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FORORD 

 

 

På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning var Rådgivende Biologer AS på befaring på Ånuglo, 
Midtøya, Seløya og Flornes i Tysnes kommune den 24. og 26. oktober 2011. Hensikten med 

befaringene var å gjennomføre naturfaglige registreringer og vurdere områdenes tilstand med tanke på 

et eventuelt skogvern. Denne rapporten viser resultatene fra disse undersøkelsene.   

 
Rådgivende Biologer AS takker Direktoratet for naturforvaltning, ved Asbjørn Tingstad, for 

oppdraget. 

 
Bergen 19. mars 2012 
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SAMMENDRAG 

 
Ihlen, P. G., L. Eilertsen & T. Bjelland 2012.  

Naturfaglige registreringer på Ånuglo, Midtøya, Seløya og Flornes i Tysnes kommune, Hordaland. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1523, 31 sider, ISBN 978-82-7658-901-6. 

 

På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning har Rådgivende Biologer AS utført naturfaglige 

registreringer på Ånuglo, Midtøya, Seløya og Flornes i Tysnes kommune i Hordaland. Hensikten 
undersøkelsene var også å vurdere områdenes verdier i forhold til et eventuelt skogvern.  

 

De naturfaglige registreringene følger metodikken gitt i notatet ”naturfaglige registreringer i skog: 
Mal for metodikk og rapportering”, utgitt av Direktoratet for naturforvaltning, datert juni 2007. 

Verdivurderingen gitt i denne malen er benyttet for hvert delområde (Flornes, Ånuglo, Midtøya og 

Seløya). Alle registrerte naturtyper er beskrevet og verdivurdert etter metodikken i DN-håndbok 13 

(2007). De registrerte skogsområdene er også vurdert ut fra mangelanalysen i skogvernet.  
 

Det undersøkte området ligger innenfor boreonemoral vegetasjonssone. I forhold til listen over 

prioriterte mangler ved skogvernet i Norge, inneholder Flornes svært små områder som kan føres til 
edellauvskoger og oseaniske lågurtfuruskoger, og vurderes derfor i liten grad å inneholde skogstyper 

som mangler i skogvernet. Flornes er vurdert som lokalt verdifullt (*). Ånuglo, Midtøya og Seløya 

inneholder skoger som kan føres til edellauvskoger, bl.a. rike hasselkratt, og oseaniske 

lågurtfuruskoger, og vurderes samlet sett til i middels grad til stor grad å inneholde skogstyper som 
mangler i skogvernet. Ånuglo og Seløya vurderes som nasjonalt verdifulle (***). Begge øyene 

inneholder edellauvskoger som er vurdert som svært viktige og begge inneholder verdifulle 

kystfuruskoger. Midtøya er vurdert som regionalt verdifull (**). Hovedgrunnen til at verken Seløya 
eller Ånuglo har fått høyest verdisetting, nasjonalt verdifullt og svært viktig (****), er alle innslagene 

av fremmede treslag som både er plantet og som delvis også sprer seg i kystfuruskogene. 

 
Den største negative påvirkningsfaktoren i undersøkelsesområdet er alle innslagene av fremmede 

treslag, både som plantefelt og som enkeltindivider som har spredt seg. Dersom fremmede treslag 

holdes borte fra de avgrensa naturtypene, vil disse på sikt kunne få høyest verdi. 

 
Følgende naturtyper etter DN-håndbok 13 (2007) ble registrert: kystfuruskog, utforming oseanisk 

lågurtfuruskog på Ånuglo nord (B-verdi), Ånuglo øst (C-verdi), Midtøya (B-verdi) og Seløya (A-

verdi) og rik edellauvskog på Ånuglehovda (A-verdi). I tillegg var det fra tidligere registrert en rik 
edellauvskog på Ånuglo og en fattig edellauvskog på Seløya, begge med A-verdi.  

 

Lav-, mose- og karplantefloraen er flere steder artsrik. Dette gjelder spesielt for edellauvskogene som 
inneholder rødlistearter som alm (NT), ask (NT), barlind (VU), sølvasal (NT), kystkorallav (NT), 

stortrollurt (VU), kastanjefiltlav (VU), gul pærelav (NT) og kystblåfiltlav (VU). Lungeneversamfunnet 

er godt utviklet i edellauvskogene. Barlind, fagerrogn (NT) og ringstry (NT) ble registrert i 

kystfuruskogene. En av de østligste forekomstene av purpurlyng (NT) finnes trolig også i 
kystfuruskogene på Ånuglo. Undersøkelsesområdet inneholder også til dels store mengder av eføy og 

kristtorn. Kystfuruskogen på Seløya er verdisatt høyere enn de på Ånuglo, mest på bakgrunn av de 

store forekomstene av barlind på Seløya.  
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INNLEDNING 

 
På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning har Rådgivende Biologer AS utført naturfaglige 

registreringer på Ånuglo, Midtøya, Seløya og Flornes i Tysnes kommune. Beliggenheten til de 
undersøkte områdene er vist i figur 1. Her er det viktig å være oppmerksom på at det også er store 

områder i privat eie som ikke skulle kartlegges. Hensikten med denne undersøkelsen var også å 

vurdere områdets tilstand med tanke på et eventuelt skogvern. Denne rapporten viser resultatene av de 
naturfaglige undersøkelsene.   

 

Vi har valgt å dele rapporten i et hovedkapittel som omhandler området på selve øya Tysnes og et 
hovedkapittel som omhandler øyene Ånuglo, Midtøya og Seløya. Det innebærer at generelle forhold i 

malen fra DN, datert juni 2007, som gjelder for hele undersøkelsesområdet er gitt i kapittelet om 

datagrunnlag og metode og i kapittelet om naturgrunnlaget. Når det gjelder mer spesifikke forhold 

som avgrensning og arrondering, vegetasjon, skogstruktur og påvirkning, artsmangfold og 
verdivurdering, er dette redegjort for i hovedkapittelet om Flornes og i hovedkapittelet om Ånuglo, 

Midtøya og Seløya. 

 
Ånuglo inneholder et naturreservat for barlind og kristtorn. Dette området er ikke undersøkt. I tillegg 

er det fra tidligere avgrenset to naturtyper etter DN-håndbok 13 (2007). I følge Fylkesmannen i 

Hordaland er disse mangelfullt kartlagt og vi har her derfor foretatt enkelte supplerende registreringer.   

 
Det må også presiseres at det er flere områder med kystfuruskog som det av tidsmessige årsaker ikke 

var mulig å undersøke. Dette gjelder halvøyene og småøyene mellom Langaneset og Lyngneset helt 

sør på Ånuglo og området sør for Ånuglevika. Disse områdene er trolig mest sammenlignbare med 
kystfuruskogen som ble avgrenset på Midtøya.  

 

 

DATAGRUNNLAG OG METODE 

 
De naturfaglige registreringene er basert på DNs mal for naturfaglige registreringer av skog datert juni 

2007. Registreringene av naturtypene følger i DN-håndbok 13 (oppdatert 2007) og navnsettingen av 
vegetasjonstyper i Norge følger Fremstad (1997). Grupperinger av utviklingsfaser (optimalfase, 

aldersfase etc.) er tidligere beskrevet av Huse (1965) for furuskoger i Pasvik og terminologien er 

delvis benyttet her.  

 

Feltarbeid 

Ånuglo, Midtøya og Seløya ble undersøkt av Per G. Ihlen og Torbjørg Bjelland den 24. oktober 2011 
og Flornes ble undersøkt av Linn Eilertsen den 26. oktober 2011. På tidspunktene for befaringene var 

det sol og fint vær og forholdene var gunstige for registreringene av de aktuelle organismegruppene 

som skulle undersøkes (moser, lav og karplanter). Befaringsrutene er vist i sporlogg i Vedlegg 1. 
 

Utvelgelse av undersøkelsesområde 

På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning undersøkte Rådgivende Biologer AS utvalgte områder 

på Ånuglo, Midtøya, Seløya og Flornes i Tysnes kommune for å gjennomføre naturfaglige 

registreringer og vurdere disse resultatene i forhold til områdenes tilstand med tanke på eventuelt 
skogvern. Flere deler av undersøkelsesområdet er i privat eie og er derfor ikke undersøkt.   

 

Tidligere undersøkelser 

Flere av de undersøkte områdene har lenge vært kjent for sin rike flora. Dette gjelder spesielt Ånuglo. 

Allerede Havaas (1898) undersøkte karplantefloraen her og på begynnelsen av 1900-tallet ble det 
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utført ytterligere registreringer (Holmboe 1909, 1914, 1920 og Resvoll 1921). Spesielt de store 

forekomstene av bergflette vakte tidlig interesse. En generell omtale av Ånuglo og historikken i 
fredningsarbeidet er gitt av Fægri (1956). Lindmo mfl. (1991) har beskrevet de verneverdige 

forekomstene av barlind og kristtorn i utvalgte deler av det undersøkte området. I følge Fægri (1956) 

har det vært mange studentekskursjoner til Ånuglo og Norsk Botanisk Forening, Vestlandsavdelingen, 
hadde senest en ekskursjon til Ånuglo i 2000. På den turen ble det mest registrert karplanter fra 

kulturmark (Bjune 2000). Det er også gjennomført en viltkartlegging i kommunen (Håland & Mjøs 

2003).   
 

Tysnes kommune har foretatt naturtypekartlegging (bl.a. Håland mfl. 2002, Gaarder & Fjeldstad 

2011), men det er foreløpig bare noen av disse registreringene som er tilgjengelige i Naturbasen 

(http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/). Fra tidligere var det registrert syv naturtyper i, eller i nærheten 
av, undersøkelsesområdene. På Ånuglo gjelder dette naturtypene slåttemark (verdi B) og rik 

edellauvskog (verdi A) som er avgrenset i figur 8. Registreringene av kalkskog (verdi A) og store 

gamle trær (verdi B) beskrevet av Håland mfl. 2002) er avgrenset innenfor naturreservatet på Ånuglo. 
På Seløya er det registrert gammel edellauvskog (verdi B) og på Flornes rik edellauvskog (verdi A) og 

gammel fattig edellauvskog (verdi B). De geografiske avgrensningene på disse registreringene, samt 

avgrensningene på naturtyperegistreringene utført her, er vist i figur 4, figur 8 og figur 11. 

 

Beliggenhet 

Det undersøkte fastlandsområdet på Flornes og øyene Ånuglo, Midtøya og Seløya, ligger mellom 

Onarheimsfjorden i nord, Husnesfjorden i sør og Kvinnheradsfjorden i nordvest, i Tysnes kommune i 

Hordaland (figur 1). Ånuglo ligger lengst øst, Midtøya ligger mellom Ånuglo og Seløya, mens det 

undersøkte fastlandsområdet Flornes ligger lengst vest av alle de undersøkte områdene (figur 1). 

 

 

 

Figur 1. Beliggenheten til de undersøkte områdene i Tysnes kommune i Hordaland. Naturreservatet 
på Ånuglo er markert med rød skravering.  
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NATURGRUNNLAG 

 

Topografisk variasjon  

De undersøkte områdene består av tre øyer og et fastlandsområde sørøst i Tysnes kommune. På 

Ånuglo er det kupert terreng med fire middels høye åser spredt på øya, hvor det høyeste punktet på 
øya er på 93 moh. Det er små daler i hovedretning NV-SØ med relativt bratte sider. Mot sjøen er det 

mest impediment og berg i dagen, ofte som vertikale bergvegger. På Midtøya er det kupert terreng 

med de to høyeste åsene på 60 og 57 moh. Det er også kupert terreng på Seløya, med en ås midt på 
øya på 108 moh. På Flornes er området litt mindre kupert enn på øyene. Høyeste punkt i det 

undersøkte området på fastlandet er på ca 50 moh.  

 

Geologi og løsmasser 

De undersøkte områdene har, som påpekt av (Fægri 1956), en variert berggrunn (figur 2). På Ånuglo 
er det et belte med kvartsitt på østsiden, et belte med fyllitt, glimmerskifer midt på øya og et belte med 

grønnstein, på vestsiden av øya. På Midtøya er det kvartsdioritt, grønnstein, amfibolitt og et belte med 

kalkspatmarmor. På Seløya er det fyllitt, glimmerskifer, kalkspatmarmor, grønnstein, amfibolitt, 

gabbro, amfibolitt, kvartsdioritt og vulkanske bergarter (uspesifisert). På Flornes er det grønnstein, 
amfibolitt og fyllitt, glimmerskifer. Ånuglo består for det meste av bart fjell med stedvis dekke av 

forvitringsmateriale. På Midtøya er det bart fjell, mens det på Seløya er både bart fjell og dekke av 

forvitringsmateriale. I det undersøkte området på Flornes er det forvitringsmateriale. 
 

 

Figur 2. Berggrunnen i det undersøkte området: kvartsitt (gul), fyllitt, glimmerskifer (grønn), 
grønnstein, amfibolitt (lys brun), kvartsdioritt (rosa), kalkspatmarmor (blå). gabbro, amfibolitt 

(burgunder), uspesifiserte vulkanske bergarter (beige). Fra http://www.ngu.no/kart/arealisNGU/. 

 

http://www.ngu.no/kart/arealisNGU/
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Klima 

Området har et oseanisk klima med mye nedbør (1500 - 2000 mm pr. år), og milde vintrer og fuktige 

og relativt varme somrer. Middeltemperaturen for året ligger på 6 til 8 ºC (www.senorge.no). Området 
ligger innenfor boreonemoral vegetasjonssone (Moen 1998). I den boreonemorale sonen er det en del 

edellauvskoger med innslag av varmekrevende arter i solvente lier med godt jordsmonn. Det er også 

bjørk-, gråor- og barskoger i denne sonen. Hele området ligger innenfor den klart oseaniske seksjon 

(O2).   
 

Bonitet 

Store deler av skogen i de undersøkte områdene har særs høy bonitet (figur 3), først og fremst i sørlige 

deler. Det er også en del skog med middels til lav bonitet og noe impediment. Flere detaljer om dette 

temaet er gitt i omtalen av hver naturtype. 
 

 

Figur 3. Bonitet (markslagskart) for de undersøkte områdene: særs høy bonitet (mørk grønt) til lav 

bonitet (lyst grønt). Fra Arealisdata på nett (http://www.ngu.no/kart/arealisNGU/). 

 

http://www.senorge.no/
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FLORNES 

 
 

Avgrensing og arrondering 

Den undersøkte eiendommen på Flornes er preget av mye menneskelig påvirkning. I vest grenser 

eiendommen til gårdsbruket på Flornes og her går det en del sau på beite. Helt i øst er det en 

trafostasjon og det går to kraftlinjer nord og nordvest fra denne. I tillegg er det flere gamle 
skogsbilveger nord i eiendommen som holder på å gro igjen. Arrondering er derfor mindre god (figur 

4). I midtre del av eiendommen er terrenget ganske flatt og her er det spor etter tidligere beite, grøfting 

og hogst. Disse flate partiene er relativt forsumpet. Plantefeltene er omtalt i kapittelet om skogstruktur. 
Enkelte partier av eiendommen kan kvalifisere til kystfuruskog (F12), men disse er så små, spredte og 

fragmentariske at de ikke er avgrenset som naturtyper i denne omgang.   

 

 

Figur 4. Kart som viser arronderingen på Flornes i form av kraftlinjer og skogsbilveier, 
granplantefelter og områder med ungskog etter hogst (skravert) og avgrensede naturtyper etter 

Gaarder & Fjeldstad (2011).  

 

Vegetasjon 

Den undersøkte eiendommen har noe variasjon i vegetasjonstyper, men blåbærskog (A4) og røsslyng-

blokkebærfuruskog (A4) dominerer (figur 5A). Sørvest i Håvågen, og ellers spredt på eiendommen, er 
det små partier med lågurtskog (figur 5B). I midtre deler av området er det på flate, og til dels også 

grøftede, partier dannet store arealer med en mosaikk av blåbærfuruskog og fattig sumpskog (E1, 

figur 5C). Helt vest mot gårdsbruket på naboeiendommen er det edellauvskog i form av rikt 
hasselkratt (D2b), samt alm-lindeskog (D4), se figur 6B. Dette området er registrert som naturtypen 

rik edellauvskog (F01) med B-verdi av Gaarder & Fjeldstad (2011) og er vist geografisk i figur 4. Helt 

i nordøst er det en del eik og videre nordover danner dette en gammel fattig edellauvskog (F02), også 
registrert av Gaarder & Fjeldstad (2011).   
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Skogstruktur og påvirkning 

Skogen på Flornes har et relativt ensaldret preg. Furutrærne er for det meste unge til middelaldrende. 

Selv om det er noe variasjon i sjiktningen i de små partiene med lågurtskog og edellauvskog som 
ligger innenfor eiendommen, er inntrykket at skogstrukturen er relativ homogen. Skogen vurderes 

derfor som yngre optimalfase. Det er generelt lite død ved i partiene med furuskog, men i 

sumpskogene er det noe liggende og stående død ved. Videre er det store plantefelter av sitkagran sør i 

området, og spredte forekomster av denne, samt av edelgran og lerk, på eiendommen (figur 5D). 
Skogene er også påvirket av grøfting.  

 

A:  

 

B:  

 
C: 

 

D: 

 

Figur 5. Flornes. A: Røsslyng-blokkebærfuruskog med spredte innslag av kristtorn på Fruøyneset. B: 
Lågurtskog i Håvågen med innslag av gran og barlind. C: Fattig sumpskog midt i eiendommen. D: 
Plantefelt av sitkagran på Skollebuneset.  Foto: Linn Eilertsen.  

 

Artsmangfold  

I partiene med lågurtskog er furu dominerende treslag, men det er også en del innslag av eik, bjørk, 
eføy, vivendel, kristtorn, krossved og barlind (figur 6A). Barlind regnes som sårbar (VU) i Norge 

(Kålås mfl. 2010). Enkelte sitkagran og edelgran finnes spredt, noe som skyldes de store tilgrensende 

plantefeltene. I tillegg er det registrert en del lerk helt i nordøst. I busksjiktet ble det for det meste 
registrert einer og bjørnebær, samt villrips og bergflette og med typiske blåbærskogsarter som 

gauksyre, blåbær, einstape, smyle og tepperot i feltsjiktet. En og annen lågurtindikator, for eksempel 

markjordbær, ble også registrert. I bunnsjiktet ble arter som for eksempel etasjemose (Hylocomium 
splendens), bred fingernever (Peltigera neopolydactyla), krusfagermose (Plagiomnium undulatum) og 

kystkransmose (Rhytidiadelphus loreus) registrert. I partiene med røsslyng-blokkebærfuruskog 

dominerer røsslyng og blokkebær i feltsjiktet og einer og spredte kristtorn i busksjiktet. I disse partiene 

er også furu mer dominerende i tresjiktet.  
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I midtre deler av det undersøkte området er terrenget flatt og med mye stagnerende vann med små 

dreneringsbekker på kryss og tvers. I disse partiene er det en mosaikk av blåbærfuruskog og fattig 
sumpskog. Grå- og svartor er dominerende treslag med innslag av bjørk, furu, eik og rogn samt 

spredte individer av barlind (VU). Det ble også observert en del unge forekomster av edelgran og 

sitkagran. I feltsjiktet finnes mye stiv kråkefot og ellers blant annet skrubbær, tepperot, multe, blåbær, 
trådsiv og gauksyre, mens torvmosearter dominerer i bunnsjiktet. I bekkene ble det registrert 

bukkeblad. Artsmangfoldet knyttet til edellauvskogen helt vest i området er relativt stort, men dette 

gjelder kun et lite parti som ligger innenfor den aktuelle eiendomsgrensen (figur 4). Siden 
edellauvskogen er beskrevet av Gaarder & Fjeldstad (2011), blir den ikke omtalt videre her. Det 

samme gjelder den gamle, fattige edellauvskogen (F02) i nord som så vidt ligger innenfor 

eiendomsgrensen (figur 4). På en styva alm (NT) innenfor naturtypen rik edellauvskog registrert av 

Gaarder & Fjeldstad (2011) ble følgende epifytter registrert: skjellglye (Collema flaccidum), 
krypsilkemose (Homalothecium sericeum), kystvrenge (Nephroma laevigatum), stiftfiltlav 

(Parmeliella triptophylla), bred fingernever (Peltigera neopolydactyla) og kystband (Metzgeria 

conjugata). 
 

 

A: 

 

B: 

 

Figur 6. Flornes. A: Stor barlind. B: Alm-lindeskog med mye vivendel. Foto: Linn Eilertsen.  

 
 

Verdivurdering 

Det undersøkte området ligger innenfor boreonemoral vegetasjonssone (Moen 1998). I forhold til 

listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder området 

svært små partier som kan føres til edellauvskoger og oseaniske lågurtfuruskoger. På bakgrunn av at 
området er sterkt preget av ulike inngrep og at det ikke finnes større sammenhengende arealer med 

verken edellauvskog eller oseanisk lågurtfuruskog innenfor området, vurderes undersøkelsesområdet i 

liten grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet. Verdisettingen av viktige parametre for 
naturfaglige registreringer i skog er oppsummert i tabell 1. Siden det ikke er avgrenset nye naturtyper, 

verdivurderes derfor ikke området etter DN-håndbok 13 (2007). Basert på verdisettingen gitt i brev fra 

DN datert, juni 2007, vurderes Flornes som lokalt verdifullt (*).   
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Tabell 1. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Flornes. UR = urørthet/påvirkning, ST 
= størrelse, TV = topografisk variasjon, VV = vegetasjonsvariasjon, AR = arrondering, AM = 
artsmangfold, RV = rike vegetasjonstyper, DVm = død ved, mengde, DVk = død ved kontinuitet, TF = 
treslagsfordeling, GM = gamle trær (bar-, løv- og edelløvtrær samlet). Stjernesetting: - = kriteriet 
ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = kriteriet i liten grad tilfredsstilt/er 
dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad tilfredsstilt/er dårlig utviklet/av middels 
verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av stor verdi. 

Naturtype UR ST TV VV AR AM RV DVm DVk TF GM Verdi 

Flornes * * * ** * ** ** * * ** * * 

 

 
 

ÅNUGLO, MIDTØYA OG SELØYA 

 

Avgrensing og arrondering 

På befaringene til Ånuglo, Midtøya og Seløya, foretatt den 24. oktober 2011, ble det registrert flere 
naturtyper som er beskrevet nedenfor og avgrenset geografisk i figur 8 og figur 11. Generelt 

inneholder mange av områdene mye plantefelt av gran, vestamerikansk hemlokk og europalerk, noen 

få hogstflater samt en del ungskog etter hogst. De registrerte naturtypene er ofte avgrenset mot slike 
områder, men for flere naturtyper er også slike påvirka områder delvis inkludert i avgrensingene. I de 

undersøkte områdene finnes både kraftlinjer, traktorspor og stier (figur 8 og figur 11), noe som gjør 

arronderingen middels god. Flere detaljer om dette er gitt under beskrivelsene for hver naturtype.  
 

Vegetasjon 

Bortsett fra plantefeltene nevnt ovenfor, består det meste av vegetasjonen i undersøkelsesområdet av 

ulike furuskoger. Den mest vanlige vegetasjonstypen er røsslyng-blokkebærfuruskog, kystutforming 

(A3c i Fremstad 1997). Denne finnes i stort sett hele undersøkelsesområdet. De skogfaglig mest 
interessante furuskogene er allikevel de som inneholder de store forekomstene av kristtorn, eføy og 

barlind (VU) og som kan klassifiseres som lågurtskog (B1). Det er først og fremst på Seløya, og delvis 

også på Ånuglo nord, at disse er best utviklet. Det er for øvrig forekomstene av spesielt eføy, kristtorn, 

skogburkne, einstape og stortujamose (Thuidium tamariscinum) som gjør at de furuskogsdominerte 
naturtypene er klassifisert som naturtypen kystfuruskog, utforming oseanisk lågurtfuruskog (F1202) i 

DN-håndbok 13 (2007). Innimellom er det også noen partier med furudominert blåbærskog (A4), og 

på de høyestliggende områdene dominerer knausskog, humid utforming (A6d). Små partier med 
fattigmyrer finnes spredt i området.  

 

Rik edellauvskog er først og fremst registrert som mosaikker av rike kysthasselkratt (D2c) og lågurt-
eikeskoger (D2a), med innslag av lind, begge under lågurt-edellauvskog (D2 i Fremstad 1997), på 

Ånuglehovda. Andre edellauvskoger finnes også i undersøkelsesområdet, som den andre rike 

edellauvskogen på Ånuglo og den gamle og fattige edellauvskogen på Seløya, men disse er tidligere 

undersøkt i andre sammenhenger.  
 

Skogstruktur og påvirkning 

Hele undersøkelsesområdet viser en relativ stor variasjon i alder på furutrærne. Enkelte områder 

domineres helt av ungskog, mens andre områder har et tydelig eldre preg på skogen. Tilstanden til 

kystfuruskogen inneholder derfor både områder med yngre og eldre optimalfase og aldersfase, men i 
store trekk er det liten variasjon i sjiktningen i trærne. Områder med yngre til eldre optimalfase opptrer 

mest på Midtøya og på Ånuglo øst, mens områder med eldre optimalfase opptrer på Ånuglo nord. 

Områder med tydelig aldersfase finnes bare på Seløya, mens områder med oppløsningsfase og 
blendingsfase (Huse 1965) er fraværende. Derimot vil slike faser oppstå dersom hogst opphører og 

plantefelter unngås. Samlet sett ble det registrert relativt lite død ved i undersøkelsesområdet og det er 

mest på Seløya at det finnes til dels mye av både liggende og stående ved med ulik nedbrytningsgrad 

(figur 13B).  
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Som det fremgår av figur 3, så har store deler av det undersøkte området særs høy bonitet. Midtøya og 
nordlige og sørlige deler av Ånuglo har også middels til lav bonitet. På områdene med særs høy til høy 

bonitet, er det en del granplantefelter, hogstflater og områder med ungskog etter hogst. Det er spesielt i 

de avgrensede naturtypene nord på Seløya og Ånuglo at det er en del plantefelter. Lunde Natlandsmyr 
& Skogen (2002) nevner arter som edelgran, nordmannsgran, sitkagran, douglasgran, gran, europalerk, 

vestamerikansk hemlokk, bøk og platanlønn. Vestamerikansk hemlokk utgjør den største negative 

påvirkning, da denne ser ut til å spre seg i furuskogene. Flere gamle og gjengrodde stubber ble også 
observert spredt i hele undersøkelsesområdet. Skogbruksinteressene har derfor til tider vært 

betydelige. 

 

Artsmangfold  

Artsmangfoldet er beskrevet mer detaljert under hver naturtype og gjengis her bare i korte trekk. En 
oppsummering av kjente rødlisteforekomster er gitt i tabell 2. Furuskogene er samlet sett artsfattige og 

domineres av arter som røsslyng, blokkebær og blåbær, men også klokkelyng og tyttebær er vanlige. I 

områdene på lågurtmark finnes arter som eføy, kristtorn, skogburkne, einstape og stortujamose 

(Thuidium tamariscinum). De store barlindforekomstene (VU) på Seløya finnes i lågurtskogene. I 
partiene med blåbærskog (A4) finnes for eksempel bjønnkam, blåtopp, tepperot og smyle. Det er også 

kjent flere individer av fagerrogn (NT) fra både Midtøya og Ånuglo, samt det som trolig er en av de 

østligste utpostene av purpurlyng (NT) på Ånuglo.  
 

I bunnsjiktet i furuskogene kan nevnes arter som etasjemose (Hylocomium splendens), bakkefrynse 

(Ptilidium ciliare) og torvmosearter (Sphagnum spp.), mens arter som pigglav (Cladonia uncialis) og 

reinlaver (Cladonia spp.) vokser på tørrere berg i knausskogene.  
 

På bergvegger ble arter som eplekulemose (Bartramia pomiformis), storstylte (Bazzania trilobata), 

småstylte (B. tricrenata), kystpute (Cladonia subcervicornis), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), 
kysttvebladmose (Scapania gracilis) og brun korallav (Sphaerophorus globosus) registrert. De 

botanisk mest interessante bergveggene er i edellauvskogen på Ånuglehovda. Her ble også arter som 

skortejuvmose (Anoectangium aestivum), gullhårmose (Breutelia chrysocoma), kystkorallav 
(Bunodophoron melanocarpum, NT), kystreinlav (Cladonia portentosa), krusfellmose (Neckera 

crispa), grå korallav (Sphaerophorus fragilis) og pulverragg (Ramalina pollinaria) registrert. 

Kystblåfiltlav (Delgelia atlantica, VU) ble registrert på berg i edellauvskogen på Ånuglo. 

 

Tabell 2. Oppsummering av registrerte rødlistearter (jf. Kålås mfl. 2010) fra undersøkelsesområdet. 

Norsk navn Vitenskapelig navn Rødlistestatus Lokaliteter 

Stortrollurt Circaea lutetiana VU Seløya edellauvskog 

Purpurlyng Erica cinerea NT Ånuglo nord 

Ask Fraxinus excelsior NT Ånuglo edelløvskog 

Sølvasal Sorbus aria NT Ånuglo edelløvskog 

Fagerrogn Sorbus meinichii NT Ånuglo nord, Midtøya 

Barlind Taxus baccata VU Ånuglehovda, Seløya 

Alm Ulmus glabra NT Ånuglo edelløvskog 

Kystblåfiltlav Degelia atlantica VU Ånuglo edellauvskog 

Kystkorallav Bunodophoron melanocarpum NT Ånuglehovda 

Kastanjefiltlav Fuscopannaria sampaiana VU Seløya edellauvskog 

Gul pærelav Pyrenula occidentalis NT Ånuglehovda 

Ringstry Usnea flammea NT Ånuglo nord 

 

 

Av epifytter på furu ble det mest registrert arter som bleikskjegg (Bryoria capillaris), vanlig kvistlav 
(Hypogymnia physodes), vanlig blodlav (Mycoblastus sanguinarius), og vanlig papirlav (Platismatia 

glauca). På Ånuglo nord ble det observert flere individer av ringstry (Usnea flammea, NT) enkelte 

furutrær (figur 7C). I furuskogene kan også nevnes forekomsten av en storvokst eik helt nord på 

Seløya. På denne ble det registrert lungenever-arter som for eksempel blyhinne (Leptogium 
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cyanescens), kystband (Metzgeria conjugata), kystvrenge (Nephroma laevigatum), muslinglav 

(Normandina pulchella) og grynporelav (Sticta limbata). I edellauvskogen på Ånuglehovda derimot er 
epifyttfloraen rikere med bl.a. store matter av ryemose (Antitrichia curtipendula) på lind. Også her 

finnes en del arter fra lungenever-samfunnet, som for eksempel kystnever (Lobaria virens) og vanlig 

rurlav (Thelotrema lepadinum) på bark av eik, og gul pærelav (Pyrenula occidentalis, NT) på tynne 
eikekvister. Ask (NT), alm (NT) og delvis også sølvasal (NT) er vanlige i edellauvskogene på Ånuglo. 

Av eksempler på interessante artsforekomster fra edellauvskogen på Seløya kan nevnes stortrollurt 

(VU) og kastanjefiltlav (Fuscopannaria sampaiana, VU) og sølvnever (Lobaria amplissima).  
 

Verdivurdering 

Det undersøkte området ligger innenfor boreonemoral vegetasjonssone (Moen 1998). I forhold til 

listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder Ånuglo, 

Midtøya og Seløya skoger som kan føres til edellauvskoger, bl.a. rike hasselkratt, og oseaniske 
lågurtfuruskoger.  Samlet sett vurderes undersøkelsesområdene i middels grad til stor grad å inneholde 

skogstyper som mangler i skogvernet.  

 

Verdisettingen av de ulike registrerte naturtypene etter DN-håndbok 13 er oppgitt i den enkelte 
naturtypebeskrivelse i eget kapittel. Verdivurderingen og viktige parametre for naturfaglige 

registreringer i skog, etter malen gitt i brev fra Direktoratet for naturforvaltning datert juni 2007, er 

oppsummert i tabell 3.  
 

Samlet sett vurderes Ånuglo og Seløya som nasjonalt verdifulle (***). Begge øyene inneholder 

edellauvskoger som er vurdert som svært viktige og begge inneholder verdifulle kystfuruskoger. 

Kystfuruskogen på Seløya er verdisatt høyere enn de på Ånuglo, mest på bakgrunn av de store 
forekomstene av barlind på Seløya. Midtøya er vurdert som regionalt verdifull (**).  

 

Hovedgrunnen til at verken Seløya eller Ånuglo har fått høyest verdisetting, nasjonalt verdifullt og 
svært viktig (****), er alle innslagene av fremmede treslag som både er plantet og som delvis også 

sprer seg i kystfuruskogene. Dersom fremmede treslag holdes borte fra de avgrensede områdene, vil 

disse på sikt kunne få høyest verdi. 
 

 
Tabell 3. Kriterier for verdivurdering for Ånuglo, Midtøya og Seløya. UR = urørthet/påvirkning, ST = 
størrelse, TV = topografisk variasjon, VV = vegetasjonsvariasjon, AR = arrondering, AM = 
artsmangfold, RV = rike vegetasjonstyper, DVm = død ved, mengde, DVk = død ved kontinuitet, TF = 
treslagsfordeling, GM = gamle trær (bar-, løv- og edelløvtrær samlet). Stjernesetting: - = kriteriet 
ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = kriteriet i liten grad tilfredsstilt/er 
dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad tilfredsstilt/er dårlig utviklet/av middels 
verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av stor verdi. 

Naturtype UR ST TV VV AR AM RV DVm DVk TF GM Verdi 

Ånuglo  ** * ** ** ** * * * * ** * *** 

Midtøya * * * * *** * 0 * * * * ** 

Seløya ** * *** ** ** ** ** ** ** ** *** *** 
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NATURTYPER  

 
Fra tidligere var det registrert totalt fem naturtyper i undersøkelsesområdet. I tillegg ble det registrert 

flere naturtyper på befaringene den 24. og den 26. oktober 2011. En samlet oversikt over alle de 

avgrensede naturtypene er vist på kart i figur 8 og i figur 11. Nedenfor følger beskrivelser av de 
registrerte naturtypene. Hver naturtype er verdisatt etter DN-håndbok 13 (2007). I tillegg er det gitt en 

samlet verdivurdering etter malen gitt i brev fra Direktoratet datert juni 2007. Siden de undersøkte 

øyene ligger så langt fra hverandre har vi her valgt å gjøre denne verdivurderingen samlet for hver øy.   
 

A: 

 

B: 

 
C: 

 

D: 

 
Figur 7. Kystfuruskogen på Ånuglo A, B: Intakte områder i nord. C: Ringstry (NT) på furu. D: 
Kristtorn ved sørvendte bergvegger. Foto: Per G. Ihlen. 
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Figur 8. Registrerte naturtyper i undersøkelsesområdet på Ånuglo i Tysnes kommune, Hordaland. 
Areal merket rødt er naturreservat for barlind og kristtorn.  
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Ånuglo nord Kystfuruskog, utforming oseanisk lågurt-furuskog (F1202) 

 
Geografisk avgrensning: UTMWGS, 32 V 316890, 6648469 (sentralpunkt)   

Høyde over havet:   0 til 60 moh. 

Feltregistrert av:  Per G. Ihlen den 24. oktober 2011. 
Areal:    409 daa 

 

Innledning. Lokaliteten ble undersøkt på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning i forbindelse 

med vurdering av området for skogvern. 
 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger hovedsakelig på den nordlige delen av Ånuglo i 

Tysnes kommune. Berggrunnen består for det meste av fyllitt og glimmerskifer med unntak av noe 
kvartsitt i den østlige delen. Det meste av området består av forvitringsmateriale, tynt løsmassedekke 

og bart fjell. Kystfuruskogen strekker seg fra havnivå og opp til høydekote 60 m og inneholder både 

nord-, vest- og østvendte lisider, men inneholder også mange relativt flate partier, spesielt i øvre deler. 
Naturtypen har for det meste høy til lav bonitet. Et lite område i vest har særs høy bonitet og de 

høyereliggende områdene har impediment og uproduktiv skog. Naturtypen avgrenses mot havnivå og 

mot plantefelter og hogstflater.   

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er kystfuruskog (F12) og uformingen passer 

best med den som i DN-håndbok 13 (2007) er kalt ”oseanisk lågurtfuruskog” (figur 7A, B). Det er 

spesielt de store forekomstene av kristtorn som indikerer dette (figur 7D). Denne utformingen tilsvarer 
lågurtskog B1 i Fremstad (1997). Kystfuruskogen avgrenset her inneholder også store arealer med det 

som best kan klassifiseres som røsslyng-blokkebærfuruskog, kystutforming (A3c) i Fremstad (1997). 

Innimellom er det også noen partier med blåbærskog (A4). De høyestliggende områdene i naturtypen 
domineres av knausskog, humid utforming (A6d). Innimellom, i de høyereliggende områdene, er det 

spredte partier med fattigmyrer.  

 

Artsmangfold. Naturtypen er relativ artsfattig. Furu dominerer i tresjiktet i hele naturtypen, men det 
finnes også store forekomster av relativt storvokst kristtorn spesielt i den sørvendte lisiden helt i nord. 

Andre arter som indikerer lågurtskog her er einstape, eføy og stortujamose (Thuidium tamariscinum).  

Spredte forekomster av bjørk, osp, rogn og selje finnes også i naturtypen. På bakken i kystfuruskogen 
dominerer røsslyng, blokkebær, blåbær, klokkelyng og tyttebær i de fattigste delene, mens partiene 

med blåbærskog inneholder arter som bjønnkam, blåtopp og tepperot. I bunnsjiktet finnes arter som 

storstylte (Bazzania trilobata), etasjemose (Hylocomium splendens) og bakkefrynse (Ptilidium 

ciliare), mens arter som pigglav (Cladonia uncialis) og reinlaver (Cladonia spp.) vokser på berg i 
knausskogen.  

 

Epifyttfloraen er stort sett fattig med vanlige arter som bleikskjegg (Bryoria capillaris), vanlig kvistlav 
(Hypogymnia physodes), vanlig blodlav (Mycoblastus sanguinarius), vanlig papirlav (Platismatia 

glauca) og piggstry (Usnea subfloridana). På enkelte furutrær (figur 7C) i Ånuglo nord ble det 

observert flere individer av ringstry (Usnea flammea, NT).  
 

På bergvegger ble arter som eplekulemose (Bartramia pomiformis), småstylte (B. tricrenata), kystpute 

(Cladonia subcervicornis), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), kysttvebladmose (Scapania 

gracilis) og brun korallav (Sphaerophorus globosus) registrert. 
 

I følge Artsdatabankens Artskart er det enkelte registreringer av rødlistearter fra Ånuglo. De fleste av 

disse har en unøyaktig stedsangivelse, men basert på økologien deres, er det mest sannsynlig at de er 
registrert i reservatet og i områdene rundt gårdene i Ånuglevika og Ånuglo. Artene fagerrogn (NT) og 

purpurlyng (NT) derimot, er trolig registrert i kystfuruskogen avgrenset her. I følge Fægri (1956) 

opptrer purpurlyng sparsomt på Ånuglo og øyen har trolig en av de østligste forekomstene av arten. 
 

Bruk, tilstand og påvirkning. Kystfuruskogen ser ut til å ha begrenset aldersspredning, med få gamle 

individer. Det ble registrert noe liggende og stående død ved, men aldri mye. Flere spredte 
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hogstinngrep ble registrert, mest i de ytre delene av den avgrensa naturtypen. Få gamle og gjengrodde 

stubber ble observert. Enkelte mindre plantefelt finnes også, bl.a. et rett vest for myrområdet omtrent 
midt i naturtypen og et helt nord i naturtypen. I sistnevnte område ble det også observert spor av 

drenering. Av andre påvirkninger kan nevnes stier og innslag av fremmende treslag. Tilstanden til 

kystfuruskogen kan best karakteriseres som eldre optimalfase.  
 

Fremmede arter. Det ble observert spredte forekomster av vestamerikansk hemlokk i den avgrensa 

kystfuruskogen, men naturtypen grenser til områder med til dels store bestander av denne arten.   
 

Skjøtsel og hensyn: Hogst bør begrenses til spredt plukkhogst og det bør ikke etableres plantefelt her. 

Forekomstene av vestamerikansk hemlokk bør fjernes innenfor den avgrensede naturtypen. 

 
Verdivurdering: Kystfuruskogen viser noe variasjon i vegetasjonssammensetning, men relativ liten 

variasjon i struktur og alder. Rødlisteartene fagerrogn og purpurlyng finnes mest sannsynlig i 

naturtypen. Noe påvirkning i form av fremmede treslag og plantefelter, sammen med et relativt fattig 
artsmangfold, trekker verdien noe ned. Naturtypen vurderes som viktig (B-verdi).  

 

 

Ånuglo øst Kystfuruskog, utforming oseanisk lågurt-furuskog (F1202) 

 

Geografisk avgrensning: UTMWGS, 32 V 317302, 6647658 (sentralpunkt)   

Høyde over havet:   0 til 60 moh. 
Feltregistrert av:  Torbjørg Bjelland den 24. oktober 2011. 

Areal:    82 daa 

 
Innledning. Lokaliteten ble undersøkt på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning i forbindelse 

med vurdering av området for skogvern. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger hovedsakelig på den østlige delen av Ånuglo i 
Tysnes kommune. Berggrunnen består av kvartsitt. Området består av bart fjell og tynt løsmassedekke. 

Kystfuruskogen strekker seg fra havnivå og opp til høydekote 60 m og inneholder både sør- og 

østvendte lisider, samt noen relativt flate partier. Naturtypen har for det meste middels bonitet, i en 
stripe langs havnivå er det impediment. Naturtypen grenser mot Ånuglo Naturreservat, mot sjøen og 

mot plantefelter og hogstflater.   

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en kystfuruskog (F12), uforming 
oseanisk lågurt-furuskog (figur 9). Det er spesielt forekomstene av kristtorn som indikerer dette. 

Naturtypen domineres allikevel av røsslyng-blokkebærfuruskog, kystutforming (A3c). Inne i mellom 

er det spredte partier med fattigmyrer.  

 

Artsmangfold. Naturtypen er relativ artsfattig. Furu dominerer i tresjiktet i hele naturtypen, men det 

finnes også forekomster av kristtorn. Spredte forekomster av bjørk, einer, osp, rogn og selje finnes 
også. På bakken i kystfuruskogen dominerer røsslyng, blokkebær, blåbær, klokkelyng og tyttebær, 

mens i grensen mot de åpne myrpartiene vokser det i tillegg blant annet pors, blåtopp, rome og 

kystbjønnskjegg. I bunnsjiktet finnes for eksempel etasjemose (Hylocomium splendens), bakkefrynse 

(Ptilidium ciliare) og torvmose-arter (Sphagnum spp.).  
 

Epifyttfloraen er fattig med vanlige arter som bleikskjegg (Bryoria capillaris), vanlig kvistlav 

(Hypogymnia physodes), vanlig blodlav (Mycoblastus sanguinarius) og vanlig papirlav (Platismatia 
glauca) på furu. På død ved er det rikelig med vanlige arter som for eksempel vanlig blodlav 

(Mycoblastus sanguinarius) og furustokklav (Imshaugia aleurites). På bergvegger ble arter som 

eplekulemose (Bartramia pomiformis), storstylte (Bazzania trilobata), småstylte (B. tricrenata), 
kystpute (Cladonia subcervicornis), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), kysttvebladmose 

(Scapania gracilis) og brun korallav (Sphaerophorus globosus) registrert. 
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Bruk, tilstand og påvirkning. Kystfuruskogen ser ut til å ha begrenset aldersspredning, med få gamle 

individer. Det ble registrert noe liggende og stående død ved, men aldri mye. Noen få hogstinngrep ble 
også registrert. I tillegg ble det observert noen få gamle og gjengrodde stubber. Naturtypen grenser til 

plantefelt både i sør og i nord, men det er ingen plantefelt i selve naturtypen. Av påvirkninger kan 

nevnes stier og innslag av fremmende treslag. Tilstanden til kystfuruskogen kan best karakteriseres 
som yngre til eldre optimalfase.  

 

Fremmede arter. Det ble observert spredte forekomster av både vestamerikansk hemlokk og gran i 
den avgrensa kystfuruskogen, men naturtypen grenser til områder med store plantefelt av disse artene.    

 

Skjøtsel og hensyn: Hogst bør begrenses til spredt plukkhogst og det bør ikke etableres plantefelt her. 

Forekomstene av vestamerikansk hemlokk og gran bør fjernes innenfor den avgrensa naturtypen.    

 

Verdivurdering: Kystfuruskogen har liten variasjon i vegetasjonssammensetningen og relativ liten 

variasjon i struktur og alder. Noe påvirkning i form av fremmede treslag og plantefelter trekker 

verdien ned noe. Dette, sammen med et relativt fattig artsmangfold, og at det ikke ble registrert 
rødlistearter, gjør at naturtypen vurderes som lokalt viktig (C-verdi).  

 

 

A: 

 

B: 

 

Figur 9A, B. Kystfuruskogen på Ånuglo øst. Foto: Torbjørg Bjelland. 

 

 

Ånuglehovda Rik edellauvskog (F01) 

 

Geografisk avgrensning: UTMWGS, 32 V 316848, 6648007 (sentralpunkt)   

Høyde over havet:   40 moh. 
Feltregistrert av:  Per G. Ihlen og Torbjørg Bjelland den 24. oktober 2011. 

Areal:    17 daa 

 
Innledning. Lokaliteten ble undersøkt på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning i forbindelse 

med vurdering av området for skogvern. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten omfatter et område midt på Ånuglo, mellom Ånuglehovda 
og Øijords-Storhaug, i Tysnes kommune i Hordaland. Berggrunnen i området består av fyllitt og 

glimmerskifer. Lokaliteten består av en nordøst vendt bergvegg og flere store steinblokker og ligger 

omtrent på høydekote 40 m. Området har høy til særs høy bonitet samt noe impediment. Naturtypen 
grenser mot furuskogen på toppen av Ånuglehovda, kollen i sørvest og granplantefelt i søkket 

nedenfor mot nord. I sør grenser naturtypen med kraftledningen og naturreservatet. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en rik edellauvskog (figur 10) og består 

av en mosaikk av både rike kyst-hasselkratt (D2c) og lågurt-eikeskoger (D2a), med innslag av lind, 
begge under lågurt-edellauvskog (D2 i Fremstad 1997). Den bratte bergveggen i nordenden av 

naturtypen grenser mot et område som ligger i overgangen plantefelt/kystfuruskog på toppen av 

kollen. Inne i mellom de store steinblokkene (figur 10) like nedenfor bergveggen vokser det en del 
store eike- og lindetrær. Naturtypen grenser mot granplantefelt i nord og delvis i øst, mens den i 

sørenden grenser mot naturreservatet. 

 
Artsmangfold. Lokaliteten har et rikt artsmangfold. Eik dominerer i tresjiktet, men det finnes også 

spredte forekomster av lind, hassel, barlind (VU), kristtorn og noen få individer med furu, rogn, lerk 

og bjørk. Det er store forekomster av velutvikla eføy på trær og steinblokker i skogen (figur 10A). På 

bakken og på flatere partier i bergveggen dominerer røsslyng, tyttebær og blåbær i de fattigste delene, 
mens litt rikere områder inneholder arter som vivendel, sisselrot, tepperot, grønnburkne og 

legeveronika. I bunnsjiktet ble etasjemose (Hylocomium splendens), kystkransmose (Rhytidiadelphus 

loreus) og stortujamose (Thuidium tamariscinum) registrert.  
 

Epifyttfloraen inneholder en del vanlige arter som vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes), vanlig 

papirlav (Platismatia glauca) og elghornslav (Pseudevernia furfuracea). På rogn ble matteblæremose 

(Frullania tamarisci), matteflette (Hypnum cupressiforme) og krusgullhette (Ulota crispa) observert. 
På en stor og gammel lind ble det registrert rikelig med ryemose (Antitrichia curtipendula). I 

naturtypen er det også innslag av flere arter fra lungenever-samfunnet (Lobarion). Av eksempler kan 

nevnes kystnever (Lobaria virens), muslinglav (Normandina pulchella), stiftfiltlav (Parmeliella 
triptophylla) og vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum) på eik. På tynne kvister av eik ble også gul 

pærelav (Pyrenula occidentalis, NT) registrert.  

 
Den sørligste delen av den nordvestvendte bergveggen er overhengende og domineres av arter som for 

eksempel blodøyelav (Haematomma ochroleucum) og Lepraria membranacea. På bergveggene ellers 

vokser det blant annet kystkorallav (Bunodophoron melanocarpum, NT), kystpute (Cladonia 

subcervicornis), kystreinlav (Cladonia portentosa), grå korallav (Sphaerophorus fragilis), brun 
korallav (Sphaerophorus globosus), skjoldsaltlav (Stereocaulon vesuvianum), grå fargelav (Parmelia 

saxatilis) og pulverragg (Ramalina pollinaria). Følgende mosearter ble også registrert her: 

Skortejuvmose (Anoectangium aestivum), storstylte (Bazzania trilobata), gullhårmose (Breutelia 
chrysocoma), ribbesigd (Dicranum scoparium), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), 

musehalemose (Isothecium myosuroides), kysttornemose (Mnium hornum), kystkransmose 

(Rhytidiadelphus loreus), stortujamose (Thuidium tamariscinum), eplekulemose (Bartramia 
pomiformis) og krusfellmose (Neckera crispa).  

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Skogen virker relativt gammel, med flere storvokste eike- og lindetrær 

og noe liggende og stående død ved. Ingen hogstinngrep eller gamle gjengrodde stubber ble observert.  
 

Fremmede arter. Det ble ikke observert fremmede arter i naturtypen annet enn innslag av noe 

vestamerikansk hemlokk.   
 

Skjøtsel og hensyn: Edellauvskogen viser en stor variasjon i aldre og struktur. Skogen bør få stå og 

plantefelter bør også unngås. Det er også viktig å fjerne innslag av fremmede treslag.    

 

Verdivurdering: Edellauvskogen viser stor variasjon i alder og struktur på trærne. Dette, sammen med 

et relativt rikt artsmangfold gjør at verdien trekkes opp. De store forekomstene av eføy, barlind og 

kristtorn, samt store eike- og lindetrær og flere registrerte rødlistearter, gjør at naturtypen vurderes 

som svært viktig (A-verdi).  
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A: 

 

B: 

 

Figur 10. Rik edellauvskog på Ånuglo. A: Steinblokker med bergflette. Storvokst furu og einer i 

busksjiktet. B: Rike hasselkratt. Foto: Per G. Ihlen. 

 
 

Ånuglo Rik edellauvskog (F01)  

 

Lokaliteten er tidligere beskrevet i Naturbasen. Naturtypen som er en rik edellauvskog ligger 
hovedsakelig øst for Ånuglesundet i Tysnes kommune (figur 8). Floraen i området har lenge vært godt 

kjent og allerede Havaas (1898) og Holmboe (1909, 1914, 1920) undersøkte floraen her. Disse 

undersøkelsene er oppsummert i Naturbasen og her står det at Ånuglo lenge har vært kjent får å huse 
noe av den rikeste floraen der mange arter har en typisk oseanisk utbredelse. Av eksempler kan nevnes  

kristtorn, barlind, bergflette, krossved, lind, sommer- og vintereik, alm (NT), rognasal, fagerrogn 

(NT), sølvasal (NT), hassel, ask (NT), morell, villapal og vivendel.  

 
Av karakteristiske arter i feltsjiktet kan nevnes ramsløk, kusymre, skogfredløs, vårmarihand, myske, 

sanikkel, stortrollurt, lundgrønaks, junkerbregne, jordnøtt og storfrytle. I Naturbasen er det presisert at 

lokalitetsbeskrivelsen og verdisettingen bygger på eldre opplysninger og at lokaliteten derfor må 
undersøkes på nytt. I dette prosjektet var det av tidsmessige årsaker ikke mulig å undersøke hele 

lokaliteten så detaljert fordi vi prioriterte områdene som ikke var kartlagt. På befaringen den 24. 

oktober 2011 ble det imidlertid registrert flere lav- og mosearter, der flere er kalkkrevende, på 
bergvegger i naturtypen. Av eksempler kan nevnes bergpolstermose (Amphidium mougeotii), 

skjellglye (Collema flaccidum), kammose (Ctenidium molluscum), bekkelær (Dermatocarpon 

luridum), kalklommemose (Fissidens taxifolius), matteblæremose (Frullania tamarisci), 

krypsilkemose (Homalothecium sericeum), flishinnelav (Leptogium lichenoides), kysttornemose 
(Mnium hornum), kystvrenge (Nephroma laevigatum) og putevrimose (Tortella tortuosa). Den 

rødlistede arten kystblåfiltlav (Degelia atlantica, VU) ble også registrert på berg i naturtypen. På 

bakgrunn av eksisterende opplysninger og tilleggsopplysningene om artsforekomster gitt her, vurderes 
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naturtypen også her som svært viktig (A-verdi). Som påpekt av Lunde Natlandsmyr & Skogen (2002) 

kan de fremmende treslagene edelgran, nordmannsgran, sitkagran, douglasgran, gran, europalerk, 
vestamerikansk hemlokk, bøk og platanlønn påvirke floraen negativt.  

 

 

Figur 11. Oversikt over avgrensa naturtyper på Midtøya (høyre) og Seløya (venstre). 
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Midtøya Kystfuruskog, utforming oseanisk lågurt-furuskog (F1202) 

 
Geografisk avgrensning: UTMWGS, 32 V 315524, 6647368 (sentralpunkt)   

Høyde over havet:   0 til 40 moh. 

Feltregistrert av:  Per G. Ihlen den 24. oktober 2011. 
Areal:    99 daa 

 

Innledning. Lokaliteten ble undersøkt på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning i forbindelse 

med vurdering av området for skogvern. 
 

Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger hovedsakelig på den sørlige delen av Midtøya, som 

ligger mellom Ånuglo og Seløya i Tysnes kommune. Berggrunnen består av grønnstein og noe 
amfibolitt. Den avgrensa naturtypen har for det meste bart fjell og noe tynt løsmassedekke. 

Kystfuruskogen strekker seg fra havnivå og opp til høydekote 40 m. Naturtypen har for det meste lav 

til middels bonitet og mye impediment. Naturtypen er avgrenset mot kraftlinjene i nord.    

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en kystfuruskog (F12). Den er dominert 

av røsslyng-blokkebærfuruskog (A3) og er under tvil ført til utforming oseanisk lågurt-furuskog fordi 

enkelte individer av kristtorn ble observert (figur 12).   

 

Artsmangfold. Furu dominerer i tresjiktet, men det i busksjiktet finnes en del einer og spredte 

individer av kristtorn. På bakken dominerer røsslyng, blokkebær og blåbær. Spredte forekomster av 
einstape, klokkelyng og tyttebær finnes også. I bunnsjiktet ble storstylte (Bazzania trilobata), 

stripefoldmose (Diplophyllum albicans) etasjemose (Hylocomium splendens) og fjærmose (Ptilium 

crista-castrensis) registrert. Epifyttfloraen er stort sett fattig med vanlige arter som vanlig kvistlav 
(Hypogymnia physodes), vanlig blodlav (Mycoblastus sanguinarius) og vanlig papirlav (Platismatia 

glauca) på furu. I følge Artsdatabankens Artskart er også den rødlista arten fagerrogn (Sorbus 

meinichii, NT) kjent fra Midtøya med en registrering fra 1951. Lokaliseringen av denne er noe 

unøyaktig angitt, men mest sannsynlig ligger den innenfor avgrenset naturtype.  
 

Bruk, tilstand og påvirkning. Kystfuruskogen ser ut til å være relativt ensaldret med få gamle 

individer. Lite død ved ble registrert. Det ble ikke observert noen inngrep i naturtypen. Tilstanden 
vurderes som yngre til eldre optimalfase.  

 

Fremmede arter. Det ble observert spredte forekomster av vestamerikansk hemlokk.     

 
Skjøtsel og hensyn: Hogst bør begrenses til spredt plukkhogst og det bør ikke etableres plantefelt her. 

Forekomstene av vestamerikansk hemlokk bør fjernes innenfor den avgrensa naturtypen.    

 

Verdivurdering: Kystfuruskogen viser liten variasjon i vegetasjonssammensetning, skogstruktur og 
alder. Noe påvirkning i form av fremmede treslag samt et lavt artsmangfold, trekker verdien noe ned. 

At det er lite eller ingen negativ påvirkning annet enn enkelte individer av vestamerikansk hemlokk, i 

tillegg til sannsynlig forekomst av fagerrogn, gjør at naturtypen vurderes som viktig (B-verdi).  
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A: 

 

B: 

 

Figur 12. Kystfuruskogen på Midtøya. A: Innslag med kristtorn. Foto Per G. Ihlen. B: Midtøya sett 

fra sør. Foto: Torbjørg Bjelland. 

 

 

Seløya Kystfuruskog, utforming oseanisk lågurt-furuskog (F1202) 

 

Geografisk avgrensning: UTMWGS, 32 V 314497, 6647722 (sentralpunkt)   
Høyde over havet:   0 til 100 moh. 

Feltregistrert av:  Per G. Ihlen den 24. oktober 2011. 

Areal:    665 daa 

 
Innledning. Lokaliteten ble undersøkt på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning i forbindelse 

med vurdering av området for skogvern. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger hovedsakelig på de midtre, vestlige og nordlige 

delene av Seløya i Tysnes kommune. Berggrunnen er variert på Seløya og består mest av fyllitt og 

glimmerskifer i sør, grønnstein og gabbro med innsalg av amfibolitt i midtre deler og kvartsdioritt i 

den nordre delen. Det meste av området består av forvitringsmateriale, tynt løsmassedekke og bart 
fjell. Kystfuruskogen strekker seg fra havnivå og opp til høydekote 100 m, området er småkupert og 

inneholder både nord-, vest- og sørvendte lisider og bergvegger. Naturtypen har for det meste særs høy 

til høy bonitet, men inneholder også områder med lav bonitet og områder med impediment og 
uproduktiv skog. Naturtypen avgrenses mot havnivå i vest og mot plantefelter og hogstflater i øst.   

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en kystfuruskog (figur 13), uforming 
oseanisk lågurt-furuskog (F1202) i DN-håndbok 13 (2007). Det er spesielt de store forekomstene av 

kristtorn, barlind og eføy som indikerer lågurtpreget i denne delen av kystfuruskogen, dvs. i den 

vestlige og sørlige delen av avgrenset naturtype (figur 13C). De resterende områdene av avgrenset 

naturtype kan klassifiseres som røsslyng-blokkebærfuruskog, kystutforming (A3c), men også her er 
det spredte forekomster av kristtorn. Ellers finnes flere områder med blåbærskog (A4) med furu i 

tresjiktet. De høyestliggende områdene i naturtypen domineres av knausskog, humid utforming (A6d). 

Inne i mellom er det også enkelte områder med fattigmyrer. Et stort individ av en gammel eik ble 
observert nord på Seløya. Den er merket som store gamle trær i figur 11.  

 

Artsmangfold. Samlet sett er naturtypen mer artsrik enn de andre kystfuruskogene i området. Furu 
dominerer i tresjiktet i naturtypen, men enkelte spredte forekomster av bjørk, osp, rogn og selje finnes 

også. Et stort og gammelt eiketre ble også registrert på den nordlige delen av naturtypen. I de midtre 

og vestlige delene av avgrenset naturtype er det også mye eføy, kristtorn, trollhegg og barlind (VU). 

Av andre lågurtindikatorer registrert i dette området kan nevnes einstape, skogburkne, og stortujamose 
(Thuidium tamariscinum). På bakken i kystfuruskogen ellers dominerer røsslyng, blokkebær, blåbær, 

klokkelyng og tyttebær i de fattigste delene, mens partiene med blåbærskog inneholder arter som 

bjønnkam og smyle. I bunnsjiktet ble følgende arter registrert: myrfiltmose (Aulacomnium palustre), 
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storstylte (Bazzania trilobata), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), etasjemose (Hylocomium 

splendens) og bakkefrynse (Ptilidium ciliare). Ulike begerlaver og reinlaver (Cladonia spp.) vokser på 
berg i knausskogen.  

 

På furu vokser vanlige arter som bleikskjegg (Bryoria capillaris), vanlig kvistlav (Hypogymnia 
physodes), vanlig blodlav (Mycoblastus sanguinarius), vanlig papirlav (Platismatia glauca) og 

piggstry (Usnea subfloridana). På de andre observerte treslagene ble det ikke registrert noen epifytter 

av interesse. Det eneste unntaket var de som ble registrert på det ene store eiketreet i kystfuruskogen 
(figur 11). Mange av disse er arter fra lungeneversamfunnet (Lobarion), som for eksempel blyhinne 

(Leptogium cyanescens), kystvrenge (Nephroma laevigatum), muslinglav (Normandina pulchella) og 

grynporelav (Sticta limbata) og stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla). Mosene kystband (Metzgeria 

conjugata), hjelmblæremose (Frullania dilatata) og musehalemose (Isothecium myosuroides) ble også 
registrert her. På bergvegger ble vanlige arter som for eksempel eplekulemose (Bartramia 

pomiformis), storstylte (Bazzania trilobata), småstylte (B. tricrenata), kystpute (Cladonia 

subcervicornis), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), vegkrukkemose (Pogonatum urnigerum), 
kysttvebladmose (Scapania gracilis) og brun korallav (Sphaerophorus globosus) registrert. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Samlet sett ser det ut til å være en stor variasjon i alder på furutrærne, 

selv om det er områder som domineres av ung og ensaldret skog. Spesielt i området rundt Storhaugen 
er dette tilfelle. Det ble videre registrert en del liggende og stående død ved, spesielt i området 

nordvest for Storhaugen (figur 13B). Tilstanden til kystfuruskogen inneholder både områder med 

yngre og eldre optimalfase og aldersfase. Flere spor etter nyere tids hogstinngrep ble registrert i 
naturtypens sørlige grenseområder, mens gamle og gjengrodde stubber ble observert spredt 

naturtypen. Enkelte mindre plantefelt finnes også. Det største av disse ligger i det store dalføret helt i 

nord. En annen påvirkning er kraftlinjene som krysser naturtypen i sør. Av andre påvirkninger kan 
nevnes traktorspor, stier og innslag av fremmende treslag.   

 

Fremmede arter. De østlige delene av naturtypen er delvis avgrenset mot flere plantefelter. På Seløya 

er det bl.a. både sitkagran, edelgran og vestamerikansk hemlokk. Flere individer av disse artene finnes 
også spredt i naturtypen, men naturtypen innholder mest områder uten disse artene. I området med de 

store forekomstene av barlind, i sørvest, er det også mye europeisk lerk.  

 
Skjøtsel og hensyn: Hogst bør begrenses til spredt plukkhogst og det bør ikke etableres plantefelt her. 

Forekomstene fremmede bartrær bør fjernes innenfor den avgrensa naturtypen. Dette gjelder spesielt 

for europeisk lerk i området med barlind. 

 

Verdivurdering: Kystfuruskogen viser en relativ stor variasjon i vegetasjonssammensetning, 

aldersfordeling og skogstruktur. Store forekomster av barlind, eføy og kristtorn, brukbart med død ved 

og at flere deler av naturtypen ikke har særlig med fremmede treslag, trekker verdien opp. Naturtypen 

vurderes som svært viktig (A-verdi). Påvirkning i form av fremmede treslag, plantefelter og kraftlinjer 
trekker verdien noe ned, men ikke så mye at den verdisettes lavere.   
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A: 

 

B: 

 
C: 

 

D: 

 
Figur 13. Kystfuruskogen på Seløya. A: Parti av skogen i sør. B: Innslag ved i nord. C: Vestvendte 
bergvegger med eføy, barlind og trollhegg. Foto Per G. Ihlen. D: Noe høyereliggende parti av 

kystfuruskogen i nord. Foto: Torbjørg Bjelland. 

 

 

Seløy Gammel fattig edellauvskog, utforming eikeskog (F0201) 

 

Lokaliteten er tidligere beskrevet i Naturbasen som gammel fattig edellauvskog, utforming eikeskog 

(F0201). Naturtypen ligger sør på Seløya i Tysnes kommune (figur 11). Lindmo mfl. (1991) 
registrerte flere trearter her, men foretok ingen registreringer av arter i feltsjiktet. Det er spesielt de 

store forekomstene av kristtorn i eikeskogen som trekker opp verdien i naturtypen. I tillegg vil vi 

trekke fram de mange rike hasselkrattene (figur 14A).  

 
I følge Fylkesmannen i Hordaland har lokaliteten en usikker avgrensning og den bør undersøkes 

nøyere for å bedre avgrensingene og verdivurderingen. Av tidsmessige årsaker ble ikke dette prioritert 

ved befaringen den 24. oktober 2011 fordi det da ble fokusert på å undersøke områdene som tidligere 
ikke var kartlagt. Enkelte registreringer av epifyttfloraen på eik ble allikevel utført og flere arter fra 

lungeneversamfunnet ble påvist. Av eksempler kan nevens vanlig blåfiltlav (Degelia plumbea) og 

sølvnever (Lobaria amplissma), se figur 14B. I Artsdatabankens Artskart er det en eldre registrering 
av kastanjefiltlav (Fuscopannaria sampaiana, VU) og en eldre registrering av stortrollurt (Circaea 

lutetiana, VU), som begge trolig ligger innenfor denne naturtypen. Basert på inntrykket i felt, spesielt 

på grunn av forekomstene av arter i lungeneversamfunnet og mulig forekomst av kastanjefiltlav og 

stortrollurt, mener vi at naturtypen bør vurderes som svært viktig (A-verdi). 
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A: 

 

B: 

 

Figur 14. Edellauvskog på Seløya. A: Rike hasselkratt. B: Sølvnever (Lobaria amplissima) på ask. 
Foto Per G. Ihlen.  
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VEDLEGG  

 

 
Vedlegg 1. Sporlogg for feltarbeid utført av Per G. Ihlen den 24. oktober 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Rådgivende Biologer AS 2011 Rapport  31 

Vedlegg 2. Sporlogg for feltarbeid utfart av Torbjørg Bjelland den 24. oktober 2011 (øverst) og Linn 

Eilertsen (nede) den 26. oktober 2011.  

 

 

 

 

 

 


