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FORORD 

 

 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag av Fylkesmannen i Hordaland kvalitetssikret 21 
naturtypelokaliteter i Øygarden kommune. Det ble også kartlagt en ny lokalitet gjennom dette 

arbeidet. Denne rapporten viser en kortfattet oversikt over resultatene av feltarbeidet i august 2012 og i 

april 2013.  

 
Rådgivende Biologer AS takker Fylkesmannen i Hordaland, ved Olav Overvoll, for oppdraget. 
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SAMMENDRAG 

 
Eilertsen, L. & P.G. Ihlen 2014.  

Kvalitetssikring og supplerende kartlegging av naturtyper i Øygarden kommune. Rådgivende 
Biologer AS rapport 1847, 34 sider, ISBN 978-82-8308-049-0 .  

 

Den første sammenstillingen og kartleggingen av naturtyper etter DN-håndbok 13 for Øygarden 

kommune, ble utført av Guntveit (2003). Her ble det kartlagt og verdisatt 111 lokaliteter fordelt på 24 
naturtyper og seks hovedtyper. I etterkant av dette arbeidet har Fylkesmannen i Hordaland 

gjennomført en generell kvalitetssikring av datasettet (uten feltarbeid) og i tillegg har 6 lokaliteter blitt 

kvalitetssikret i felt av Larsen (2008). Larsen (2008) utførte også feltarbeid i 2007 i Øygarden 
kommune med fokus på hovednaturtypen kulturlandskap.  

 

På oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland har Rådgivende Biologer AS kvalitetssikret 21 

naturtypelokaliteter jf. DN-håndbok 13 i Øygarden kommune. I likhet med Larsen (2008), er 
erfaringen av feltarbeidet i 2012 og 2013 at naturtypedataene for Øygarden er av generell god kvalitet 

og karplantefloraen er godt undersøkt av Guntveit (2003). Kvalitetssikringen har likevel medført en 

del endringer på datasettet. For en god del av lokalitetene er avgrensingene justert og ofte redusert. 
Spesielt gjelder dette naturtypene i strandsonen, der avgrensingene omfattet mosaikker av strandeng, 

grusstrand og strandberg. Disse lokalitetene er delt opp i mindre enheter. For enkelte lokaliteter er 

verdien endret. Fem lokaliteter foreslås også fjernet fra Naturbasen, både på bakgrunn av tilstand og 
grad av inngrep, men også fordi enkelte av lokalitetene ikke vurderes å være en naturtype etter DN-

håndbok 13. I tillegg er det beskrevet og kartlagt en ny naturtype. 
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INNLEDNING 

 
Den første sammenstillingen og kartleggingen av naturtyper etter DN-håndbok 13 for Øygarden 

kommune, ble utført av Guntveit (2003). Her ble det kartlagt og verdisatt 111 lokaliteter fordelt på 24 

naturtyper og seks hovedtyper. I etterkant av dette arbeidet har Fylkesmannen i Hordaland 

gjennomført en generell kvalitetssikring av datasettet (uten feltarbeid) og i tillegg har 6 lokaliteter blitt 
kvalitetssikret i felt av Larsen (2008). Larsen (2008) utførte feltarbeid i 2007 i Øygarden kommune 

med fokus på hovednaturtypen kulturlandskap.  

 
På oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland har Rådgivende Biologer AS kvalitetssikret ytterligere 21 

lokaliteter i Øygarden kommune. I tillegg ble det kartlagt en ny lokalitet. Denne rapporten viser en 

oversikt over resultatene fra prosjektet, med en kortfattet vurdering av de enkelte lokalitetene, samt 
forslag til fremtidige prioriteringer i kartleggingsarbeidet.  

 

 

 

DATAGRUNNLAG OG METODE 

 
Feltarbeidet ble utført 9. og 10. august 2012 av Linn Eilertsen og den 31. mai 2013 av Per Gerhard 

Ihlen. Naturtypene ble kartlagt og kvalitetssikret etter DN-håndbok 13 (2007). Dette er også forklart i 
Guntveit (2003) og i Larsen (2008) og det henvises derfor til disse arbeidene for ytterligere detaljer. 

Dette gjelder også for verdisettingen der vi har forsøkt å benytte de samme kriteriene som er gitt i 

Larsen (2008). Verdisettingen til flere av naturtypene er også vurdert etter Norsk rødliste for 
naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011) og Norsk rødliste for arter (Kålås mfl. 2010).  

 

Gjennom en innledende kvalitetssikring, utført av Fylkesmannen i Hordaland, ble det gjort en del 

endringer av datasettet. Utgangspunktet for dette prosjektet, var derfor at 39 av 101 lokaliteter i 
Naturbasen skulle sjekkes i felt. Av disse ble 17 lokaliteter ble undersøkt i august 2012 og fire 

lokaliteter ble undersøkt i april 2013. I figur 1 er det gitt en oversikt over alle kvalitetssikra og 

kartlagte naturtyper. For alle lokalitetene er det laget en ny naturtypebeskrivelse etter gjeldende mal 
fra Direktoratet for naturforvaltning. Beskrivelsen baseres i stor grad på eksisterende informasjon og 

artsregistreringer, men med noe utfyllende informasjon om naturtypen, arter og begrunnelse av verdi.  

 
Forslag til endringer av naturtypebeskrivelser og avgrensinger er oversendt Fylkesmannen i Hordaland 

for innlegging i Naturbasen og et utvalg av registrerte artsforekomster er sendt til Artsdatabankens 

Artskart.  
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Figur 1. Oversikt over kvalitetssikrede og kartlagte naturtyper etter DN-håndbok 13 for Øygarden 

kommune i 2012 og 2013. 
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NATURGRUNNLAGET 

 

Her gjengis bare en enkel oversikt over naturgrunnlaget i Øygarden. En omfattende gjennomgang av 
dette temaet er gitt av Guntveit (2003) og det henvises til den rapporten for ytterligere detaljer. En del 

interessante opplysninger er også gitt i Helland-Hansen (2005).  

 
Berggrunnen i Øygarden består hovedsakelig av harde og næringsfattige grunnfjellsbergarter. 

Diorittisk til granittisk gneis dominerer, men enkelte steder forekommer også noe kalkholdige 

bergarter som amfibolitt (http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/). Det er lite løsmasser i Øygarden, men 

noe skjellsand og torv og myr finnes. Klimaet i Øygarden er preget av milde og fuktige vintre og 
kjølige somre. I følge www.senorge.no var desember 2012 kaldeste måned med middeltemperatur på 0 

til 3 ºC. Årsnedbøren ligger på 2000 til 3000 mm der mesteparten kommer på høsten og vinteren. 

Gjennomsnittstemperaturen ligger på 6 til 8 ºC (www.senorge.no) og frost forekommer sjeldent. 
Generelt er Øygarden også svært vindeksponert.  

 

Klimaet er i stor grad styrende for både vegetasjonen og dyrelivet og varierer mye både fra sør til nord 

og fra vest til øst i Norge. Denne variasjonen er avgjørende for inndelingen i vegetasjonssoner og 
vegetasjonsseksjoner. Øygarden kommune ligger innenfor boreonemoral sone, en sone karakterisert av 

flere varmekjære vegetasjonstyper og arter (Moen 1998). Vegetasjonssoner gjenspeiler hovedsakelig 

forskjeller i temperatur, spesielt sommertemperatur, mens vegetasjonsseksjoner henger sammen med 
oseanitet der fuktighet og vintertemperatur er de viktigste klimatiske faktorene. Influensområdet ligger 

innenfor den sterkt oseanisk seksjon, vintermild underseksjon (O3t), karakterisert av et vintermildt 

klima. Her finnes derfor også mange frostømfintlige planter (Moen 1998). 
 

 

 

 
  

http://www.senorge.no/
http://www.senorge.no/
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RESULTATER 

 

I likhet med Larsen (2008), er erfaringen av feltarbeidet i 2012 og 2013 at naturtypedataene for 
Øygarden er av generell god kvalitet og karplantefloraen er godt undersøkt av Guntveit (2003). 

Kvalitetssikringen har likevel medført en del endringer på datasettet. For en god del av lokalitetene er 

avgrensingene justert og oftest redusert. Spesielt gjelder dette naturtypene i strandsonen, der 
avgrensingene omfattet mosaikker av strandeng, grusstrand og strandberg. Disse lokalitetene er delt 

opp i mindre enheter. For enkelte lokaliteter er verdien endret. En kort sammenstilling av hva som er 

endret for hver lokalitet er gitt i tabell 1. 

 
Fem lokaliteter foreslås også fjernet fra Naturbasen (tabell 2), både på bakgrunn av tilstand og grad av 

inngrep, men også fordi enkelte av lokalitetene ikke vurderes å være en naturtype etter DN-håndbok 

13.  
 
Tabell 1. Oversikt over kvalitetssikrede og kartlagte naturtypelokaliteter. Lokalitetsnummer i tabellen 
samsvarer med naturtypebeskrivelsene i foreliggende rapport.  

Lok.  

nr. 

Naturbase-ID 
 

Navn 
 

Kode 
 

Verdi 
 

Merknad RB 
 

1 BN00012262 Syrtangen og 

Grønholmen 

G04 B Østersurt ble kun gjenfunnet på 

Syrtangen i 2012, avgrensing 

opprettholdes, men verdien justeres opp 

til B - viktig.  

2 BN00012200 Vik, nord D04 C Beite av sau. Ikke spesielt artsrik og 

tidligere oppdyrket. Verdisetting justert 

ned til C fra B. Avgrensingen 

opprettholdes.  

3 BN00012260 Balsvågen G05  

og  

G04 

B Opprinnelig to lokaliteter, den minste 

lokaliteten i vest foreslås tatt ut på grunn 

av begrenset størrelse.  

4 BN00012193 Ostrhopen-Kyllaren – 

nytt navn: Øst for 

Gygrefethaugen 

G05 C Opprinnelig to store lokaliteter med en 

felles ID og beskrivelse. Lokaliteten i 

Kyllaren er etter befaring delt i to 

lokaliteter, en strandeng og strandsump 
(øst for Gygrefethaugen) og en 

grusstrand (Vestsida av Vadet). 

Lokaliteten i Ostrhopen ble ikke 

undersøkt.  

5 BN00012193 Ostrhopen-Kyllaren – 

nytt navn: Vestsida av 

Vadet 

G04 C Opprinnelig to store lokaliteter med en 

felles ID og beskrivelse. Lokaliteten i 

Kyllaren er etter befaring delt i to 

lokaliteter, en strandeng og strandsump 
(Ø. for Gygrefethaugen) og en 

grusstrand (Vestsida av Vadet). 

Lokaliteten i Ostrhopen ble ikke 

undersøkt. 

6 BN00012214 Lonane A08 B Verdisettingen opprettholdes, men 

avgrensingen er justert.  

7 BN00012223 Gangstøåsen F01 C Opprinnelig to lokaliteter med en felles 

ID og beskrivelse. Østre lokalitet består 

av bolighus og dyrka mark og foreslås 

tatt ut. Vestre del har fått redusert 

avgrensing. Verdisettingen 

opprettholdes. 

8 BN00012270 Breivika G05 B Verdisettingen opprettholdes og 

avgrensingen er justert.  
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9 BN00012199 Stølemyra G05 B Stort område med flere strandenger som 

er gitt nye avgrensinger, men med en 

felles beskrivelse. Guntveit (2003) gav 
lokaliteten B-verdi og verdisettingen 

opprettholdes. 

10 BN00012261 Stegevikåsen D07 B Preges av gjengroing og vurderes justert 

ned fra A til B-verdi. Avgrensingen 

utvides i sør og vest.  

11 BN00012225 Selstødalen F01 C Verdisetting justert ned til C og 
avgrensing er uendret.  

12 BN00012203 Vikavågen øst B01 C Avgrensingen er justert og 

verdisettingen opprettholdes.  

13 BN00012276 Blomvatnet E12 B Avgrensingen er justert og 

verdisettingen opprettholdes. 

14 BN00012280 Ljøsneset F12 C Geografisk avgrensing er justert. 

Naturtypen er ikke ført til utforming.  

15 BN00012221 Gangstøskogen F12 C Geografisk avgrensing er justert og 

verdisettingen er endret i forhold til 

Naturbasen.  

16 BN00012235 Blomøyknuten - 

Gjenekletten 

D07 B Naturtypen er geografisk utvidet og 

verdien er uendret i forhold til Guntveit 

(2003). Enkelte lavarter ble registrert.  

17 Ny lokalitet Tjern ved Gangstøåsen E08 C Ny beskrivelse.  

 

Tabell 2. Oversikt over naturtypelokaliteter som foreslås tatt ut fra Naturbase.  

Naturbase-ID Navn Kode Opprinnelig 

verdisetting 

Merknad RB 

BN00012205 Ingjerdalen/ 

Stegeviksvatnet 

D03 C Lokaliteten preges av gjengroing og 

foreslås tatt ut. Se begrunnelse i eget 

kapittel. 

BN00012202 Vikaskogen F12 C Furuskog med purpurlyng, men skogen 
er planta og lokaliteten foreslås tatt ut. 

Se begrunnelse i eget kapittel. 

BN00012222 Blomgangstø F01 C Lokaliteten består av noe hassel og osp 

i kantene av en gjengroende beitemark, 

men også mye bjørkeskog. Foreslås tatt 

ut. Se begrunnelse i eget kapittel. 

BN00012224 Bekk ved Selstø E06 C Bekken er lagt i rør og deler av 

lokaliteten er gjenfylt med masser. 

Foreslås tatt ut. Se begrunnelse i eget 

kapittel. 

BN00012277 Blomvatnet sør D03 B Preges av gjengroing og inngrep. 

Foreslås tatt ut. Se begrunnelse i eget 

kapittel.  
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NATURTYPER  

 

KVALITETSSIKREDE OG NYE LOKALITETER 

 

1 – Syrtangen og Grønholmen 

Grus- og steinstrand (G04) 

Figur 2 

Naturbase-ID BN00012262 

 
Innledning: Lokaliteten ble først beskrevet av Guntveit (2003, hans lok. 11), og ble da vurdert som 

viktig (B-verdi). I Naturbasen er lokaliteten gitt C-verdi. Lokaliteten ble undersøkt av Linn Eilertsen, 
Rådgivende Biologer AS, den 9. august 2012. Befaringen ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i 

Hordaland, for å få oppdatert gamle lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase. 
 
Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten strekker seg fra Syrtangen til Grønholmen på sørøstre 

Toftøy, og består av to små steinstrender (på Syrtangen og på Grønholmen) med strandberg mellom.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en sandstrand med utforming grus- og 

steinstrand med spesiell flora (G0403). Artsfattige strandberg utgjør også store deler av lokaliteten.  
 
Artsmangfold: Artsmangfoldet i lokaliteten er ikke spesielt stort, og det er først og fremst 
forekomsten av østersurt som gjør lokaliteten interessant. Østersurt er en nordlig art som er relativt 

uvanlig og til dels i tilbakegang i Sør-Norge. I Hordaland finnes den trolig bare på 5-10 lokaliteter, og 

tre av disse ligger i Øygarden kommune. I 2002 ble det registrert 13 individer på Grønholmen og 16 

på Syrtangen. På befaringen i 2012 ble det kun registrert 3 individer på Syrtangen. Av andre registrerte 
arter kan nevnes bitterbergknapp, kystbergknapp, strandnellik, sylarve, musestarr, tangmelde, 

gåsemure og strandkjempe.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Innimellom er det noe søppel fraktet med sjøen. Deler av stranda på 

Syrtangen ser ut til å være dannet ved dumping av stein og grus, trolig overskuddsmasse fra moloen på 
Vik.  
 
Fremmede arter: Ingen registrert.  
 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et eksponert og åpent kystlandskap, og nær inntil en 
liten småbåthavn.  
 
Skjøtsel og hensyn: Den viktigste trusselen mot naturtypen er arealinngrep.  
 
Verdivurdering: Det er i all hovedsak forekomstene av østersurt som gjør at lokaliteten er registrert 

som naturtype. Selv om det ble registrert få individer av østersurt i 2012, foreslås verdisettingen 

oppjustert til B-verdi, siden arten er så sjelden i distriktet. Avgrensningen foreslås opprettholdt. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Figur 2. Østersurt på Syrtangen.   
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2 – Vik, nord 

Naturbeitemark (D04) 

Figur 3 
Naturbase-ID BN00012200  

 

Innledning: Lokaliteten er tidligere beskrevet av Guntveit (2003, hans lok. 10), i forbindelse med 

førstegangskartleggingen av naturtyper i Øygarden. Lokaliteten er gitt ny beskrivelse av Linn 
Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, på grunnlag av egen befaring den 9. august 2012. Befaringen ble 

gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, for å få oppdatert gamle lokalitetsbeskrivelser til ny 

mal i Naturbase.  
 
Lokalisering og naturgrunnlag: Naturbeitemarken ligger øst for riksvei 561, ved krysset Vik-Toft på 
Toftøyna i Øygarden kommune. Lokaliteten grenser til slåttemark i vest og er ellers omringet av vei 

og bebyggelse. Terrenget skråner mot vest og er småkupert. Berggrunnen består av granittisk gneis og 

er fattig. I følge bonitetskart er området overflatedyrka. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en naturbeitemark (D04) og 

utformingen tilsvarer vegetasjonstypen frisk fattig-eng (D0404 i DN-håndbok 13 og G4 i Fremstad 
1997). Kulturmarkseng generelt er rødlistet som sårbare (VU) i Norge (Norderhaug & Johansen 2011). 

Dette gjelder beite- eller slåttemarker som ikke er oppdyrka. 
 
Artsmangfold: Guntveit (2003) registrerte slyngsøtvier, tusenfryd, ryllik, bekkeblom, engkarse, 

kvitkløver, rødkløver, gulskolm, tiriltunge, blåklokke, engsoleie, marikåpe-art, engminneblom, 
stemorsblomst, blåkoll, timotei, engsvingel, engrapp, hestehavre og engreverumpe på lokaliteten. 

Larsen (2008) registrerte også noen få forekomster med purpurlyng (NT) i lokaliteten, men disse ble 

ikke gjenfunnet på befaringen i 2012. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Beitemarken beites av utgangersau, og er trolig gjødslet. Øst i 

lokaliteten er det en gammel steinkjeller.  
 
Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert på enga, men det er mange hager i området 
rundt.  
 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et åpent og hevdet kulturlandskap.  
 
Skjøtsel og hensyn: En forutsetning for naturtypen er at beitetrykket opprettholdes og at det ikke 
tilføres gjødsel. 
 
Verdivurdering: Guntveit (2003) ga lokaliteten en B-verdi (viktig). Etter vår vurdering er C – lokal 

verdi riktigere. Lokaliteten er middels artsrik, men bærer preg av å være noe gjødslet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Naturbeitemarken øst for vegkrysset 

Vik-Toft. 

 

 

 



 
Rådgivende Biologer AS 2014 Rapport 1847  13 

3 – Balsvågen 

Strandeng og strandsump (G05)  

Figur 4 
Naturbase-ID BN00012260  

 

Innledning: Lokaliteten ble først beskrevet av Guntveit (2003, hans lok. 15) og vurdert som viktig (B-

verdi). Lokaliteten er gitt en ny beskrivelse og avgrensing av Linn Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, 
på grunnlag av befaring den 9. august 2012. Verdisettingen opprettholdes. Kartleggingen er gjort på 

oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland i forbindelse med supplerende naturtypekartlegging for 

Øygarden kommune. 
 
Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten er sørvendt og ligger innerst i Balsvågen, sør for 
Turøyvegen på Toftøy i Øygarden kommune. Berggrunnen rundt er fattig og består av granittisk gneis.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en strandeng og strandsump med 

utforming strandeng-forstrand/panne (G0506). I forkant av strandenga og langs vestsiden av 

Balsvågen, er det et smalt belte med grusstrand som på grunn av størrelsen ikke er avgrenset som egen 

naturtype. Dominerende vegetasjonstype er sumpstrand (U9) med høyvokste urter. I tillegg finnes det 
noe øvre salteng med saltsivutforming (U5a). Det er også en del påvirkning fra ferskvann og det finnes 

noe brakkvannseng med fjæresivaksutforming (U7a) helt nord i enga. Strandeng er for øvrig en 

rødlistet naturtype vurdert som nær truet (Edvardsen 2011), men det gjelder enger på strender med 
finmateriale som i stor grad er kulturpåvirket, og det er opphør av beite som truer denne naturtypen. 
 
Artsmangfold: I partiene med sumpstrand dominerer vendelrot, mjødurt, klengemaure, strandvindel 

og sløke. I tillegg er det registrert brennesle, småengkall, revebjelle, sverdlilje, brunrot, myrtistel, 

vrangdå og gåsemure i enga. Saltsiv og fjæresivaks dominerer i bakkant av enga, der det er 

brakkvannspåvirkning, mens det på grusstranda finnes strandrug, hestehavre, strandrør, strandstjerne, 
smalkjempe, saltbendel, strandkjeks, skjørbuksurt, strandkryp, skjoldbærer, knopparve, 

bitterbergknapp og strandnellik.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten blir ikke beitet. Innimellom er det noe søppel som er 

fraktet med sjøen. Det er også preg av tråkkslitasje helt sør i lokaliteten.  
 
Fremmede arter: Det ble ikke registrert fremmede arter i naturtypen.  
 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i en skjermet vik og er del av et åpent og småkupert 

kystlandskap. Det finnes mange lignende strandenger i Øygarden og ellers i distriktet, men de fleste er 
små, slik som denne. 
 
Skjøtsel og hensyn: Den viktigste trusselen mot naturtypen er arealbeslag.  
 
Verdivurdering: Lokaliteten er liten i utstrekning, og det er ikke registrert rødlistearter her. Den er 
likevel ganske artsrik og velutviklet, og på bakgrunn av det blir den vurdert som viktig (svak B-verdi).  

 

  

Figur 4. Venstre: Strandeng i Balsvågen. Høyre: Gammel (svart linje) og ny avgrensing (grønn flate). 
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4 – Øst for Gygrefethaugen 

Strandeng og strandsump (G05) 
Figur 5 

Naturbase-ID BN00012193  

 
Innledning: Lokaliteten er tidligere beskrevet av Guntveit (2003, hans lok. 25) og gitt A-verdi. 

Guntveit (2003) avgrenset to større lokaliteter, en i Ostrhopen og en i Kyllaren, med en felles 

naturtypebeskrivelse og felles stedsnavn (Ostrhopen-Kyllaren) med Naturbase ID BN00012193. 
Lokaliteten i Kyllaren ble undersøkt av Linn Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, den 9. august 2012. 

På bakgrunn av feltarbeidet, er lokaliteten inndelt i to lokaliteter; en strandeng og strandsump (Øst for 

Gygrefethaugen – denne lokaliteten) og en sandstrand (Vestsida av Vadet – lok. 5). Lokaliteten i 

Ostrhopen ble ikke undersøkt. Befaringen ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, for å få 
oppdatert gamle lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase.  
 
Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger innerst i sundet sør for Ådråtten, vest på 

Toftøyna. Terrenget er nordvendt, og berggrunnen er fattig og består av granittisk gneis. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en strandeng med utforming 

strandeng-forstrand/panne (G0506). Dominerende vegetasjonstype er øvre salteng med 
saltsivutforming (U5a). Det er også en del påvirkning fra ferskvann, og i sør er det mest 

brakkvannseng med fjæresivaksutforming (U7a). Noen få partier med sumpstrand (U9) finnes også. 

Strandeng er for øvrig en rødlistet naturtype vurdert som nær truet (Edvardsen 2011), men det gjelder 

enger på strender med finmateriale som i stor grad er kulturpåvirket, og det er opphør av beite som 
truer denne naturtypen. Lokaliteten øst for Gygrefethaugen blir ikke beitet.  
 
Artsmangfold: I partiene med sumpstrand dominerer vendelrot, mjødurt og sløke. I tillegg finnes en 

del myrtistel og einer. Saltsiv og fjæresivaks dominerer i de brakke partiene sør i enga, mens det 

nærmest sjøen ble registrert strandrug, strandstjerne, smalkjempe, fjøresaulauk og strandnellik. På små 
berg i lokaliteten er det en del bitterbergknapp. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypen er intakt, men er preget av noe gjengroing av einer i sør.  
 
Fremmede arter: Det ble ikke registrert fremmede arter i eller nær naturtypen.  
 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i en skjermet vik og er del av et åpent og småkupert 
kystlandskap. 
 
Skjøtsel og hensyn: Den viktigste trusselen mot naturtypen er arealbeslag.  
 
Verdivurdering: Lokaliteten er typisk for naturtypen. Den er ganske velutviklet, men ikke spesielt 

artsrik, og det ble ikke registrert rødlistearter. På grunnlag av dette vurderes verdien som lokal (C-

verdi). 

 

 

  
Figur 5. Venstre: Strandeng øst for Gygrefethaugen på Toftøy. Høyre: Gammel (svart linje) og ny 
avgrensing (grønn flate). 
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5 – Vestsida av Vadet 

Grus- og steinstrand (G04) 

Figur 6 
Naturbase-ID BN00012193 

 
Innledning: Lokaliteten er tidligere beskrevet av Guntveit (2003, hans lok. 25) og gitt A-verdi. 
Guntveit (2003) avgrenset to større lokaliteter, en i Ostrhopen og en i Kyllaren, med en felles 

naturtypebeskrivelse og felles stedsnavn (Ostrhopen-Kyllaren) med Naturbase ID BN00012193. 

Lokaliteten i Kyllaren ble undersøkt av Linn Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, den 9. august 2012. 
På bakgrunn av feltarbeidet, er lokaliteten inndelt i to lokaliteter, en strandeng og strandsump (Øst for 

Gygrefethaugen – lok. 4) og en sandstrand (Vestsida av vadet – denne lokaliteten). Disse er avgrenset 

og gitt ny beskrivelse. Befaringen ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, for å få 

oppdatert gamle lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase. 
 

Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger innerst i det trange sundet sør for Ådråtten, vest 

på Toftøy i Øygarden kommune. Naturtypen er avgrenset sør for broa ved Ådråtten, og lokaliteten har 
en del variasjon i substrat, her finnes partier med sand, men grov grus og stein dominerer. Langs 

vestsiden av sundet helt innerst er det et parti med vertikale bergvegger. Ellers brytes lokaliteten opp 

av artsfattige strandberg og lynghei. Berggrunnen er fattig og består av granittisk gneis.  
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en sandstrand med utforming grus- og 

steinstrand med spesiell flora (G0403). Hele sundet sør for broa ved Ådråtten tilsvarer for øvrig 

naturtypen bløtbunnsområder i strandsona, men denne er ikke kartlagt her.  
 

Artsmangfold: På grusstranda finnes blant annet strandrug, vivendel, strandstjerne, strandnellik og en 

god del fjøresaulauk.  
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Innimellom er det noe søppel fraktet med sjøen. Området er i bruk som 

badeplass. 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
Figur 6. Venstre Parti av stranda med mye 

vivendel. Høyre: Gammel (svart linje) og ny 

avgrensing (grønn flate).  
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Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i en skjermet vik og er del av et åpent og småkupert 

kystlandskap. 

 
Skjøtsel og hensyn: Den viktigste trusselen mot naturtypen er arealbeslag.  

 

Verdivurdering: Lokaliteten er svært smal og opptrer flekkvis langs begge sider av sundet. 
Artsmangfoldet er ikke spesielt stort og ingen rødlistearter er registrert. Det er litt usikkert om 

lokaliteten fortjener status som naturtype etter DN-håndbok 13. Den tas med som C-lokalitet under litt 

tvil.  

 

 

6 – Lonane 

Kystmyr (A08) 

Figur 7 

Naturbase-ID BN00012214 
 

Innledning: Lokaliteten ble først beskrevet av Guntveit (2003, hans lok. 38). Lokaliteten er gitt en ny 

beskrivelse og avgrensing av Linn Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, på bakgrunn av eget feltarbeid 
den 9. august 2012. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland i forbindelse 

med supplerende naturtypekartlegging for Øygarden kommune. Grensene for lokaliteten er justert slik 

at den kun omfatter selve myrområdet og ikke lyngheiene rundt.  

 
Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på øya Ono, vest for Rong, i Øygarden kommune. 

Myra ligger i et åpent heilandskap, ca. 250 meter fra Onovegen. Øst for myra er det et inngjerda 

sauebeite. Berggrunnen er fattig og består av granittisk gneis.  
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ei kystmyr med utforming atlantisk 

høgmyr (A0802). Vegetasjonen består av intermediær fastmattemyr (L2) og mykmatte/løsbunnmyr 
(L3). Lokaliteten tilsvarer den rødlistede naturtypen kystnedbørsmyr med status sårbar (VU), jf. Moen 

& Øien (2011).  

 

Artsmangfold: I partia med fastmattemyr er det registrert røsslyng, krekling, tyttebær, blåbær, 
ørevier, pors, klokkelyng, bjønnskjegg, tranebær, blåtopp, rome, stjernestarr, kornstarr og einer.  

I mer fuktige deler av myra er det vanlig med molte, myrfiol, kvitmyrak, grøftesoleie, heisiv, krypsiv, 

trådsiv, rundsoldogg, myrhatt, bukkeblad, flaskestarr, duskull og torvull. I botnsjiktet finnes blant 
annet engkransmose (Rhytidiadelphus squarrosus), myrfiltmose (Aulacomnium palustre), 

sumpbroddmose (Calliergonella cuspidata), grasmose (Straminergon stramineum), sprikemoldmose 

(Kindbergia praelonga) og ulike torvmosearter.  
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypen er intakt.  

 

Fremmede arter: Det er ingen fremmede arter i eller tilknyttet naturtypen.  
 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en del av et forholdsvis homogent kystlandskap, som i stor 

grad består av lyngheier og myr i mosaikk.  
 

Skjøtsel og hensyn: Den viktigste trusselen mot naturtypen er arealbeslag.  

 

Verdivurdering: Guntveit (2003) vurderte lokaliteten som svært viktig, men ble senere justert til 
viktig (B-verdi) i Naturbase, siden den er relativt liten og det ikke er funnet sjeldne eller rødlistede 

arter her. Myra er en typisk nedbørsmyr og er rødlistet. Verdien viktig (B) er derfor opprettholdt.  
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Figur 7. Venstre: Kystmyr på Ono. Høyre: Gammel (svart linje) og ny avgrensing (grønn flate).  

 

 
7 – Gangstøåsen 

Rik edellauvskog (F01) 

Figur 8 

Naturbase-ID BN00012223 
 

Innledning: Lokaliteten ble først beskrevet av Guntveit (2003, hans lok. 46) og omfattet da to 

avgrensede edelløvskoger, skilt av et smalt dalføre med kulturmark, men oppgitt som en lokalitet med 
en felles naturtypebeskrivelse med C-verdi. Lokaliteten er gitt ny beskrivelse og avgrensing av Linn 

Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, på grunnlag av egen befaring den 9. august 2012. Området som 

var avgrenset i øst er tatt ut, og bakgrunnen for dette er at området for det meste består av dyrka mark 

og bebyggelse. Innslaget av platanlønn er også relativt stort, det er gjort en del hogst. Befaringen ble 
gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, for å få oppdatert gamle lokalitetsbeskrivelser til ny 

mal i Naturbase.  

 
Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Blomøyna i Øygarden, nordaust for riksveg 

561 ved Blom. Lokaliteten omfatter et parti med edelløvskog langs nordsida av en ås, som inkluderer 

flere, bratte bergvegger. Mot nord grenser lokaliteten til et lite tjern med omkringliggende myr. Øst for 
lokaliteten er det gjengroende beitemark.  

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en rik edelløvskog med utforming rikt 

hasselkratt (F0103). Vegetasjonstypen er lågurt-edelløvskog (D2), med utforming rike kyst-hasselkratt 
(D3c). Deler av lokaliteten har preg av beite, men de beitede områdene opptrer flekkvis og er 

vanskelig å avgrense. Det er lite som tyder på at skogen har lang beitekontinuitet og lokaliteten er 

derfor ikke vurdert å være beiteskog (D06).  
 

Artsmangfold: Hassel og osp dominerer i tresjiktet, med innslag av en del bjørk, rogn og platanlønn. I 

feltsjiktet er det blant annet registrert skogburkne, ormetelg, sisselrot, hengeveng, geittelg, fugletelg, 

tveskjeggveronika, kvitveis, liljekonvall, kusymre, brunrot, skogfiol, sumphaukeskjegg, kusymre, 
skogkarse, skogsveve, engmarimjelle, skogstorkenebb og stankstorkenebb. Epifyttfloraen er relativt 

fattig og vanlig skriftlav (Graphis scripta) dominerte på hassel. En god del av trærne er dekket av 

moser, blant annet matteflette (Hypnum cupressiforme) og hjelmblæremose (Frullania dilatata), og 
det ble ikke registrert arter i lungeneversamfunnet. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er preget av beite og hogst, og de arealene med størst 
beitepåvirkning i sørvest, som også stort sett omfatter blåbærskog med bjørk, er tatt ut. Opprinnelig 

inkluderte lokaliteten et område lenger øst (Gangstøåsen). I dette området er det også noe hassel og 

osp, men for det meste består lokaliteten av dyrka mark (slåttemark) og bebyggelse. Innslaget av 

platanlønn er også relativt stort, det er gjort en del hogst, og denne delen av lokaliteten er derfor tatt ut.  
 

Fremmede arter: Det er en god del innslag av platanlønn i lokaliteten.  
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Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et forholdsvis oppstykket landskap, preget av 

bebyggelse og kulturmark i mer eller mindre hevd.  
 

Skjøtsel og hensyn: Den største trusselen mot naturtypen er arealbeslag. Det bør vurderes å ta ut 

platanlønn.  
 

Verdivurdering: Lokaliteten har en forholdsvis liten utstrekning og et middels artsmangfold. 

Innslaget av platanlønn er relativt stort, og det er ikke registrert rødlistearter her. På grunnlag av dette 
vurderes verdien som lokalt viktig (C-verdi).  

 

 
 

 

Figur 8. Venstre: Beitepreget hasselkratt. Høyre: Gammel (svart linje) og ny avgrensing (grønn flate).  

 

 
8 – Breivika 

Strandeng og strandsump (G05) 
Figur 9 

Naturbase-ID BN00012270 

 

Innledning: Lokaliteten ble først beskrevet av Losvik (1977) og inkludert i førstegangskartleggingen 
av naturtyper i Øygarden kommune av Guntveit (2003, hans lok. 35). Lokaliteten er gitt ny beskrivelse 

og avgrensing av Linn Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, på grunnlag av egen befaring den 9. august 

2012. Avgrensingen var noe unøyaktig og inkluderte blant annet arealer med skrotemark, og er derfor 
justert. Befaringen ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, for å få oppdatert gamle 

lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase.  

 

Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten er sørvendt og ligg innerst i Breivika, en langgrunn poll 
på sørvestsiden av Rongøy, i Øygarden kommune. Berggrunnen er fattig og består av granittisk gneis.  

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en strandeng med utforming 
strandeng-forstrand/panne (G0506). Dominerende vegetasjonstype er øvre salteng med 

saltsivutforming (U5a). I tillegg finnes det noe sumpstrand (U9) med høyvokste urter helt nord i 

lokaliteten. I dette området er det en liten bekk og her finnes det også noe brakkvannseng med 
fjæresivaksutforming (U7a). Strandeng er for øvrig en rødlistet naturtype vurdert som nær truet 

(Edvardsen 2011), men det gjelder enger på strender med finmateriale som i stor grad er 

kulturpåvirket, og det er opphør av beite som truer denne naturtypen. Lokaliteten i Breivika blir ikke 

beitet.  
 

Artsmangfold: Saltsiv og fjæresivaks er dominerende arter i store deler av enga. I tillegg fins 

småsivaks, fjøresivaks, fjøresaltgras og rustsivaks i de brakke partiene av enga. Nordvest i lokaliteten 
er det sumpstrand med blant annet vendelrot, mjødurt, høymol, rød jonsokblom, klourt, gåsemure og 

strandvindel. På grusstranda er det registrert strandstjerne, vassarve, knopparve, strandkryp, 

strandbalderbrå, knopparve, bitterbergknapp og strandnellik.  
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Bruk, tilstand og påverknad: Et rør ligger på tvers av lokaliteten.  
 

Fremmede arter: Det er ingen fremmede arter i eller knytt til naturtypen.  

 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et landskap som domineres av delvis gjengrodde 

kystlyngheier.  

 
Skjøtsel og hensyn: Den viktigste trusselen mot naturtypen er arealbeslag.  

 

Verdivurdering: Strandenga i Breivika har en middels størrelse og en forholdsvis variert vegetasjon. 

Ingen rødlistearter er registrert, men naturtypen er rødlistet. På grunnlag av dette blir verdien vurdert 
som viktig (B-verdi).  

 

  

Figur 9. Strandeng i Breivika (t.v.) og gammel (svart linje) og ny avgrensing (grønn flate).  

 

 
9 – Stølemyra 

Strandeng og strandsump (G05) 
Figur 10 og 11 

Naturbase-ID BN00012199  

 
Innledning: Lokaliteten ble først beskrevet av Guntveit (2003, hans lok. 52) som et større kompleks 

av strandenger, brakkvannspoller og strandberg rundt gruntvannsområdet Stølemyra, med B-verdi. 

Lokaliteten er delt inn i flere enheter og gitt en ny beskrivelse av Linn Eilertsen, Rådgivende Biologer 
AS, på grunnlag av befaring den 9. august 2012. Verdisettingen er opprettholdt. Befaringen ble gjort 

på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, for å få oppdatert gamle lokalitetsbeskrivelser til ny mal i 

Naturbase. 
 

Lokalisering og naturgrunnlag: Stølemyra er et gruntvannsområde, som ligger vest for Blomvåg i 

Øygarden kommune. I nordvest har Stølemyra et smalt utløp mot sjøen. Store deler av strandsonen 

består av berg, men i enkelte viker er det bløtbunnsområder. Flere steder er det tilsig av ferskvann.  
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av flere strandenger og 

strandsumper fordelt på flere grunne viker i et avgrenset område, og naturtypen er derfor strandeng- og 
strandsump med utformingen stort strandengkompleks (G0501). De ulike strandengene har en 

mosaikk av flere vegetasjonstyper. Arealmessig er det øvre salteng med saltsivutforming (U5a) og 

brakkvannseng med fjæresivaksutforming (U7a) som dominerer. I tillegg finnes det noe sumpstrand 
(U9) med høyvokste urter, og ellers svært sparsomt med grusstrand. Strandeng er for øvrig en rødlistet 

naturtype, vurdert som nær truet (Edvardsen 2011), og det gjelder enger på strender med finmateriale 

som i stor grad er kulturpåvirket. En av strandsumpene i sørvest ser ut til å være beitet.  
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Artsmangfold: Saltsiv og fjæresivaks er dominerende arter i store deler av strandengene. I partiene 

med påvirkning av ferskvann er småsivaks, fjæresivaks, fjæresaltgras og rustsivaks vanlige. Andre 
registrerte arter er blant annet småhavgras, strandkryp, saltsiv, saltbendel, taresaltgras, krypkvein, 

rødsvingel, skjørbuksurt, skjoldblad (NT), knopparve, strandkjempe, strandnellik, kystbergknapp og 

vanlig dunkjevle. Nærmest sjøen er det stedvis mye tangmelde, strandstjerne og fjøresaulauk. 
Strandengene helt sør i lokaliteten bærer preg av beite og har et noe større innslag av gress og urter. 

Vanlige arter her er høymol, svæve-arter, tiriltunge, tepperot, blåtopp, rødsvingel og mye strandnellik. 

I disse engene er det også spor etter brenning i områdene nærmest den omkringliggende lyngheia.  
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Deler av lokaliteten er påvirket av kloakkutslipp. I nord er en liten del 

av Stølemyra er det en vei.  

 
Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert i naturtypen.  

 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et småkupert landskap som domineres av delvis 
gjengrodde kystlyngheier. I nord er det bebyggelse og veier.  

 

Skjøtsel og hensyn: Den viktigste trusselen mot naturtypen er arealbeslag.  

 
Verdivurdering: Lokaliteten består av flere strandsumper i et gruntvannsområde. De enkelte 

strandsumpene er små i størrelse og ikke spesielt artsrike, men samlet har strandsumpene i Stølemyra 

en del variasjon i både vegetasjonstyper og artssammensetning. En av strandsumpene i sørvest ser 
også ut til å være beitet og kan tilsvare den rødlistede naturtypen strandeng (VU). Eneste kjente 

rødlisteart er skjoldblad (NT). På grunnlag av dette blir lokaliteten vurdert som viktig (B-verdi).  

 

  

Figur 10. Venstre: Strandeng vest for vegen helt nord i Stølemyra. Høyre: Strandeng med beitepreg 

helt sørvest i Stølemyra. 
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Figur 11. Gammel (svart linje) og ny avgrensing (grønn flate). 

 

 

10 – Stegevikåsen 

Kystlynghei (D07) 
Figur 12 

Naturbase-ID BN00012261 

 
Innledning: Lokaliteten ble først beskrevet av Guntveit (2003, hans lok. 18) og vurdert som svært 

viktig (A-verdi). Lokaliteten er gitt en ny beskrivelse og avgrensing av Linn Eilertsen, Rådgivende 

Biologer AS, på grunnlag av befaring den 9. august 2012. Verdisettingen er justert ned fra A- til B-

verdi. Befaringen ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, for å få oppdatert gamle 
lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase. 

 

Lokalisering og naturgrunnlag: Stegevikåsen ligger sørvest på Toftøy i Øygarden kommune. 
Området ligger nord og vest for drikkevannskilden Stegeviksvatnet. Berggrunnen er fattig.  
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I forhold til Guntveits avgrensning har vi utvidet arealet en god del mot sørvest. Her er det lite 

purpurlyng, men lyngheia er fremdeles lite gjengrodd. 
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en kystlynghei med utforming 

purpurlynghei (D0706). I kystlyngheia er det mest fuktig lynghei (H3), men også noe tørr gras-urterik 
hei (H2) i sørvendte hellinger, samt partier med fattigmyr. Kystlynghei er en rødlistet naturtype med 

status EN.  

 
Artsmangfold: Purpurlyng og røsslyng er dominerende arter i lokaliteten. I tillegg finnes krekling, 

mjølbær, flekkmarihand, heiblåfjær, kornstarr, heistarr, kystmyrklegg, rome, stjernestarr, rundsoldogg, 

duskull, heisiv, hengeving, olavskjegg, skogfiol, lusegras, mjuk kråkefot, stri kråkefot og myrkråkefot. 

Det er mest purpurlyng i nordøstlige deler av lokaliteten, noe som trolig har vært grunnlag for 
avgrensingen av Guntveit (2003). Hele lokaliteten har en god del innslag av einer og furu.  

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Kystlyngheia bærer preg av gjengroing. Det går flere turstier på tvers 
av heia, som er et gammelt stølsområde. Lokaliteten er utvidet i sør og vest for å inkludere et større 

areal med kystlynghei, selv om dette området har noe mindre artsmangfold og har små myrpartier.  

 

Fremmede arter: Det er ingen fremmede arter i eller tilknyttet naturtypen.  
 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er del av et større åpent kystlandskap med myr og lyngheier i 

mosaikk.  
 

Skjøtsel og hensyn: Den viktigste trusselen mot naturtypen er gjengroing. I nord og sør er det 

furuskog, som nok vil bre seg innover heia, dersom driften ikke gjenopptas. Innføring av beitedyr kan 
være problematisk på grunn av nærheten til drikkevannsforsyning. Oppslag av trær og busker bør 

fjernes og lyngheia må brennes med jevne mellomrom.  

 

Verdivurdering: Guntveit (2003) vurderte lokaliteten som svært viktig. Kystlynghei er vurdert som 
en truet naturtype (Norderhaug & Johansen 2011), og kystlynghei med purpurlyng regnes for å være 

spesielt viktige. At denne lokaliteten er i gjengroing som følge av at den ikke er i drift, gjør imidlertid 

at vi bare vurderer den som viktig (B).  
 

  

Figur 12. Venstre: Utsikt sørover fra Stegevikåsen. Dette arealet er inkludert i lokaliteten. Høyre: 
Gammel (svart linje) og ny avgrensing (grønn flate).  
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11 – Selstødalen 

Rik edelløvskog (F01) 

Figur 13 
Naturbase-ID BN00012225 

 

Innledning: Lokaliteten ble først beskrevet av Guntveit (2003, hans lok. 47) og vurdert som viktig (B-

verdi). Lokaliteten er gitt en ny beskrivelse og avgrensing av Linn Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, 
på grunnlag av befaring den 9. august 2012. Verdisettingen er justert ned til C. Befaringen ble gjort på 

oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, for å få oppdatert gamle lokalitetsbeskrivelser til ny mal i 

Naturbase. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Selstødalen, øst for Blomvågen i Øygarden 
kommune. Langs nordsiden av vegen som går gjennom dalen er det avgrenset en rik edelløvskog i en 

bratt skråning. Hele lokaliteten består av blokkmark og er sørvendt.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er rik edelløvskog med utforming rikt 

hasselkratt (F0103). Vegetasjonstype er lågurt-edelløvskog (D2), med utforming rike kyst-hasselkratt 

(D3c).  
 
Artsmangfold: Hassel er dominerende treslag i edelløvskogen. Det finnes også en del osp, og innslag 
av hegg, sommereik, selje og platanlønn. I feltsjiktet er det blant annet registrert bulkemispel, rødhyll, 

kjøttnype, vivendel, vendelrot, skogstorkenebb, stankstorkenebb, skogsvinerot, mjødurt, krattmjølke, 

enghumleblom, brunrot, haremat, kusymre, skogfiol, tveskjeggveronika, lundrapp, krattlodnegras, 
jordnøtt, skogburkne, skjørlok, villapal og markjordbær. Epifyttfloraen er relativt fattig og vanlig 

skriftlav (Graphis scripta) dominerte på hassel. En god del av trærne er dekket av moser, blant annet 

matteflette (Hypnum cupressiforme), og det ble ikke registrert arter i lungeneversamfunnet.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er relativt ung, men har variert treslagssammensetning. Det er 

noe død ved i lokaliteten.  
 
Fremmede arter: Platanlønn finnes spredt.  
 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger inntil en vei i et smalt dalføre, i et landskap som ellers 
er relativt kupert og tett bebygd.  
 
Skjøtsel og hensyn: En bør vurdere å ta ut platanlønn. Ellers bør skogen få stå i fred.  
 
Verdivurdering: Lokaliteten er ganske artsrik, men typisk for naturtypen, og ingen rødlistearter er 
registrert her. Den er heller ikke særlig gammel. På bakgrunn av dette er det ikke grunnlag for å gi 

lokaliteten mer enn lokal verdi – C. I Øygarden er dette imidlertid en svært sjelden naturtype som bør 

tas hensyn til, og på sikt vil lokaliteten kunne utvikle høyere naturverdier. 
 

 

  

Figur 13. Venstre: Hasselkratt. Høyre: Gammel avgrensing (svart linje) beholdes.  
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12 – Vikavågen øst 

Sørvendt berg- og rasmark (B01) 

Figur 14 
Naturbase-ID BN00012203 

 

Innledning: Lokaliteten ble først beskrevet av Guntveit (2003, hans lok. 13) og vurdert som lokalt 

viktig (C-verdi). Lokaliteten er gitt en ny beskrivelse og avgrensing av Linn Eilertsen, Rådgivende 
Biologer AS, på grunnlag av befaring den 9. august 2012. Befaringen ble gjort på oppdrag fra 

Fylkesmannen i Hordaland, for å få oppdatert gamle lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase. 

 
 Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sørøst på Toftøy i Øygarden kommune, og 

omfatter en sørvestvendt bergvegg i Vikavågen. Langs bergveggen i sør er det anlagt vei ut til en 

molo, og i nord grenser bergveggen til beitemark.  
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en sørvendt berg- og rasmark med 

utforming sørvendt berg (B0101). Deler av lokaliteten kan defineres som bergsprekk og bergvegg 

(F2), mens andre partier er mer rasmark (F1).  
 

Artsmangfold: I sprekker i bergveggen er det innslag av småvokste hassel og osp. I tillegg er det en 

god del kristtorn og hengemispel i lokaliteten. Andre registrerte arter er jonsokkoll, gjerdevikke, 
tiriltunge, smalkjempe, teiebær, purpurlyng (NT), vårskrinneblom, stankstorkenebb, legeveronika, 

svartburkne, sisselrot, beitesveve og hårsveve.  

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er intakt, men det er anlagt en lokal vei langs sjøen ved 
foten av berget i sør.  

 

Fremmede arter: Innslag av hengemispel.  
 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i en forholdsvis tett bebygd vik, og er del av et kupert 

og påvirket kystlandskap.  
 

Skjøtsel og hensyn: En bør unngå inngrep på lokaliteten, men den fremmede mispelarten kan med 

fordel fjernes. 

 
Verdivurdering: Lokaliteten er typisk for naturtypen, ikke spesielt artsrik, og med unntak av litt 

purpurlyng er det ikke funnet rødlistearter her. Det er derfor ikke grunnlag for å gi lokaliteten mer enn 

lokal verdi (C-verdi).  

 

 

Figur 14. Venstre: Sørvendt bergvegg i 

Vikavågen. Høyre: Gammel avgrensing (svart 
linje) og ny (grønn flate). 
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13 – Blomvatnet 

Evjer, bukter og viker (E12) 

Figur 15 
Naturbase-ID BN00012276 

 

Innledning: Lokaliteten ble først beskrevet av Guntveit (2003, hans lok. 48) og vurdert som viktig 

(B). Lokaliteten er gitt en ny beskrivelse og avgrensing av Linn Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, på 
grunnlag av befaring den 9. august 2012. Verdisettingen opprettholdes. Befaringen ble gjort på 

oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, for å få oppdatert gamle lokalitetsbeskrivelser til ny mal i 

Naturbase. 
 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter den vegetasjonsrike delen av Blomvatnet, som 

ligger på sørlige del av Blomøyna, øst for Blomvågen. Rundt vatnet er det kulturmark i mer eller 
mindre hevd, samt veier og bebyggelse. I sør og sørøst er det berg langs vannkanten, mens det i 

nordlige del av vatnet er jorddekt mark helt ned til vannet. Flere steder er den tilgrensende marka holdt 

åpen ved beite, men langs deler av Blomvatnet er det et smalt belte med ulike treslag.  

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er ikke snakk om noen typisk kulturlandskapssjø, 

så lokaliteten er ført til E12 – Evjer, bukter og viker, utforming E1202 – Bukter og viker. Tjernet er 

trolig kalkfattig, selv om innsjøen har en forholdsvis høy pH (7,5, jf. Guntveit 2003). Det er både 
langskudd- og flytebladvegetasjon her. I nordvest er det inkludert et lite areal med våt/fuktig middels 

næringsrik eng.  

 

Artsmangfold: I nord og nordøst i vannet er det belter av takrør, flaskestarr, trådsiv og trådstarr. På 
fastere mark nær vannkanten er det blant annet registrert myrmaure, åkersvinerot, hanekam, 

bekkeblom, amerikamjølke, myrmjølke og myrhatt. Vannvegetasjonen består av hvit nøkkerose, gul 

nøkkerose, soleinøkkerose, vanlig tjønnaks, kysttjønnaks, småtjønnaks, grastjønnaks, bukkeblad, 
tusenblad, klovasshår, småvasshår, småblærerot, trådsiv, mannasøtgras, stivt brasmegras og tjønngras. 

I følge Guntveit (2003) skal det være registrert over 100 arter i vannet og innenfor et belte på 5 meter 

fra vannkanten, noe som gjør Blomvatnet til det mest artsrike ferskvannet i kommunen. Fuglearter 
som toppand og kvinand sees jevnlig på vannet, og dvergdykker (NT) og sivhøne (NT) er også 

observert her i vinterhalvåret (Artskart).  

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Det er en liten stemme ved utløpet av Blomvatnet i sør. Vest for 
utløpet er det en brygge og badeplass. Det er lagt ut skjellsand på badeplassen.  

 

Fremmede arter: Ingen innslag av fremmede arter.  
 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger noe nedsenket i terrenget, omgitt av kulturmark, 

bebyggelse og veier. Området er del av et større kulturlandskap på Blomgangstø.  
 

Skjøtsel og hensyn: Det bør ikke gjøres inngrep i lokaliteten. Helst bør det også settes av en buffer på 

noen meter innover land, der vegetasjonen får utvikle seg naturlig. Fremmede arter som sitkagran bør 

fjernes. Beiting vil neppe være negativt. 
 

Verdivurdering: Det er ikke registrert spesielt sjeldne eller rødlistede arter på lokaliteten (med unntak 

av de to nevnte fugleartene), men den er såpass artsrik at den likevel blir vurdert som B - viktig. 
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Figur 15. Venstre: Blomvatnet ved utløpet i sør. Høyre: Gammel avgrensing (svart linje) og ny 
(grønn flate). 

 

 
14 – Ljøsneset  

Kystfuruskog (F12) 

Figur 16 og 17 

Naturbase-ID BN00012280 
 

Innledning: Lokaliteten er tidligere beskrevet av Guntveit (2003, hans lok. 63), i forbindelse med 

førstegangskartleggingen av naturtyper i Øygarden. Lokaliteten er gitt ny beskrivelse, og avgrensingen 
er justert, av Per Gerhard Ihlen, Rådgivende Biologer AS, på grunnlag av eget feltarbeid den 31. mai 

2013. Befaringen ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, for å få oppdatert gamle 

lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase.  
 

Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett øst for Kobbevågen, øst i Øygarden. Området 

er en liten forhøyning i terrenget, omtrent uten løsmassedekke, og berggrunnen består mest av gneis. 

Mye av skogen er uproduktiv.  
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten kan føres til naturtypen kystfuruskog 

(F12), men passer egentlig ikke med noen av utformingene gitt i DN-håndbok 13. Lågurtindikatorer 
opptrer bare sparsomt i lokaliteten. Vegetasjonstypene består mest av blåbærmark (A4) og noe 

røsslyng-blokkebær furuskog (A3). Den er derfor ikke ført til en spesiell utforming, men vurderes 

likevel som viktig å registrere fordi den er et av få områder med trolig naturlig furuskog i Øygarden.  
 

Artsmangfold: Furu, buskfuru og bergfuru dominerer i tresjiktet, men det er også innslag av bjørk, 

rogn og osp. I busksjiktet dominerer einer og ørevier. Krypvier er registrert tidligere. Av vanlige arter 

fra feltsjiktet kan nevnes bjønnkam, blokkebær, blåbær, blåtopp, røsslyng, klokkelyng, krekling, 
skogstjerne, skrubbær, smyle og tyttebær. Furumose finnes rikelig på bakken. Av mer spredte artsfunn 

kan nevnes gauksyre, geittelg, hengeving, hårfrytle og vivendel. Det mest interessante funnet herfra er 

det av småtveblad, som visstnok er kommunens eneste kjente forekomst. Bergveggene er artsfattige. 
Rogn er det viktigste treslaget for epifytter på lokaliteten, men bare vanlige arter som vanlig flekklav 

(Arthonia radiata), vanlig smaragdlav (Lecidella elaeochroma) og vortekantlav (Lecanora chlarotera) 

ble registrert her. På furubark er det også artsfattig og bare matteflette (Hypnum cupressiforme), grå 

fargelav (Parmelia saxatilis), vanlig papirlav (Platismatia glauca), elghornslav (Pseudevernia 
furfuracea) og piggstry (Usnea subfloridana) ble registrert. Noe død ved finnes også med arter som 

fnaslav (Cladonia squamosa) og larvemose (Nowellia curvifolia). Det er også flere rotvelt i 

naturtypen. Dette er et viktig substrat fordi det her kommer inn en del pionerarter knyttet til ustabil 
jord, som for eksempel vanlig køllelav (Baeomyces rufus) og Trapeliopsis pseudoganulosa.  
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Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten mangler kontinuitet, og trolig er det snakk om en første 

generasjon furuskog på tidligere lynghei. Tidligere har det trolig vært noe selektiv hogst her, men dette 
er vanskelig å vurdere pga. all påvirkningen av fremmede arter. Enkelte av furutrærne er trolig over 

100 år. Det er rikelig med død ved på lokaliteten, men det er stort sett snakk om vindfall.  

 
Fremmede arter: Stedvis mye buskfuru og bergfuru. 

 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et landskap som domineres av delvis gjengrodde 
kystlyngheier.  

 

Skjøtsel og hensyn: All buskfuru og bergfuru bør hogges og frøplanter av disse bør fjernes.  

 
Verdisetting: Som påpekt av Guntveit (2003), som vurderte lokaliteten som viktig (B-verdi), er dette 

trolig det nærmeste man kommer "gammel" skog i Øygarden, og enkelte av furutrærne er uvanlig 

storvokste etter lokale forhold. Artsmangfoldet tilsier imidlertid at verdien bare er helt lokal (C). I 
tillegg er det store innslaget av busk- og bergfuru negativt. 

 

  

Figur 16. Kystfuruskoger på Ljøsneset, med bl.a. rotvelt (t.v.), og i Gangstøskogen (t.h.).  

 

 
15 – Gangstøskogen  

Kystfuruskog (F12) 
Figur 16 og 17 

Naturbase-ID BN00012221  

 

Innledning: Lokaliteten er tidligere beskrevet av Guntveit (2003, hans lok. 44), i forbindelse med 
førstegangskartleggingen av naturtyper i Øygarden. Lokaliteten er gitt ny beskrivelse, og avgrensingen 

er justert noe lenger mot nordvest, av Per Gerhard Ihlen, på grunnlag av eget feltarbeid den 31. mai 

2013. Befaringen ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, for å få oppdatert gamle 
lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase.  

 

Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst i kommunen, mellom Blomgangstø i nordvest, 
Gangstøklubben i sør, Torkjellknappen i nordøst og Sandknappen/Sandknappbukti i sørøst. Terrenget 

er småkupert, har lite løsmasser, og berggrunnen består av harde, sure bergarter som diorittisk til 

granittisk gneis. Det meste av skogen er uproduktiv, men det er noe skog med lav bonitet helt nord i 

naturtypen.  
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten omfatter naturtypen kystfuruskog (F12), 

og er i Naturbasen klassifisert som utforming purpurlyng-furuskog (F1201) pga. forekomster av 
purpurlyng. Vegetasjonstypene består mest av blåbærmark (A4) og noe røsslyng-blokkebær furuskog 

(A3).  



 
Rådgivende Biologer AS 2014 Rapport 1847  28 

Artsmangfold: Furu og buskfuru dominerer i tresjiktet. Lauvtreinnslaget er begrenset med bl.a. noe 

rogn. I busksjiktet dominerer einer, men også kristtorn finnes her. Av arter fra feltsjiktet kan nevnes 
bjønnkam, blokkebær, blåbær, røsslyng, klokkelyng, krekling, purpurlyng (NT), smyle og tyttebær. 

Bergveggene er artsfattige. Generelt er det en artsfattig kryptogamflora på furu med vanlige arter som 

vanlig papirlav (Platismatia glauca) og elghornslav (Pseudevernia furfuracea).  
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Det har tidligere trolig vært noe selektiv hogst her, men den største 

negative påvirkningen er buskfuru. Skogen brukes flere steder til rekreasjon. Det ble bl.a. registrert en 
leirplass helt sør i området. Enkelte furutrær er muligens opp mot 100 år, men for det meste er skogen 

ung. Død ved finnes spredt.  

 

Fremmede arter: Buskfuru er vanlig.  
 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et landskap som domineres av delvis gjengrodde 

kystlyngheier, men ligger også nær innmark og kulturpåvirka lauvskogsmark.  
 

Skjøtsel og hensyn: All buskfuru bør ryddes vekk. 

  

Verdisetting: Naturtypen ble av Guntveit (2003) vurdert som svært viktig, trolig fordi purpurlyngskog 
ble vurdert som en sjelden naturtype. Den negative påvirkningen av fremmede treslag og skogens 

unge alder gjør at lokaliteten her bare er vurdert å ha helt lokal verdi (C). 

 
 

16 – Blomøyknuten, Gjenekletten, Åsen  

Kystlynghei (D07) 

Figur 17 og 18 

Naturbase-ID BN00012235  
 

Innledning: Lokaliteten er tidligere beskrevet av Guntveit (2003, hans lok. 60), i forbindelse med 

førstegangskartleggingen av naturtyper i Øygarden. Lokaliteten er gitt ny beskrivelse og avgrensingen 
er justert, av Per Gerhard Ihlen, Rådgivende Biologer AS, på grunnlag av eget feltarbeid den 31. mai 

2013. Befaringen ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, for å få oppdatert gamle 

lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase.  

 
Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nordvest for Dale på Blomøy. Naturtypen er 

småkupert og er omtrent uten løsmassedekke. Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis, som 

er harde, fattige og sure bergarter. 
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er en kystlynghei, utforming 

purpurlynghei (D0706). Den består av både fuktig lynghei (H3) og tørr lynghei (H1). Det er også noen 
mindre og fattige myrpartier inne i mellom her.  

 

Artsmangfold: Tresjiktet er omtrent fraværende, bare en og annen liten gran og rogn ble observert. I 

busksjiktet er det til dels mye einer og av arter fra feltsjiktet kan nevnes bjønnkam, blåbær, blåknapp, 
blåtopp, flekkmarihand, gullris, heisiv, heiblåfjær, heistarr, klokkelyng, kornstarr, krekling, krypvier, 

kystmyrklegg, lyngøyetrøst, mjølbær, myk kråkefot, purpurlyng (NT), rome, røsslyng, slåttestarr og 

smyle. I følge Guntveit (2003) er det rikelige forekomster av purpurlyng, spesielt i sør- og vestvendte 
hellinger. I bunnsjiktet finnes mye etasjemose (Hylocomium splendens). Bergveggene er artsfattig og 

vanlige arter som grå fargelav (Parmelia saxatilis), heigråmose (Racomitrium lanunginosum) og 

skjoldsaltlav (Stereocaulon vesuvianum) dominerer her. Skorpelavene Haematomma ochroleucum var. 

porphyrium og klipperandlav (Fuscidea cyathoides) er vanlige på berg i området. 
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lyngheien har tidligere vært holdt i hevd ved lyngbrenning og beite. 

Mye tyder på at det er lenge siden det har vært utført lyngbrenning, men beite har trolig foregått inntil 
nylig. Tilstanden preges av grengroing, først og fremst av einer.  
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I tillegg er mye av de tilgrensende områdene påvirket av fremmede bartrær, som etter hvert også vil 

spre seg i kystlyngheien dersom den ikke holdes i hevd.  
 

Fremmede arter: Små individer av edelgran finnes i grenseområdene i nord og i vest.  

 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et landskap som domineres av delvis gjengrodde 

kystlyngheier. 

 
Skjøtsel og hensyn: Dersom området skal opprettholdes som kulturmarkstypen kystlynghei, må alle 

fremmede treslag fjernes, og lyngbrenning og beite må gjenopptas. Dersom skjøtselen ikke 

gjenopptas, vil området på sikt trolig bli etablert av kystfuruskog, kanskje stedvis med purpurlyng-

utforming, under forutsetning av at fremmede bartrær holdes borte.  
  

Verdisetting: Guntveits (2003) avgrensning omfatter trolig området med mest purpurlyng. Vi har 

valgt å ta med hele lyngheiområdet her, siden det vurderes å ha restaureringspotensiale. Slik 
lokaliteten fremstår i dag, preget av grov lyng og mye einer, er den under litt tvil vurdert som viktig 

(B), men muligens vil C, lokal verdi, være vel så riktig. 

 

 

Figur 17. Gammel avgrensing (svart linje) og ny (grønn flate) for Ljøsneset i nordøst og 

Blomøyknuten, Gjenekletten, Åsane i vest og Gangstøskogen i sørøst.  
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Figur 18. Parti av kystlyngheien ved Blomøyknuten – Gjenekletten med utsikt mot Ljøsneset (t.v.).  

 
 

17 – Tjern ved Gangstøåsen 

Rik kulturlandskapssjø (E08) 

Figur 19 

Ny lokalitet 

 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid den 31. mai 
2013. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland i forbindelse med supplerende 

naturtypekartlegging for Øygarden kommune.  

 

Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rett nordvest for Gangstøåsen ved Blomgangsstø, 
og omfatter et lite, vegetasjonsrikt tjern. Området grenser sørøst mot en lauvskog (annen lokalitet), og 

de andre områdene rundt er for det meste kystlyngheier. Berggrunnen rundt innsjøen består av 

diorittisk til granittisk gneis, som er harde, fattige og sure bergarter. 
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rik kulturlandskapssjø (E08) er valgt som naturtype, 

selv om dette egentlig ikke er noen typisk kulturlandskapssjø. Utforming er E0802, kalkfattig 
utforming.  

 

Artsmangfold: På fastere mark mot selve innsjøen danner bjørk og ørevier et eget busksjikt. I 

feltsjiktet her finnes mjødurt, flaskestarr, lyssiv og soleiehov, mens myrhatt og bukkeblad opptrer i 
vannkanten.  

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er uten tekniske inngrep. Lokaliteten viser svake tegn til 
gjengroing, men dette er en naturlig prosess.  

 

Fremmede arter: Ingen innenfor lokaliteten, men noe sitkagran står like ved.  

 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et landskap som domineres av delvis gjengrodde 

kystlyngheier og enkelte områder med lauvskogdominans.  

 
Skjøtsel og hensyn: For å opprettholde naturverdiene, bør det unngås inngrep. 

 

Verdisetting: Siden feltarbeidet ble utført tidlig på året, ble det ikke registrert så mange arter, og 
lokaliteten har nok et større artsmangfold enn det som fremgår her. Den er likevel liten, og potensialet 

for funn av sjeldne eller rødlistede arter vurderes ikke som spesielt stort. På bakgrunn av dette blir 

verdien vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
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Figur 19. Rik kulturlandskapssjø nord for Gangstøåsen. Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

 

 

LOKALITETER SOM FORESLÅS TATT UT AV NATURBASE 

 

Ingjerdalen/Stegeviksvatnet 

Artsrik veikant (D03) 

Naturbase-ID BN00012205  

 
Lokaliteten ble først registrert av Guntveit (2003, lok 8) som naturtypen slåtteeng med B-verdi. 

Gjennom Fylkesmannen i Hordalands kvalitetssikring ble lokaliteten endret til naturtypen artsrik 

veikant med C-verdi i Naturbasen. Lokaliteten utgjør ytterkanten av en oppdyrket slåtte-eng (figur 20) 
som slås jevnlig. Den avgrensede lokaliteten blir ikke slått og er nå preget av gjengroing. Få av artene 

som Guntveit (2003) registrerte, ble funnet ved befaringen i 2012. Etter vår vurdering har ikke 

lokaliteten høye nok kvaliteter til å regnes som naturtype etter DN-håndbok 13, og lokaliteten foreslås 

tatt ut av Naturbase.  
 

 

Figur 20. Gjødslet slåtte-eng med gjengroende artsrik veikant (til venstre i bildet), ved 
Ingjerdalen/Stegeviksvatnet.  
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Vikaskogen 

Kystfuruskog (F12) 
Naturbase-ID BN00012202 

 
Lokaliteten ble først registrert av Guntveit (2003, lok. 12) med A-verdi. Gjennom Fylkesmannen i 

Hordalands kvalitetssikring ble lokaliteten justert ned til C-verdi i Naturbasen. Feltarbeidet i 2012 

bekreftet at store deler av lokaliteten består av buskfuru (figur 21), og det er kun spredte forekomster 

med vanlig furu (Pinus sylvestris). På bakgrunn av dette foreslås lokaliteten å tas ut av Naturbase.  
 

 
Blomgangstø  

Rik edellauvskog (F01) 

Naturbase-ID BN00012222 
 

Lokaliteten ble først registrert av Guntveit (2003, lok. 45) med B-verdi, og gjennom Fylkesmannen i 

Hordalands kvalitetssikring ble lokaliteten justert ned til C-verdi i Naturbasen. Arealmessig domineres 
lokaliteten av gjengroende beitemark (figur 21) og fuktig blåbærskog med bjørk. I utkantene av den 

gjengroende beitemarka er det noe osp i øst og hassel i vest. Lokaliteten utgjør ikke en 

sammenhengende skog og er vanskelig å klassifisere som naturtype etter DN-håndbok 13. På 

bakgrunn av dette foreslås lokaliteten å tas ut av Naturbase.  
 

 

 
 

 

  

Figur 21. Øverst: Plantet buskfuru og purpurlyng i Vikaskogen (t.v.). Gjengrodd beitemark ved 

Blomgangstø (t.h.). Nederst: Gjengroende og sterkt påvirket bekk fra Blomvatnet (t.v.). Utvidelse av 

veien har fragmentert den tidligere kartlagte veikanten langs Blomvatnet (t.h.).  
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Bekk ved Selstø  
Viktig bekkedrag (E06) 

Naturbase-ID BN00012224 

 
Lokaliteten ble først registrert av Guntveit (2003, lok. 49) med B-verdi og gjennom Fylkesmannen i 

Hordalands kvalitetssikring ble lokaliteten justert ned til C-verdi i Naturbasen. Bekken er lagt i rør ved 

utløpet, og har sterkt redusert vannføring som følge av at Blomvatnet er regulert. Lokaliteten bærer 
sterkt preg av gjengroing, med store mengder mjødurt (figur 21) i selve bekkefaret. Det er også fylt på 

masser i forbindelse med tilkomstvei til en privat bustad i området. På bakgrunn av at lokaliteten er 

sterkt påvirket av inngrep foreslås lokaliteten å tas ut av Naturbase.  

 

 
Blomvatnet sør  

Artsrik vegkant (D03)  

Naturbase-ID BN00012277 

 
Lokaliteten ble først registrert av Guntveit (2003, lok. 45) med B-verdi, og gjennom Fylkesmannen i 

Hordalands kvalitetssikring ble lokaliteten justert ned til C-verdi i Naturbasen. Få av artene som ble 
registrert av Guntveit (2003) ble gjenfunnet på befaringen i 2012, og det ser ut til at deler av 

lokaliteten har blitt ødelagt ved at vegen har blitt utvidet mot vest. Det er også lagt ut skjellsand ned 

mot Blomvatnet. Guntveit (2003) skriver at det er lagt plen inntil lokaliteten. Generelt er lokaliteten 
sterkt preget av gjengroing med vier-arter, einer og nypearter, samt oppslag av rogn og bjørk. På 

bakgrunn av dette foreslås lokaliteten å tas ut av Naturbase. 
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