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FORORD 

 
 

På oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, og i samarbeid med Biofokus og Miljøfaglig utredning AS, 

har Rådgivende Biologer AS utført prøvekartlegging av gammel kystfuruskog i Fusa kommune i 
Hordaland i forbindelse med utarbeidelse av et faggrunnlag for kystfuruskog i Norge. Feltarbeidet ble 

utført i oktober 2013.  

 

Takk til Hans H. Blom (Norsk institutt for skog og landskap), Geir Gaarder (Miljøfaglig utredning 
AS) og Olav Overvoll (Fylkesmannen i Hordaland) for nyttige kommentarer til rapporten.   

 

Rådgivende Biologer AS takker Fylkesmannen i Hordaland for oppdraget. 
 

Bergen 2. juli 2014 
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SAMMENDRAG 

 
Ihlen, P.G., T. Bjelland & O. Aas 2014.  

Gammel kystfuruskog i Fusa kommune. Prøvekartlegging i forbindelse med faggrunnlag til 
handlingsplan. Rådgivende Biologer AS, rapport 1913, 16 sider, ISBN 978-82-8308-088-9.   

 

På oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, miljøvern og klimaavdelinga, har Rådgivende Biologer AS 

utført prøvekartlegging av gammel kystfuruskog i Fusa kommune i Hordaland i oktober 2013.  
 

To av tre undersøkte lokaliteter er kartlagt som gammel kystfuruskog, men på grunn av få 

aldersmålinger på trærne, er det knyttet noe usikkerhet til dette. Det ble fokusert på å samle inn 
barksopp for bestemmelse fordi dette er en organismegruppe som ofte er vurdert som viktig i denne 

naturtypen. Enkelte rødlistearter ble registrert, mest i kategorien «nær truet» (NT), men det ble funnet 

få arter som indikerer gammel skog.  Arten Cristinia (Byssocorticium) coprophila ble registrert på en 

middels nedbrutt liggende furu med omkrets på omtrent 1 m i området nordøst for Austefjord. Arten er 
rapportert som ny for Norge. Enkelte arter er også rapportert som nye for Vestlandet, Hordaland og 

Fusa. Relativt få arter av lav- og moser på bark og på bergvegger ble registrert, og av regnskogsarter 

ble det bare funnet enkelte arter.     
 

Alle de undersøkte lokalitetene er dominert av furu i tresjiktet, men med innslag av bjørk, og delvis 

også rogn og osp. En påfallende storvokst barlindgadd ble også registrert. En lokalitet er vurdert som 
viktig (B-verdi), en er vurdert som lokalt viktig (C-verdi) og en er ikke vurdert til å være gammel 

kystfuruskog. Det er hovedsakelig mangelen på rødlistearter og typiske «gammelskogsarter» som 

utelukker A-verdi.     

 
Vår erfaring er at det i felt er vanskelig å vurdere om en skog er «gammel», basert på skogstruktur og 

mengde av død ved, og eventuelle forekomster av signalarter for gammel skog. For å vurdere om en 

skog er gammel eller ikke, er det trolig mer hensiktsmessig med konkrete og etterprøvbare målinger av 
for eksempel tilstandsøkoklinen tresjiktssuksesjonstilstand (TS) i NiN og andre som tresjiktstetthet 

(TT), sjiktning (SJ), skogbestandsavgang (BA) og tetthetsreduksjon i skogbestand (TR). Det 

tilstandsrelevante objektinnholdet «dødvedinnhold», er også relevant å vurdere i forbindelse med 
denne type skog.  
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INNLEDNING 

 
Kystfuruskog er av Miljødirektoratet foreslått utredet som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. 

«Kystfuruskog» er et vidt begrep, og det har vært behov for en mer entydig definisjon av begrepet. 

Furuskog er vanlig og utbredt langs kysten i Norge, og det har også vært behov for å utrede om det 
finnes spesielt verdifulle miljøer i kystfuruskog som bør vurderes som utvalgte naturtyper. Ansvaret 

for å fremskaffe et faggrunnlag for kystfuruskog er delegert til Fylkesmannen i Hordaland.  

 
Et overordnet faggrunnlag for kystfuruskog er utredet av Gaarder mfl. (2013). Her er kystfuruskog 

definert slik: «Kystfuruskog er furudominert skog som vokser innenfor sterkt oseanisk og klart 

oseanisk bioklimatisk seksjon i Norge». Det er skilt ut seks identifiserbare utforminger av kystfuruskog 
som samtidig kunne tenkes å være aktuelle som utvalgte naturtyper. 

 

1. Purpurlyngfuruskog 

2. Fattig boreonemoral regnskog 
3. Boreal fururegnskog 

4. Lågurtfuruskog og kalkfuruskog 

5. Olivinfuruskog 
6. Gammel kystfuruskog 

 

I 2012 ble det gjennomført prøvekartlegging av kystfuruskog i Sogn og Fjordane (Hofton & Høitomt 

2013) og Hordaland (Flynn & Gaarder 2012 og Ihlen & Blom 2013). Her ble det fokusert på 
metodeutvikling og å identifisere fattig boreonemoral regnskog. Flere velutviklede områder, med bl.a. 

gode forekomster av arter med typisk oseanisk utbredelse, ble kartfestet. Basert på disse 

undersøkelsene ser det ut til at kjerneområdet for fattig boreonemoral regnskog ligger i Bømlo, Sveio 
og Tysnes kommuner i Sunnhordland.  

 

Gaarder mfl. (2013) definerer gammel kystfuruskog som «furuskog innanfor den geografiske grensa 
for kystfuruskog som tilfredsstillar krava til skogsuksesjon 5 eller 6 i NiN-systemet», men det påpekes 

at kunnskapen om naturtypen ikke er god nok. Finnes det f. eks. arter knyttet til gammel kystfuruskog 

som samtidig ikke finnes i gammel, mindre kystpåvirket furuskog? Det mangler en god, operativ 

definisjon av naturtypen, og det er utfordringer knyttet til å identifisere og avgrense lokaliteter med 
gammel kystfuruskog i felt.  

 

Hofton & Høitomt (2013) identifiserte fem lokaliteter med gammel kystfuruskog i Sogn og Fjordane 
etter undersøkelser i 2012. I det oppfølgende arbeidet i 2013, er det fokusert på videre 

metodeutvikling, og å prøve å identifisere flere lokaliteter med gammel kystfuruskog i Sogn og 

Fjordane, Hordaland og Rogaland. I Hordaland ble noen lovende områder i Fusa kommune valgt ut for 
undersøkelse, og det ble lagt særlig vekt på vedboende sopp. Denne rapporten oppsummerer 

resultatene fra undersøkelsen. Beliggenheten til de undersøkte områdene er vist i figur 1.  

 

 

DATAGRUNNLAG OG METODE 

 

GENERELT 

Prøvekartleggingen ble utført i Fusa kommune i Hordaland. Mulige lokaliteter med gammel og 
furudominert skogsmark ble valgt ut i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland, Hans H. Blom 

(Norsk institutt for skog og landskap) og Hartvig Haugen, som er lokalkjent i Fusa og som kjenner 

skogshistorikken i kommunen godt. De undersøkte lokalitetene ligger nord for Sævareid (lokalitet nr. 
1), sør for Femanger (lokalitet nr. 2) og nordøst for Austevoll ved Lygrespollen (lokalitet nr. 3), og er 

vist på kart i figur 1. Feltarbeidet ble utført i oktober 2013. Under feltarbeidet var det overskyet med 
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noe regn. Forholdene var likevel bra for å undersøke kryptogamfloraen, men tidspunktet på året var 

noe seint for karplanter. Flere av artene ble bestemt i felt, men bl.a. barksopp ble samlet inn for 
undersøkelser med mikroskop. Enkelte innsamlinger er belagt ved De naturhistoriske samlinger, 

Bergen Museum, Universitetet i Bergen. Under feltarbeidet ble GPS benyttet for både spor- og 

punktavgrensninger. Ved digitalisering av kartene ble også flyfoto benyttet for å få en mest mulig 
nøyaktig avgrensning av lokalitetene. 

 

NATURGRUNNLAGET 

Alle de undersøkte områdene ser ut til å ligge innenfor sørboreal vegetasjonssone (Moen 1998), 

Gråhaugen er innenfor sterk oseanisk seksjon, humid underseksjon, mens de to andre trolig ligger 

innenfor klart oseanisk vegetasjonsseksjon. Etter Bakkestuen mfl. (2009), ligger alle innenfor sterkt 
oseanisk bioklimatisk seksjon (under regionale økokliner). Dette innebærer at det uansett er mye 

nedbør, milde vintre og fuktige og relativt varme somre. I de to sørligste områdene består berggrunnen 

av fyllitt og glimmerskifer, mens Gråhaugen er noe fattigere og består av metasandstein og 
glimmerskifer, samt granittisk gneis. De fleste av de undersøkte områdene har mye bart fjell og 

usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Bonitet varierer en del. I Gråhaugen har skogen 

stort sett middels bonitet og bare enkelte områder har høy bonitet, og ved Langedalen er det mest 

grunnlendt mark og enkelte områder med middels bonitet. Nordøst for Austefjord er det uproduktiv 
skog på åsryggene, den sørlige delen har høy bonitet, mens resten av området har middels bonitet. 

 

KUNNSKAPSGRUNNLAGET 

Naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13 (2007) for Fusa ble utført av Bratli (2003), med 

supplerende undersøkelser av Holtan (2012). Ingen av disse undersøkte områdene er i nærheten av 

Gråhaugen, Langedalen eller Austefjord. Derimot har Biofokus kartlagt en rik edellauvskog, vurdert 
som svært viktig, som grenser til området med gammel kystfuruskog nordøst for Austefjord 

(Blindheim 2012). I tillegg har Ihlen & Blom (2013) kartlagt to lokaliteter med boreonemoral 

regnskog sørvest for Austefjord. Det bare enkelte registreringer av fugl innenfor de avgrensa 
områdene i Artsdatabankens Artskart.  

 

LOKALITETSBESKRIVELSE 

Lokalitetsbeskrivelsene følger DN-håndbok 13 og instrukser gitt av Miljødirektoratet (tidligere 

Direktoratet for naturforvaltning). Følgende inndeling er benyttet i lokalitetsbeskrivelsene: 

 
- Inndeling 

- Lokalisering og naturgrunnlag 

- Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
- Artsmangfold 

- Bruk, tilstand og påvirkning 

- Fremmede arter 

- Del av helhetlig landskap 
- Skjøtsel og hensyn 

- Verdisetting 

 
For å identifisere gammel kystfuruskog i felt, har Gaarder mfl. (2013) foreslått å bruke forekomst av 

viktige elementer som indikasjon på naturtypen, slik som kelolæger, kelogadd (Niemelä mfl. 2002), 

grove og/eller gamle gadd og læger, hule høystubber, og forekomster av grove og gamle levende 
furutrær. Hvor god indikasjon disse elementene er kan variere etter hvor produktiv skogen er. Det kan 

for eksempel være gode innslag av grove læger på rikere skogsmark, men oftest lite i skrinnere skog. 

God aldersspredning på trærne indikerer også gammel skog. Gamle trær er også et livsmiljø i MiS-

metodikken (Baumann mfl. 2001) og her nevnes en del tegn på at et furutre er gammelt, over 200 år. 
Disse tegnene er flattrykt krone og ofte vridd stamme. Barken er gjerne tykk og har flate plater 



 
Rådgivende Biologer AS 2014 Rapport 1913 8 

(«panserbark») på grunn av stagnerende diametervekst, og den kan ha en gråtone på nedre del av 

stammen. Greinene er grove og ofte nedbøyde. Store furustammer som smaler lite av mot toppen, kan 
også indikere høy alder. For flere detaljer, se Gaarder mfl. (2013) og Hofton & Høitomt (2013). Det er 

antatt at sopp er en viktig organismegruppe i gammel skog, og vi har derfor omtalt funn av disse i eget 

kapittel.    
 

Vegetasjonstyper ble i felt notert etter inndelingen i Fremstad (1997), men er i ettertid tilpasset 

grunntypene i hovedtypen fastmarksskogsmark (T23) i NiN-systemet. Under «bruk, tilstand og 
påvirkning» er det vanlig å benytte ulike skogfaser som optimalfase, aldersfase etc. (Huse 1965). I 

denne undersøkelsen er det heller forsøkt å benytte skogrelaterte tilstandsøkokliner, som 

«tresjiktssuksesjonstilstand» (TS), «tresjiktstetthet» (TT) og «tetthetsreduksjon i skogbestand» (TR) 

fra NiN-systemet.  
 

Verdisettingskalaen følger DN-håndbok 13 (2007) der lokaliteter blir verdisatt etter en tredelt skala 

der A-verdi er svært viktig, B-verdi er viktig og C-verdi er lokalt viktig. Kriteriene for verdisetting 
følger Gaarder mfl. (2013). Her er størrelse, artsmangfold, variasjon og fysiske inngrep viktige 

kriterier. Rødlistestatus følger Norsk rødliste for arter 2010 (Kålås mfl. 2010).  

 

 

RESULTATER OG DISKUSJON 

 

GENERELT 

I det følgende presenteres resultatene fra de kartlagte lokalitetene med gammel kystfuruskog i Fusa 

kommune. En samlet oversikt over lokalitetene er gitt i tabell 1. Vanlige og noe fattige 

vegetasjonstyper dominerer i de undersøkte lokalitetene, selv om det også finnes enkelte rikere 

vegetasjonstyper. Lokalitetene varierer også noe i areal. En lokalitet er vurdert som viktig (B-verdi), 
en er vurdert som lokalt viktig (C-verdi) og en er vurdert å ikke oppfylle kriteriene for gammel 

kystfuruskog.  

 
Siden det i dette prosjektet bl.a. ikke ble foretatt aldersmålinger, er skogen vurdert ut fra forhold som 

sjiktning, skogstruktur og mengde av død ved etc. (se Gaarder mfl. 2013). Vår erfaring var at dette er 

vanskelig å vurdere i felt. For å vurdere om en skog er gammel eller ikke, ville det derfor vært mer 

hensiktsmessig å for eksempel benytte trinnene i tilstandsøkoklinen «tresjiktssuksesjonstilstand» (TS) 
i NiN. Dette er en mer omfattende og tidkrevende metode i felt, men det ville gitt et konkret mål på 

alderen. Andre tilstandsøkokliner som tresjiktstetthet (TT), sjiktning (SJ), skogbestandsavgang (BA) 

og tetthetsreduksjon i skogbestand (TR), er også relevante i forbindelse med denne type skog. 
«Dødvedinnhold» kan også benyttes.   

 
Tabell 1. Registrerte lokaliteter fra Fusa. T23-1 = blåbærskog, T23-4 = lågurtskog, T23-6 = 
blåbærfuktskog, T23-7 = småbregnefuktskog, T23-8 = storbregneskog, T23-11 = lyngskog, T23-16 = 
lyngfuktskog. Arealet er oppgitt i daa. 

Nr.  Lokalitetsnavn Grunntyper av fastmarksskogsmark  Areal Verdi 

1 Gråhaugen T23-1/T23-6 og T23-11/T23-16  41,8 daa B 

2 Langedalen T23-1/T23-6 og T23-11/T23-16  307 daa - 
3 Nordøst for Austefjord T23-1/T23-6 og T23-4  132,5 daa C 

 

 

SOPP 

Det ble gitt ekstra fokus på å samle inn barksopp for bestemmelse fordi dette er en organismegruppe 
som ofte er vurdert som viktig i denne naturtypen (Gaarder mfl. 2013, Gaarder & Hofton 2010, Hofton 

2011a, b), særlig sopp på kelolæger (Niemelä mfl. 2002). Derfor er det inkludert en diskusjon av 

soppfunnene i naturtypebeskrivelsene. Flere arter ble funnet som nye for Norge, nye for Vestlandet, 
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nye for Hordaland og nye for Fusa kommune. Cristinia (Byssocorticium) coprophila ble registrert på 

en middels nedbrutt furulåg med omkrets på omtrent 1 m i området nordøst for Austefjord, og er 
rapportert som ny for Norge. De andre nyfunnene er oppsummert i tabell 2. Av de registrerte artene, 

kan tyrikjuke og vortekremskinn trolig indikere gammel skog, mens hornskinn eventuelt gir en noe 

svakere indikasjon.  
 
Tabell 2. Sopparter rapportert som nye for Norge, Vestlandet, Hordaland og Fusa. Lokalitetene er 
Gråhaugen (1), Langedalen (2) og Nordøst for Austefjord (3). Hornskinn, vortekremskinn og tyrikjuke 
er vurdert som «nær truet» (NT) i Norge.  

Vitenskapelig navn  Norsk navn Lokalitet Kommentar 

Amylocorticium cebennense Kremjodskinn 1 Ny for Fusa 

Amylostereum laevigatum Einerlærsopp 3 Ny for Fusa 

Athelia neuhoffi Vårspindelhinne 1 Ny for Fusa 
Botryobasidium cf. conspersum - 1 Ny for Fusa 

Botryobasidium obtusisporium  1 Ny for Fusa 

Cristinia (Byssocorticium) coprophila  3 Ny for Norge 
Crustoderma (Phlebia) corneum Hornskinn 1 Ny for Hordaland 

Fomes fomentarius Knuskkjuke 2 Ny for Fusa 

Gloeocystidiellum porosum - 3 Ny for Fusa 

Heterotextus alpinus Vårtåre 1 Ny for Fusa 
Hyaloscypha cf. aureliella - 1 Ny for Fusa 

Hyphoderma capitatum Vortekremskinn 1 Ny for Hordaland 

Hypochnicium albostramineum     - 3 Ny for Hordaland 
Hypomyces aurantius Oransje kjukesnylter 2 Ny for Hordaland 

Lycogala epidendrum Ulvemelk 1 Ny for Fusa 

Phanerochaete (Phlebiopsis) gigantea Stor barksopp 1 Ny for Fusa 
Phanerochaete sordida - 2 Ny for Fusa 

Phellinus pini Furustokkjuke 1 og 2 Ny for Fusa 

Postia fragilis Flekkjuke 1 Ny for Fusa 

Sebacina dimitica  3 Ny for Vestlandet 
Sidera (Skeletocutis) lenis  Tyrikjuke 1 og 2 Ny for Fusa 

Stemonitopsis typhina Hinnestift 1 Ny for Vestlandet 

Stereum sanguinolentum Toppråtesopp 2 Ny for Fusa 
Trichaptum fuscoviolaceum Tannfiolkjuke 1 Ny for Fusa 
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Figur 1. De kartlagte naturtypene i Fusa kommune: Gråhaugen (1), Langedalen (2) og nordøst for 
Austefjord (3). Kart utarbeidet av Linn Eilertsen, Rådgivende Biologer AS. 

 



 
Rådgivende Biologer AS 2014 Rapport 1913 11 

DE ENKELTE LOKALITETENE  

 

1 – GRÅHAUGEN 

Figur 1 og 2 

Midtpunkt: UTMEUREF89 32 V 319185 6677953 

Areal: 41,8 daa 
 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av feltarbeid utført av 

Torbjørg Bjelland, Per Gerhard Ihlen og Olav Aas den 23. oktober 2013. Kartleggingen er gjort på 
oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland i forbindelse med utarbeidelse av faggrunnlag for 

kystfuruskog.  

 

Lokalisering og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger rett nord for Sævareid i Fusa kommune. Den er 
avgrenset mot nord av en bratt skrent ned mot Svarturtjørna og mot øst av bergvegger og edellauvskog 

opp mot Hagafjellet. Mot sør og vest er det ikke lengre noe gammelskogspreg. Naturtypen ligger stort 

sett mellom 280 og 340 moh. Berggrunnen består av metasandstein og glimmerskifer, samt granittisk 
gneis. Det er også både tynt og tykt morenemateriale, samt enkelte myrområder i midtre del. Skogen 

har stort sett middels bonitet og bare enkelte områder har høy bonitet. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Lokaliteten er vurdert som gammel kystfuruskog på 
grunn av forekomster av både store og gamle gadd og læger. Mange av furutrærne er storvokste, ofte 

med grove og nedbøyde greiner, og flere av kronene er flattrykte. Enkelte stammer er tydelig vridde. 

Helt i nord har lokaliteten preg av regnskog. Grunntyper av fastmarksskogsmark etter NiN-systemet er 
blåbærskog (T23-1) /blåbærfuktskog (T23-6) og lyngskog (T23-11) /lyngfuktskog (T23-16). De 

sistnevnte er delvis på knausskog. Helt nord er det enkelte vertikale bergvegger.  

 
Artsmangfold. Furu dominerer i tresjiktet, men det er også innslag av bjørk, samt noe osp, spesielt i 

den østre delen av lokaliteten. Einer finnes i busksjiktet. Av vanlige arter i feltsjiktet kan nevnes 

bjønnkam, blåbær, blåtopp, linnea, rypebær, røsslyng, tepperot, stri kråkefot, tyttebær og smyle, mens 

arter som storstyltemose og etasjemose finnes i bunnsjiktet. På myrene finnes molte, klokkelyng og 
rome. På små bergvegger i lokaliteten ble det registrert vanlige arter som tråddraugmose 

(Anastrophyllum minutum), småstylte (Bazzania tricrenata), randkvistlav (Hypogymnia vittata), brun 

korallav (Sphaerophorus globosus) og rustmose (Tetralophozia setiformis), og på en stor og nordvendt 
bergvegg helt nord i lokaliteten ble det registrert flere arter med oseanisk utbredelse. Av eksempler 

kan nevnes rødmuslingmose (Mylia taylorii), heimose (Anastrepta orcadensis), fleinljåmose 

(Dicranodontium denudatum), skrukkelav (Platismatia norvegica) og hinnebregne. På bakken, på 
samme sted, og blant stri kråkefot og røsslyng, ble også prakttvebladmose (Scapania 

ornithopodioides) registrert. 

 

På bjørk ble det bare registrert vanlige arter, som bleikskjegg (Bryoria capillaris) og hengestry (Usnea 
filipendula), samt noe gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa, NT). På furu og osp ble det registrert få 

arter, og av eksempler kan nevnes henholdsvis furuglanslav (Protoparmelia ochrococca) og kystfiltlav 

(Pannaria rubiginosa). På rogn ble det funnet arter som ryemose (Antitrichia curtipendula), 
lungenever (Lobaria pulmonaria), skrubbenever (Lobaria scrobiculata) og piggstry (Usnea 

subfloridana).  

 

Fiolkjuke (Trichaptum abietinum) og ulvemelk (Lycogala epidendrum) ble registrert på henholdsvis 
levende bjørk og på ved av stående død bjørk. På levende furu ble svovelsopp (Hypholoma capnoides) 

og furustokkjuke (Phellinus pini) registrert, og på stående død furuved kan nevnes hvitringnål 

(Calicium glaucellum), Chaenothecopsis savonica, og tannfiolkjuke (Trichaptum fuscoviolaceum). 
Furustokklav (Imshaugia aleurites) og mørk vedskriftlav (Xylographa parallela) er vanlige på 

furugadd. På furulæger ble vårtåre (Heterotextus alpinus), Hyaloscypha cf. aureliella, flekkjuke 

(Postia fragilis), tyrikjuke (Sidera lenis, NT) og hinnestift (Stemonitopsis typhina) registrert. På en 
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middels nedbrutt furugadd, ble det på undersiden av stammen registrert labyrintkjuke (Cerrena 

unicolor), men det er barksopp som dominerer på den type substrat. Det ble generelt funnet lite sopp 
ved rota på velta trær.  

 

Det ble søkt spesielt etter barksopp og skinn- og læraktige sopp (Corticiaceae). Kremjodskinn 
(Amylocorticium cebennense), hornskinn (Crustoderma corneum, NT) og vortekremskinn 

(Hyphoderma capitatum, NT) ble funnet på furugadd i blåbærskog, og vårspindelhinne (Athelia 

neuhoffi), Botryobasidium cf. conspersum (ny vestgrense for arten i Norge), Botryobasidium 
obtusisporium og stor barksopp (Phanerochaete gigantea) ble alle funnet på furulæger med omkrets 

på omtrent 100 cm, hovedsakelig på undersiden av stammene.  

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Skogen er lite påvirket av hogst, men det kan se ut som enkelte mindre 
områder, mest nær stien, har vært utsatt for noe selektiv hogst av furu (TR-10). Lokaliteten er trolig en 

eldre skog (TS-3) med enkelte partier av gammelskog (TS-4), men det er stor usikkerhet knyttet til 

dette. Alderen på to furutrær ble målt til omtrent 220 og 300 år. Det er brukbart med død ved i 
lokaliteten.   

 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 
Del av helhetlig landskap. Lokaliteten er en del av et større skoglandskap i et kupert terreng som 

veksler mellom furuskogsmark og åpen skog på skrinn mark med små innsjøer og myrpartier inne i 

mellom. 
 

Skjøtsel og hensyn. Det beste for de biologiske verdiene er å la lokaliteten få stå mest mulig urørt.  

 
Verdisetting. Med utgangspunkt forslaget til verdisetting i Gaarder mfl. (2013), får lokaliteten 

middels verdi på størrelse, liten verdi på signalarter på gammel skog, middels verdi på 

gammelskogselement og variasjon og høy verdi på fysiske inngrep. På bakgrunn av dette, vurderes 

verdien på lokaliteten samlet sett til viktig (B-verdi). 
 

  

Figur 2. Del av gammel kystfuruskog ved Gråhaugen (t.v.) og del av furuskogen ved Langedalen 
(t.h.). Foto: Per Gerhard Ihlen og Torbjørg Bjelland. 

 

 

2 – LANGEDALEN 

Figur 1 og 2 
Sentralpunkt: UTMEUREF89 32 V 320495 6667980 

Areal: 307 daa 

 
Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Torbjørg Bjelland på bakgrunn av eget feltarbeid den 25. 

oktober 2013. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland i forbindelse med 
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utarbeidelse av faggrunnlag for kystfuruskog.  

 
Lokalisering og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger mellom 300 og 400 m o.h., sør for Femanger og 

nord for fjellet Aksla i Fusa kommune. Den er avgrenset mot Aksla i sørøst og den ligger sør for 

Sørelva i Femangerdalen. Berggrunnen består av fyllitt og glimmerskifer og løsmassene består av 
forvitringsmateriale i den nordlige delen og bart fjell med et usammenhengende og tynt dekke over 

berggrunnen i den sørlige delen. Mye av skogen har middels bonitet, men det er også en del 

uproduktiv skog. 
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Lokaliteten inneholder noe gadd og læger, men ikke 

noe av dette ser ut til å være spesielt gammelt. Bare enkelte av furutrærne er storvokste, og bare 

enkelte har flattrykte kroner. Trær med tydelig vridde stammer er veldig sjeldent her. Det undersøkte 
området kan trolig ikke defineres som gammel kystfuruskog. Grunntyper av fastmarksskogsmark etter 

NiN-systemet er blåbærskog (T23-1) /blåbærfuktskog (T23-6) og lyngskog (T23-11) /lyngfuktskog 

(T23-16). I Langedalen og i Djupedalen er det enkelte vertikale nordvendte bergvegger.  
 

Artsmangfold. Furu dominerer i tresjiktet, men det er også innslag av bjørk og noe rogn, samt enkelte 

ospetrær. Einer finnes i busksjikt. Av vanlige arter i feltsjiktet kan nevnes bjønnkam, einstape, blåbær, 

blåtopp, røsslyng, blokkebær, stri kråkefot, tyttebær, og smyle, mens arter som storstyltemose og 
etasjemose finnes i bunnsjiktet. På bergvegger i naturtypen ble det registrert vanlige arter som 

rødmakkmose (Scorpidium revolvens), heigråmose (Racomitrium lanuginosum), brun korallav 

(Sphaerophorus globosus), lys reinlav (Cladonia arbuscula), samt flere arter med oseanisk utbredelse. 
Av eksempler kan nevnes rødmuslingmose (Mylia taylorii), heimose (Anastrepta orcadensis) og 

hinnebregne.  

 
På bjørk og furu ble det bare registrert vanlige arter, som for eksempel bleikskjegg (Bryoria 

capillaris), hengestry (Usnea filipendula) og piggstry (Usnea subfloridana). På rogn var det også en 

artsfattig epifyttflora. Knuskkjuke (Fomes fomentarius) og valkildkjuke (Phellinus lundellii) ble 

funnet på døde bjørkestubber. Furustokklav (Imshaugia aleurites) er vanlig på furugadd. Tyriskjell 
(Hypocenomyce friesii) er funnet på stående død ved. Sekksporesoppen oransje kjukesnylter 

(Hypomyces aurantius) ble registrert på furu-læger med omkrets på omtrent 100 cm, og hovedsakelig 

på undersiden av stammene. På furulæger ble furustokkjuke (Phellinus pini) og tyrikjuke (Sidera lenis, 
NT) registrert. Det ble generelt funnet lite sopp ved rota på velta trær.  

 

Det ble søkt spesielt etter barksopp og skinn- og læraktige sopp (Corticiaceae). Bare Phanerochaete 
sordida og toppråtesopp (Stereum sanguinolentum) ble funnet på furulæger.  

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Skogen er noe påvirket av hogst, mest nær Sørelva, der det trolig har 

vært noe selektiv hogst av furu (TR-10). Lokaliteten er trolig både en yngre skog (TS-2) og en eldre 
skog (TS-3), men det er stor usikkert knyttet til om det er enkelte mindre arealer med gammelskog 

(TS-4) her. Alderen på to furutrær ble målt til omtrent 150 og 160 år. Det er en del død ved i 

lokaliteten og deler av området bærer preg av beiting. 
 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en del av et større skoglandskap i et kupert terreng med 
myrpartier inne i mellom.   

 

Skjøtsel og hensyn. Det beste for de biologiske verdiene er å la lokaliteten få stå mest mulig urørt.  
 

Verdisetting. Med utgangspunkt i forslaget til verdisetting i Gaarder mfl. (2013), får lokaliteten høy 

verdi på størrelse, ingen verdi på signalarter på gammel skog og lav verdi på gammelskogselement, 
liten verdi på variasjon og middels til høy verdi fysiske inngrep. På bakgrunn av dette, vurderes ikke 

lokaliteten som «gammel kystfuruskog».  
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3 – NORDØST FOR AUSTEFJORD 

Figur 1 og 3 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32 V 324972 6667752 
Areal: 132,5 daa 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av feltarbeid utført den 25. 
oktober 2013. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland i forbindelse med 

utarbeidelse av faggrunnlag for kystfuruskog.  

 

Lokalisering og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger nordøst for Austefjord ved Lygrespollen i Fusa.  
Mot sørøst er den avgrenset mot en lang bergvegg. Lokaliteten ligger omtrent mellom høydekotene 

300 m til 370 m og ligger hovedsakelig på en del av en større åsrygg. Berggrunnen består fyllitt og 

glimmerskifer. Det er mye bart fjell på lokaliteten og løsmassene består av et usammenhengende og 
tynt dekke over berggrunnen. Skogen er uproduktiv på åsryggene, den sørlige delen har høy bonitet, 

mens resten av området har middels bonitet. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Lokaliteten er vurdert som gammel kystfuruskog på 

grunn av forekomster av både store og gamle gadd og læger, ofte i til dels store mengder. Enkelte slike 

forekomster av storvokste individer med barlind er spesielt for området. Mange av furutrærne er 

storvokste, ofte med grove og nedbøyde greiner, og flere av kronene er tydelig flattrykte. Flere 
furustammer er også tydelig vridde og enkelte er også lange, men smalner lite av mot toppen. Det er 

imidlertid også flere områder innenfor lokaliteten som er uten tydelig gammelskogpreg. Grunntyper av 

fastmarksskogsmark etter NiN-systemet er mest blåbærskog (T23-1) /blåbærfuktskog (T23-6) og noe 
lågurtskog (T23-4) mot den sørøstlige grensen. Helt nord er det enkelte vertikale bergvegger.  

 

Artsmangfold. Furu dominerer i tresjiktet, men det er også innslag av bjørk og osp, samt noe barlind 

(VU), eik, gråor og hassel, spesielt i den sørøstre delen av lokaliteten. Einer finnes i busksjikt. Av 
vanlige blåbærskogsarter kan nevnes bjønnkam, blåbær, tepperot, smyle, storstyltemose og tyttebær, 

og av arter på noe rikere skogsmark kan nevnes hvitbladtistel, kusymre, mjødurt, ormetelg og 

storfrytle. På den lange bergveggen i den nordlige delen ble det registrert en del kalkkrevende arter 
som skortejuvmose (Anoectangium aestivum), kammose (Ctenidium molluscum), krusfellmose 

(Neckea crispa) og putevrimose (Tortella tortuosa).  

 
På bjørk og furu ble det bare registrert vanlige arter, og på hassel var det også en artsfattig epifyttflora 

med arter som vanlig skriftlav (Graphis scripta) og kystfiltlav (Pannaria rubiginosa). Sistnevnte 

opptrer også på osp.  

 
På høgstubber og stående død ved av furu, ble det registrert vanlige arter som hvitringnål (Calicium 

glaucellum), fingerbeger (Cladonia digitata) og melskjell (Hypocenomyce scalaris). Micarea lignaria 

og mørk vedskriftlav (Xylographa parallela) er vanlige på furulæger. Enkelte gelesopper som 
Exidiopsis sp. og Sebacina dimitica ble funnet på henholdsvis nylig avbarka furu og osp. 

 

Det ble søkt spesielt etter barksopp og skinn- og læraktige sopp (Corticiaceae). Det mest interessante 
funnet var det av Cristinia (Byssocorticium) coprophila på en middels nedbrutt og liggende furu med 

omkrets på omtrent 1 m. Arten ser ikke ut til å være funnet i landet tidligere. Den er svært nærstående 

C. rhenana – loreleigulpigg (VU), som bare er kjent fra Buskerud på eik. Arten rapporteres derfor som 

ny for Norge. På furulæger ble også Gloeocystidiellum porosum registrert. Einerlæsopp 
(Amylocorticium laevigatum) ble registrert på bark av barlind, og på ved av gammel og stående barlind 

ble Hypochnicium albostramineum registrert. Den er tidligere ikke funnet på barlind i Norge.  

 
Bruk, tilstand og påvirkning. Skogen er lite påvirket av hogst, men det kan se ut som enkelte 

avgrensa områder har vært utsatt for noe selektiv hogst av furu (TR-10). Lokaliteten er trolig en eldre 

skog (TS-3) med enkelte partier av gammelskog (TS-4), men det er stor usikkerhet knyttet til dette. 

Alderen på tre furutrær ble målt til omtrent 180, 200 og 205 år. Omkretsen på tre furutrær ble målt til 
160 cm, 190 cm og 194 cm.  
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Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  
 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten er en del av et større skoglandskap i et kupert terreng med 

myrpartier inne i mellom. Yddal og Geitaknottane naturreservat, som lokaliteten delvis ligger i, har 
områder med mer utviklet gammelskog. 

 

Skjøtsel og hensyn. Det beste for de biologiske verdiene er å la lokaliteten få stå mest mulig urørt.  
 

Verdisetting. Med utgangspunkt forslaget til verdisetting i Gaarder mfl. (2013), får lokaliteten høy 

verdi på størrelse, liten verdi på signalarter på gammel skog, middels verdi på gammelskogselement 

og variasjon og høy verdi på fysiske inngrep. På bakgrunn av dette, og at det er flere partier i 
lokaliteten som ikke har gammel skog, vurderes verdien på lokaliteten samlet sett som lokalt viktig (C-

verdi). 

 

  

Figur 3. Gammel kystfuruskog på åsryggen i den sørvestre delen av lokalitet 3 (t.v.) og gammel og 
storvokst barlind (t.h.). Foto: Per Gerhard Ihlen. 
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