøkt. Fjordener her ikke breiereenn en elv, langs en lengde
på vel 1 km.

2a) Vegetasjonstyper
Småhavgras-s
(Ruppietummaritimae)++
Havsivaks-s
(Scirpetummaritimae)++
Halofiletakrør-s(Phragmitesaustralis-s)++
Fjæresivaks-s
(Eleocharietumuniglumis)+
Saltsiv-s(Juncetumgerardii) +++
Mjødurt-s(Filipendulaulmaria-s)++

2) Vegetasjon
Resterav ålegras(Zosteramarina)og småhavgras(Ruppiamaritima) ble observertflytende i sjøen, men dissekan være fraktet
med strøm. Langs strandkanten finnes små strandsumper og
strandenger.
2a) Vegetasjonstyper
Havsivaks-s
(Scirpetummaritimae)++
Halofiletakrør-s(Phragmitesaustralis-s)
++
Halofile pollsivaks-s(Scirpetumtabernaemontani-s)
Vevle(1987)
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)+
Mjødurt-s(Filipendulaulmaria-s)++
2c) Dynamikk
Her, som så mange andre steder, konkurrerer takrør
(Phragmitesaustralis)ut annen vegetasjon.Her er det havsivakss (Scirpetummaritimae)som blir trengt tilbake.
4) Påvirkningerog inngrep
En forbindelsesveimellom riksvei411 og E 18 går på sørsidaav
fjordstrekningen. Det er delvis dyrka ned til strandkanten, og
noen stederer strandbreddenforbygd med kaier.
5) Verdivurdering
Smalstrandsoneog liten variasjoni vegetasjonstypergjør at verneverdienav området er liten.
8) Litteratur
Vevle(1987).

Tvedestrand,Sandøya, Saulekilen
Kart: 1612 II (Tvedestrand)
UTM: NK 026 943
Undersøkelse:4.7.1991 AL, KR,SS
Verdi: 4

Figur 52
Avgrensningenav det verneverdigeområdet ved Saulekilen.Limitsof the area at Saulekilenthat is judged worthy of being
protected.
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finner
om floraeni Risør-distriktet
Noenav de førsteopplysningene
reiste
Han
1829).
fra 1826(Blytt
vi i Blyttsbotaniskereiseskildring
han
så
fjorden
ved
med båt fra Risørtil Rødog på strandklippene
(Bazzania
storstylte
polaris),
(lungen-nannia
mosenekalksleivmose
glaucum),som alle er vanligei
trilobata)og blåmose(Leucobryum
distriktet. Mer interessanter det at han fant dverggyllen
pulchellum)og strandrødtopp(Odontiteslitoralis)i en
(Centaurium
tid, og dissebrakte
strandengved Rød.Blytt levdei seilskutenes
ble lagretpå fasteplasmedsegballastfra andrefarvann.Ballasten
ser,og med lastenkunnedet følgefrø fra plantersom opprinnelig
og
ikke hørtehjemmei vårt land.I Risørvardet flere ballastplasser,
i området(Ouren1972, 1980).I noentilennåfinnesballastplanter
fellerkan det værevanskeligå skillemellomplantersomer innført
vedballastog de somhørertil den naturligefloraen.Enplantegeografisk interessantstrandplantesom vokser i en strandengved
(Trifoliumfragiferum),sistsetti
erjordbærkløver
Åkvåg(Kvemkilen)
september1992. Sammested voksteogsåsaltsoleie(Ranunculus
i allefall i 197509 1977(ToreOurenpers.medd.).
cymbalaria),

2c) Dynamikk
Lokalitetener i en gjengroingsfaseder først og fremst takrør
overtar tidligere strandengarealer.Disseendringeneskjer raskt
(jf. Økland& Økland 1988).
2d) Representativitet
Områdethuser mangesørlige,varmekjæreplantearter,og området er representativtfor de mest artsrike sørlandskestrandenger.
3) Flora
har sitt enestegjenværendehelt
compressus)
(B4,smus
Flatsivaks
naturligevoksestedi Norgei Saulekilen(Økland& Økland1988).
finnesspredtoverca. 50 m2.Av andreinteressante
Populasjonen
arterkanvi nevnegul frøstjerne(Thalictrumflavum),strandrødtopp
(C.dis(Odontiteslitoralis),knortestarr(Carexobtrubae),grisnestarr
vulgatans)og duskstarr(C disticha).Ormetunge(Ophioglossum
tum)er ogsåkjentfra lokaliteten(Økland& Økland1988),menble
ikkeobservertav oss.Det er muligat de sjeldneartenejordbærkløver (Trifoliumfragiferum)og dverggyllen(Centauriumpulchellum)
(Blomdal1982).
ogsåvokservedSaulekilen

Risør
Lokalitetsoversikt
Jf. figur 53.
Krabbesund
Moen
Ormedalsstrand
Rød
Sivikkilen
Solodden
Åkvåg

4) Påvirkningerog inngrep
Pådeler av lokalitetener indre deler av strandsonensteinsatt.
Forøvriger lokalitetenlite påvirket.
5) Verneverdi
Store strandengkomplekser,strandsump og undervannseng,
samt forekomst av den nasjonalt sjeldne arten flatsivaks
gjør at områdeter klart verneverdig.
compressus)
(134,smus
7) Skjøtsel
Skjøtelstiltak,feks. moderatbeite av storfe, bør iverksettessnarest Det er trolig ikke lenge før takrør (Phragmitesaustralis)
ogsåhar spreddsegdit populasjonenav flatsivaksfinnes.

Verneverdi

4
1
3
1
0
4

/

8) Litteratur
Halvorsen(1980),Blomdal(1982),Økland& Økland(1988).

4.2.5 Ri ør
Risør grenser i sør til Tvedestrand,i nordøst til Kragerø i
Telemark.Kommunenssamledeareal er 191 km2,og kystlinjas
lengdeer 202 km, hvorav96 km er knyttet til øyer. Den 8 km
langeBarmener den desidertstørsteøya i kommunen,og utenfor Risørhavn ligger Risøya,Vardøyaog flere andre. Kystener
sterkt innskåretav fjorder og kiler. De størsteer Sandnesfjorden
og ringfjordsystemetrundt Barmen.

25 km

Figur 53
Undersøktehavstrandlokaliteteri Risør.- Investigatedseashore
sitesin Risør.
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Risør,Krabbesund
Kart: 1612 II (Tvedestrand)
UTM: NL 120 044
Undersøkelse:12.7.1990AL
Verdi: 4

strand og Risør.Lokalitetenligger delvispå utsida, delvispå innsida av veien mot Åkvåg (figur 54).
2) Vegetasjon
Vegetasjonener dominert av en stor brakkvannssump,overvokst av havsivaks-s(Scirpetummaritimae)som strekker seg flere hundre meter inn i landet, omgitt av skog (figur 55). Sumpen
er en av de største i sitt slag på Agder. Strandmelde-s

1) Beliggenhetog utforming
Krabbesund ligger på nordøstsidaav halvøya mellom Tvede-

1

(z,

0.

88
4,4. •
0.

Figur $4
Avgrensningenav det verneverdige
området ved Krabbesund.- Limits
of the area at Krabbesundthat is
judged worthy of beingprotected.

=Bo
foo "foo m
1=1==1)==»-/

Figur55
Strandsumpdominertav havsivaks
omgitt av svartorstrandskog.
Swamp dominated by Scirpus
maritimus, surroundedby LycopoAlnetum.
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5) Verdivurdering
er en av de størsteog fineste på Agder, og
Brakkvannssumpen
området er utvilsomtverneverdigpå fylkesregionaltnivå. Som
kartet viser(figur 54) ligger det mesteav det verneverdigeområdet på innsiden(vestsiden)av veientil Åkvåg. Formåletmed å
verneet lite områdeøst for veiener å sikre innløpetav saltvann
til strandsumpeninnenfor.

(Atriplicetumlittoralis)vokserved innløpet av sumpen,og står
her like ved takrør (Phragmitesaustralis). Bredt dunkjevle-s
(Typhalatifolia-s) finnes i sumpensindre del, hvor brakkvannspåvirkningener minimal.
Hovedsumpener avstengtfra direkte kontakt med sjøenav en
smal grusvei(til Åkvåg).Enfastboende(HagbartÅkvåg)fortalte
at sumpen ved høyvann (springflo) var helt oversvømt.
Veifyllingener ikke særligtett, og på springflo kan sjøvannlett
er det salt i substratet.Dette holder de
passere.Sannsynligvis
fleste glykofytteneborte, og kan muligensforklare fraværetav
mjødurt(Filipendulaulmaria),som nå barefinnes helt i utkanten
trolig er av lenger
av sumpen.Selvom ferskvannspåvirkningen
klarerhavsivakssegutmerketi
varighetenn saltvannskontakten,
ferskt miljø, og den tåler godt de månedligespringflotoppene.
Det gjør imidlertid ikke helofyttenelike godt, og det forklarer
i
hvorfor vegetasjonenhar dennehalofileartssammensetningen
lokalitet.
en så lite saltvannspåvirket

Risør,Moen
Kart: 1612 Il (Tvedestrand)
UTM:NL039 098
16.7.1990AL
Undersøkelse:
Verdi:0

Det undersøkte området er en del av campingplassenved
Moen. Strandsonener smal, da baklandetblir jevnlig slått og i
dag har preg av plen. Substrateti strandsonener sterkt sandholdig. Det som er igjen av naturligvegetasjoner småfragmenter
(Scirpetummaritimae)og havav strandsump,med havsivaks-s
starr-s(Caricetumpaleacea).I bakkantav de to bestandenefinnes mye fredløs(Lysimachiavulgaris)og skogsivaks(Scirpussylvaticus).Likeved den innerstedelenav bukta liggeren båtplass.
Områdeter i dag uten botaniskverneverdi.

2a) Vegetasjonstyper
(Scirpetummaritimae)+++
Havsivaks-s
Halofiletakrør-s(Phragmitesaustralis-s)+
Bredtdunkjevle-s(Typhalatifolia-s)+
(Carexdisticha-s)+
Duskstarr-s
Kattehale-s(Lythrumsalicaria-s)++
(Atriplicetumlittoralis)+
Strandmelde--s
++
(Lycopo-Alnetum)
Svartorstrandskog

Risør,Ormedalsstrand
Kart: 1712 III(Risør)
UTM:NL 17 12
161.1990 AL
Undersøkelse:
Verdi: 1

2c) Dynamikk
Takrør(Phragmitesaustralis)spiller i dag en underordnetrolle i
(Scirpetum
sumpen,men er i ekspansjonog går ut i havsivaks-s
maritimae).

med fint avrunda,isskurte
Områdeter et fint skjærgårdsområde
er ikkede mestartsristrandberg,holmerog skjær.Strandbergene
ke, og vanlige arter som røsslyng(Calluna vulgaris), smyle
(Festucarubra),einer(Juniperus
flexuosa),rødsvingel
(Deschampsia
communis),tiriltunge(Lotuscorniculatus)og blåtopp(Molinia caerulea)inngår.Spredtefurutrærer vanlige.Ogsålavvegetasjonen
er heller triviell, med arter som kartlav(Rhizocarpongeographicum) og navlelav(Umbilicariasp.). I områdetfinnes flere hytter,
er robuste
og som feriestedhar det stor verdi.Vegetasjonstypene
er lite utviklet,og de rent
og tåler godt tråkk. Strandvegetasjonen
botaniskeverdieneknyttettil havstrander små.

2d) Representativitet
Lokalitetener representativfor store, velutvikledebrakkvannssumper.
3) Flora
Densørøstligearten tettstarr (Carexspicata)finnes i utkantenav
strandsumpen.Påbergeneomkring sumpeninngårvarmekjære
arter som broddbergknapp(Sedum refexum) og vårbendel
(Spergulamorisonii).
4) Påvirkningerog inngrep
Selvom grusveientil Åkvågkrysserinnløpettil sumpen,er fyllmassen så passgrovmasketat vann kan passereut og inn. Ved en
eventuellutvidelseav veiener det av stor betydningfor å opprettnaturmiljøeti sumpenat fyllingenblir forholdedet karakteristiske
rørsomsikrerfri flyt avvann.
syntmedstore,vide,gjennomgående
100

Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.
nina forskningsrapport059

Risør,Rød
Kart: 1612II (Tvedestrand)
UTM:NL034 095
Undersøkelse:
12.7.1990AL
Verdi: 3
Rødstranna

1) Beliggenhetog utforming
Lokaliteten er et delta i den sørvestredeIen av Sørfjorden.
Områdetligger i et søkkmellomStoråseni øst, og et høydedrag
i vest (figur 56). Bekkenfra Harnmartjernethar sitt utløp gjennom området.

55/
/13

2) Vegetasjon
Vegetasjonenbestår hovedsakeligav strandsumpog rester av
strandeng. I overgangen mot furuskogen i baklandet finnes
svartorstrandskog
(Lycopo-Alnetum).
Havsivaks-s
(Scirpetummaritimae) er et pionersamfunni hydrolittoralen.Her danner den
store enebestand,men på høyerenivå kommer andre planter
inn i tillegg. Utformingenav havsivaks-s
er uvanlig stor og fin.
Takrør(Phragmitesaustralis)holder seg lengerinn i soneringen,
nærmereskogen.
Mens havsivaks-s(Scirpetummaritimae)er etablert på steder
med god vannutskiftning, står pollsivaks-s(Scirpustabemaemontani-s)på substrat med stagnerende(oksygenfattige)forhold. Jordaher er tettere og mer kompakt, og det er jernutfellinger i overflaten.Typisker at pollsivaksvokser sammenmed
myrsauløk(Triglochinpalustre),som indikererferskvannstilsig.
.1

2a)Vegetasjonstyper
Småhavgras-s
(Ruppietummaritimae)Vevle(1987)
Halofiletakrør-s(Phragmitesaustralis-s)++
Havstarr-s(Caricetumpaleacea)+++
Havsivaks-s
(Scirpetummaritimae)+++
Halofilepollsivaks-s
(Scirpustabernaemontani-s)
+
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)+
Mjødurt-s(Filipendulaulmaria-s)++
Fredløs-s(Lysimachia
vulgaris-s)++
Svartorstrandskog
(Lycopo-Alnetum)
++
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Figur 56
Avgrensningenav det verneverdigeområdet vedRød.- Limitsof
the areaat Rødthat isjudged worthy of beingprotected.

2b) Sonering
Soneringpå østsida:Havsivaks-s
> pollsivaks-s> halofilefredløss > svartorstrandskog.

av saltsiv-eng(Juncetumgerardii) som utkonkurreresav havsivaks.

2c) Dynamikk
Det er langt flere unge, sterileskuddav havsivaks(Scirpusmaritimus) helt ute i soneringenenn lenger inne. Dette viserat det
skjer en koloniseringmed unge individ/populasjonerav havsivaks utoveri kilen. På innsida(øvregeolitttoral)finnes smårester

Muligens besøkteM.N. Blytt denne strandengai 1826 (Blytt
1829), og han nevner de to interessanteartene dverggyllen
(Centauriumpukhellum) og strandrødtopp(Odontiteslitoralis).
Disseble ikke observertunder feltarbeidet i 1990, og er heller
ikke nevnt av Vevle (1987). En mulig forklaring kan være at
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forbygd med kantsteinog fylljord somsenereer dyrka.Området
var nyslåtti midtenavjuli. Likeveder det anlagt småbryggerog
et oppdrettsanlegg.

strandarealenepå Blyttstid var beitet eller slått. I så fall hadde
de en annenvegetasjonenn det vi finner i dag. Etter hvert som
beitepressog slått har avtatt og til slutt helt opphørt, har de
åpne strandengeneblitt utviklet mot strandsumpmed et mer
ensartetplantedekke.

5) Verdivurdering
er lite utviklet,og den naturligesoneringen
Strandvegetasjonen
er i noen grad forstyrretav strandforbygning.De botaniskeverdiene knyttet til havstrander derforsmå.

2d) Representativitet
viserfine, komplettesoneringersom er
Strandsumpkomplekset
for velutvikledebrakkvannssumper.
representative
5) Verdivurdering
uten
En mellomstorstrandsumpmed normalvariasjonsbredde,
størretekniskeinngrep gjør at områdetvurderessom verneverdig. Ved Hammartjernlike sørfor lokalitetener det en verneverdig edelløvskog(Korsmo1974).

Risør,Solodden
Kart:
UTM:NL 14 11
16.7.1990AL
Undersøkelse:
Verdi:0

8) Litteratur
Korsmo(1974),Vevle(1987).

Soloddenligger på et nes på nordsida av den ytre delen av
Søndeledfjorden.Områdetfikk vei for få år siden i forbindelse
med opparbeidelsenav et hyttefelt (i regi av Arne Olav Lund
NS). Det mesteav strandsonener bratte, nakneberg. I en liten
vik finnes en sandstrandmed innslagav små rullesteinog noe
driftmateriale(tang).Herfinner vi bl.a. strandrug(Elymusarenarius), ryllsiv(Juncusarticulatus),skogrørkvein(Calamagrostispurpurea), strandmelde(Atriplex littoralis) og tangmelde (A. prostrata). I den sørvendteskråningenbak strandavokser varmekjære arter som filtkongslys (Verbascumthlaspi), bergmynte
(Origanum vulgare) og prikkperikum(Hypericum perforatum).
Broddbergknapp(Sedum reflexum) vokser på strandberg.
er lite utviklet,og de botaniskeverneverdieStrandvegetasjonen
ne er små.

Risør,Sivikkilen
Kart: 1612 I (Gjerstad)
UTM:NL 107 128
16.7.1990AL
Undersøkelse:
Verdi: 1

1) Beliggenhetog utforming
og den strekkerseg
Sivikkilener en sidearmav Søndeledfjorden,
ca. 1 km innoveri landet.Deninnerstedelener undersøkt.
2) Vegetasjon
Vegetasjonener en mosaikk av små strandsumperog strand(Lycopo-Alnetum).
enger.I baklandetfinnes svartorstrandskog

Risør,Åkvåg, Kilen
Kart: 161211
UTM:NL 104 031
12.7.1990AL
Undersøkelse:
Verdi:4

2a) Vegetasjonstyper
Havstarr-s(Caricetumpaleacea)++
(Atriplicetumlatifolii)+
Tangmelde-s
++
Halofilekveke-s(Agropyretumrepentis-maritimae)
++
(Lycopo-Alnetum)
Svartorstrandskog

1) Beliggenhetog utforming
Åkvåg ligger nordøst for Lyngørfjorden,innerst i en avstengt
poll (figur 57). Kilen har forbindelse med sjøen utenfor via
(ca. 120 hytÅkvågsunda.Områdethar en del hyttebebyggelse
ter), og veien enderved Åkvåg, hvor eng og slåttemarkbrukes
I åseneomkring kilen vokser eik/furusom parkeringsplasser.
Kilen
skog. Undermatjordaer det påviststore skjellsandbanker.
har forbindelse med sjøen utenfor via det langsmale
Åkvågsundet.

2b) Sonering
> halofilekveke-s> svartorstrandskog.
Havstarr-s
og inngrep
4) Påvirkninger
Riksvei351 passererden indre delenav kilen. Undermitt besøki
juli 1990 var bunnen dekket av et okerfarget belegg som så
usedvanliglite innbydende ut. Hele vågen var grumsete,og
menssjøenflødde drev skiten inn mot land og la seg mellomde
Strandaer delvis
ytre forekomsteneav havstarr(Carexpa/eacea).
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2) Vegetasjon
Vegetasjonener sammensattav undervannseng,strandsump,
strandengog strandskog.Ved bunnenav Åkvågenligger en avstengt kil som har forbindelsemed sjøenvia et smalt og grunt
utløp. Saltsiv-eng(Juncetumgerardii)og havstarr-s(Caricetum
paleacea)er dominerendei kanten rundt kilen. Duskstarr-ser
fint utvikletflere steder,og er dominerendei felter inntil 30 x 40
m. Tangmelde(Atriplexprostrata)vokserspredt i hele geolittoralen, men dannersamfunnved øvre grensefor høyvann(øvre
geolittoral). Også i overgangennedre/øvregeolittoral er tangmelde-sgodt utviklet.Vegetasjonstypen
opptrer dermedto steder på stranda.

‘3.

18
113,5

r'J

2b) Sonering
Ålegras-s> havgras-s> havsivaks-s
(ev.takrør)> saltsiv-s> saltsiv-rødsvingel-s
> halofilemjødurt-s> vei.
2c) Dynamikk
Frafastboende(HagbartÅkvåg,født 1909)fikk jeg opplysninger
om den tradisjonellebruken av strandarealene.Det ble slått så
langt man kunnenå ut med langorven,og slåttenbegyntestraks
over St. Hans.HagbartÅkvågovertokgårdenetter faren i 1948,
og de fortsatteå slå "sjømo" et par år etter det. Strandarealene
ble altsåslått inntil ca. 1950. Det var 2-3 kuerpå hvert bruk, 5-6
på det største.Når kueneikke melket ble de gitt "sjøgras",også
kalt "sjømo". Inntil 1989 beitet en hest på "sjømoen",mendette tok slutt da hestenble slaktet. "Sjømo" er ikke en bestemt
art, men en fellesbetegnelse
på plantenei strandengog strandsump under høyvannsrnerket
(øvre geolittoral).HagbartÅkvåg
pekte ut rødsvingel(Festucarubra),saltsiv(Juncusgerardii),tangmelde(Atriplexprostrata)og steril havstarr(Carexpaleacea).Når
jeg pekteut fertile havstarrog havsivaks(Scirpusmaritimus)opplyste informantenat disseto artene ikke ble kalt "sjømo". Der
dissevokseri dag var det før "sjømo" som ble slått. Etterat beitet tok helt slutt, serdet ut somom havstarr(Carexpaleacea)er i
ekspansjonog er i ferd med å overta strandengsom hittil har
vært dominert av saltsiv-rødsvingel-eng.
Fra innsida kommer
også "maigress"(mjødurt).Unge skudd av denne ble beitet av
hesten,mennå er det ingenting som holderden tilbake.

2a) Vegetasjonstyper
Ålegras-s(Zosteretummarinae)++
Småhavgras-s
(Ruppietummaritimae)+++
Trådtjønnaks-s
(Potamogetonfiliformis-s)++
Havsivaks-s
(Scirpetummaritimae)++
Halofiletakrør-s(Phragmitesaustralis-s)++
Fjæresaltgras-s
(Puccinellietum
maritimae)+
Saltsiv-s(Juncetumgerardii)++
Halofilerødsvingel-s
(Festucarubra-s)++
Rustsivaks-s
(Blysmetumrufii) Vevle(1987)
Duskstarr-s(Carexdisticha-s)++
Tangmelde-s(Atriplicetumlatifolii)++
Halofilestrandvindel-s(Convolvuletumsepii-maritimae)
+
Mjødurt-s(Filipendulaulmaria-s)++
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5 Regionaletrekk

Påøstsidaav kilenvoksertakrør (Phragmitesaustrafis),men ifølge Hagbart Åkvåg var det lite og ingenting av denne i 1960.
Tidligereble dette partiet slått da var det bare "sjømo" her,
mendette er nå helt kvalt av takrør.

5.1 Regionalegrupper (soner,
seksjonerog kysttyper)

I den indre delenav soneringener gjengroingsprosessen
nå i en
fase hvor osp(Populustremula) klarerå spreseginn i duskstarrdominerteområder.
3) Flora
I utkanten av. strandsumpenvokser engstorkenebb(Geranium
pratense).Muligensfinnes ålegras(Zosteramarina) i den innerste kilen, da det ble funnet løse ålegras-bladeri strandkanten.
På strandbergvokser vill-løk (Allium oleraceum),blankstorkenebb (Geraniumlucidum), blodstorkenebb(G. sanguineum)og
broddbergknapp(Sedum reflexum). En meget sjelden art på
Sørlandeter trådtjønnaks(Potamogetonfiliformis).
4) Påvirkningerog inngrep
Slåttengenepå sørsidaav kilen brukes som parkeringsplasser.
Dersomdet blir aktuelt å utvide disse,vil det væresværtuheldig
om det skjerved utfylling av jord- og steinmasseri kilen. Se ellersunderdynamikk.
5) Verdivurdering
Området oppviserstor variasjon i vegetasjonstyper,
og dette
gjør at de botaniskeverdieneer store.Vernebehovetblir forsterket ved at vi her har detaljerte kunnskaperom tidligere tiders
bruk av området.Ved å følge vegetasjonsutviklingen
i dette området kan vi få kjennskaptil dynamikkeni vegetasjonsutviklingen. Dennekunnskapenvil være av stor verdi i forvaltningenav
sørnorskehavstrenderi åreneframover.

Strandlinjai de to Agder-fylkeneer 2660 km lang. I rapporten
har vi beskrevet81 lokaliteter,og dette utgjør nærmerehalvparten (46 %) av de lokalitetene vi har undersøkt langs hele
Skagerrakkysten
og Oslofjorden.Med utgangspunkti vegetasjonsregioninndelingen
hos Dahl et al. (1986) og den videre
oppdelingenav dissei soner og seksjoner(Moen 1987),har vi
analysertstrandvegetasjonen
på Sørlandet.Sonerbrukesher om
vegetasjonsregioner
som endrer artssammensetningettersom
klimaet endresfra sørmot nord i landet. Dahl et al. (1986)regner de østligstedeleneav Sørlandet,fra Fevikog østover,til den
boreonemorale region. Vegetasjonener her sammensattav
en blandingav nordlige(boreale)og sørlige,varmekjære(nemorale) arter. Et typisk trekk i vegetasjonsbildeter edelløvskoger
med eik (Quercusspp.),ask(Fraxinusexcelsior),alm (Ulmusglabra), lind (Tiliacordata),hassel(Colylusavellana)og undervegetasjon av varmekjæreurter og gras. I dag er edelløvskogene
helst å finne i solvendtelier med næringsrikejordsmonn.Deandre naturligevegetasjonstypene
er bjørkeskog,gråorskog,svartorskog eller granskog.Denneblandingenav borealeog nemorale arter finner vi ogsåi strandvegetasjonen.
Someksemplerpå
nordlige arter finner vi bl.a. strandkvann(Angelicaarchangelica
ssp. fitorafis), strandskolm(Lathyrusjaponicus) og strandkjeks
(Ligusticum scoticum), mens flatsivaks (Blysmus compressus),
dverggyllen(Centauriumpulchefium), strandrisp(Limoniumhumile) og stivt havfrugras(Najasmarina) er eksemplerpå sørlige,
varmekjærearter.
Det meste av Sørlandskysten
fører Dahl et al. (1986) likeveltil
den nemorale region. Den kjennetegnesav eikeskogerog et
markert innslagav nemorale(frostømfindtligeog varmekjære)
arter. Til forskjellfra den boreonemoraleregion manglergråorskog, og gran spilleren underordnetrolle. Nordligearterer mindre fremtredendeenn i den boreonemoraleregion.I Europahar
regionensin hovedutbredelse
i de sentraledeler av kontinentet,
og utformingen i Norge er begrenset til en smal stripe på
Sørlandskysten.
I og med at det er en nordlig utløperav en klart
termofil vegetasjonsgruppeer artssammensetningen
hos oss
godt utarmetsammenlignetmed regionenssentraledeler.Dette
kommer også til uttrykk i strandvegetasjonen,men arter som
agderstarr(Carexdivulsa),spiss-siv(Juncusacutiflorus)og sumpdylle (Sonchuspalustris)indikereraffinitet mot et nemoraltelement, samtidig som klart nordlige arter som grusstarr(Carex
glareosa)og pøylestarr(C mackenziei)er megetsjeldne.

7) Skjertsel
En ny veifyllingsom er etablert på vestsidademperkraftig tilføringenav sjøvanntil de øvre delerav strandsumpen(sombl.a. er
dominert av duskstarr).Her er det behovfor store,gjennomgående rør som kan sikre de indre deleneav strandsumpenkontakt med saltvann,slik det var før veifyllingenble lagt. Dersom
dette ikke blir gjort umiddelbart,vil gjengroingsprosessen
med
forbuskingframskyndesog forsterkesbetydelig.De store forekomsteneav duskstarrer da dømt til å forsvinne.
8) Litteratur
Vevle(1987).
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Den sørvestligstedelen av Sørlandet,området mellom lindesnes, Listalandetog Flekkefjord,er av Dahl et al. (1986) ført til
kystseksjon laviandsbelte, Sørland-type. Her dominerer
lynghei og myr, i tillegg til skogerav furu, hasselog eik med
innslag av nemoralearter. I strandfloraenfinner vi arter som
sølvmelde(Atriplex laciniata),sandskjegg(Colynephoruscanescens)og svartsiv(Juncus
anceps).
Innenfor sonene,f.eks. den boreonemoraleregion, finnes ofte
variasjonersom kan sporestilbaketil kyst-innland-gradienten
eller andre naturgeografiskegradienter.Dette finner vi bl.a. på
Sørøstlandet,hvor vi i havstrandvegetasjonen
kan sporeen gradient fra ytre skjærgårdssone
til indre skjærgårdssone
og fjordsone (Lundberg& Rydgren1994), eller på Vestlandet,hvor vi
kan spore en tilsvarendegradient fra ytterkystentil indre fjordområder (Lundberg 1989). På Sørlandetmangler de lange,
dype fjordene, og klimagradientenmed tilhørende variasjoni
floraen fra ytre til indre strøk er mindreframtredende.Klimatisk
sett er variasjonenlangsSørlandskysten
mer påfallendeenn variasjonenfra ytterskjærgårdentil fjordbunnen.Somtabell 3 viser,faller det størrenedbørsmengder
i vest,ved Lindesnes,Lista
og i Flekkefjord,særlig i fjordbunnene,enn mot grensen til
Telemark.Det går ogsåfram av tabellenat gjennomsnittstemperaturenfor årets kaldestemånedblir høyeremot vest,men generelt kan vi si at hele Skagerrakkysten
har relativt høye gjennomsnittstemperaturer
for januar og februar,åretskaldestemåneder.Vi har derfor ikke skilt ut noen underavdelingerinnenfor
de plantegeografiskeregionenepå Sørlandet,hele kyststrekningenfaller inn underdet vi kan kalleskjærgårdssonen.
Det meste av Sørlandskystenfaller inn under det Klemsdal
(1982)kallerfjardkyst,somvi i mangelav et bedre norskuttrykk
kan kalle skjærgårdskyst.Uttrykket skjærgårdskystmå her ikke
forvekslesmed den skjærgårdskysten
somer en del av strandflatelandskapet på Vestlandet og i Nord-Norge. Strandflaten
manglerpå Sørlandet,og skjærgårdslandskapet
her er kjennetegnet av et oppbrutt, småkupertlandskapsammensattav en
mosaikkav holmer, skjær,øyer, odder, nes,sund, bukter og viker i den ytre del, samt poller, kiler og viker (svensk:fjärd) i den
indre del. Et typisktrekk sammenlignetmed andre deler av norskekystener fraværet av steile fjordsider og et høyt bakland.
Den sørlandskeskjærgårdener omgitt av et terreng med lavt
landskapsrelieff.
Skjærgårdslandskapet
blir i sørvestavløst av andre kysttyper.
Grønsfjorden,Rosfjorden,Lyngdalsfjorden,Åptafjorden, Listafjorden, Fedafjordenog Stolsfjordener eksemplerpå fjordkyst.
PåListalandetfinner vi i tillegg tre andre kysttyper,morenekyst,
moreneklintkystog sandstrandkyst
(kap.2.4).
105

5.2 Strandtypenesutforming og
regionalefordeling
Forå kunnevurdererepresentativesåvelsomspesielletrekk ved
flora og vegetasjonlangsSkagerrakkysten
trengervi data fra et
stort antall lokaliteterog fra alle typer strender.Figur 2 indikerer at de 81 lokalitetenesom er beskrevetfra Agder er noenlunde jevnt fordelt langskysten,og sjansenefor å fange inn ev. regionalevariasjonerskulleda væretilfredsstillende.I dette kapitlet vil vi oppsummerenoen karakteristiske
trekk ved de forskjellige strandtypenevi har undersøkti landsdelen,deres spesielle
kjennetegn,utforming, størrelseog regionalefordeling.
Flerestoreelverhar sitt utløp på Sørlandet,og de fører med seg
partikler av ulike størrelser.De minste og letteste fraksjonene
avsettesved elvemunningeneder strømhastighetenog dermed
også transportevnen blir mindre når elva møter havet.
Strømhastigheten
avgjør om elvedeltaetbyggesopp av silt og
leir, sand,grusel.a. Morenematerialeer ogsåen kilde til dannelse av løsmassestrender,
og i strandsonener det bølger, strøm
og strømhastighetsom bearbeider,transportererog avsetter
materialei littoralsonen.
Nidelvaog Nisserelvarenner begge ut ved Arendal, og Kvina
renner ut i Fedafjordenved Kvinesdal.Slikesteder byggesdet
opp elvedeltaerdominert av leir og silt, som i geomorfologisk
forstandkallesleirstrender. De kan ogsådannesfra havetsvasking i morenedekker,som vi f.eks. finner mektigeutgaverav på
Lista.Sørlandetsoppbrutte topografi og relativtbratte littoralsoner gjør at de fleste leirstrender(med tilhørendestrandenger)er
små. Spesieltkommer dette til uttrykk i skjærgårdssonen,
hvor
det knapt finnes strandenger som er større enn 1 dekar.
Sammenlignetmed Sørøstlandet,spesieltVestfold og Østfold,
er arealeneav leirstrandsmå på Sørlandet.Men om de ikke er
spesieltstore,er de tallrike, og de er jevnt fordelt på beskyttede
steder langshele Sørlandskysten.
De er derfor mindre vanlige i
den ytre delenav skjærgården,hvor den markertebølgeslagspåvirkningenvanskeliggjørakkumulasjonav løsmasser.Selv om
strandengenepå Sørlandeter små i areal,kan de være varierte
og artsrike,og flere av landsdelenssjeldneplantearterer knyttet
til slikeleirstrender(tabell 7-8).
Av sandstrender finnes det to vanlige typer i regionen. På
Lista,ved Spangereidog noen andre stederfinner vi strender
bygget opp av marin finsand iblandet kalkrike skjellrester.De
størsteog mektigstesandstrendenefinner vi på lista, og disse
er byggetopp av en blandingav strøm-og vindtransportertfinsand blandet med skjellrester.Finsandener opprinneligvasket
ut fra morenemateriale,
som den mektigeListamorenen,
og se-
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på slikekanfluktuere mye fra år til år. Under
menmektigheten
vårt besøk på Tromlingai 1991 var tangvollene ikke spesielt
framtredende.Ved tangvolleneutviklesdet gjerne spesiellevesammensattav nitrofisåkalttangvollvegetasjon,
getasjonstyper,
le plantersom liker og tåler store mengdernitrogen, fosfor og
som frigjøresfra råtnendetang og
andre plantenæringsstoffer
tare. Vi kan grovt skillemellomettårig og flerårigetangvollvegetasjon,avhengigav om det er ettårige eller flerårigeplantearter
som dominerer.Substratetsstabilitet er av betydningfor om det
utviklesettårigellerflerårigtangvollvegetasjon.

er av de størsteog
neretransportertog reavsatt.Listastrendene
mest velutvikledei Norge, og pga. den sørligebeliggenheten
finner vi her flere sørlige,varmekjæreplantearterenn det vi kan
finne på sandstrenderlengernord i landet.
Da de mektigste av disse sandstrendeneer dannet på sterkt
vindeksponertesteder, dannes det sanddynerav eolisk (vindtransportert)sand i samspillmed sandtålende,dynebyggende
plantersom strandkveke(Elytrigiajuncea ssp.boreoatlantica)og
marehalm(Ammophilaarenaria).I det hele tatt finner vi mange
og den sørvestlii sanddynelandskapene,
voksestedsspesialister
kombinasjonav
spesiell
en
finner
der
vi
at
gjør
beliggenheten
ge
Noen arter
landet.
av
delen
denne
for
arter som er enestående
i
sanddynelandskapene
i
Norge
i
har sine viktigstevoksesteder
strandcanescens),
(Corynephorus
Vest-Agder,som sandskjegg
tom (Eryngiummaritimum) og svartsiv(Juncusanceps).Forflere
nasjonaltsjeldnearter som sølvmelde(Atriplex laciniala), nebbpå
slirekne(Polygonumoxyspermum)o.a., utgjør sandstrendene
Sørlandetviktigevoksesteder.

dannespå eksponertesteder hvor det ligRullesteinsstrender
ned mot sjølinja.Bølgenevil etter hvertvaske
ger morenemasser
ut de finere fraksjonene,mens de groverefraksjoneneblir liggende igjen. Når kraftigebølgerdunker dem mot hverandre,vil
kanteneavslipes,og det blir dannet såkalterullestein.Dennetypen er spesieltgodt utvikletflere stederpå Sørlandet.Destørste
og mektigste utgavene finner vi på utsiden av Tromøya.
Strendeneher er dannet av Ra-morenensom vi også finner
igjen på Jomfruland, Stråholmen og Mølen mot nordøst.
finner vi også på Lista,spesielti den
Mektige rullesteinsstrender
vestligedelenav Listalandet.Flereav de nevnterullesteinsstreni Norge,
dene på Sørlandeter av de fineste rullesteinsstrendene
og de har megetstor verneverdibåde i kvartærgeologisk,landog botaniskforstand.
skapsmessig

Noen sandstrenderer hovedsakeligdannet av elvetransportert
(fluvialt)eller breelvtransportert(glasifluvialt)materiale,og sanden er da avsattnær elvemunningen.Slikesandstrenderer vanligvisnoe kalkfattigereenn det vi finner på strendermed marin
finsand iblandet skjellrester.Sandstrenderbygget opp av elvetransportert sand finner vi ved utløpet av Otravassdrageti
Kristiansand,ved utløpet av Lyngdalselvasom renner ut ved
Kvåvik,ved utløpet av Mandalselvasom renner ut ved Mandal
ved Hamre(Sjøsanden)og ved utløpet av Tovdalsvassdraget
sanden.Dissestrendeneutgjør en viktig del av den naturligevamen et spesieltproblemer at de
riasjonenlangsSørlandskysten,
er sårbarefor slitasje,samtidigsom de er populærebadestrender i sommerhalvåret.

og vegetasjoStrandberger utbredt langshele Sørlandskysten,
er i hovedsakbestemtav to miljøforhold.
nen på strandbergene
spillervanligvisen stor rolle for artssammenNæringsforholdene
setningen,men da de fleste strandbergpå Sørlandeter dannet
av kalkfattige grunnfjellsbergarter,slår dette stort sett likt ut
over hele regionen.Enfaktor som bedre kan forklare den regionale variasjonenvi finner i strandbergenepå Sørlandeter varierende grad av eksponering.Den mekaniskeeffekten av bølgeslag,samt gradenav saltpåvirkninger de to viktigstemiljøvariapå strandbergenei reblenesom påvirkerartssammensetningen
gionen. Eksponertestrandberg er vanligst i skjærgårdssonen,
men mer beskyttedeutformingerfinnes i de indre og mer innelukkede deler av kysten. Selv om de fleste strandbergenepå
er veSørlandeter dannetav hardeog suregrunnfjellsbergarter,
varsørlige,
av
getasjonenkjennetegnetav et markert innslag
blodstorkenebb
er
art
forekommende
mekjærearter. Envanlig
av sitt utbre(Geraniumsanguineum),som ved nordvestgrensen
utelukkendeer knyttet
(Sunnhordland-Rogaland)
delsesområde
til kalkrikesubstrater(strandbergog sanddynevegetasjon).

er særpregedeog sårbareøkosystemerog de
Sandstrendene
må derfor forvaltesmed stor omtanke, basertpå kunnskapom
dynamikkenmellom byggendeog eroderendekrefter (inklusive
tråkk og slitasje).
på modeGrus-og steinstrenderdannesfra morenemateriale
rat eksponertesteder. De er ikke spesieltvanligepå Sørlandet,
og de fleste er små. Et par størregrus- og steinstrenderfinnes
på Merdøyog Tromøy,beggeved Arendal.I beggedisseområdenefinnes de i tilknytning til den mektigeRa-morenen,i veksling medrullesteinsstrender.
Tangvollerer ikke en egen strandtype,men utviklespå steder
der det akkumulerestang og tare gjennomvinterhalvåret.Moen
(1982)har beskrevetmektigetangvollerfra Tromlingai Arendal,
106
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5.3 Vegetasjonensutforming og
regionalefordeling

Sørlandet.Relativtsett kan vi si at sandstrendene
er overrepresenterti vårt materiale,sammenlignetmed deresfaktiskebetydning i landskapet.Strandbergeneer på den annensideklart underrepresentert.Det vi likevelkan leseut av tabellen,er f.eks.at
gruppen strandsumpog strandenger vanligevegetasjonstyper
somforekommerpå de fleste havstrenderi landsdelen.Med disseforbeholdkanvi gjørefølgendeoppsummering.

I kap. 5.2 har vi gitt en oversiktover strandtypenesutforming,
størrelseog regionalefordeling. Hver av strandtypenehar som
regel også sinespesiellevegetasjonstyper,
og i dette kapitlet vil
vi føre diskusjonenet skritt videreog gi en oversiktover strandvegetasjonstypenesutforming og regionale fordeling på
Sørlandet(kap. 5.3.1). Herønskervi å få fram regionaltkarakteristisketrekk i vegetasjonsbildet,hvor vegetasjonstypene
finnes
langsSørlandskysten
og hvor optimalt de er utviklet. Detteføres
så videre i kap. 5.3.2, hvor vi skisserertypiskesoneringerog vegetasjonskomplekser,
slik de opptrer på Sørlandet.

5.3.1 Vegetasjonstyper
I tabell 5 har vi gitt en oversiktover hvordanhovedgruppeneav
vegetasjonstyper
fordeler seg innenfor de 81 undersøktelokalitetene. Påhverlokalitet vil det alltid væreflere hovedgrupperav
vegetasjon(strandeng,strandbergvegetasjon
osv.),og dette er
grunnentil at det totale antallet av hovedgrupperlangt overstiger antallet lokaliteter.Tabell 5 gir en oversiktover fordelingen
av vegetasjonsgrupper
i vårt materiale,og tabellen er selvsagt
ikke et uttrykk for hvor mange undervannsenger
osv, som finnespå Sørlandet.Vår målsettinghar vært å gi et bilde av representativeog særpregedetrekk basertpå et utvalg av lokaliteter.
I tabellen har vi også angitt prosentfordelingenav vegetasjonsgruppene,og igjen må det understrekesat tallenegjelderfordelingen innenvårt materiale.Vi kan f.eks. ikke leseut av tabellen
at sandstrandvegetasjon
forekommerpå 26 % av strendenepå

Denhyppigstehovedgruppenav vegetasjonstyper
i vårt materiale er strandsumpog strandeng,som er registrertpå 67 % av lokalitetene.Ut fra feltbefaringenekan vi tnigt si at dette ogsåer
uttrykk for at gruppen er den vanligstevegetasjonstypenpå
havstrandpå Sørlandet.I så måte er det er ingen signifikante
forskjellermellom de to Agderfylkene,typen er den vanligste
strandvegetasjonstypen
i begge fylkene.De flestestrandsumper
og strandengeri landsdelener små, og de forekommerhelst
ved elveutløpi fjordsonenog i indre skjærgårdssone.
I den ytre
delen av skjærgårdener topografien for oppbrutt, strandsonen
for bratt og bølgeslagspåvirkningen
for stor til at det dannes
velutvikledestrandsumperog strandenger.
Den nest hyppigstevegetasjonstypeni vårt materialeer strandberg (36 % av lokalitetene).Vi brukerstrandbergsom en samlebetegnelsefor vanlige, vegetasjonsfattigestrandberg,svaberg
og strandklipper, fuglegjødsla vegetasjon i skjærgårdenog
strandkratt på berg. Denne kategorien dekker lokaliteter som
hovedsakeligbestårav strandberg,og lokalitetersom er dominert av løsmassestrender,
men som har tilgrensendenes og odder. Gruppenstrandberger klart underrepresentert
i vårt materiale,og dette har vært en bevisstprioritering,da vi har vektlagt
vegetasjonenpå løsmassestrendene,
men ogsåønsketå få med

Tabell 5. Hyppighetav hovedgrupperav vegetasjonpå 81 undersøktehavstrenderpå Sørlandet.- Frequencyof main groupsof vegetationtypesin 81 seashoresitesat Sørlandet.

Vegetasjonsgrupper
Vegetationgroups

Undervannseng
Strandsumpog strandeng
Sandstrandvegetasjon
Grus-og steinstrandvegetasjon
Tangvollvegetasjon
Rullesteinsstrandvegetasjon
Strandbergvegetasjon

Antall (VA)
Number(VA)

7
21
10
2
9
2
12

% (VA)
% (VA)
(N = 33)

Antall (AA)
Number(AA)

21
64
30
6
27
6
36

13
33
11
4
16
7
17

107

% (AA)
5 (AA)
(N = 48)
27
69
23
8
33
15
35

Sumantall
Total number

Sum%
Total %
(N = 81)

20
54
21
6
25
9
29

25
67
26
7
31
11
36
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landskapet.Dette gjelder både i Vest-Agder(Skarvoddenog
Steinodden på Lista) og Aust-Agder (Merdøy, Tromøya,
Tromlinga).

et utvalg av de viktigste typene på strandberg.De eksponerte
strandbergeneer mest representerti ytre skjærgårdssone,
mens
middels eksponerteog beskyttedestrandberg med tilhørende
vegetasjonfinnesjevnt fordelt gjennomheleregionen.
I vårt materialeer tangvollvegetasjon
registrertpå 31 % av lokalitetene, og den prosentvisefordelingener lik i begge fylkene.
Gruppenomfatter strenderhvor tangvollvegetasjonen
spilleren
betydelig rolle i vegetasjonsmosaikken,
som på sand- og grusstrender.Dennevegetasjonener dominertav ettårigearter,særlig strandmelde(Atriplex littoralis). Tanginfluertvegetasjonfinner vi også på rullesteinsstrender,
men den blir i denne sammenheng ikke regnet som tangvollvegetasjon.På Sørøstlandet
inngikk tangvollvegetasjon
på 9 % av lokalitetene(Lundberg&
Rydgren 1994). Den registrerte forskjellen i betydningenav
tangvollvegetasjonen
mellom Sørøstlandetog Sørlandeter nok
også reell, noe som bl.a. skyldesat tang- og tarebeltene i
Oslofjordener myemindreutviklet enn langsSkagerrakkysten.
Omtrentlike hyppigsomtangvollvegetasjon
finner vi i vårt materiale sandstrandvegetasjon
(på 26 % av lokalitetene).Som nevnt
over er dette en overrepresentasjon
i forhold til den faktiskeforekomstenav dennenaturtypeni landsdelen.Den naturligeforklaringenpå dette er at sandstrendene
utgjør en særpregetog sjelden naturtype,og at det derforer behovfor å få bestmuligkunnskap om karakteristiske
trekk og tilstandentil denne naturtypen.
De størstesandstrendene
finnervi i Vest-Agder,og Listastrendene
utgjøren klassefor seg.Størrelsen
på sandstrendene
på Lista,variasjoneni terrengformerog småskalavariasjon
og deresvegetasjonsmessige
sammensetning
gjør dem spesiellei nasjonalog internasjonalmålestokk.Mindre, men fint utvikledesandstrender
finner vi også ved Spangereid(Njervesanden),
på Risøbankved
Mandal,på Hamresanden
vedKristiansand
o.a.steder.
Undervannsenger
er i vårt materialerepresenterti omtrent 1/4
av lokalitetene(25 %). Ogsåute i landskapeter dennetypen et
vanlig fenomen,noe som skyldesde mangesmå poller og viker
som utgjør en karakteristiskdel av det småskala-landskapet
vi
finner i den sørlandskeskjærgården.Den vanligste,ofte dominerendearten i undervannsengene
er ålegras(Zosteramarina),
men også småhavgras(Ruppiamaritima) og skruehavgras(R.
cirrhosa)er relativtvanlige.

Den minst hyppigevegetasjonstypen
i vårt materialeer grus- og
steinstrandvegetasjon,
som bare er representertpå 7 % av de
undersøktelokalitetene.Den lavehyppighetener trolig ogsåreell, selvom det nok kan finnessmåutforminger,ev. fragmenter
som vi ikke har tatt med i tabellen. Dette skyldesat grus- og
steinstrenderhverkener særlig vanlige eller framtredendepå
Sørlandet(jf. kap. 5.3.1).
I tabell 2 har vi gitt en oversiktover de vegetasjonstypene
vi har
registrertpå havstrandpå SørlandetI tabell 6 harvi trukketfram
noen av de sjeldnevegetasjonstypene
på havstrandi landsdelen.
De utgjør en viktig del av det økologiskemangfold,og dersom
verneplanen
for havstrandskalfangeinn den variasjonen
somfinnes,er det nødvendigat utvalgetav vernedeområderogsåomfatter dissemersjeldnetypene.Mangeav artenesominngåri dissevegetasjonstypene
er sårbarefor slitasje,forurensningerog andre miljøforandringer,og vernebestemmelsene
må utformesslik
at det blir tatt spesiellehensyntil dennesårbarheten.Somdet går
fram av tabellen,har Sørlandetmangesjeldnevegetasjonstyper
knyttettil sandstrender.
Sidensandstrender
og sandstrandvegetasjon er spesieltgodt utviklet på Agder, har miljøforvaltningen
et
spesieltansvarfor å forvaltedisseressursene
på en framtidsrettet
måte. Av de 9 sjeldne(og sårbare)vegetasjonstypene
som er
nevnt i tabell 6, finnes 6 på listastrendeneog 2 i Lundevågen.
Dettilsierat disseer spesieltverneverdige.

Tabell6. Sjeldnevegetasjonstyper
på havstrandpå Sørlandet.
- Rareplant communitieson seashores
of Sørlandet.

Strandsumper
Kjempesøtgras-s
(Glyceriamaxima-s)
Sandstrender
Sølvmelde-s
(Atriplicetumsabulosae)
Strandkveke-s
(Agropyretumboreoatlanticum)
Marehalm-s(Elymo-Ammophiletum)
Tørrdyneeng("Koelerio-Corynephorion")
Sandskjegg-s
(Corynephorietum
canescentis)
Strandtorn-s(Eryngietummaritimae)
Grus-og steinstrender
Strandsvingel-s
(Festucaarundinacea-s)
Klatrelerkespore-s
(Corydalisclaviculata-s)

Rullesteinsstrandvegetasjon
finnesbare i 11 % av de undersøkte
lokalitetene. Dette indikerer at typen er relativt sjelden på
Sørlandet,noe vi også konkludertemed for Sørøstlandets
del,
hvor vi registrerteden på 10 % av lokalitetene (Lundberg&
Rydgren1994).Men selvom typen ikke er særligvanlig,danner
den av og til megetvelutvikledeog karakteristiskedelerav kyst108
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I tillegg til de vegetasjonstypene
somer nevnt i tabell 2 (og som
bare tar med de typene vi har registrert),vil vi også nevneden
sjeldne undervannstypenmed stivt havfrugras(Najasmarina),
som trolig har sin hovedutbredelse
i NorgelangsSørlandskysten
(jf. innledendekommentarerom Kristiansandog om Justøyai
Lillesa
nd).

(1994) har f.eks. gitt en oversikt over hovedtrekkenei vegetasjonsmosaikkene
slik de opptrer på Sørøstlandet.Under vil vi
diskutere de tilsvarende mønstrene slik vi finner dem på
Sørlandet.LangsSørlandskysten
finner vi sju hovedkomplekser.
På en og sammelokalitet kan to eller flere komplekseropptre
sammen,en vanlig kombinasjoner f.eks. undervannseng-kompleks,strandeng-kompleks
og strandberg-kompleks.

5.3.2 Vegetasjonskomplekserog soneringsmønstre

Enskjematiskframstillingav undervannseng-komplekset
er skissert i figur 58. Den vanligste vegetasjonstypener ålegras-s
(Zosteretummarinae),som hyppig opptrer i grunne poller og
bukter på 2-3 metersdyp. På noe grunnerevann blir disseundervannsengene
ofte avløstav småhavgras-s
(Ruppietummaritimae).Langtsjeldnerefinner vi trådtjønnaks-s(Potamogetonfiliformis-s).Alle disse tre typene vokser på fin løsmassebunn.
Forekomstenav trådtjønnakser den enestepå Agder (Lid & Lid
1994).Entype som trolig er vanlig i sonenmellomålegras-sog
småhavgras-s
er skruehavgras-s
(Ruppietumspiralis),men vi har
ikke brukt myetid til å lete etter den og det kan væreårsakentil
at vi hellerikke har sett den. Busttjønnaks(Potamogetonpectinatus)skal være ganskevanlig i de indre fjordsysteminnenfor
Farsund(OddvarPedersen,pers.medd.).Undervannseng-komplekset blir som regel avløst av et strandeng-eller strandsumpkompleks.

I kap. 5.2 og 5.3.1 har vi gjort en gjennomgangav regionaltkarakteristisketrekk ved strand- og vegetasjonstypene
i landsdelen. De fleste vegetasjonstypene
er knyttet til en eller noen få
strandtyper,og innenfor hver strandtypehar de en tendenstil å
opptre sammen i det vi kan kalle vegetasjonskomplekser.
Ett
sett av vegetasjonstyper
er typisk for strandenger,menset annet er typiskfor sandstrender.Det visersegat dissevegetasjonskompleksenehar mangefelles mønstrefra strandtil strand,altså at et strandengkompleks
på en strand har mangefellestrekk
med et strandengkomplekspå en annen strand. Fellestrekkene
kan f.eks. beståi at de sammeeller omtrent de sammevegetasjonstypeneer representerti flere områder,eller at hver enkelt
vegetasjonstypeinnen et vegetasjonskompleks
har en tendens
til å opptre i den samme delen av soneringenfra sjøen mot
landsida.Kapittel5.1 gir samtidigen oversiktover de plantegeografiskeregionenesomkan skillesut på Sørlandet,og det viser
seg at det finnes regionaleforskjellermed hensyntil hvordan
vegetasjonskompleksene
er sammensatt.Lundberg& Rydgren

Strandsump-komplekser
(figur 59) utviklespå beskyttedesteder
i pollerog bukter. De utgjør sørligevegetasjonstyper
i Norge,og
de er derfor godt utviklet i den sørligedelenav landet (seogså

Undervannsengkompleks,Sørlandet
Sublittoral

Hydrolittoral

Småhavgras-s
Strandsumpkompleks
Ålegras-s
Strandeng-kompleks

Figur 58
Skjematisk
vegetasjons-kompleks
typisk for undervannsenger på
Sørlandet. - Schematicvegetation
complextypical for submarinemeadowsat Sørlandet.

Trådtjønnaks-s
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Lundberg & Rydgren1994). Den vanligstevegetasjonstypeni
sørlandskestrandsumperer havsivaks-s(Scirpetummaritimae).
Den trives i overgangsbeltetmellom den hydrolittoraleog geolittorale sone.De nedredelenestår gjernei selvefjærevekslingssonen,mensde øvre delenevokseri sonen mellom normal flogrense og springflogrensen.En beslektet type som finnes på
sterkt beskyttede,ferskvannsinfluertesteder med et visst tilsig
dunkjevle-s(Scirpusmaritiav næringsstofferer havsivaks-bredt
mus-Typhalatifolia-s). Havsivaks-bredtdunkjevle-ser en type
som i Norge bare er kjent fra Sørlandetog Sørøstlandet.Både
kanstå i kontakt med og avløsesav halofidenneog havsivaks-s
le takrør-s(Phragmitesaustralis-s).Et trekk som Sørlandethar til
felles med Sørøstlandet,er at den boreale vegetasjonstypen
havstarr-s(Caricetumpaleacea)opptrer spredt i regionen. I
strandsumpermed kompakt jordsmonnkan
ferskvannsinfluerte
være et karakhalofile pollsivaks-s(Scirpustabernaemontani-s)
teristisk innslag. Et sjeldent innslag i de ferskvannspåvirkede,
(Glyceriamaximasørlandskestrandsumperer kjempesøtgras-s
avløsesofte av strandeng-kompleks). Strandsump-komplekset
set, og spesieltde øvre delene av strandeng-kompleksetkan
I områder hvor
ofte være assosierttil strandsump-komplekset.
beite har vært fraværendei lengre tid, vil strandengeneofte
som videvære invadertog erstattetav strandsump-komplekset
eller oppdyrre innoveri baklandetavløsesav svartorstrandskog
kedeeller bebygdeområder.

ved høyvanner noe kortere,
høyerenivå,hvor neddykkingstiden
innslagav artersomogsågår langt inn på land.
får saltsiv-engene
Enav de viktigsteav disseer rødsvingel(Festucarubra).I en markert sone opptrer saltsivog rødsvingelsom like dominerende,
sammenmed spredteforekomsterav andrestrandplanteri det vi
(Juncetumgerardiifestucetosumrubrae).
kallersaltsiv-rødsvingel-s
De deleneav strandengasom baresettesundervannved springflo har barespredteforekomsterav saltsiv,og rødsvingelblir alene som dominerendeart. Men sammenmed den finner vi også
spredteinnslagav andrestrandplanter,og den svakesaltpåvirkningener årsakentil at vi omtalerdennedelenav soneringensom
er
(Festucarubra-s).De halofile rødsvingel-s
halofile rødsvingel-s
attraktivesom beitearealfor storfeog sau,og så lengede beites,
holdesde lysåpneog varierte.Dettebidrartil utviklingenav artsrike strandenger,særligpå stederhvorjorda er blandetmedskjellsamfunnsomfinnesi
Etartsrikt,nærbeslektet
sandog skjellrester.
(Carexdistans-s).
grisnestarr-s
er
strandengene
av
delene
de indre
type som vi
sjelden
en
er
arundinacea-s)
(Festuca
Strandsvingel-s
står den
Her
Lista.
på
Lundevågen
i
registrert
har
bare
på Agder
og
maritimae),
(Scirpetum
havsivaks-s
med
kontakt
i
på utsiden
strandeng.
med
på innsiden

er optimalt utviklet i
Småog mellomstorestrandeng-komplekser
og i fjordsonen. Det er ingen
indre deler av skjærgårdssonen
markert differensieringlangskyst - fjordbunn-gradienten,rimeligvis fordi de få fjordene som finnes ikke er særlig lange.
Saltenger og brakkvannsengerfinnes derfor langs hele
og spredt fra ytre til midtre og indre strøk.
Sørlandskysten,
er i hovedtrekk bestemt
Variasjoneni strandeng-kompleksene
av mikrotopografiskeforhold internt på strandengenog av lokal
tilførselav ferskvann.
i
(figur 60) kan danne pionervegetasjon
Strandeng-komplekser
strandsonen,menvanligereer det at de avløserundervannsenger
Vi har funnet at variasjoneni
eller strandsump-komplekser.
somto parallellesoneringskan beskrives
strandeng-kompleksene
I den
og brakkvannseng-serien.
salteng-serien
og suksesjonsserier,
hydrolittoralesone kan salturt-s(Salicornietumeuropaea)opptre
som et pionersamfunn,mentypen er mindrevanlig på Sørlandet
maritimae)er
(Puccinellietum
Fjæresaltgras-s
enn på Sørøstlandet.
og
somtåler markertsaltpåvirkning,
tydeligvisen vegetasjonstype
første del av soneringeni
følgelig dannerdette plantesamfunnet
den geolittoralesone. I områder hvor fjæresaltgras-smangler,
dannersaltsiv-sførsteleddeti geolittoralsonen,mensden finnesi
sonen innenforsaltgras-sder dette også er til stede. På et noe
110

Strandenger,ellerdelerav strandengersom er påvirketav ferskDeresplassering
vann, tilhørerdet vi kallerfor brakkvannsserien.
i soneringener ikke fast fiksert, men bestemmeslangt på vei av
representert,vil
saliniteten.I områdermedflere brakkvannstyper
fjæresivaks-s(Eleocharietumuniglumis)normalt opptre som et
tidlig ledd i soneringen.Pånoe mindresaltedelerav strandablir
dette gjerne avløstav et saltstarr-s(Caricetumvacillans),mens
krypkvein-s(Agrostisstolonifera-s)er vanlig i de bakredeleneav
hvor saltpåvirkningener minimal (men hvor
brakkvannsstrender
det vanligviser ganskevått). De deleneav brakkvannsstrendene
som har et kompakt jordsmonn med lavt oksygeninnhold,er
(Blysmetumrufii).
dominertav rustsivaks-s
avløsesav svartorog brakkvannseng-serien
Bådesalteng-serien
strandskog(ev. av kulturmark eller bebygdeområder), men i
til skogenfinnesforskjelligetyper kantsamfunn
overgangssonen
eller gjengroingstyper.Duskstarr-s(Carexdisticha-s)er vanlig i
bunnenav mangesørlandskepollerog kiler,og kan dannestore
bestanderpå flere hundre kvadratmeter.Et svært vanlig gjengroingssamfunner mjødurt-s (Filipendulaulmaria-s),som eketter opphør av beite. På
spanderermed stor gjennomslagskraft
fuktige stederi de indre deleneav strandengerkan vi finne kattehale-s (Lythrum saticana-s),og unntaksvis også fredløs-s
vulgaris-s),i overgangenmot svartorstrandskogen.
(Lysimachia
som det ikke finnes
Sandstrenderer en natur- og landskapstype
men som til gjengjelder meget
mangeav langsSørlandskysten,
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Strandsump-kompleks,
Sørlandet

Kjempesøtgras-s

Undervannsengkompleks

Havsivaks-s

Havsivaksbredt
dunkjevle-s

Halofiletakrør-s

Strandeng-kompleks
Svartorstrandskog

Havstarr-s

Halofilepollsivaks-s

Figur 59
Skjematiskvegetasjons-kompleks
typisk for strandsumperpå Sørlandet.- Schematicvegetationcomplextypical for shore swampsat
Sørlandet

Strandeng-kompleks,
Sørlandet
Saltstarr-s

Krypkvein-s

Fjæresivaks-s

Fredløs-s
Rustsivaks-s
Kattehale-s
Svartorstrandskog

Saltbendel-s

Fjæresaltgras-s Saltsiv-s

Saltsiv
Halofile
rødsvingel-s rødsvingel-s

Grisnestarri

Mjødurt-s

Duskstarr-s

Figur 60
Skjematiskvegetasjons-kompleks
typisk for strandengerpå Sørlandet.- Schematicvegetation complex typical for salt marshesat
Sørlandet
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godt utviklet på noen av stedeneden opptrer. Listastrendene
står her i en særklasse,med sine til sammen5 km med sandstrand.Somdet går fram av drøftingenav resultatenefra undervi har undersøkt,
søkelsenepå lista og de andresandstrendene
som kontinaturtype
dynamisk
svært
en
sandstrendene
utgjør
Om utvikkrefter.
eroderende
og
byggende
for
utsettes
nuerlig
en dynainnstille
naturen
vil
gang,
uforstyrrede
sin
gå
får
lingen
Dette
balanseres.
plantevekst
misk likevekthvor sandtilførselog
med
fører til dannelsenav et karakteristisksanddynelandskap
en særpregetmorfologiskog økologiskvariasjonfra de sjønære
finner vi derfor
områder til baklandet. I sanddynelandskapet
mangesmåhabitaterhvor spesielleplanterog plantesamfunner
tilpassetde stedligemiljøforhold.En komplett sandstrand-serie,
slik den kommertil uttrykk i figur 61, finner vi bare på Lista.
finner vi bare delerav denne moVed de andre sandstrendene
saikken.
Påforstrandablir det i vinterhalvåretkastetpå landtang og tare
og de næringsstofsombrytesned fram mot nestevekstsesong,
fene som frigjøresi sandener tilgjengeligefor de få og spesialiserteplantenesom tåler de ekstrememiljøforholdenevi finner i
mellom sjø og land. Tre-firearter er dodenneovergangssonen
minerendepå dennedelenav stranda,og fordi de oftest danner
velavgrensedepopulasjoner med spredte innslag av andre
strandplanter,er de skilt ut som egne samfunn.Her finner vi
bl.a. tangmelde-s (Atriplicetum latifolii), strandreddik-s
(Cakiletummaritimae)og sølvmelde-s(Atriplicetumsabulosae).
Lundberg(1987)har vist at dissetre typenefordelespå strandai
forhold til mengdenav plantetilgjengelignitrogenog fosfor. På
som langs forurensedebekker
steder med ferskvannstilførsel,
av stranda,er kildergrasdelen
ytre
den
gjennomskjærer
som
aquaticae)et karaktetiggersoleie-s(Ranunculo-Catabrosetum
ristiskinnslag.I tangvollsonener sandensom regelvåt og tung,
men sonensbakkant kommer sjeldnerei direkte kontakt med
sjøen,og den øvredelenav sandentørker lett ut. Vindenfår da
mulighetentil å transportereden videre innover land, og det
byggesetter hvert opp småog størresanddyner.Etterden normale rekkefølgen i soneringen kan vi finne strandarve-s
(Agropyretumboreoatlanstrandkveke-s
peploides-s),
(Honckenya
ticum), marehalm-sogieller strandrug-s(Elymo-Ammophiletum).
sammenlignetmed andre sandEt særtrekkved Listastrendene,
strenderi Norge,er dannelsenav inntil 1 meterhøyesandvier-dyer ogsåforener (Salixarenaria-s).Etsærtrekkved Listastrendene
komstenav strandtorn-s(Eryngietummaritimae),i eldre sanddycanescenneområder,og sandskjegg-s(Violo-Corynephoretum
tis), som en "gjengroingsfase" på tidligere eroderte felter.
Marehalm (Ammophilaarenaria) og andre sandstabiliserende
plantearter gjør det mulig for andre arter som tåler mindre
sandflukt å komme inn. Bak de aktive sanddynenestabiliseres
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sandenog det utviklesmer etablertedynebakkerellertørr dyneeng. I deler av sanddynelandskapetstår grunnvannsstanden
høyt, og det utviklessåkalte dynetrau dominert av fuktighetskrevendeplantearter.I de bakre deleneav sanddynelandskapet
finner vi tørr furuskogellertørr lynghei.
Grus- og steinstrendeneskiller seg fra sandstrendeneved at
substratetnormalt er mindre kalkrikt. De skillesfra rullesteinsstrendeneved at substrateter mindre stabilt. De ulike deleneav
en grus- eller steinstrandkan ha svært ulik økologi med hensyn
på fuktighet og tangpåvirkning.Mens grusstrendersom er
blandet leire kan ha et kompakt og fuktig jordsmonn,må plantene på godt drenertesteinstrenderkunne tåle ekstremtørke.
Jordsmonneter som regel lite utviklet, og miljøforholdenegjør
melat plantedekketdanner pionersamfunni overgangssonen
i den
lom sjø og land (figur 62). De vanligstevegetasjonstypene
og
ytre delenav soneringener gåsemure-s(Potentillaanserina-s)
strandarve-s(Honckenyapeploides-s).I nesteledd i soneringen
er fuktighets- og næringsforholdeneavgjørendefor hvilkenve(Solanumdulcamaragetasjonstypesom utvikles.Slyngsøtvier-s
s) finnes på tørre steinstrendermed lite organisk materiale,
(Silenemaritima-s)trives best på steinstrandmed
strandsmelle-s
noe mer organisk materiale i substratet, mens hestehavre-s
(Arrhenatherumelatius-s)utviklespå gamletangvoller.Densistnevnte typen kan avløsesav stornesle-s(Urtica dioica-s).I den
indre delen av soneringenpå grus- og steinstrenderer strandrør-s (Phalaridetumarundinacea)en vanlig type. Den erstatter
der denne er fjernet. En sjeldentype
ofte svartorstrandskogen
(Corydalis
på grus- og steinstrenderer også klatrelerkespore-s
claviculata-s).Det inngår knapt nok i noen klar soneringeller
men det har noen floristiskelikhetstrekkmed
suksesjonsserie,
og pilen mellom de to enheteneer et uttrykk for
strandsmelle-s,
dette.
(figur 63) dannespå eksponerte
Rullesteinsstrand-komplekser
steder,og de er derfor best utviklet langsde store endemorenene som danner mektige rullesteinsstrenderpå Tromlinga,
Tromøya,Merdøy, Skarvoddenog Steinodden,Tjørvenesetog
er
på Listaog andre steder. Vegetasjonstypene
Østhasselneset
alle pionersamfunni mer eller mindre grad, noe rekkefølgeni
soneringener et uttrykk for. De mest nitrofile utformingenefinnes i midtre deler av soneringen,mensvegetasjoneni den indre
delenav soneringendannespå eldre strandvoller.Strandvindel-s
(Convolvuletumsepii-maritimae)foretrekker noe mer vindbehvor rulskyttedelokaliteter.Påde største rullesteinsstrendene,
også strekkerseg langt inn i baklandet,er furulesteinsåsene
skog den dominerendeskogstypen.Den er godt tilpassetden
effektive dreneringen,og den derav følgende tørken på slike
steder.
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Sandstrand
- kompleks,Sørlandet
Sandvier-s

Sandskjegg-s

Strandrug-s

Tørrfuruskog
Tangmelde-s

Strandreddik-s

Sølvmeide-s

Strandarve-s

Strandkveke-s

Marehalm-s

Strandtorn-s

Tørrdyneeng
Lynghei

Kildegras-tiggersoleie-s

Dynetrau

Figur 61
Skjernatiskvegetasjons-kompleks
typisk for sandstrenderpå Sørlandet.- Schematicvegetationcomplextypical for sandybeachesat
Sørlandet.

Grus-og steinstrand-kompleks,
Sørlandet
Hestehavre-s
Gåsemure-s

Figur 62
Skjematisk vegetasjons-kompleks
typisk for grus- og steinstrenderpå
Sørlandet.- Schematic vegetation
complextypical for shinglyand stony beachesat Sørlandet.

Strandsmelle-s

Stornesle-s

Slyngsøtvier-s

K atrelerkesporei

Strandrør-s

Svartorstrandskog

Strandarve-s

Rullesteinsstrand-kompleks,
Sørlandet

Strandkål-s

Strandkvann-s

Strandvindel-s
Kveke-s

Strandskolm-s
herdylle-s

Strandrug-s

Furuskog

Strandvortemelk-s

Figur 63
Skjematiskvegetasjons-kompleks
typisk for rullesteinsstrender
på Sørlandet.- Schematicvegetationcomplextypicalfor boulderbeaches
at Sørlandet.
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Sammenfatningom vegetasjonskomplekser

De sørlandskestrandberg,inklusivesvaberg,fuglegjødsletvegetasjonog strandkratt,er nok mer variertog sammensattenn vår
figur 64 gir uttrykk for. Vi har ikke hatt som målsettingå samle
nok materialetil å gi et dekkendebilde av den fulle breddeninnenfor dette komplekset,men de typene som er representerti
figur 64 er alle typiske. Et fellestrekk for strandbergenepå
Sørlandeter at de alle stort sett er kalkfattige. Unntak finnes
arter er derfor sjeldneog stort
Kalkkrevende
bl.a. på Flekkerøya.
er likevelet markertinntrekk
karakteristisk
Et
fraværende.
sett
Figur
vegetasjonstyper.
og
planter
varmekjære
sødige,
av
slag
fuuten
og
med
suksesjonsserier,
parallelle
to
mellom
64 skiller
kystberger
fuglegjødsel
markert
uten
strandberg
På
glegjødsel.
knapp-s(Sedumanglicum-s)en vanligtype (sefigur 22). Denne
vestlige vegetasjonstypenhar trolig sin østgrensei Norge på
Agder (selvom det finnes spredteforekomstarav arten lenger
øst). Et sørlig innslag i vegetasjonsbildeter den hyppige forekomsten av blodstorkenebb-s(Geranietum sanguinei).Blodstorkenebb-savløsesgjerneav strandkrattdominertav det sørlige slåpetorn-s(Prunusspinosa-s).Innenfordette finner vi gjerne
strandskog,som regelfuruskog.

Vegetasjonenpå havstrendenepå Sørlandethar mangelikhetstrekk med tilsvarendestrender på Sørøstlandet(Lundberg&
Rydgren 1994) og på Vestlandet (Lundberg 1989, 1992a).
går igjen, vi finner tilsvaHovedtrekkenei soneringsmønsteret
og verendeøkologisketilpasningerlangssjø-land-gradienten,
getasjonener tilpassetvariasjoneri strandsubstratet.Tre økologiske hovedparametrekan forklare det meste av variasjoneni
vegetasjonen:strandtype,grad av eksponeringog næringstilgang. Men om vi finner mange likhetstrekkmed tilgrensende
regioner,finner vi også regionalesærtrekksom er karakteristisk
for Sørlandet.Sørlige,varmekjærearter er hyppigereenn på
Vestlandet.For eksempelfinner vi i strandengenepå Sør- og
oftere innslagav strandrødtopp(Odontiteslitoralis)
Sørøstlandet
og tusengyllen(Centauriumlittorale),arter som er sværtsjeldne
eller totalt fraværendepå Vestlandetog nordover.De sørlandske strendeneskillerseg tilsvarendefra de på Sørøstlandetved
et svakt, men distinkt innslag av nemoralearter, som f.eks.
sumpdylle(Sonchuspalustris)og agderstarr(Carexdivulsa),og
et sterkereinnslag av oseaniskearter, som dvergsmyle(Aira
praecox)og kystbergknapp(Sedumanglicum). En systematisk
gjennomgang av karakteristisketrekk ved strandplantenes
tilhørigheter tema for nesteavsnitt.
plantegeografiske

utvikles på fuglegjødsledesteder i
En parallell suksesjonsserie
skjærgårdssonen.Fuglegjødslensmengde og mektigheten på
det organiskejordlaget er bestemmendefor hvilkevegetasjonstyper som utvikles. Et vanlig pionersamfunn er rosenrot-s
(Sedumrosea-s),som både tåler saltsprut,fuglegjødselog eks(Matricariamaritima-s)og englodtrem tørke. Strandbalderbrå-s
negras-s(Holcuslanatus-s)utvikles der fuglegjødslener mest
markert, den siste på dypere jord enn den første. Smyle-s
flexuosa-s)utviklespå skrinn jord, som en over(Deschampsia
gang mot næringsfattigelyngheier.I stedetfor furuskoger som
regellyngheidominerendei baklandet.

Sørlandet
Strandberg-kompleks,
Smyle-s

Rosenrot-s

Kystbergknapp-s

Strandbalderbrå-s

Blodstorkenebb-s

Englodnegras-s

Slåpetom-s
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lynghei

Strandskog

Figur 64
vegetasjons-kompleks
Skjematisk
typisk for strandbergpå Sørlandet.Schematicvegetationcomplextypical for rockyshoresat Sørlandet
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5.4 Floraelementer
Mange av strandplantenepå Agder har en diskontinuerligutbredelselangs Skagerrakkysten.
Mens ubikvistene(generalistene) stort sett finnes langshele kyststrekningen,er spesialistene
bare å finne langsbestemtekystavsnitt.Dette er uttrykk for at
plantenehar sine egne, artsspesifikkekrav til voksestedet,som
temperaturkrav,salttoleranse,vann-og næringsbehovm.m., og
det finnes knapt noen plantersom har den sammeutbredelsen,
enten vi ser på derestotalutbredelseeller på deres utbredelse
langsSkagerrakkysten.
En analyseav disseutbredelsesmønstrene viserlikevelat det finnes grupperav plantersom har en noenlundefellesutbredelse,og de kan plasseres
sammeni plantegeografiskegrupper,ellerfloraelementer.
Engruppearterfinnes bare langsytterkysten,i skjærgårdenog i
andre lite frostutsattesteder.Av slike oseaniskearter er tre representerti strandfloraenpå Agder. Det er dvergsmyle(Aira
praecox), kystarve (Cerastium diffusum) og kystbergknapp
(Sedumanglicum).Alle dissehar i Norgesin hovedutbredelse
på
Vestlandet,og de er sjeldneøst for Agder (Lundberg& Rydgren
1994).Denførsteer spesielttallrik på skrinnjord i de bakredeleneav Listastrendene,
mensde to andreopptrer på strandberg,
hvorvi ogsåkan finne dvergsmyle.Kystarveer sjeldenpå Agder,
og er bare kjent fra et fåtall lokalitetermellomTvedestrandog
Farsund(Lid& Lid 1994).
En gruppe strandplanterhar et sørøstlig utbredelsesmønster.
Dennegruppenkan delesi to, da noen har en markertsørøstlig
utbredelse,mensandre går lengervest.Til gruppenmarkertsørøstlige arter hører kjempesøtgras(Glyceria maxima), tindved
(Hippophaé rhamnoides), flatsiv (Juncus compressus),strandsteinkløver(Melilotus altissimus),stivt havfrugras(Najasmarina)
og strandrødtopp(Odontites litoralis). Tindvedhar en utpreget
diskontinuerligutbredelsei Norge(Skaanes1946, Skogen1972,
Lid & Lid 1994),og på Sørlandeter den bare kjent fra Eide i
Aust-Agder(Wischmann1974, Danielsen1977),mensdenstotalutbredelseer tydelig sørøstlig(Skogen1972, Hu»n & Fries
1986). Stivt havfrugras har sin hovedutbredelsei Norge på
Agder, og er ellersi landetbare kjent fra Hvaler.Ennoe svakere
sørøstligutbredelsestendens
finner vi hos flikbrønsle(Bidenstripartita), engstorkenebb(Geraniumpratense),bueforglemmegei
(Myosotisbaltica)og bukkebeinurt(Ononisarvensis).
Somrimeligkan være utgjør de mer eller mindresørlige(varmekjære)plantearteneen hovedgruppei Sørlandetsstrandflora.De
fordeler seg på undergrupper,avhengig av deres utbredelse
mot nord. En eksklusivgruppe er de sterkt sørligeartenesom
har sin nordgrensepå Skagerrakkysten.Noen av dem er på
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Agder bare kjent fra Aust-Agder,som flatsivaks(Blysmuscompressus), dverggyllen (Centaurium pulchellum), strandrisp
(Limonium humile) og narrmarihand(Orchis morio). Andre er
kjent fra begge Agder-fylkene,som agderstarr(Carexdivulsa),
vipestarr(Carexextensa),sumpdylle(Sonchuspalustris)og jordbærkløver(Trifolium fragiferum).Til gruppensterkt sørligearter
hører også svartsiv(Juncusanceps)som hos ossforeløpig bare
er kjent fra Listastrendene
(Johnsen1991, Lid & Lid 1994).
Enannenklart varmekjærgruppeer sørligearter med nordgrense i Rogaland.Noenav dem er edafiskespesialister
og er knyttet
til sandstrender.Det gjeldersølvmelde(Atriplex ladniata), sandskjegg (Corynephoruscanescens),strandtorn (Eryngiummaritimum) og nebbslirekne(Polygonumoxyspermum).Alle dissehører til de sjeldnesteplantenei norskflora, og de er sværtsårbare
for slitasje.En annengruppe i dette floraelementeter stort sett
knyttet til strandenger.Det gjelder nonsblom(Anagallisarvensis), tusengyllen(Centauriumlittorale) og smalsøte(Gentianella
uliginosa).
En gruppe sørlige, varmekjære arter har sin nordgrense i
Hordaland,og dennegruppenhar flere representanteri strandsonen på Sørlandet.En av dem er prikkstarr(Carexpunctata),
som har sin norskehovedutbredelse
på Agder. Ellerser den bare
kjent fra Hvalerog Stord i Hordaland(på sistnevntested er den
utgått). Til denne gruppen hører også dansk skjørbuksurt
(Cochlearia danica), strandvortemelk (Euphorbia palustris),
strandsvingel(Festucaarundinacea),skjoldblad(Hydrocotylevulgaris)og slåpetorn(Prunusspinosa).
Tre sørligearter som har sin nordgrenseved Stader strandløk
(Allium vineale), grisnesta
rr (Carex distans), pusleblom
(Centunculusminimus) og sodaurt(Salsolakall). De to første er
vanlige på Sørlandet,og har en kontinuerlig utbredelselangs
Skagerrakkysten.
Mensden første er vanlig på strandberg,vokserde tre andre på strandeng.
En gruppe sørligearter som opptrer på Sørlandethar sin nordgrensei Midt-Norge. Ogsåi dette elementetfinnes en gruppe
som er knyttet til sandstrender. Det gjelder marehalm
(Ammophilaarenaria),strandreddik (Cakilemaritima ssp.integrifolia), honningkarse(Cardariadraba ), sandstarr(Carexarenaria)
og strandkveke(Elytrigiajuncea). Enannengruppeer knyttet til
steinstrender,bergsprekkero.a., som strandvindel(Calystegia
sepium), knortestarr(Carexotrubae), strandkål(Crambemaritima) og fjærehøymol(Rumexmaritimus).Til dennegruppen hører også dvergsivaks(Eleocharisparvula) og havsivaks(Scirpus
maritimus)som er knyttet til våtestrandsumper.
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De flestesvaktsørligearter som opptrer på havstrandi Norgeer
vanlige på Sørlandet. Noen av dem har sin nordgrense i
Nordland. Det gjelder strandstjerne(Aster tripolium), duskstarr
(Carex disticha), skruehavgras (Ruppia cirrhosa), salturt
(Salicorniaeuropaea)og pollsivaks(Scirpustabernaemontani).
Til dennegruppenkan vi ogsåregneormetunge(Ophioglossum
vulgatum ) og tiggersoleie(Ranunculussceleratus),selv om de
ikke er spesieltvanlige på Sørlandet.Andre svakt sørligearter
har sin nordgrensei Tromseller Finnmark.De fleste av disseer
vanlige på Sørlandet,som strandmelde(Atriplex littoralis),krushøymole (Rumexcrispus),småhavgras(Ruppiamaritima), saltbendel (Spergulariamarina), og ålegras (Zostera marina).
Saltarve(Saginamaritima),havbendel(S. media) og saftmelde
(Suaedamaritima)hørerogsåtil dennegruppen, men de er noe
sjeldnerepå Sørlandet.Til dette elementet hører også strandreddik (Cakile maritima ssp. maritima ) og busttjønnaks
(Potamogetonpectinatus),som er mindrevanlige på Sørlandet.
En rekke arter uten en klar sør-nordtendens i Norge er også
vanligelangssørlandskysten.
Langskystenav Agder finnes ogsået plantegeografiskelement
som har en nordlig utbredelsei Europa.De er alle vanligere
lenger nord, men opptrer på sørlandskystenned mot sin sørgrense. Noen av dem er likevel ganskevanlige på Sørlandet,
som strandkvann(Angelicaarchangelicassp. litoralis), havstarr
(C paleacea),
saltstarr(C vacilhans),
og strandkjeks(Ligusticum
scoticum).Andre nordligearter forekommermer spredt,som grusstarr(Carexglareosa),pøylestarr(C mackenziei),
buestarr(Cmaritima), strandskolm(Lathyrus
japonicus),østersurt(Mertensiamaritima)og saftstjerneblom
(Stellariadassifolia).

Tabell 7. Arter som har sin hovedutbredelse
i Norgepå havstrand på Agder. - Specieswith main distribution in Norway
on seashores
in Agder.

Art - Species

Strandtype- Shoretype

Flatsivaks
(Blysmuscompressus)
Prikkstarr(Carexpunctata)
Sandskjegg
(Corynephorus
canescens)
Strandtorn(Elyngiummaritimum)
Svartsiv(Juncusanceps)
Spiss-siv
(I. acutiflorus)
Stivthavfrugras(Najasmarina)
Narrmarihand(Orchismorio)
Sumpdylle(Sonchuspalustris)

En annen gruppe er arter som er sjeldne på havstrandpå
Sørlandet(tabell 8), men somkanværevanligerei andredelerav
landet.Slikearterer å regnesomregionaltverneverdige
arter,og
de fleste av dissearteneer knyttet til spesiellevoksestedersom
kan kallesnøkkelområder.De utgjør spesiellenaturmiljøermed
stor artsvariasjon,
og det er derfor knyttet store naturverninteressertil dissearteneog de naturmiljøene
de er en del av.

Tabell 8. Nasjonaltsjeldne,regionalt verneverdigearter på
havstrandpå Agder. - Specieswhichare rare on seashoresat
Agder as in otherparts of Norway.

Enspesiellog megetavgrensetutbredelsei Europahar saltsoleie
(Ranunculuscymbalaria).Den har sin hovedutbredelsei NordAmerikaog Sentral-Asia
(Hulten& Fries1986),og er trolig opprinneliginnført til Europa.Dener nå naturalisertenkeltestederi
Europa,og i Norgevokserden i våte strandenger.PåSørlandet
er den kjent fra Halseog Harkmark,mens den ellers i Norge
bare er kjent fra Østfold (Hvaler og Kråkerøy)og Vestfold
(Sande).

Art - Species

Strandtype- Shoretype

Sølvmelde(Atriplexlaciniata)
Honningkarse(Cardariadraba)
Vipestarr(Carexextensa)
Klatrelerkespore
(Corydalisdaviculata)
Strandsvingel
(Festucaarundinacea)
Kjempesøtgras
(Glyceriamaxima)
Tindved(Hippophasrhamnoides)
Strandrisp(Limoniumhumile)
Nebbslirekne(Polygonumoxyspermum)
Saltsoleie(Ranunculus
cymbalaria)
Fjærehøymole
(Rumexmaritimus)
Sodaurt(Salsolakah)
Jordbærkløver
(Trifoliumfragiferum)

Noenav plantenepå havstrandpå Sørlandethar spesiellinteresse i vernesammenheng,
og de kan delesi to grupper (tabell 78). Den ene gruppen er arter som har sin hovedutbredelsei
Norge på havstrandpå Sørlandet(tabell 7), og det kan derfor
anseessomen nasjonaltviktig oppgavepå sørgefor at disseartene og dereslivsmiljøerblir bevartfor ettertiden. En annenart
som har sin hovedforekomsti andrevegetasjonstyper
er agderstarr (Carexdivulsa),men den har også forekomster på havstrand.
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Entredje gruppearter er en samlingregionaltsjeldnearter. Skal
en klare å ta vare på Sørlandetsbiologiske mangfold, er det
nødvendigå sikreet nettverkav biotopersom disseplantenelever

Tabell 9. Regionaltsjeldnearter på havstrandpå Agder. Rarespecieson seashores
at Agder.

Art - Species

Strandtype- Shoretype

Tusengyllen(Centauriumlittorale)
Dverggyllen(C.pulchellum)
Pusleblom(Centunculus
minimus)
Dvergsivaks
(Eleocharis
parvu(a)
Østersjøsøte
(Gentianellabaltica)
Smalsøte(G. uliginosa)
Strandrødtopp(Odontiteslitoralis)
Ormetunge(Ophioglossumvulgatum)
Jordbærkløver
(Trifoliumfragiferum)

6 Sammendrag
Undersøkelsen
utgjør en del av en størreregional undersøkelse
som strekkerseglangskystenfra Vest-Agdertil og med Østfold.
Resultatenefra undersøkelsenpresenteresi tre delrapporter,
hvorav dette er den andre i rekken,jf. lundberg & Rydgren
(1994). Prosjektetsformål er å gi en oversikt over sammensetningen av og variasjoneni flora og vegetasjonpå havstrandi
landsdelen.Likheterog forskjellermellomundersøktelokaliteter
relaterestil lokaleog regionalemiljøforholdsom dels kan spores
tilbake til naturgitteforhold (berggrunn,jordsmonn,strandtype,
klima), delstil kulturgeografiske
forhold, spesieltarealbruk(beite, gjødsling,ferdsel,forurensning).PåSørlandeter 81 lokaliteter nærmereundersøktog beskrevet,og de botaniskeverneverdieneer vurdert. Denoverordnedemålsettingenmed prosjektet
er å presentereet faglig grunnlagfor forvaltningenav havstrand
på Sørlandet.En forutsetningfor å kunne gjøre slike prioriteringer er den regionaleoversiktensom er etablert i prosjektperioden. En underliggendeforutsetningfor forvaltningen av havstrand, som for andre naturmiljøer,er tanken om at artsrikeog
sårbarenaturtyper,spesieltde vi har lite av, bør forvaltesmed
størreomtankeenn de typenevi har mestav. Det betyr ikke at
vi bare har lagt opp til å vernede mest artsrikeområdenemed
størstarts- og samfunnsdiversitet.
Vi har også hatt som målsetting å få med et representativtutvalgav havstrandtyper,slik at
vi kan ta vare på de fineste perlenesåvel som eksemplerpå
hverdagsnaturlangskysten.
Undersøkelsen
tar for segkyststrekningen
i Vest-Agderog AustAgder. Kyststrekningen
er 2660 km lang, og i de to fylkene bor
5,7 % av Norgesbefolkning.Kystkommunene
har størrebefolkningstetthet enn innlandskommunene,og Kristiansand og
Arendal har de høyeste befolkningskonsentrasjonenepå
Sørlandet,med henholdsvis245,5 og 142,2 innbyggere/km2.1
sommerhalvåretskjer det i tillegg en betydeligtilstrømning av
turister til de populære utfartsområdenelangs kysten. Konklusjonener at utbyggingspress
og slitasjefra friluftsliv gjør at
pressetpå strandområdenei det undersøkteområdet er betydeIig.
Til grunn for rapporteringenliggeret omfattendefeltarbeidsom
ble utført i 1990 og 1991. Forutfor feltarbeidethadde vi gjort
registreringerav utvalgtearter i universitetsherbariet
i Oslo,senere også i herbarietved Kristiansandmuseum.Dette satte oss
på sporet av interessantelokalitetersom vi oppsøkte i felt. I
drøftingenav de funn vi gjordeog i oppsummeringenav resultatene har vi støttet oss til floristiskeog vegetasjonsøkologiske
undersøkelsersom er gjort tidligere. For noen av lokalitetene
har vi informasjonom flora og/ellervegetasjonsom går tilbake
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net virkemiddel.Under kontrollerte betingelserkan brenningbidra til å gjenskapeartsrikestrandenger.Grøftingog oppdyrking
og er uforenelig
ødeleggerden naturlige strandvegetasjonen,
med å ivaretaverneinteressenei et område. Et påtageligproblem langs strendenepå Sørlandeter slitasjefra besøkendei
er slitasommerhalvåret.Påsammemåte som på Sørøstlandet,
sje et stort problem.For de flesteområdenevi har vurderter det
neppeaktuelt å stengepublikum helt ute (unntatt fuglereservamen for å unni hekkesesongen),
ter og fuglefredningsområder
gå ødeleggelseav verdifulle naturmiljøerog for å demmeopp
for en forsterkingav motsetningermellom friluftsliv og naturvern, må forvaltningenbli flinkeretil å kanalisereog tilrettelegge
for ferdsel.Å utarbeideferdselsregler- hvor kan folk gå, hvordan kan de ferdes(gåing, sykling,ridning),og hva er tillatt (telting, lage bål, samle planter) - er i mangeområder et sårt tiltrengt gjøremål.

til tidlig på 1800-tallet, i enkelte tilfeller også fra 1700-tallet.
har gitt ossanledningtil å sammenligne
Tidligereundersøkelser
de botaniskeforholdene slik de har utviklet seg gjennom en
tidsserie,og i diskusjonenhar vi forsøkt å avdekkeårsakenetil
de forandringersom har skjedd.I langt størregrad enn det som
undergårvegetaer tilfelle med modne,etablerteskogssamfunn
sjonsbildet på mange av havstrendenestore fluktuasjoner.
har sannsynliggjortat dette skyldesat de er seUndersøkelsen
minaturligevegetasjonstypersom fort reagererpå endringer i
arealbrukog annenpåvirkning.Denframtidigeforvaltningenav
av dissepåvisningene,dersom
havstrendermå ta konsekvensen
som naturmålsettingener å ta vare på den variasjonsbredden
oppviseri dag.
og landskapstypen
Årsakentil de omfattendeforandringenesom har skjedd kan i
de fleste tilfeller sporestilbake til strukturelleendringer i jordhar
bruket.Virkningeneav den nasjonalekanaliseringspolitikken
likevel ikke vært like dramatiske for Sørlandet som for
Sørøstlandet.Et hovedtrekker at antalletstorfe i de to Agderfylkene har gått ned, fra 53 423 i 1949 til 34 212 i 1989. I tilleggvet vi at modernekuer ikke brukerutmarksbeitenelike mye
effekten av redusertbeitesom før, og den landskapsmessige
presser dermedstørreenn tallenei segselvtilsier.
Dersommålsettingener å opprettholdeden variasjonsbredden
som finnespå sørlandskehavstrenderi dag, må det settesi verk
skjøtselstiltak.En form for skjøtselsom kan kombineresmed
er beiting. Moderatbeite kan bidra til å oppnæringsvirksomhet
rettholde og øke artsdiversitetenpå strandnærelokaliteter. På
en strandengvil dette tilsvare 1-1,5 storfe pr. hektar i løpet av
en beitesesongpå 130-140 dager. Slått har stort sett opphørt
som driftsmetodepå sørlandskestrandenger,men som en del
være
av modernenaturforvaltningkan denneskjøtselsmetoden
et velegnetvirkemiddel.Dersomhøyetblir fjernet etter slåtten,
vil det kunne utviklesstrandengersomer ennå mer artsrikeenn
moderatbeitedestrandarealer.Slått i kombinasjonmed beiting
i områderhvor gjengroingen
vil væreen egnet skjøtselsmetode
er kommet langt. Strandengersom beitesvil påvirkesav naturgjødsel,og om beitepresseter moderat,vil dette ikke ha noen
viserat kunstmarkantvirkning på vegetasjonen.Undersøkelser
gjødselknapt kan øke produksjonenpå en strandeng(fordi næringsstoffeneutvaskesfør de bindestil jordsmonnet),men vegekan likevelendre seg ved at kultasjonensartssammensetning
turplanterog ugrasarterkan utkonkurrerede spontane,stedegne strandplantene.Dermedser vi at kunstgjødseli verneverdige
som ikke er forstrandarealerviserseg som en skjøtselsmetode
i et område. I omenelig med å opprettholdeverneinteressene
australis)eller anrådersom er overgroddav takrør (Phragmites
dre høye,tettvoksendestrandarterkan brenningvære et veleg118

Det mesteav det undersøkteområdet faller inn under den nemorale regioh. Den skillesfra den boreonemoraleregion, kystseksjonlavlandsbelte(på Vestlandet)ved det markerteinnslaget
av sørlige arter som mangler eller som er svært sjeldne på
Vestlandet.Fraden boreonemoraleregionpå Sørøstlandetskilles den ved innslagetav sterkt sørligearter og oseaniskearter
som mangler eller som er svært sjeldne på Sørøstlandet.Det
(fiårdkyst),kjenmesteav kystlinjaer en del av skjærgårdskysten
av holmer, skjær,
netegnet av et oppbrutt småskalalandskap
øyer, odder, nes og grunne sund, bukter, poller, kiler og viker.
De vestligstedeler av Vest-Agderhar en mer variert kysttopografi. Nord for begge sider av listahalvøyafinner vi fjordkyst,
mensvi på ytre deler av Listalandetfinner morenekyst,moreneklintkystog sandstrandkyst.De tre sistnevnteer spesiellekysttyper somer sjeldnei Norge.
har et suboseaniskklima med middelshumidetil
Sørlandskysten
humideforhold. Årsnedbørener rikelig for plantevekst,men lavest ytterst i skjærgården(ca. 900-1200 mm) og stigendeinnover i fjordene, særlig de i de vestre delene (1965 mm i
Flekkefjord).Vintreneer milde, og i den ytre skjærgårdenfinner
vi middeltemperaturerover 0 °C selv i de kaldestemånedenei
året. De kaldestevintertemperaturenefinnes innersti fjordene
(-2,1 °C i Tvedestrand),men dette er likevelmarkertmildereenn
i de indre deler av Oslofjorden (-4,6 °C på Fornebu).
variefor den varmestesommermåneden
Middeltemperaturene
rer mellom 13,9 og 16,9 °C, og det er varmesti øst og innersti
fjordene.
fordeler seg på ulike
Vegetasjoneni undersøkelsesområdet
strandtyper.Vi har koblet en geomorfologiskterminologi med
en botaniskterminologi,og opererermedfølgendeinndeling:
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Grus-og steinstrenderdannesfra moreneryggerpå moderateksponertesteder.Velutvikledeeksemplerpå Sørlandeter dannet
på Merdøyog Tromøyi Arendal.Dennasjonaltsjeldnestrandarten klatrelerkespore(Corydalisciaviculata)er knyttet til grus- og
steinstrender.

Leirstrender
Undervannsenger
Strandsumper
Strandenger
Pionerfaser
Konsolidertefaser
Sandstrender
Sandstrandvegetasjon
Grus-og steinstrender
Grus-og steinstrandvegetasjon
Rullesteinsstrender
Rullesteinstrandvegetasjon
Strandberg
Strandbergvegetasjon
Fuglegjødsla
vegetasjon
Strandkratt

Rullesteinsstrender
dannesder det foregårkraftig bølgevaskingi
morenerygger,og vi finner dem derforbarei ytre strøk.Typener
spesieltgodt utvikletflere stederpå Sørlandet,som på Tromlinga,
Tromøya,Merdøy og på Lista(Skarvodden
og Steinodden).De
nevntestrendeneutgjør noen av de mektigsterullesteinsstrendene i Norge,og de hørertil de finesteperlenei norsknatur.Det er
derfor betydeligeverneinteresser
knyttettil dem, både i kvartærgeologisk,landskapsmessig
og botaniskforstand.

Vi opererer ikke med tangstrandsom en egen strandtype,da
tangvollerog tangvollvegetasjonikke etablerespå en bestemt
strandtype,men utviklespå ulike typer strenderder det akkumulerestang og tare.
leirstrenderer best utvikletved utløpetav de store, sedimentførende elvene,som Nidelva,Nisserelvaog Kvina,og på steder
med mektige morenelag,som på Lista.Skjærgårdskystens
oppbrutte småskalalandskap
gjør at det vanligvisutviklessmåstrandenger, og noen av dem er artsrike, med innslag av nasjonalt
sjeldneplantearter.Landsdelens
strandeng-komplekser
er gjerne
en mosaikkav saltvannspåvirkede
og brakkvannspåvirkede
elementer.Vegetasjonenpå leirstrendene
fordelerseg på tre typer:
undervannsenger,
strandsumperog strandenger.Strandsumpene
er sørlige,varmekjærenaturtypersomer meget godt utviklet på
Sørlandet(sompå Sørøstlandet).
Det finnes to vanlige typer sandstrandi landsdelen.På Lista,
Spangereidog andre stederer sandstrendene
dannet av marin
finsandsom er blandetmed skjellfragmenter.
Sandstrendene
på
Listaer de neststørstei Sør-Norge,men de har sitt eget særpreg
sammenlignetmed de størreJærstrendene
ved at de huserplantearterog vegetasjonstyper
som manglerpå Jærenog som også
ellerser svært sjeldnei Norge.Listastrendene
er blant de mest
særpregedekystmiljøeri Norge.Andresandstrender
er dannetav
elvetransportertmateriale(fluvialtellerglasifluvialt)som er avsatt
ved elveutløpet.De er som regel mindre kalkrikeenn strender
som er bygget opp av marin finsand blandet med skjellrester.
Slike strender er dannet ved utløpet av Otravassdraget,
Lyngdalselva,
Mandalselvaog Tovdalsvassdraget.
Alle sandstrendeneutgjør karakteristiske
delerav den naturligevariasjoneni natur- og vegetasjonstypene
langsSørlandskysten.
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Strandberger utbredt langshele Sørlandskysten.
De fleste sørlandskestrandbergar dannetav kalkfattigegrunnfjellsbergarter,
men et regionalt karakteristisktrekk er forekomstenav sørlige,
varmekjæreplantearter.Artssammensetningen
bestemmeslangt
på vei av hvor mye saltsprutvoksestedene
utsettesfor; de mest
eksponertestrandbergenefinnes i ytre strøk. Her finner vi også
fuglegjødsledestrandbergmed en karakteristiskartssammensetning (fuglegjødsletvegetasjon).I de indre, høyereliggendedelene av strandbergenefinnes strandkrattdominert av slåpetorn
(Prunusspinosa)o.a.
Vegetasjonener analysert,beskrevetog drøftet vha. TWINSPANklassifisering.
Hovedtypeneer gjengitti tabell 2 og 5, menshele
analysenpresenteresi en egenrapport.Tabell 6 viseren oversikt
over sjeldnevegetasjonstyper
på havstrandi regionen,og de fleste av disseer sjeldne også i nasjonalmålestokk.Vegetasjonstypene har en tendens til å opptre sammen i komplekser.
Dermedstår de også i forhold til hverandre,økologiskog floristisk, og karakteristiskeutviklingstrekkog suksesjonsprosesser
er
vist i figur 58-64. En detaljertdrøfting av planteartenestilknytning til plantegeografiskegruppervil bli gitt i en egen rapport.
De fordelersegpå følgendeplantegeografiske
elementer:
Oseaniskearter
Sørøstligearter
Sørligearter
Med nordgrensepå Skagerrakkysten
Med nordgrensei Rogaland
Med nordgrensei Hordaland
Med nordgrenseved Stad
Svaktsørligearter med nordgrensei Midt-Norge
Andresvaktsørligearter
Nordligearter
Asiatisk-amerikanske
arter
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7 Summary

I en vernesammenheng
er det noen arter som har spesieltstor
interesse.Tabell 7 viser arter som har sin hovedutbredelsei
Norge på strender på Sørlandet.Noen sjeldnearter som også
finnes utenfor regionener vist i tabell 8.
Den endeligeprioriteringenav de verneverdigelokalitetenevil
bli presenterti en egen rapport som oppsummererresultatene
fra hele den undersøktekyststrekningenfra Agder til og med
Østfold.Vi skal her gi en foreløpigoversiktover de verneverdige
lokalitetenei regionen.Vi har brukt en 7-gradigskalafor vurdering av verneverdi:
0 - uten eller nestenuten botaniskverdi
1 - lavverdi
2 - noe verdi
3 - middelsverdi (lokaltverneverdigeområder)
4 - høyverdi(regionaltverneverdige)
5 - megethøyverdi (naSjonalt
verneverdigeområder)
6 - megethøyverdi(internasjonaitverneverdigeområder)
lokaliteter med megethøyverneverdi(internasjonaltverneverdige områder):
Farsund,Listastrendene
Arendal,Tromøy,Bjelland- Botne
Lokalitetermed meget høy verneverdi(nasjonaltverneverdige
områder):
Arendal,Tromøy,Hove,Spornes-Såta
Arendal,Tromlinga
Arendal,Merdøy,Lakseberget
- Støflovikbukta
Lokalitetermed høyverneverdi(regionaltverneverdige
områder):
Farsund,lundevågen
Farsund,Sandøy,Sandøykilen
Mandal,Søylekilen
Søgne,Hellersøy
Søgne,Leirkilen
Søgne,Torvefjorden,Eik
Kristiansand,Børresvåg
Kristiansand,Hamresanden
Lillesand,Øreslandskilen
Grimstad,Rivingen
Grimstad,Ruakerkilen
Grimstad,StoreMåkeholmen
Grimstad,Vågsholtkilen
Arendal,Øyestad,Nedenes,Neset
Tvedestrand,Saulekilen
Risør,Krabbesund
Risør,Åkvåg

Thissurveyis part of a more extensiveregionalinvestigationon
coastalvegetationfrom Vest-Agderto Østfold.The resultsare
given in three researchreports, this one being the second,cf.
Lundberg& Rydgren(1994).The aim of the projectis to present
a surveyof the compositionand variationof seashoreflora and
vegetationin this part of the country. Similaritiesand differences betweeninvestigatedsitesare comparedto localand regional environmentalconditionsthat partly can be traced back to
naturalparameters(like bedrock,soil, beachtype, climate),partly to cultural factors, in particularland use (grazing,manuring,
trampling, pollution).81 sitesat Sørlandethavebeeninvestigated and described,and botanicalconservationvalueshavebeen
evaluated.Theoverridingaim of the projectis to givea scientific
basement for the management of coastal seashoresat
Sørlandet.A presuppositionon order to makeprioritieslike this,
is to gain a generalview of sea shore flora and vegetationof
the region. An underlyingassumptionfor the managementof
coastalseashores,like other environments,is the ideathat environmentallysensitivesites rich in speciesshould be managed
more carefullythan more common and robusttypes.Thisdoes
not meanthat we exclusivelyrecommendto protect by law the
areas most rich in speciesand vegetationtypes. Our aim is to
presenta representativeselectionof coastalseashoresites,that
will enable us to preservethe most beautiful spots as well as
every-daylandscapes
along the coast.
The investigationcoversthe coastlineof the countiesof VestAgder and Aust-Agder.The stretch of coastlineis 2 660 km
(1 653 miles)long, and the six countiesaccountfor 5,7 % of
the Norwegianpopulation.The communesalong the coastline
have higher populationdensitiesthan the ones in the interior,
and Kristiansandand Arendal have the highestconsentrations
of populationsat Sørlandet,with 245.5 and 142.2 inhabitants
pr. km2, respectively.In addition, in the summerseasonthe region receiveslarge quantities of summer visitors seekingthe
many popular recreationareasalong the coast.The conclusion
is that pressurefrom explorationand trampling from outdoor
activitiesin the investigatedareais considerable.
Extensivefield work was carriedout in 1990 and 1991. Ahead
of this we had controlledherbariumspecimensof selectedspecies in the universityherbariumin Oslo, later on in the herbarium of KristiansandMuseumas well. Thisindicatedthe existence
of interestingsitesthat were visited in the field. In the discussion of the finds we made and in summarizingthe results,we
have paid attention to floristic and vegetation investigations
that havebeencarriedout during the past. Forsomeof the sites
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we have information dating back to the early 1800s,and in a
few casesalsoto the 1700s.Previousinvestigationsallow us to
comparethe vegetationand plant populationpatternsthat have
evolvedduring a period of time. In the discussionwe havetried
to uncoverthe reasonsfor the changesthat haveoccured.To a
far higher degreethan can be seen in primevalborealforests,
vegetationpatternsof seashores
are far moredynamic.Thefluctuationsare causedby the fact that salt marshesand other seashoreenvironmentsare seminaturalvegetationtypessensitiveto
changesin land use and enchroachments.The future management of seashores
shouldtake thesefindingsinto consideration,
if the aim is to maintain the breadth of variation that can be
seento day.
In most casesthe reasonsfor the extensivechangescan be
traced back to the structuralchangesthat have taken place in
Norwegianagriculture.The effects of the national politicsthat
haveencouragedregionalspecialization,havebeen lessstriking
at Sørlandetthat in SENorway.In the main the numberof cattle in the two countiesof Agder has dropped from 53 423 in
1949 to 34 212 in 1989. One should add that moderncows do
not graze outfields like their ancestersused to do, and the effects of landscapechange caused by lower grazing pressure
thus are moredistinctthan the numbersthemselvesindicate.
If the aim of nature conservationis to maintain the present
breadth of variation of seashoresat Sørlandet,management
plans haveto be put into action. A type of managementthat
can be combinedwith modern agricultureis grazing.Moderate
grazingcancontributeto maintainingand increasingspeciesdiversityon salt marshesand other coastalsites. In a salt marsh
moderategrazing correspondsto 1-1,5 cattle per hectareduring a grazingseasonlasting for 130-140 days. Mowing of salt
marsheshasmore or lessceasedin this part of the country,but
as an aspectof modern nature managementit should still be
consideredas a well suitedaction to maintainand achievehigh
speciesdiversities.If the hay is removed after mowing, salt
marshescan develop into even more species-richareas than
moderatelygrazed ones. Mowing combined with grazing can
be suitablewhere the overgrowingprocesshasbeenactivefor a
long time. Saltmarshesbeing grazedare influencedby manure,
and if the grazing pressureis moderate this will not have any
pronounced effect on the vegetation. Investigationsindicate
that fertilizershardlycan increasethe productionof a salt marsh
(becausethe nutrients are washedaway before they are taken
up by plants),but the speciescompositioncan be changedas
cultivatedspeciesand weedsforce out the spontaneousand local speciesof the seashore.The condusion is that fertilizersin
natureconservationareasare not recommendableas a manage121

ment method if the conservationinterestsare to be maintained.
In areasovergrownby reed (Phragmitesaustralis) or other tall,
densly growing seashorespecies,burning can be a suitable
management tool. Under controlled conditions burning can
help in re-creatingsalt marshesrich in species.Ditching and cultivation destroythe naturalseashorevegetation,and can not be
combinedwith maintainanceof natureconservationinterestsin
an area.A striking problemalong the coastlineof Sørlandet,as
in SENorway is tramplingfrom visitorsduring the summerseason. In most of the areaswe haveconsideredit should not be
recommendedthat visitorsbe kept away completely(exceptin
bird reservesand areaswhere bird life is protected),but to avoid
devastationof valuablenatural environments,and to avoid future conflictsbetweenrecreationand nature conservationinterests,managementauthoritieshaveto pay more attention to canalize and organizerecreationaltraffic. To formulate rules for
outdoor activities- whereare peopleallowedto go, how people
can move about (walking,cycling,riding), and what is allowed
(putting up a tent, makinga fire, collectingflowers) - are questions that requireanswersin manyareas.
Most parts of the investigatedarea belong to the nemoral region. It can be distinguishedfrom the boreonemoralregion,
coastalsectionlowlandbelt (in WesternNorway)by the distinct
occurrenceof southern speciesmissingor being very rare in
WesternNorway.it can be distinguishedfrom the boreonemoral region of SENorwayby the occurenceof strongly southern
speciesand of oceanicspecieslackingor being very rare in SE
Norway.Most of the coastlinebelongthe the skerrycoast(fjärd
coast), characterizedby a broken small-scalelandscapecomposedby islets,skerries,islands,points and headlands,shallow
sounds,bays,polls,and inlets.In westernparts of Vest-Agdera
more varied coastal topography can be seen. North of both
sidesof the Lista peninsulaa fiord coast is found, and at the
outer (southern)partsof the Listapeninsulamorainecliff coast,
morainetopograhycoast,and sandybeachcoastare found. The
three latter are veryrarecoastaltypesin Norway.
The climate of the coastof Sørlandetis suboceanic,moderately
humidto humid.Precipitationis low in the outer skerryzone(approx. 900-1200 mm), risingtowardsthe head of the fiords, in
particularthe westernones(1965mm in Flekkefjord).Wintersare
mild, and in the outerskerryzonemeantemperaturesabove0 °C
are normal, even in the coldestmonthsof the year. The lowest
winter temperaturesare found in the head of the fiords (-2.1 °C
in Tvedestrand),
but this is higherthan in inner parts of Oslofiord
(-4.6 °C at Fornebu).Meantemperatures
for the warmestmonth
variesbetween 13.9 and 16.9 °C, and the easternparts and the
headsof the fiords havethe highesttemperatures.
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The vegetationtypes of the investigatedarea are found on different beach types. We have combined a geomorphological
classificationwith a botanicalone, and usethe following typology:
Claybeaches
Submarinemeadows
Marineswamps
Saltmarshes
Pioneerphases
Consolidatedphases
Sandbeaches
Sandbeachvegetation
Shingeland stone beaches
Shingeland stone beachvegetation
Boulderbeaches
Boulderbeachvegetation
Rockyshores
Rockyshorevegetation
Birddiff vegetation
Coastalscrub

coastalenvironmentsin Norway.Othersandybeachesof the region are composedof fluvial or glacifluvialmaterialdeposited
near the mouth of rivers.They are usuallylesscalcareousthan
the ones build of marine sand mixed with shell fragments.
Sandy beaches of this type are found by the outlet of
Otravassdraget,Lyngdalselva,Mandalselvaand Tovdalsvassdraget. Any of the sandybeachesmake important parts of the
natural diversityof ecosystemsand vegetationtypesalong the
coastof Sørlandet.
Shingeland stone beachesare'developedfrom moraineridges,
and are found on moderatelyexposedsites. Somelarge ones
are found at Merdøyand Tromøyin Arendal.The nationallyrare
seashoreplant climbing corydalis (Corydalisclaviculata)are
found on shingeland stone beaches.
Boulder beachesare developed where moraine material are
heavilywashedby waves,and hencethey are only to be found
in outer districts. This type is particularilywell developedat
some sites at Sørlandet,like at Tromlinga,Tromøya,Merdøy,
and Lista(Skarvoddenand Steinodden).The mentionedbeaches
are amongthe largestboulder beachesof Norway,and they are
consideredto belong to the very highlights of Norwegiannature. They includeconsiderablenature conservationinterestsin
a nationaland internationalscalewith respectto severaltypes
of scientificinterest(botanical,quaternary,entomological,etc.).

We do not distinguishdriftwall beachesas a specialtype of
beach,as driftwalls and driftwall vegetation not are found on
one particularbeach type, but develop on different types of
beacheswhere seaweedis accumulated.

Rockyshoresare found throughout the region. Most of them
origin, but a regional
are madeof hard bedrockof Precambrian
characteristicfeature is the occurenceof southern,thermophilousplant species.Speciescompositionto a largeextentdepend
on the amountsof salt spraydepositedon the cliffs. The most
exposedcliffs are found in the outer skerryzone.Thisis where
most of the small seabird cliffs are found too, recognizedby
their characteristicspecies composition (ornithocoprophilous
vegetation).The higher levelsof the rockyshoresarecoveredby
maritime scrub dominated by blackthorn(Prunusspinosa)and
others.

Clay beachesare best developedby the mouths of the rivers,
like Nidelva,Nisserelvaand Kvina,and where larger moraines
are washed by eroding waves,as at Lista.The broken smallscale topography of the skerry zone is the reason why salt
marshesusuallyare small. Someof them carrya bunch of species,someof which are rare in a nationalscale.The salt marsh
complexesof the region are commonlya mixture of elements
The vegetainfluencedby salt and brackishwaters,respectively.
tion of day beachesis composedof three types: submarine
meadows, maritime swamps and salt marshes. Maritime
swampsare southern,thermophilousecosystems,and they are
pronouncedfeatures of coastal areas at Sørlandet(as in SE
Norway).

The vegetationhas been analysed,describedand discussedby
meansof IWINSPANclassification.The main typesare given in
Tables2 and 5, but the total resultsof the analysiswill be given
in a separateresearchreport.Table 6 showsa surveyof vegetation typesrareto seashoresof the region,and mostof them are
rare on a national level too. Vegetationtypes havea tendency
to be associatedin vegetation complexes.As a result,they resembleeachother, ecologicallyand floristically,and characterispathways)are shown in
tic patternsand processes(successional
Figures58-64. A detailed discussionof the speciesrelation to

Two typesof sandybeachesare commonin the region.At Lista,
Spangereidand someother placessandybeachesare composed
of marinesand mixedwith shellfragments.The sandybeaches
of Lista are the second largest in South Norway, but distinfeaturescomparedto the
guishedby its regionalcaharacteristic
largersandybeachesof Jæren.At Listaplant speciesand vegetation typesare found that is lackingor very rare elsewherein
Norway.The beachesat Listaare among the most remarkable
122
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plant geographicalgroups is given in a separateresearchreport.
Theybelong to the following phytogeographicalelements:

Siteswith high conservationinterests(areaswith regional conservationinterests):
Farsund,Lundevågen
Farsund,Sandøy,Sandøykilen
Mandal, Søylekilen
Søgne,Hellersøy
Søgne,Leirkilen
Søgne,Torvefjorden,Eik
Kristiansand,Børresvåg
Kristiansand,Hamresanden
Lillesand,Øreslandskilen
Grimstad,Rivingen
Grimstad,Ruakerkilen
Grimstad,Store Måkeholmen
Grimstad,Rivingen
Grimstad,Vågsholtkilen
Arendal, Øyestad,Nedenes,Neset
Tvedestrand,Saulekilen
Risør,Krabbesund
Risør,Åkvåg

Oceanicspecies
Southeasternspecies
Southernspecies
With northern distribution limits along the Skagerrakcoast
With northern distribution limits in Rogaland
With northern distribution limits in Hordaland
With northern distribution limits at Stad
Weaklysouthern specieswith northern distribution limits in
CentralNorway
Otherweakly southern species
Northernspecies
Asian-Americanspecies
From a nature conservationpoint of view a number of species
are particularilyinteresting.Table 7 list specieswith their main
Norwegian distribution on the sea shoresof Sørlandet.Some
rare speciesthat can be found outside the region,too, are listed
in Table 8.
The final priority of the sitesworthy of conservationwill be presented in a separate researchreport summarizingthe results
from the total stretch of coastline from Agder to the Swedish
border. Here,we will give a preliminaryview of the sitesthat we
considerto be speciallyinteresting in a nature conservationperspective.To separatethe investigatedareaswe useda 7 degree
scaleof nature conservationvalue:

o- without or almost without botanicalvalue
1 - low value
2 - somevalue
3 - meanvalue(areaswith local conservationinterests)
4 - high value(areaswith regionalconservationinterests)
5 - very high value (areaswith national conservationinterests)
6 - very high value (areaswith internationalconservation
interests)
Siteswith very high conservationinterests(areaswith international conservationinterests):
Farsund,Listastrendene
Arendal,Tromøy, Bjelland- Botne
Siteswith very high conservationinterests(areaswith national
conservationinterests):
Arendal,Tromøy,Hove,Spornes-Såta
Arendal,Tromlinga
Arendal, Merdøy, Lakseberget- Støflovikbukta
123

Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.
nina forskningsrapport059

8 Litteratur

Corley, M.F.V., Crundwell, A.C., Düll, R., Hill, M.O. & Smith,
A.J.E.1981. Mossesof Europeand the Azores:an annotated
list of species,with synonymsfrom the recent litterature. -1.
Bryol. 11: 609-689.
Dahl, E., Elven, R., Moen, A. & Skogen, A. 1986.
Vegetasjonsregionkartover Norge 1 : 1 500 000. - Statens
kartverk,Nasjonalatlasfor Norge.
Dahl, 0., red. 1894. Breve fra norske botanikere til prof. J.W.
Hornemann.- Christiania.99 s.
Dalland,Ø. 1968. Utmarksressurser
i en urban tid. Regionalesyntesestudiersom grunnlag for verneinventeringi noen norske
terrengtyper. - Univ. Oslo, Geogr. inst. Upubl. hovedfagsoppg. 150 s. + vedl.
Damsgaard,Hilde 1984. Vegetasjonsøkologiske
undersøkelserav
strandkratt på Flekkerøy,Vest-Agder. - Univ. Bergen, Bot.
inst. Upubl. hovedfagsoppg.97 s. + tab.
Damsgaard, Haakon 1971. Floraen på en Sørlandsholme.KristiansandMus. Årb. 1970: 43-54.
Damsgaard,Haakon1972. Floraenpå Tromlingenepå utsiden av
Tromøyaved Arendal. - KristiansandMus. Årb. 1972: 36-53.
Danielsen, A. 1977. Tindved (Hippophae rhamnoides) i
Homborsundpå Skagerrak-kysten.
- Blyttia35: 1-9.
Danielsen, D. 1917. Nogen billeder fra flyvesandsbeltetpaa
Lister.- Naturen41: 88-93.
Detwyler, T., red. 1971. Man's impact on the environment. McGraw-Hill,New York. 731 s.
Drangeid, S.O.B. 1980. En undersøkelseav vegetasjonen på
Hidra, Vest-Agder med vekt på lynghei-vegetasjonen(med
vegetasjonskart).
- Univ. Oslo. Upubl. hovedfagsoppg.
Duncan,U.K. 1970. Introduction to Britishlichens.- T. Buncle&
Co., Arbroath. 292 s.
Ekstam,U. & Forshed,N. 1992. Om håvden upphör. Karlvåxter
som indikatorarter i ångs- och hagmarker. - Naturvårdsverket,Solna.135 s.
Elven,R., Alm, T., Edvardsen,H., Fjelland,M. & Fredriksen,K.E.
1988. Botaniske verdier på havstrender i Nordland. A.
Generellinnledning. Beskrivelsefor region Sør-Helgeland.ØkoforskRapp.1988, 2A. 334 s.
Elven,R.& Johansen,V. 1983. Havstrandi Finnmark.Flora,vegetasjon og botaniske verneverdier.- Miljøverndepartementet
.Rapp.T-541. 357 s.
Engelbrethsen,P. 1905. Havskjærenesflora. - Naturen 1905:
138-144.
Engelhart,H. 1808. Brev til prof. J.W. Hornemann.- I: Dahl, 0.,
red. 1894, Breve fra norske botanikere til prof. J.W.
Hornemann.Christiania.s. 1-9.
Falkum, T. 1977. Sørlandets geologiske oppbygning. - I:
Kristiansen,A., red. Agder. Bygd og by i Norge. - Gyldendal,
Oslo.s. 28-64.

Abrahamsen,J.Jacobsen,N.K., Kalliola,R., Dahl, E.,Vilborg, L. &
Påhlsson, L 1984. Naturgeografisk regioninndeling av
Norden. 2. utg. - Nordiska Ministerrådet, Nordisk
Utredningsser.B 1977, 34. 130 s. + tab.
Ahnfelt, N.O. & Lindblom, A.E. 1827. [artikkel uten tittel] Wikströms årsberåttelseom framstegen uti botanik 1826:
258-281.
Andersen, B.G. 1979. The deglaciation of Norway 15,00010,000B.P.- Boreas8: 79-87.
Andersen,Ø.B. 1984. Landskapeti Skjærgårdsparken,
bruk og
vern.- Univ.Oslo,Geogr.inst. Upubl. hovedfagsoppgv.202 s.
Andreassen,J. 1984. Litt av hvert om Søgnesflora, og hvilkeville
planter er funnet i Søgne?- I: Eikestøl,0., red. Søgnefør og
nå 4: 363-402.
Andreassen,1. 1991. Glimt fra Ny-Hellesundsflora. - I: Eikestøl,
0., red. Ny-Hellesund. Kulturbilder fra en uthavn på
Sørlandet.- Søgnekommune, Mediegruppa.s. 68-72.
Arbo, A. 1875.Tillægtil professorBlyttsfortegnelseover planterne ved Arendal. - Aust-Agder-Arkivet,Arendal. Håndskrevet
liste.
Aune, B. 1993. Temperaturnormaler,normalperiode1961-1990.
- Det norskemeteorologiskeinstitutt Rapp.02/93 Klima.63 s.
Benestad, F.Y. 1992. Utkast til forvaltningsplan for Listastrendene. Fylkesmanneni Vest-Agder,Miljøvernavd.125 s.
Bjørnstad,A. 1968. Forslagtil opprettelseav reservatermed edellauvskogi Søgnekommune,Vest-Agder.- Blyttia26: 68-71.
Bjørnstad,A. 1971.A phytosociologicalinvestigationof the deciduous forest types in Søgne,Vest-Agder, South Norway. Norw.J. Bot. 18: 191-214.
Bjørnstad,0. 1991. Changes in forest soils and vegetation in
Søgne,SouthernNorway, during a 20 year period. - Holarctic
Ecol.14: 234-244.
Blomdal,E. 1982. Utkast til verneplanfor plantearter/ botaniske
forekomsterog botanisk verneverdigeområder i Aust-Agder
fylke. - Fylkesmannen
i Aust-Agder,Rapp.118 s.
Blytt, M.N. 1829. Botaniskeoptegnelserpaa en reisei sommeren
1826. - Mag. Naturv.9: 241-283.
Blytt, M.N. 1836. Indberetningom en botanisk Reisei Sommeren
1833. - Mag. for Naturv.2. Rk.,2, 1. 76 s.
Blytt, M.N. 1840. Fortegnelseover phanerogame planter og
brægner,samledeved Arendal 1838. - Bot. Not. 1840: 1-8.
Blytt, M.N. 1861-76.Norgesflora. - Christiania.1348 s.
Bruun, I. 1967. Standardnormals 1931-60of air temperaturesin
Norway.- Det norske meteorologiskeinstitutt, Oslo.270 s.
Bruun, I. & Håland,L. 1970. Standardnormals 1931-60 of number of dayswith various weather phenomena.- Det norske
meteorologiskeinstitutt, Oslo. 193 s.
124

Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.
nina forskningsrapport 059

Fjelland,M., Elven,R. & Johansen,V. 1983. Havstrandi Troms.
Botaniskeverneverdier.- MiljøverndepartementetRapp. T551. 291 s.
Forman, R.T.T.& Godron, M. 1986. Landscapeecology.- John
Wiley & Sons,New York. 620 s.
Fremstad,E. & Elven, R. 1987. Enheterfor vegetasjonskartlegging i Norge.- Økoforsk Utredn. 1987, 1.
Fridtz,R.E.1904. Undersøgelserover floraen paa kystenaf Lister
og Mandalsamt. - Videnselsk.Skr. I. Mat.-naturv. Kl. 1903,
3. 219 s.
Fylkesmanneni Aust-Agder 1977. Utkast til verneplanfor edellauvskogi Aust-Agderfylke. - Arendal.70 s.
Fylkesmanneni Aust-Agder 1978. Utkast til verneplanfor våtmarksområderi Aust-Agderfylke. - Arendal. 50 s.
Fylkesmanneni Vest-Agder 1981. Utkast til verneplanfor våtmarksområderi Vest-Agderfylke. - Kristiansand.114 s.
Fægri,K. 1960.The coast plants. - Univ. BergenSkr.26. 134 s. +
LIVkart.
Fægri,K. & Ouren,T. 1988. Klatrelerkespore
(Corydalisdwicubta)
og stortrollurt(Circaealutetiana)i Bergen.- Blyttia46: 181-182.
Førland,E.J.1993. Nedbørnormaler,normalperiode1961-1990.Det norskemeteorologiskeinstitutt Rapp.39/93 Klima.63 s.
Gautestad,A. 1989. ProsjektFugløyna.Fugleregistreringer
m.m.
1988-1989.Forslag
til vernog biotopforbedrende
tiltak.Rapport.Fylkesmannen
i Vest-Agder,Miljøvemavd.
30 s.+ vedl.
Gundersen,T.C. 1944. Floraen på 90 holmer i Tromøy og His
herred.- Univ. Oslo. Upubl. hovedfagsoppg.
Hafsten, U. 1959. De senkvartærestrandlinjeforskyvningenei
Oslotrakten belyst ved pollenanalytiske undersøkelser.Norskgeogr.Tidsskr.16: 74-99.
Halvorsen,R. 1980.Trueteog sårbareplantearteri Sør-Norge.Del
II. Spesielldel. - Univ. i Oslo, Bot. hagemus.Upubl. 140 s.
Halvorsen,R. 1982. Sjeldneog sårbareplantearteri Sør-Norge.
V. Strandtistel(Elyngiummaritimum).- Blyttia40: 163-173.
Hanssen,0. 1930. Litt um voksterlivet på Lista. - Naturen 54:
343-349.
Helland,A. 1903. Topografisk-statistiskbeskrivelseover Listerog
Mandalsamt. Førstedel. - Aschehoug,Kristiania.660 s.
Holmboe,J. 1938. Spredtebidrag til Norgesflora. IV. - Nytt Mag.
.for Naturv.78: 1-35.
Holmsen, P. 1979. Grunnlag i kvartærgeologi.- Norges geol.
Unders.347. 70 s.
Holten,J.I., Frisvoll,A.A. & Aune, E.I. 1986. Havstrandi Møre og
Romsdal.Floravegetasjonog verneverdier.- Økoforsk Rapp.
1986, 3A. 253 s.
Holt-Jensen,A. 1986. Konsentrasjonog spredning.Studieri det
norskebosettingsmønsteretutvikling,
s
med en spesialstudiei
Kristiansandområdet.- Norges handelshøyskoleog Univ.
Bergen,Geogr.Inst. 543 s.
125

Hornemann, J.W. 1821. Forsøg til en dansk oekonomisk
Plantelære.- København.1042 s.
Hulten, E. 1971. Atlas över vaxternas utbredning i Norden. Generaistabens
litografiskaanstaltsförlag, Stockholm.531 s.
Hulten, E. & Fries,M. 1986. Atlas of North Europeanvascular
plants north of the Tropic of Cancer 1-111.
- Koeltz Scientific
Books,Königstein.1172 s.
Høiland, K. 1973. Vegetasjonenpå Lista. - KristiansandMus.
Årb. 1973: 5-31.
Høiland, K. 1974. Sandstrender,sanddynerog sanddynevegetasjon med eksemplerfra Lista,Vest-Agder.- Blyttia 32: 103118.
Høiland, K. 1978. Sand-dunevegetation of Lista,SW Norway.Norw. J. Bot. 25: 23-45.
Høiland,K. 1985. Sanddynevegetasjon
- en vegetasjonstype
i stadig forandring.- Blyttia43: 145-153.
Høiland,K. & Pedersen,0. 1990. Forvaltningsplan
for truete plantearteri Vest-Agderfylke. - NINAOppdragsmelding
51. 27 s.
Jansen,I. 1987. Kvartærgeologi[på Raet utenfor Arendal]. - I:
Sævre,R., red. Natur- og kulturkvaliteterpå Raeti kystsonen
utenfor Arendal. - Fylkesmanneni Aust-Agder, Miljøvernavd.
Rapp.1987, 1: 4-16.
Johannesen,T.W. & Håland,L. 1969. Standardnormals1931-60
of monthly wind summariesfor Norway.- Det norskemeteorologiskeinstitutt, Oslo.217 s.
Johansson,0., Ekstam, U. & Forshed, N. 1986. Havsstrandsångar.- LTsförlag, Stockholm.96 s.
Johnsen,J.I. 1991. Juncusanceps,en ny art i den norskeflora. Blyttia49: 151-153.
Jørgensen,C.A. 1931. Exkursionentil Kristiansandden 1., 2. og
3. August 1930. - Bot. Tidsskr.41: 339-344.
Jørgensen,P.M. 1972. Botaniskeglimt fra Hidra, Vest-Agder.Blyttia30: 213-216.
Klemsdal, T. 1982. Coastal classification and the coast of
Norway.- Norskgeogr.Tidsskr.36: 129-152.
Korsmo,H. 1974. Naturvernrådetslandsplanfor edellauvskogsreservateri Norge. III. Aust-Agder, Vest-Agderog Rogaland.Norgeslandbrukshøyskole,
Bot. inst. 138 s.
Kristiansen,J.N. 1988. Havstrandi Trøndelag.Flora,vegetasjon
og verneverdier.- Økoforsk Rapp.1988, 7A. 186 s.
Kristiansen,K.J.& Sollid,J.L. 1989. Vest-Agderfylke, kvartærgeologi og geomorfologi, beskrivelsetil kart 1 : 250 000. Fylkeskartkontoreti Vest-Agder,Kristiansand.103 s. + kart.
Krog, H., Østhagen, H. & Tønsberg,T. 1980. Lavflora. Norsk
busk-og bladlav.- Universitetsforlaget,Oslo.312 s.
Larsen,G. 1977. Vegetasjoneni sanddynenepå Lista. - Univ.
Bergen,Bot. inst. Upubl. hovedfagsoppg.189 s.
J. 1950. Nyeplantefunn 1945-1949.- Blyttia8: 41-53.
Lid, J. 1957. Nyeplantefunn 1955-1957.- Blyttia 15: 109-127.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.
nina forskningsrapport 059

Lid, J. 1985. Norsk, svensk, finsk flora. 5. utg. ved Olav
Gjærevoll.- Det norskesamlaget,Oslo. 837 s.
Lid, J. & Ud, D.T. 1994. Norskflora. 6. utg. ved ReidarElven.Det norskesamlaget,Oslo. 1014 s.
Lie, A. & Ovesen, R. 1993. Forvaltningsplan,høringsutkast.
Kjosbukta naturreservat, Kristiansand kommune. Kristiansandkommune,Park-og idrettsetaten.25 s. + vedl.
I. & Andersen,T. 1969. Planteliv.- I: Det tidligere
Lind-Jenssen,
Mandal prestegjeld.s. 335-388.
lista-utvalget.u.å. Naturvernpå Lista.- 64 s.
lundberg, A. 1983. Forvaltningav sanddyneområdapå Karmøyfriluftsliv eller naturvern?- Norgeshandelshøyskoleog Univ.
Bergen,Geogr.inst. Medd. 80. 147 s.
Lundberg, A. 1987. Sand dune vegetation on Karmøy, SW
Norway.- Nord.J. Bot. 7: 453-477.
Lundberg,A. 1989. Havstrandi Hordaland.Floraog vegetasjon.Direktoratetfor naturforvaltning,Rapp.1989, 9. 286 s.
Lundberg,A. 1992a.Havstrandi Hordaland.Regionaletrekk og
verneverdiar.- Direktoratetfor naturforvaltning,Rapp. 1992,
2. 181 s.
Lundberg,A. 1992b.Havstrandog nasjonalenaturvernstrategiar.
- Blyttia 50: 37-45.
Lundberg,A. 1993. Dry coastalecosystemsof Central and South
Norway. - I: van der Maarel,E., red. Dry coastalecosystems.
Ecosystemsof the world 2A. Elsevier Scientific Publ.,
Amsterdam- London- New York - Tokyo. s. 109-130.
Lundberg,A. & Rydgren,K. 1994. Havstrandpå Sørøstlandet.
47. 222s.
- NINAForskningsrapp.
trekkog verneverdier.
Regionale
Lynge, B. 1912. Vegetationsbillederfra Sørlandetsskjærgaard.Nyt Mag. Naturv.50: 53-87.
Meinig, D.W. 1979. Readingthe landscape.An appreciationof
W.G. Hoskinsand J.B.Jackson. I: Meinig, D.W.. red. The interpretation of ordinary landscapes.Geographical Essays,
Oxford Univ.Press,Oxford.s. 195-244.
Miljøverndepartementet1979. Verneplan for sjøfuglreservater.
Delplan 2: Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. for Sør-Norge.172 s.
Naturverninspektøren
Moen, A. 1982.Terrestriskøkologi. - Univ. Trondheim,Komiteen
for miljøvern.1265.
Moen,A. 1987.Theregionalvegetationof Norway;that of Central
Norwayin particular.- Norskgeogr.Tidsskr.41: 179-226.
Murbeck, S. 1885. Någraanteckningartill floraen på Norgessydvestraoch södrakust. - Bot. Not. 1885: 1-28, 65-83.
Müller, O.F. 1778. Reise igiennom Øvre-Tillemarken til
Christiansandog tilbage 1775. - København.
Nesje,A. & Dahl, S.O. 1990. Autochtonous block fields in southern Norway: implicationsfor the geometry, thicknessand
isostatic loading of the Late Weichselian Scandinavianice
sheet.- J. QuaternaryScience5: 225-234.
126

Neuman,L.M. 1896. Botaniskaanteckningarfrån en resai Norge
Förh.
1893. - Ofversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens
1896, 7: 511-517.
Neuman, L.M. 1901. Sverigesflora (fanerogamerna).- Gleerups
förlag, Lund. 832 s.
Nordhagen,R. 1921. Vegetationsstudienauf der Insel Utsire im
westlichen Norwegen. - Bergens Mus. Aarb. 1920-21.
Naturv. R. 1. 149 s.
Nordhagen, R. 1940. Studien Ober die maritime Vegetation
der Tangwalle. Norwegens. I. Die Pflanzengesellschaften
BergensMus. Årb. 1939-40,naturv.R.2. 123 s. + tab.
Nordhagen, R. 1943. Axel Blytt. En norsk og internasjonalforskerprofil.- Blyttia 1: 21-83.
Norges geografiskeoppmåling 1980. Beretningom virksomheten i året 1979. - Oslo.
Norgessjøkartverk1986. Den norskelos. 1. Alminneligeopplysninger. 5. utg. - Norgessjøkartverk,Stavanger.320 s.
for den norske kyst
Norgessjøkartverk 1988. Tidevannstabeller
med Svalbard.- Norgessjøkartverk,Stavanger.80 s.
Norskemeteorologiskeinstitutt, Det. 1987. Nedbørsnormaler.14
s. Upubl. liste.
Norskemeteorologiskeinstitutt, Det. 1989. Temperaturnormaler
1931-1960. 12 s. Upubl. liste.
Nuland,J. 1981. HansEngelhartog TobiasKlungeland,to fremragende plantesamlere.- KristiansandMus. Årb. 1980: 5366.
og ballastplanteri Aust-Agder. Ouren, T. 1972. Ballastplasser
Blyttia30: 81-100.
og ballastplanteri Vest-Agder.Ouren, T. 1977. Ballastplasser
Agder HistorielagÅrsskrift55: 131-152.
Ouren, T. 1978. Ballastplanterpå skipsverfteri Grimstad-distriktet. - KristiansandMus.Årb. 1978:31-35.
Ouren,T. 1980. Antropochoreri Risør-områdetgjennom hundre
år. - KriatiansandMus.Årb. 1980:44-52.
Pedersen,A. 1974. Floraeni Austre Moland Herred,Aust-Agder
og tilstøtendeområder.- Blyttia32: 181-197.
VestPedersen,A. 1975. Vegetasjonog flora i Lygnavassdraget,
Agder. - KristiansandMus. Årb. 1975:32-53.
Pedersen,A. & Drangeid, S.O.B. 1984. Flora og vegetasjon i
nedbørsfelt.- Univ.Oslo, Kontaktutv.for
Lyngdalsvassdragets
Rapp.73. 101 s.
vassdragsreguleringer
vulgatum)funnet
Pedersen,0. 1987. Ormetunge(Ophioglossum
i Lyngdal,Vest-Agder.- Blyttia45: 121-122.
Pedersen,0. 1992a. Botaniskeundersøkelserav Marka skytefelt, lista, Farsundkommune. - VegeDataConsult,Oslo. 21
s.
Pedersen,0. 1992b. Kort beskrivelseav flora og vegetasjon i
Selør-området, lyngdal, Vest-Agder. - VegeDataConsult,
Oslo.22 s.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.
nina forskningsrapport
059

Pedersen,0. & Høiland,K. 1989. Økologiskestudier av strandtom (Etyngium maritimum L) på Lista, Vest-Agder. - I:
Bretten,5. og Rønning,0.I.,red. Fagmøtei vegetasjonsøkologi på Kongsvold1989. Univ. Trondheim,Vitensk.Mus. Rapp.
Bot. Ser. 1989, 2: 76-87.
Pedersen,0. & Røren,V. 1993. Ekskursjontil Sandøyutenfor
Loshavn.- Blyttia51: 83.
Prøsch-Danielsen,
L. 1987. Einerbakkerpå Ra-morenen i SNorge.- NordiskBygd 1987, 2: 2-33.
Rasch,H. 1836. Naturhistoriskenotitser. Fraen reise,foretagen i
sommeren1833. - Mag. Naturv. 12: 285-326.
Sigmond, E.M.O., Gustavson, M. & Roberts, D. 1984.
Berggrunnskartover Norge 1:1 mill. Nasjonalatlasfor Norge,
kartblad2.2.1. - Statenskartverk.
Skogen,A. 1972. The Hippophae rhamnoidesalluvial forest at
Lein6ra,Central Norway. A phytosociologicaland ecological
study.- K. norskeVidensk.Selsk.Skr. 1972,4. 115 s.
Statistisksentralbyrå1951. Jordbruksstatistikk1949 (landbruksarealog husdyrholdm.v.). - NorgesOffisielleStatistikkXl. 44.
97 s.
Statistisksentralbyrå1978. Miljøstatistikk 1978. Naturressurser
og forurensning.- Oslo.296 s.
Statistisksentralbyrå 1983a. Statistiskfylkeshefte 1983. AustAgder. - NorgesOffisielleStatistikkB 350. 236 s.
Statistisksentralbyrå 1983b. Statistisk fylkeshefte 1983. VestAgder. - NorgesOffisielleStatistikkB 351. 228 s.
Statistisk sentralbyrå 1992a. Landbruksteljing1989. Hefte V.
Husdyr. NorgesOffisielleStatistikkC 30. 95 s.
Statistisk sentralbyrå 1992b. Statistisk årbok 1992. - Norges
OffisielleStatistikkC 32. 494 s.
Statistisk sentralbyrå 1993. Statistisk årbok 1993. - Norges
OffisielleStatistikkC 85. 495 s.
Statistisk sentralbyrå 1994. Befolkningsstatistikk 1994. I.
Endringstallfor kommunar 1992-1994. - Norges Offisielle
StatistikkC 151. 59 s.
Sævre,R., red. 1987. Natur- og kulturkvaliteterpå Raeti kystsonen utenfor Arendal. - Fylkesmanneni Aust-Agder, Miljøvernavd.Rapp.1987, 1. 124 s.
Sørensen,R., Bakkelid, S. & Torp, B. 1987. Nasjonalatlasfor
Norge. Hovedtema2: Landformer,berggrunnog løsmasser.
Kartblad2.3.3. Statenskartverk.
Søvik,N. 1944. Om vegetasjonenpå flygesandfelt på Stad. Blyttia2: 81-99.
Søvik, N. 1945. Om vegetasjonen på flygesandfelt på Vigra,
Sandøyaog Gossen.- Blyttia 3: 53-70.
Søvik,N. 1946. Flygesandfeltetpå Grytten gamle prestegard i
Romsdalen.- Blyttia4: 1-8.
Thomas,W. Jr., red. 1955. Man's role in changing the face of
the earth. - Univ.of ChicagoPress,Chicago.1193s.
127

Vesthassel,A. 1926. Plantevekstenpaa lista. - I: A. Berge,red.
Lista.En bygdebok.Tønsberg.s. 67-91.
Vevle, 0. 1987. Havstrandvegetasjon
i Aust-Agder. Førebelsrapport frå registreringar1987. - Bø. 145 s. Upubl.
Wischmann, F. 1960. Sommerekskursjontil Tromøya ved
Arendal24.-30. juni [1959]. - Blyttia 18: 19-21.
Wischmann, F. 1967. Norsk botanisk forenings sommerekskursjon 1966. - Blyttia25: 6-7.
Wischmann, F. 1974. Norsk botanisk forenings sommerekskursjon 1973. - Blyttia32: 44-45.
Wittrock, V.B. 1868. Om fanerogam- och thallogam-vegetationen i Skandinavien//ex-region.
s
- Bot. Not. 1868: 149-175.
Økland, R. & Økland T. 1988. Forvaltningsplanfor truete plantearter i Aust-Agderfylke. - Økoforsk 1988. 23 s.
Økland, R., Brandrud, T. E., Høiland, K. & Økland, T. 1985.
Strategifor forvaltning av forekomsterfor utsatte plantearter
i Norge.- ØkoforskNotat 1985, 1. 16 s.
Åsen, P.A. 1983. Floraen over Agder. I. Karsporeplanter
(Pteridophyta)-. KristiansandMus. Årbok 1982: 7-49.
Åsen, P.A. 1984. Flora over Agder. 2. Nakenfrøete(Pinophyta)
og dekkfrøete (Magnoliophyta) t.o.m. Froskebittfamilien
(Hydrocharitacea).
- KristiansandMus. Årb. 1983: 7-38.
Åsen, P.A. 1985a. Floraeni Randesund,Kristiansandkommune,
Vest-Agder.- KristiansandMus. Årb. 1984: 7-27.
Åsen, P.A. 1985b. Plantelivi spennendemiljø. - I: Bygdebokfor
Randesund.
Åsen, P.A. 1987. Floraover Agder. 3.1. Grasfamilien(Poaceae:
Andropogoneae,Paniceaeog Eragrostideae).- Kristiansand
Mus. Årb. 1986: 23-30.

059

Norsk institutt for
naturforskning
Tungasletta2
7005 Trondheim
Tel. 73 58 05 00

