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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 fattig boreonemoral regnskog i Sveio 

kommune i Hordaland i forbindelse med utarbeidelse av et faggrunnlag for kystfuruskog i Norge. 
Feltarbeidet ble utført den 15., 16. og 30. oktober 2013.  

 

Takk til Olav Overvoll (Fylkesmannen i Hordaland), Geir Gaarder (Miljøfaglig utredning AS) og 

Hans H. Blom (Norsk institutt for skog og landskap) for nyttige kommentarer til rapporten.   
 

Rådgivende Biologer AS takker Fylkesmannen i Hordaland for oppdraget. 

 
Bergen 30. september 2014 
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SAMMENDRAG 

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

Fattig boreonemoral regnskog i Sveio kommune. Prøvekartlegging i forbindelse med 
faggrunnlag til handlingsplan. Rådgivende Biologer AS, rapport 1950, 24 sider, ISBN 978-82-

8308-103-9.   

 

På oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, miljøvern- og klimaavdelinga, har Rådgivende Biologer 
AS utført prøvekartlegging av fattig boreonemoral regnskog i Sveio kommune i oktober 2013.  

 

Totalt ble det registrert 13 lokaliteter med fattig boreonemoral regnskog i Sveio. Alle disse domineres 
av blåbærskog/blåbærfuktskog, men det er også innslag av noe rikere skogsmark. Arealene har en 

gjennomsnitts størrelse på 9,8 daa, med minste areal på 0,4 daa og største på 29,8 daa. Områder med 

boreonemoral regnskog ser ut til å være begrenset til nordvendte og humide arealer i skoglandskapet, 

ofte dominert av furu og bjørk, og som også inneholder treslag som rogn, kristtorn og delvis også 
hassel. Disse treslagene er viktige substrater for en del regnskogsarter. Nordvendte og omtrent 

vertikale bergvegger er også et viktig substrat i dette miljøet.  

 
De fleste lokalitetene er vurdert til B-verdi, en har fått A-verdi og fem er vurdert til C-verdi. Lite areal 

er avgjørende for lokalitetene som har fått C-verdi, mens lokaliteten med A-verdi er begrunnet med 

rødlistearter i kategoriene EN og VU. Rødlisteartene ask (NT), grå buktkrinslav (EN), gul pærelav 
(NT), kystkorallav (NT), kystskriftlav (VU), kystvortelav (VU) og ringstry (NT) ble registrert. Av 

disse er kystkorallav, gul pærelav og ringstry arter som opptrer hyppig i denne skogstypen. Av de 

andre rødlisteartene er også kystskriftlav viktig, mens både kystvortelav og grå buktkrinslav opptrer 

sjeldent. Av eksempler på arter som indikerer regnskog fra dette prosjektet kan nevnes småhinnemose 
og dvergperlemose. Skorpelavene på glatt bark er viktige i regnskogsmiljøer. Av denne type arter 

registrert i Sveio er Arthonia ilicina og, muligens også, Anisomeridium ranunculosporum gode 

indikatorarter på regnskog, men det er foreløpig få registreringer av disse artene. 
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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.  

 

I det oppfølgende arbeidet i 2013, ble det i tillegg til metodeutvikling og undersøkelse av gammel 
kystfuruskog, fokusert på å finne ytterligere områder med fattig boreonemoral regnskog. Lovende 

områder for fattige boreonemoral regnskog i Sveio ble plukket ut bl.a. ved hjelp av topografiske kart, 

og områdene ble undersøkt i felt i oktober 2013. Denne rapporten sammenfatter resultatene fra 

kartleggingen. Beliggenheten til de undersøkte områdene er vist i figur 1.  
 

 

 

DATAGRUNNLAG OG METODE 

 

GENERELT 

Lokalitetene ligger øst i Sveio kommune, og vest for Ålfjorden. Feltarbeidet ble utført av Per Gerhard 

Ihlen og Linn Eilertsen den 15. og 16. oktober, og av Per Gerhard Ihlen, Hans H. Blom og Olav 
Overvoll den 30. oktober 2013. Det var oppholdsvær og delvis overskyet begge dagene. Forholdene 

var likevel bra for å undersøke lav- og mosefloraen, men tidspunktet på året var noe seint for 

karplanter. Flere av artene ble bestemt i felt, men vanskelige arter ble samlet inn for undersøkelser 

med mikroskop. Enkelte innsamlinger er belagt ved De naturhistoriske samlinger, Bergen Museum og 
ved Vitenskapsmuseet ved NTNU. 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. 
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NATURGRUNNLAGET 

Alle de undersøkte områdene ligger i overgangssonen mellom boreonemoral og sørboreal 

vegetasjonssone, og sterk oseanisk vegetasjonsseksjon (Moen 1998) og innenfor sterkt oseanisk 
bioklimatisk seksjon, under regionale økokliner, i NiN (Bakkestuen mfl. 2009). Dette innebærer at det 

er mye nedbør, milde vintrer og fuktige og relativt varme somre. Alle de undersøkte områdene er 

nordvendte og ligger i småkupert terreng. Innenfor de kartlagte arealene er det også mange større eller 
mindre bergvegger. Områdene har fattig berggrunn og består av sure og harde bergarter, som granitt, 

granodioritt og diorittisk til granittisk gneis, og migmatitt. De fleste av de undersøkte områdene har 

bare et tynt dekke av løsmasser over berggrunnen, og mer enn 50 % av arealet er fjell i dagen. 

Lokalitetene ligger i områder med høy og særs høy bonitet.  
 

 

KUNNSKAPSGRUNNLAGET 

Naturtyper etter DN-håndbok 13 (2007) ble kartlagt i Sveio av Moe (2009). I dette arbeidet ble det 
kartlagt fem lokaliteter med kystfuruskog. Den som i Moe (2009) er nevnt som "nord for Espedalen, 

Førde", ligger rett vest for lokalitetene 4 og 5. De resterende lokalitetene med kystfuruskog i Moe 

(2009) verken grenser, eller overlapper, med dem som er kartlagt her. Det må også nevnes at Per 

Gerhard Ihlen og Hans H. Blom har kartlagt fem lokaliteter med fattig boreonemoral regnskog i Sveio 
i 2013 i forbindelse med ARKO-prosjektet. Det finnes få artsregistreringer i Artsdatabankens Artskart 

fra de aktuelle områdene, men arter med typisk oseanisk utbredelse, som kystkorallav (NT) og 

skorpelaven Pachyphiale carneola (VU), er tidligere kjent fra denne delen av Sveio.  
 

 

METODE 

Lokalitetsbeskrivelsene følger DN-håndbok 13 (2007) og instrukser gitt av Miljødirektoratet. 

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 boreonemoral regnskog i felt, har Gaarder mfl. (2013) foreslått ulike lav- og 

mosearter som indikatorarter. 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» har Flynn & Gaarder (2012) benyttet seg av ulike skogfaser som 

optimalfase, aldersfase etc. (Huse 1965). I denne undersøkelsen er det heller forsøkt å benytte 

skogrelaterte tilstandsøkokliner, som for eksempel «tresjiktssuksesjonstilstand» (TS) og «sjiktning» 
(SJ) i 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 forslaget for fattig boreonemoral regnskog gitt i Gaarder mfl. (2013). Her er størrelse, 

signalarter på regnskog, treslag, alder og fysiske inngrep viktige kriterier. Det må presiseres at et 
unntak gjort i verdisettingen her er at inndelingen i alder tilsvarer inndelingen i tilstandsøkoklinen 

tresjiktssuksesjonstilstand (TS) i NIN. Tilstandsøkoklinen sjiktning (SJ) er også inkludert i 

skogsbeskrivelsene her. Rødlistestatus følger Norsk rødliste for arter 2010 (Kålås mfl. 2010).   
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RESULTATER OG DISKUSJON 

 

I det følgende presenteres resultatene fra kartleggingen av fattig, boreonemoral regnskog i Sveio 
kommune. En samlet oversikt over lokalitetene, med dominerende grunntyper av fastmarksskogsmark, 

areal og verdi er gitt i tabell 1.  
 

Tabell 1. Registrerte lokaliteter fra Sveio. T23-1 = blåbærskog, T23-2 = småbregneskog, T23-4 = 
svak lågurtskog, T23-6 = blåbærfuktskog, T23-7 = småbregnefuktskog, T23-8 = storbregneskog. 
Arealet er oppgitt i daa. 

Nr.  Lokalitetsnavn Grunntyper av fastmarksskogsmark  Areal Verdi 

1 Nord for Vardafjellet T23-1/T23-6   29,8 B 
2 Framnes T23-1/T23-6 og T23-4  0,4 C 

3 Vardafjellet T23-1/T23-6 og T23-4  4,1 B 

4 Sør for Niing T23-1/T23-6  10,5 B 
5 Niing T23-1/T23-6, T23-2/T23-7 og T23-8  14,9 B 

6 Sør for Geitaberget T23-1/T23-6 og T23-2  1,8 C 

7 Nord for Geitaberget T23-1/T23-6 og T23-2  5,7 B 

8 Nord for Gaddaråsen T23-1/T23-6 og T23-2  5,4 B 
9 Sør for Gaddaråsen T23-1/T23-6  0,6 C 

10 Gaddaråsen T23-1/T23-6 og T23-4  5,9 A 

11 Vest for Gaddaråsen T23-1/T23-6  2,9 C 
12 Slettavika T23-1/T23-6  22,6 B 

13 Slettvika T23-1/T23-6  22,9 C 

 

 
Totalt ble det registrert 13 lokaliteter med fattig boreonemoral regnskog i Sveio. Alle disse domineres 

av blåbærskog/blåbærfuktskog, men det er også innslag av noe rikere mark som 

småbregneskog/småbregnefuktskog, svak lågurtskog og storbregneskog. Arealene for de kartlagte 
naturtypene er i gjennomsnitt på 9,8 daa, med minste areal på 0,4 daa og største på 29,8 daa.  

 

Et av de viktigste resultatene fra kartleggingen av fattig, boreonemoral regnskog er at 

naturtypen/utformingen ser ut til å være begrenset til nordvendte arealer i skoglandskapet, ofte 
dominert av furu og bjørk, og med innslag av andre lauvtrær som rogn, kristtorn og delvis også hassel. 

Disse treslagene er viktige substrater for en del regnskogsarter. Nordvendte og omtrent vertikale 

bergvegger er også et viktig substrat i dette miljøet. Terrengplassering med nordvendt topografi i form 
av bergvegger og nordvendte skråninger, gir høy humiditet og antas å tilsvare trinn 3 i den lokale 

basisøkoklinen luftfuktighet (LF) i NiN.  

 
Resultatene fra denne undersøkelsen, når det gjelder terrengplassering, stemmer godt med resultatene 

for Bømlo og Tysnes (Flynn & Gaarder 2012) og Fusa og Tysnes (Ihlen & Blom 2013). Floristisk 

stemmer også resultatene godt med disse undersøkelsene, men med noen unntak. Mosefloraen på 

bergveggene i Fusa ser ut til å ha en høyere artsdiversitet enn i Sveio. Det er også påfallende at en art 
som for eksempel stjernerurlav (Thelotrema petractoides), som ble registrert flere ganger på den 

nordlige delen av Tysnes, ikke ble registrert i Sveio. Samtidig med kartleggingen av disse lokalitetene 

i Sveio, er det også kartlagt og undersøkt tilsvarende naturtyper i ARKO-prosjektet i den samme delen 
av Sveio. Mange av lokalitetene har samme verdi og har ofte ganske lik artssammensetning som de 

som er rapportert her. Denne delen av Hordaland er derfor viktig for boreonemoral regnskog fordi det 

ligger i overgangen til Rogaland, der tilsvarende regnskoger ser ut til å være mer artsfattige.  
 

Det må presiseres at en svakhet i denne vurderingen er at det ikke er lagt inn tilsvarende feltinnsats i 

områder som ikke er nordvendte. Vi kan derfor ikke utelukke at enkelte regnskogsarter ikke finnes 

utenom områdene som er nordvendte.  
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Verdivurderingen er gjort med grunnlag i verdisettingsmatrisen i faktaarket for regnskog utarbeidet av 

Geir Gaarder (datert 18. mars 2014). Basert på dette er de fleste lokalitetene vurdert til en B-verdi, en 
har fått A-verdi og fem er vurdert til C-verdi. Med unntak av Slettvika, er det arealstørrelsen (små 

arealer) som er avgjørende for de som har fått C-verdi. Lokaliteten med A-verdi har fått denne verdien 

på grunn av rødlistearter i kategoriene EN og VU. En oppsummering av forekomster av rødlistearter er 
gitt i tabell 2, og viser at bare syv rødlistarter ble registrert, de fleste i kategorien NT. Av disse er 

kystkorallav, gul pærelav og ringstry arter som opptrer hyppig i denne skogstypen. Av de andre 

rødlisteartene er også kystskriftlav viktig, mens både kystvortelav og grå buktkrinslav opptrer sjeldent. 
Forekomst av rødlistearter er viktig for verdivurderingen, og i forslaget til verdisettingen gitt i Gaarder 

mfl. (2013), foreslås minst en art i kategorien VU eller tre i kategorien NT for å gi middels vekt. 

Basert på erfaringen i dette prosjektet, er det trolig bedre å sette dette til minst to arter i kategorien NT.  

 
Selv om forekomster av de registrerte rødlisteartene er viktige for verdivurderingen, er det også viktig 

å registrere andre regnskogsarter. Av gode eksempler på slike arter fra dette prosjektet kan nevnes 

småhinnemose og dvergperlemose. Skorpelavene på glatt bark er viktig i regnskogsmiljøer. Av slike 
arter registrert i Sveio er Arthonia ilicina og, basert på kartene i GBIF, trolig også Anisomeridium 

ranunculosporum, gode indikatorer på regnskog. Mycoporum antecellens er trolig heller en mengdeart 

i regnskog, slik som gammelgranlav og kattefotlav.  
 

Tabell 2. Registrerte rødlistearter (Kålås mfl. 2010) fra de undersøkte lokalitetene i Sveio.  

Vitenskapelig navn Norsk navn Kategori Lokaliteter 

Bunodophoron melanocarpum Kystkorallav  NT 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13 

Fraxinus excelsior Ask NT 13 
Graphis elegans Kystskriftlav VU 1, 2, 3, 7, 8 

Hypotrachyna laevigata Grå buktkrinslav EN 10 

Pertusaria multipuncta Kystvortelav VU 8, 10 
Pyrenula occidentalis Gul pærelav NT 3, 4, 6, 7, 12 

Usnea flammea Ringstry NT 1, 4, 5, 7, 10, 12 
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Figur 1. Beliggenheten til de kartlagte naturtypene i Sveio kommune. Nummereringen henviser til 
lokalitetsbeskrivelsene nedenfor.  
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LOKALITETENE  

 

1 – NORD FOR VARDAFJELLET 

Figur 1 og 2 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32 V 303177 6608700 

Areal: 29,8 daa 
 

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

med Linn Eilertsen den 15. oktober 2013. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i 
Hordaland i forbindelse med faggrunnlag for kystfuruskog.  

 

Lokalisering og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Framnes, nord for Vardafjellet, i Sveio 

kommune. Lokaliteten er hovedsakelig nordvendt og er avgrenset mot et granplantefelt. Berggrunnen 
består av granitt og granodioritt. Det er hovedsakelig bart fjell i området, og det er bare et tynt 

løsmassedekke over berggrunnen. Det er få vertikale bergvegger og noe blokkmark i lokaliteten.  

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. På grunn av de klimatiske forholdene og den 

topografiske beliggenheten er dette en regnskog med utforming fattig boreonemoral regnskog. 

Grunntyper av fastmarksskogsmark etter NiN-systemet er blåbærskog (T23-1) /blåbærfuktskog (T23-

6).  
 

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

kristtorn finnes i busksjikt. Av vanlige arter i feltsjiktet kan nevnes blåbær, krekling, røsslyng, tyttebær 
og smyle. Det er mye torvmoser i bunnsjiktet og også gullhårmose (Breutelia chrysocoma) ble 

registrert her. På enkelte bergvegger ble det registrert arter som rødmuslingmose (Mylia taylorii), 

småhinnemose (Plagiochila punctata) og kysttvebladmose (Scapania gracilis).  
 

Epifyttfloraen er relativ artsfattig. Av eksempler kan nevnes kattefotlav (Arthonia leucopellaea) og 

ringstry (Usnea flammea, NT) på furu, og gammelgranlav (Lecanactis abietina), Micarea coppinsii, 

dvergperlemose (Microlejeunea ulicina) og vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum) på bjørk. 
Dvergperlemose har gode populasjoner på litt grovere bark av bjørk. På rogn ble det registrert 

kystskriftlav (Graphis elegans, VU), Anisomeridium ranunculosporum, vanlig rurlav og 

hjelmblæremose (Frullania dilatata).  
 

Bruk, tilstand og påvirkning. Skogen er noe påvirket av selektiv hogst av furu. Lokaliteten har en 

yngre skog (TS-2) og skogen er en- til tosjiktet med busksjikt (Y5, Y7). Det er noe død ved i 
lokaliteten.   

 

Fremmede arter. Ingen observert.  

 
Del av helhetlig landskap. Lokaliteten er en del av et større og småkupert fjordlandskap som 

hovedsakelig består av skogdekte områder (mest med dominans av furu), men der det også finnes 

mindre og åpne myrområder. I de skogdekte områdene forekommer fattig, boreonemoral regnskog 
spredt i nordvendte og ofte skjermede skråninger. 

 

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

 
Verdisetting. Basert på forslaget til verdisetting gitt i Gaarder mfl. (2013), får lokaliteten får høy verdi 

på størrelse, middels verdi på signalarter på regnskog, lav verdi på treslag, lav verdi på alder og høy 

verdi på fysiske inngrep. På bakgrunn av dette er verdien vurdert til viktig (B-verdi). 
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2 – FRAMNES 

Figur 1  

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32 V 302835 6608641 
Areal: 0,4 daa 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid sammen 
med Linn Eilertsen den 15. oktober 2013. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i 

Hordaland i forbindelse med faggrunnlag for kystfuruskog. 

 

Lokalisering og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Framnes, nord for Vardafjellet. Lokaliteten er 
hovedsakelig nordøstvendt og er avgrenset mot et hogstfelt. Berggrunnen består av granitt og 

granodioritt. Det er hovedsakelig et tynt løsmassedekke nedenfor en vertikal bergvegg. Enkelte 

blokker finnes også. 
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. På grunn av de klimatiske forholdene og den 

topografiske beliggenheten er dette en regnskog, utforming/delnaturtype fattig boreonemoral 
regnskog. Grunntyper av fastmarksskogsmark etter NiN-systemet er blåbærskog (T23-1) 

/blåbærfuktskog (T23-6) og med noe svakt lågurtpreg (T23-4).  

 

Artsmangfold. Osp og hassel dominerer i tresjiktet. Av vanlige arter i feltsjiktet kan nevnes blåbær, 
gullris, tyttebær, skogburkne, smyle og vivendel, og i bunnsjiktet finnes heigråmose og lys reinlav. På 

rogn ble det registrert Arthonia arthonioides, Arthopyrenia punctiformis og kystskriftlav (Graphis 

elegans, VU), og på hassel ble Anisomeridium ranunculosporum, Arthonia ilicina og vanlig rurlav 
(Thelotrema lepadinum) registrert.  

 

Det må også nevnes at det på rogn ble registrert en skriftlavart som morfologisk avviker fra vanlig 

skriftlav (Graphis scripta). Basert på Neuwirth & Aptroot (2011), stemmer innsamlingen bra med 
beskrivelsen av Graphis pulverulenta. I påvente av at det er på gang et molekylært studie av dette 

komplekset, er ikke denne bestemmelsen endelig bekreftet.  

 
Bruk, tilstand og påvirkning. Det er nylig hugget i områdene rundt lokaliteten. Skogen på lokaliteten 

er relativt ung (TS-2), og er ensjiktet uten tydelig busksjikt (Y4). Det er noe død ved i lokaliteten.   

 
Fremmede arter. Ingen observert.  

 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten er en del av et større og småkupert fjordlandskap som veksler 

mellom åpne og skogdekte områder (mest med dominans av furu), og der fattig, boreonemoral 
regnskog forekommer spredt i nordvendte og ofte skjermede skråninger. 

 

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

Verdisetting. Basert på forslaget til verdisetting gitt i Gaarder mfl. (2013), får lokaliteten lav verdi på 

størrelse, middels verdi på signalarter på regnskog, middels verdi på treslag, lav verdi på alder og høy 
verdi på fysiske inngrep. På bakgrunn av dette er verdien vurdert til lokalt viktig (C-verdi).   

 

 

3 – VARDAFJELLET 

Figur 1  
Sentralpunkt: UTMEUREF89 32 V 302936 6608474 

Areal: 4,1 daa 

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

med Linn Eilertsen den 15. oktober 2013. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i 

Hordaland i forbindelse med faggrunnlag for kystfuruskog. 
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Lokalisering og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Vardafjellet i Sveio kommune og er 
nordøstvendt. Berggrunnen består av granitt og granodioritt. Det er hovedsakelig et tynt 

løsmassedekke nedenfor en vertikal bergvegg. Noe blokkmark finnes også. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. På grunn av de klimatiske forholdene og den 

topografiske beliggenheten er dette en regnskog, utforming/delnaturtype fattig boreonemoral 

regnskog. Grunntyper av fastmarksskogsmark etter NiN-systemet er blåbærskog (T23-1) 
/blåbærfuktskog (T23-6) med fragmenter av svak lågurtskog (T23-4).  

 

Artsmangfold. Bjørk dominerer i tresjiktet, men det er også innslag av furu, hassel, kristtorn, osp og 

rogn. Av vanlige arter i feltsjiktet kan nevnes bjønnkam, blåbær og smyle. På bergvegger ble det 
registrert hinnebregne, sisselrot, skjørlok, storstylte (Bazzania trilobata), krusfellmose (Neckea 

crispa), samt sparsomme forekomster av arter som kystkorallav (Bunodophoron melanocarpum, NT) 

og småhinnemose (Plagiochila punctata).  
 

Epifyttfloraen er relativ artsfattig. Av eksempler kan nevnes grynfiltlav (Pannaria conoplea) og 

stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla) på osp og dvergperlemose (Microlejeunea ulicina) på bjørk. 

Rogn ser ut til å være det viktigste substratet for epifytter. Arter som gul pærelav (Pyrenula 
occidentalis, NT), muslinglav (Normandina pulchella) og kystskriftlav (Graphis elegans, VU), ble 

registrert her. Fra hassel kan nevnes et funn av Arthonia ilicina.  

 
Bruk, tilstand og påvirkning. Det er tidligere trolig foretatt noe plukkhogst i naturtypen. Lokaliteten 

har en yngre skog (TS-2), men med innslag av noe eldre skog (TS-3). Skogen er ensjiktet uten tydelig 

busksjikt (Y4), og det er litt død ved i lokaliteten.   
 

Fremmede arter. Ingen ble observert.  

 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten er en del av et større og småkupert fjordlandskap som 
hovedsakelig består av skogdekte områder (mest med dominans av furu), men der det også finnes 

mindre og åpne myrområder. I de skogdekte områdene forekommer fattig, boreonemoral regnskog 

spredt i nordvendte og ofte skjermede skråninger. 
 

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

 
Verdisetting. Basert på forslaget til verdisetting gitt i Gaarder mfl. (2013), får lokaliteten lav verdi på 

størrelse, middels verdi på signalarter på regnskog, middels verdi på treslag, lav verdi på alder og høy 

verdi på fysiske inngrep.  På bakgrunn av dette er verdien vurdert til viktig (B-verdi). 

 

 

4 – SØR FOR NIING 

Figur 1 og 2 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32 V 302936 6608474 
Areal: 10,5 daa 

 

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

med Linn Eilertsen den 15. oktober 2013. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i 
Hordaland i forbindelse med faggrunnlag for kystfuruskog. 

 

Lokalisering og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger sør for fjellet Niing i Sveio kommune og er 
hovedsakelig nordvendt. Berggrunnen er sur og fattig og består av diorittisk til granittisk gneis, 

migmatitt. Det er mye bart fjell, mest i form av en lang og vertikal bergvegg. Enkelte steder er det 

også noe blokkmark. I tillegg er det et tynt løsmassedekke over berggrunnen. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. På grunn av de klimatiske forholdene og den 

topografiske beliggenheten er dette en regnskog, utforming/delnaturtype fattig boreonemoral 
regnskog. Grunntyper av fastmarksskogsmark etter NiN-systemet er blåbærskog (T23-1) 

/blåbærfuktskog (T23-6).  

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

einer i busksjiktet. Av vanlige arter i feltsjiktet kan nevnes bjønnkam, hengeving, blåbær, skogburkne, 

smyle og storfrytle. På den lange bergveggen som strekker seg gjennom mye av lokaliteten, ble det 
registrert hinnebregne, kystkorallav (Bunodophoron melanocarpum, NT), rabbeåmemose 

(Gymnomitrion concinnatum) og dronningmose (Hookeria lucens), småhinnemose (Plagiochila 

punctata), skrukkelav (Platismatia norvegica), kysttvebladmose (Scapania gracilis) og Trapeliopsis 

pseudogranulosa. De fleste av disse artene ble registrert i den vestlige delen av bergveggen.  
 

Epifyttfloraen er relativ artsfattig. Av eksempler kan nevnes dvergperlemose (Microlejeunea ulicina) 

på bjørk. Arter som Arthopyrenia punctiformis, Mycoporum antecellens, gul pærelav (Pyrenula 
occidentalis, NT) og vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum), ble registrert på rogn. Ringstry (Usnea 

flammea, NT) ble funnet på furubark og på stående død furuved ble furuglanslav (Protoparmelia 

ochrococca) registret.  

 
Bruk, tilstand og påvirkning. Det er tidligere trolig foretatt noe plukkhogst i naturtypen. Lokaliteten 

har en yngre skog (TS-2), men med innslag av noe eldre skog (TS-3). Skogen er en- til tosjiktet med 

busksjikt (Y5 og Y7) og det er noe død ved i lokaliteten.   
 

Fremmede arter. Ingen ble observert.  

 
Del av helhetlig landskap. Lokaliteten er en del av et større og småkupert fjordlandskap som 

hovedsakelig består av skogdekte områder (mest med dominans av furu), men der det også finnes 

mindre og åpne myrområder. I de skogdekte områdene forekommer fattig, boreonemoral regnskog 

spredt i nordvendte og ofte skjermede skråninger. 
 

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

 
Verdisetting. Basert på forslaget til verdisetting gitt i Gaarder mfl. (2013), får lokaliteten middels 

verdi på størrelse, lav verdi på signalarter på regnskog, lav verdi på treslag, middels til lav verdi på 

alder og høy verdi på fysiske inngrep. På bakgrunn av dette er verdien vurdert til viktig (B-verdi). 
 

 

  

Figur 2. Sør for Niing (lok. 4). Bergvegg med bl.a. småhinnemose og kystkorallav (t.v.). Typisk fattig 

boreonemoral regnskog nord for Gaddaråsen (lok. 8) med bergvegger, blokker, furu, bjørk og med 
innslag av kristtorn (t.h.).  
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5 – NIING 

Figur 1  

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32 V 302894 6614189 
Areal: 14,9 daa 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid sammen 
med Linn Eilertsen den 15. oktober 2013. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i 

Hordaland i forbindelse med faggrunnlag for kystfuruskog. 

 

Lokalisering og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger på nordsiden av fjellet Niing i Sveio kommune og 
er hovedsakelig nordvendt. Berggrunnen er sur og fattig og består av diorittisk til granittisk gneis, 

migmatitt. Lokaliteten inneholder en del bergvegger, noe blokkmark, og der det ikke er bart fjell, er 

det et tynt løsmassedekke over berggrunnen. 
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. På grunn av de klimatiske forholdene og den 

topografiske beliggenheten er dette en regnskog, utforming/delnaturtype fattig boreonemoral 
regnskog. Grunntyper av fastmarksskogsmark etter NiN-systemet er dominert av blåbærskog (T23-1) 

/blåbærfuktskog (T23-6), men det finnes også en del småbregneskog (T23-2) og småbregnefuktskog 

(T23-7) i nedre del, samt enkelte partier med storbregneskog (T23-8).   

 
Artsmangfold. Bjørk dominerer i tresjiktet, men det er også innslag av furu og rogn, samt enkelte 

småvokste individer av eik og hassel. Av vanlige arter i feltsjiktet kan nevnes bjønnkam, blåbær, 

gauksyre, ormetelg, hengeving, mjødurt, skogburkne, smyle, storfrytle, stri kråkefot og tyttebær. På 
bergvegger vokser arter som hinnebregne, fettmose (Anuera pinguis), kystkorallav (Bunodophoron 

melanocarpum, NT), stivlommemose (Fissidens osmundoides), krusfellmose (Neckea crispa), 

småhinnemose (Plagiochila punctata) og kysttvebladmose (Scapania gracilis). Kystkorallav vokser til 

dels rikelig. En forekomst av skortejuvmose (Anoectangium aestivum) på en bergvegg tyder på at det 
er noe mer intermediære forhold her.  

 

Epifyttfloraen er relativ artsfattig, men dvergperlemose (Microlejeunea ulicina) og gammelgranlav 
(Lecanactis abietina) ble funnet på bjørk og ringstry (Usnea flammea, NT) på furu.   

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Det er tidligere foretatt noe plukkhogst i naturtypen. Lokaliteten har 
trolig en yngre skog (TS-2), men med innslag av eldre skog (TS-3). Skogen er en- til tosjiktet med 

busksjikt (Y5 og Y7) og det er lite død ved i lokaliteten.   

 

Fremmede arter. Ingen ble observert.  
 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten er en del av et stort og småkupert skoglandskap (mest med 

dominans av furu), som ligger nært et større fjordlandskap. Inne i mellom er det også mindre og åpne 
myrområder. I de skogdekte områdene forekommer fattig, boreonemoral regnskog spredt i nordvendte 

og ofte skjermede skråninger. 

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

 

Verdisetting. Basert på forslaget til verdisetting gitt i Gaarder mfl. (2013), får lokaliteten middels 

verdi på størrelse, lav verdi på signalarter på regnskog, middels verdi på treslag, lav verdi på alder og 
høy verdi på fysiske inngrep. På bakgrunn av dette er verdien vurdert til viktig (B-verdi). 
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6 – SØR FOR GEITABERGET 

Figur 1  

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32 V 303466 6611837 
Areal: 1,8 daa 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid sammen 
med Linn Eilertsen den 16. oktober 2013. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i 

Hordaland i forbindelse med faggrunnlag for kystfuruskog. 

 

Lokalisering og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger sør for Geitaberget, nord for Røykjenes i Sveio 
kommune. Naturtypen er hovedsakelig avgrenset på grunn av sin nordvendte beliggenhet. 

Berggrunnen er hard og sur og består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. Lokaliteten 

inneholder enkelte bergvegger og noe blokkmark, og der det ikke er bart fjell, er det et tynt 
løsmassedekke over berggrunnen. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. På grunn av de klimatiske forholdene og den 
topografiske beliggenheten er dette en regnskog, utforming/delnaturtype fattig boreonemoral 

regnskog. Grunntyper av fastmarksskogsmark etter NiN-systemet er blåbærskog (T23-1) 

/blåbærfuktskog (T23-6), samt enkelte innslag av noe småbregneskog (T23-2).    

 
Artsmangfold. Furu og bjørk dominerer i tresjiktet, men det er også innslag av osp, rogn og hassel. I 

busksjiktet finnes enkelte individer med kristtorn, mens det i feltsjiktet finnes bjønnkam, blåbær, 

einstape, ormetelg og smyle. Etasjemose (Hylocomium splendens) og kystkransmose (Rhytidiadelphus 
loreus) er vanlige i bunnsjiktet. På bergvegger ble arter som, stripefoldmose (Diplophyllum albicans), 

musehalemose (Isothecium myosuroides), krusfellmose (Neckea crispa), småhinnemose (Plagiochila 

punctata) og kysttvebladmose (Scapania gracilis) registrert.  

 
Av epifytter kan nevnes gul pærelav (Pyrenula occidentalis, NT) på rogn, Anisomeridium 

ranunculosporum, kattefotlav (Arthonia leucopellaea) på kristtorn, Arthonia ilicina og vanlig rurlav 

(Thelotrema lepadinum) på hassel, dvergperlemose (Microlejeunea ulicina) på bjørk, brun korallav 
(Sphaerophorus globosus) på furu og grynfiltlav (Pannaria conoplea), kystfiltlav (Pannaria 

rubiginosa) og stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla) på osp.  En del ospildkjuke ble også funnet her.  

 
Bruk, tilstand og påvirkning. Det er få tegn til tidligere hogst i naturtypen. Skogen er trolig noe eldre 

(TS-3) og den er en- til tosjiktet med busksjikt (Y5 og Y7). Det er lite død ved i lokaliteten.   

 

Fremmede arter. Ingen ble observert.  
 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten er en del av et stort og småkupert skoglandskap (mest med 

dominans av furu), som ligger nært et større fjordlandskap. Inne i mellom er det også mindre og åpne 
myrområder. I de skogdekte områdene forekommer fattig, boreonemoral regnskog spredt i nordvendte 

og ofte skjermede skråninger. 

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

 

Verdisetting. Basert på forslaget til verdisetting gitt i Gaarder mfl. (2013), får lokaliteten lav verdi på 

størrelse, lav verdi på signalarter på regnskog, middels verdi på treslag, lav verdi på alder og høy verdi 
på fysiske inngrep. På bakgrunn av dette er verdien vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

 

7 – NORD FOR GEITABERGET 

Figur 1  

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32 V 303605 6611971 

Areal: 5,7 daa 
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Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid sammen 
med Linn Eilertsen den 16. oktober 2013. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i 

Hordaland i forbindelse med faggrunnlag for kystfuruskog. 

 
Lokalisering og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger på nordsiden av Geitaberget og nord for 

Røykjenes i Sveio kommune. Naturtypen er hovedsakelig avgrenset på grunn av sin nordvendte 

beliggenhet. Berggrunnen er sur og fattig og består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. 
Lokaliteten inneholder en del bergvegger og et tynt løsmassedekke over berggrunnen ellers. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. På grunn av de klimatiske forholdene og den 

topografiske beliggenheten er dette en regnskog, utforming/delnaturtype fattig boreonemoral 
regnskog. Grunntyper av fastmarksskogsmark etter NiN-systemet er blåbærskog (T23-1) 

/blåbærfuktskog (T23-6), samt enkelte innslag av noe småbregneskog (T23-2).     

 
Artsmangfold. Bjørk og furu dominerer i tresjiktet, men det er også innslag av kristtorn, osp, rogn, 

eik og hassel. Eføy ble også registrert. Av vanlige arter i feltsjiktet kan nevnes blåbær, gauksyre, 

skogburkne og smyle. På bergvegger vokser arter som hinnebregne, skjørlok, musehalemose 

(Isothecium myosuroides), småhinnemose (Plagiochila punctata) og brun korallav (Sphaerophorus 
globosus). Det er også en noe ringstry (Usnea flammea, NT) på bergveggene i den vestligste delen av 

området.   

 
Av epifytter kan nevnes kattefotlav (Arthonia leucopellaea), gammelgranlav (Lecanactis abietina) og 

dvergperlemose (Microlejeunea ulicina) på bjørk og kystskriftlav (Graphis elegans, VU), 

Arthopyrenia analepta, muslinglav (Normandina pulchella), gul pærelav (Pyrenula occidentalis, NT), 
dvergperlemose og vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum) på rogn.  

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Det er tidligere foretatt noe plukkhogst i naturtypen. Lokaliteten har 

trolig både noe yngre (TS-2) og eldre skog (TS-3). Skogen er en- til tosjiktet med busksjikt (Y5 og 
Y7) og det er lite død ved i lokaliteten.   

 

Fremmede arter. Ingen ble observert.  
 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten er en del av et stort og småkupert skoglandskap (mest med 

dominans av furu), som ligger nært et større fjordlandskap. Inne i mellom er det også mindre og åpne 
myrområder. I de skogdekte områdene forekommer fattig, boreonemoral regnskog spredt i nordvendte 

og ofte skjermede skråninger. 

 

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

Verdisetting. Basert på forslaget til verdisetting gitt i Gaarder mfl. (2013), får lokaliteten middels 

verdi på størrelse, middels verdi på signalarter på regnskog, middels verdi på treslag, middels til lav 
verdi på alder og høy verdi på fysiske inngrep. På bakgrunn av dette er verdien vurdert til viktig (B-

verdi).  

 

 

8 – NORD FOR GADDARÅSEN 

Figur 1 og 2 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32 V 302886 6612114 

Areal: 5,4 daa 
 

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

med Linn Eilertsen den 16. oktober 2013. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i 

Hordaland i forbindelse med faggrunnlag for kystfuruskog. 
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Lokalisering og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger på nordsiden av den vestligste delen av 

Gaddaråsen, og rett øst for Flatbrutjørna i Sveio kommune. Naturtypen er hovedsakelig avgrenset på 
grunn av sin nordvendte beliggenhet. Berggrunnen er sur og fattig og består av diorittisk til granittisk 

gneis, migmatitt. Lokaliteten inneholder noen bergvegger og en del blokkmark. Ellers er det et tynt 

løsmassedekke over berggrunnen. 
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. På grunn av de klimatiske forholdene og den 

topografiske beliggenheten er dette en regnskog, utforming/delnaturtype fattig boreonemoral 
regnskog. Grunntyper av fastmarksskogsmark etter NiN-systemet er blåbærskog (T23-1) 

/blåbærfuktskog (T23-6), samt enkelte innslag av småbregneskog (T23-2).     

 

Artsmangfold. Bjørk og furu dominerer i tresjiktet, men det er også rogn, samt noe hassel i den 
vestligste delen av naturtypen. Einer finnes i busksjiktet. Av vanlige arter i feltsjiktet kan nevnes 

blåbær, einstape og smyle. Etasjemose (Hylocomium splendens) er vanlig i bunnsjiktet. På bergvegger 

vokser arter som hinnebregne, kystkorallav (Bunodophoron melanocarpum, NT), fleinljåmose 
(Dicranodontium denudatum), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), rødmuslingmose (Mylia 

taylorii), småhinnemose (Plagiochila punctata) og kysttvebladmose (Scapania gracilis).  

 

Av epifytter kan nevnes kattefotlav (Arthonia leucopellaea), gammelgranlav (Lecanactis abietina), 
dvergperlemose (Microlejeunea ulicina) og kystskriftlav (Graphis elegans, VU) på bjørk, kystnever 

(Lobaria virens) på hassel og Anisomeridium ranunculosporum, muslinglav (Normandina pulchella), 

dvergperlemose, kystvortelav (Pertusaria multipuncta, VU) og vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum) 
på rogn.  

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Det er få tegn etter tidligere hogst i naturtypen. Lokaliteten har trolig 
en noe eldre skog (TS-3). Skogen er en- til tosjiktet med busksjikt (Y5 og Y7) og det er lite død ved i 

lokaliteten.   

 

Fremmede arter. Ingen ble observert.  
 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten er en del av et stort og småkupert skoglandskap (mest med 

dominans av furu), som ligger nært et større fjordlandskap. Inne i mellom er det også mindre og åpne 
myrområder. I de skogdekte områdene forekommer fattig, boreonemoral regnskog spredt i nordvendte 

og ofte skjermede skråninger. 

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

 

Verdisetting. Basert på forslaget til verdisetting gitt i Gaarder mfl. (2013), får lokaliteten middels 

verdi på størrelse, liten verdi på signalarter på regnskog, middels verdi på treslag, middels verdi på 
alder og høy verdi på fysiske inngrep. På bakgrunn av dette er verdien vurdert til viktig (B-verdi).  

 

 

9 – SØR FOR GADDARÅSEN 

Figur 1  

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32 V 302963 6611931 

Areal: 0,6 daa 

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

med Linn Eilertsen den 16. oktober 2013. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i 

Hordaland i forbindelse med faggrunnlag for kystfuruskog. 
 

Lokalisering og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger sør for Gaddaråsen i Sveio kommune og er 

hovedsakelig nordvendt. Berggrunnen er sur og fattig og består av diorittisk til granittisk gneis, 

migmatitt. Lokaliteten inneholder enkelte bergvegger og det er ellers et tynt løsmassedekke over 
berggrunnen. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. På grunn av de klimatiske forholdene og den 
topografiske beliggenheten er dette en regnskog, utforming/delnaturtype fattig boreonemoral 

regnskog. Grunntyper av fastmarksskogsmark etter NiN-systemet er blåbærskog (T23-1) 

/blåbærfuktskog (T23-6).     
 

Artsmangfold. Furu og bjørk dominerer i tresjiktet og det er noe einer i busksjiktet. Av vanlige arter i 

feltsjiktet kan nevnes blåbær, røsslyng og smyle. På bergveggene ble kystkorallav (Bunodophoron 
melanocarpum, NT), rødmuslingmose (Mylia taylorii), småhinnemose (Plagiochila punctata) og 

kysttvebladmose (Scapania gracilis) registrert.     

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Det er få tegn etter tidligere hogst i naturtypen. Lokaliteten har trolig 
en eldre skog (TS-3). Skogen er en- til tosjiktet med busksjikt (Y5 og Y7) og det er lite død ved i 

lokaliteten.   

 
Fremmede arter. Ingen ble observert.  

 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten er en del av et stort og småkupert skoglandskap (mest med 

dominans av furu), som ligger nært et større fjordlandskap. Inne i mellom er det også mindre og åpne 
myrområder. I de skogdekte områdene forekommer fattig, boreonemoral regnskog spredt i nordvendte 

og ofte skjermede skråninger. 

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

 

Verdisetting. Basert på forslaget til verdisetting gitt i Gaarder mfl. (2013), får lokaliteten liten verdi 
på størrelse og signalarter på regnskog, middels verdi på treslag og på alder og høy verdi på fysiske 

inngrep. På bakgrunn av dette er verdien vurdert til lokalt viktig (C-verdi).  

 

 

10 – GADDARÅSEN 

Figur 1 og 3 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32 V 303138 6611942 

Areal: 5,9 daa 
 

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

med Linn Eilertsen den 16. oktober 2013. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i 

Hordaland i forbindelse med faggrunnlag for kystfuruskog. 
 

Lokalisering og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger på den østlige delen av Gaddaråsen i Sveio 

kommune. Naturtypen har en nordvendt beliggenhet. Berggrunnen er sur og fattig og består av 
diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. Lokaliteten inneholder flere bergvegger og en del blokkmark. 

Det er ellers et tynt løsmassedekke over berggrunnen. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. På grunn av de klimatiske forholdene og den 

topografiske beliggenheten er dette en regnskog, utforming/delnaturtype fattig boreonemoral 

regnskog. Grunntyper av fastmarksskogsmark etter NiN-systemet er blåbærskog (T23-1) 

/blåbærfuktskog (T23-6), samt enkelte innslag av svak lågurtskog (T23-4).      
 

Artsmangfold. Bjørk og furu dominerer i tresjiktet i den vestligste delen av naturtypen og bjørk, osp, 

eik, rogn, hassel og kristtorn i dominerer den østligste delen av naturtypen. Enkelte individer av lind 
ble også registrert her. Topografisk er det også et skille her fordi terrenget heller nedover mot øst. 

Busksjikt er omtrent fraværende. Av vanlige arter i feltsjiktet kan nevnes blåbær, hengeving og smyle, 

og noe bringebær og smørtelg i den østlige delen. Storstyltemose (Bazzania trilobata) og 

kystkransmose (Rhytidiadelphus loreus) er begge vanlige i bunnsjiktet. På bergvegger vokser det 
rikelig med kystkorallav (Bunodophoron melanocarpum, NT). På denne type substrat ble også 
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hinnebregne, sisselrot, stripefoldmose (Diplophyllum albicans), krusfellmose (Neckea crispa), 

småhinnemose (Plagiochila punctata) og kysttvebladmose (Scapania gracilis) registrert. 
 

Av epifytter er funnet av grå buktkrinslav (Hypotrachyna laevigata, EN) på en storvokst bjørk i den 

østligste delen av lokaliteten spesielt interessant. Av andre arter på bjørk kan nevnes kattefotlav 
(Arthonia leucopellaea), kystvortelav (Pertusaria multipuncta, VU) og småhinnemose. Arthonia 

didyma ble registrert på eik og ringstry (Usnea flammea, NT) på furu.  

 
Bruk, tilstand og påvirkning. Skogen viser preg av beiting. Det er enkelte tegn til tidligere 

plukkhogst i naturtypen. Lokaliteten har både en noe yngre (TS-2) og eldre skog (TS-3). Skogen er 

tosjiktet og uten busksjikt (Y6). Det er relativt rikelig med liggende død ved av bjørk i lokaliteten.   

 
Fremmede arter. Ingen ble observert.  

 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten er en del av et stort og småkupert skoglandskap (mest med 
dominans av furu), som ligger nært et større fjordlandskap. Inne i mellom er det også mindre og åpne 

myrområder. I de skogdekte områdene forekommer fattig, boreonemoral regnskog spredt i nordvendte 

og ofte skjermede skråninger. 

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

 

Verdisetting. Basert på forslaget til verdisetting gitt i Gaarder mfl. (2013), får lokaliteten middels 
verdi på størrelse, høy verdi på signalarter på regnskog, middels verdi på treslag og på alder og høy 

verdi på fysiske inngrep. På bakgrunn av dette er verdien vurdert til svært viktig (A-verdi), og det er 

særlig funnet av grå buktkrinslav som slår ut her.  
 

  

Figur 3. Gaddaråsen (lok. 10), området der grå buktkrinslav (EN) ble registrert (t.v.). Små 
nordvendte bergvegger i skoglandskapet i Slettavika (lok. 12) med rikelig med småhinnemose (t.h.).  

 

 

11 – VEST FOR GADDARÅSEN 

Figur 1  
Sentralpunkt: UTMEUREF89 32 V 302892 6611853 

Areal: 2,9 daa 

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

med Linn Eilertsen den 16. oktober 2013. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i 

Hordaland i forbindelse med faggrunnlag for kystfuruskog. 

 
Lokalisering og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger vest for Gaddaråsen i Sveio kommune. 

Naturtypen er nordvendt. Berggrunnen er sur og fattig og består av diorittisk til granittisk gneis, 
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migmatitt. Lokaliteten inneholder enkelte bergvegger og blokker. Det er ellers et tynt løsmassedekke 

over berggrunnen. 
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. På grunn av de klimatiske forholdene og den 

topografiske beliggenheten er dette en regnskog, utforming/delnaturtype fattig boreonemoral 
regnskog. Grunntyper av fastmarksskogsmark etter NiN-systemet er blåbærskog (T23-1) 

/blåbærfuktskog (T23-6). 

 
Artsmangfold. Bjørk og furu dominerer i tresjiktet, men det er også et og annet innslag av eik. Det er 

til dels mye einer, og noe kristtorn, i busksjiktet. Av vanlige arter i feltsjiktet kan nevnes bjønnkam, 

blåbær, smyle og stri kråkefot. På bergvegger vest i lokaliteten vokser kystkorallav (Bunodophoron 

melanocarpum, NT). Av andre arter på denne type substrat, kan nevnes hinnebregne, rødmuslingmose 
(Mylia taylorii) og småhinnemose (Plagiochila punctata). 

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Skogen viser preg av beiting. Det er enkelte tegn til tidligere 
plukkhogst i naturtypen. Lokaliteten er både en noe yngre (TS-2) og eldre skog (TS-3). Skogen er 

tosjiktet og med busksjikt (Y7). Det er relativt rikelig med liggende og stående død ved av bjørk i 

lokaliteten.   

 
Fremmede arter. Ingen ble observert.  

 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten er en del av et stort og småkupert skoglandskap (mest med 
dominans av furu), som ligger nært et større fjordlandskap. Inne i mellom er det også mindre og åpne 

myrområder. I de skogdekte områdene forekommer fattig, boreonemoral regnskog spredt i nordvendte 

og ofte skjermede skråninger. 
 

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

 

Verdisetting. Basert på forslaget til verdisetting gitt i Gaarder mfl. (2013), får lokaliteten lav verdi på 
størrelse, lav verdi på signalarter på regnskog, lav verdi på treslag og på alder og høy verdi på fysiske 

inngrep. På bakgrunn av dette er verdien vurdert til lokalt viktig (C-verdi).  

 
 

12 – SLETTAVIKA 

Figur 1 og 3  

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32 V 304140 6618419 

Areal: 22,6 daa 
 

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

med Hans H. Blom og Olav Overvoll den 30. oktober 2013. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra 
Fylkesmannen i Hordaland i forbindelse med faggrunnlag for kystfuruskog. 

 

Lokalisering og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger vest for Slettavika og nord for Storehovda i Sveio 
kommune. Naturtypen er avgrenset slik at den inneholder flere nordvendte bergvegger. Den 

inneholder også en liten dalgang med et lite myrområde i bunnen. Berggrunnen er sur og fattig og 

består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt, men inneholder rikere partier inne i mellom. 

Lokaliteten har få blokker. Ellers er det et tynt løsmassedekke over berggrunnen. 
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. På grunn av de klimatiske forholdene og den 

topografiske beliggenheten er dette en regnskog, utforming/delnaturtype fattig boreonemoral 
regnskog. Grunntyper av fastmarksskogsmark etter NiN-systemet er blåbærskog (T23-1) 

/blåbærfuktskog (T23-6).     

 

Artsmangfold. Furu, og delvis bjørk, dominerer i tresjiktet, men det er også spredte forekomster av 
eik, hassel, kristtorn og lind i skogen. Einer finnes i busksjiktet. Av vanlige arter i feltsjiktet kan 
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nevnes blåbær, einstape og smyle. De nordvendte bergveggene i lokaliteten har rikelig med 

kystkorallav (Bunodophoron melanocarpum, NT) og småhinnemose (Plagiochila punctata), en art 
som også opptrer hyppig på både bjørk- og furustammer, spesielt ved basis. En gang ble den også 

registrert på einer. Av andre arter på nordvendte bergvegger, kan nevnes småstylte (Bazzania 

tricrenata), fleinljåmose (Dicranodontium denudatum), bergsigdmose (Dicranum fuscescens), 
dronningmose (Hookeria lucens), rødmuslingmose (Mylia taylorii), pulverragg (Ramalina pollinaria) 

og kysttvebladmose (Scapania gracilis). Hinnebregne er også veldig vanlig på denne type substrat i 

lokaliteten. Noen av bergveggene er rikere, indikert med arter som krusfellmose (Neckea crispa) og 
putevrimose (Tortella tortuosa). 

 

Av epifytter kan nevnes kattefotlav (Arthonia leucopellaea) og gammelgranlav (Lecanactis abietina), 

på bjørk, gul pærelav (Pyrenula occidentalis, NT) og vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum) på rogn og 
furuglanslav (Protoparmelia ochrococca) og ringstry (Usnea flammea, NT) på furu og hvitringnål 

(Calicium glaucellum) på furuved.  

 
Bruk, tilstand og påvirkning. Det er enkelte spor etter tidligere plukkhogst i naturtypen. Lokaliteten 

består samlet sett trolig både en yngre skog (TS-2) og en noe eldre skog (TS-3). Skogen er en- til 

tosjiktet med busksjikt (Y5 og Y7) og det er brukbart med død ved i lokaliteten.   

 
Fremmede arter. Ingen ble observert.  

 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten er en del av et stort og småkupert skoglandskap (mest med 
dominans av furu), som ligger nært et større fjordlandskap. Inne i mellom er det også mindre og åpne 

myrområder. I de skogdekte områdene forekommer fattig, boreonemoral regnskog spredt i nordvendte 

og ofte skjermede skråninger. 
 

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

 

Verdisetting. Basert på forslaget til verdisetting gitt i Gaarder mfl. (2013), får lokaliteten høy verdi på 
størrelse, middels verdi på signalarter på regnskog, lav verdi på treslag, middels verdi på alder og høy 

verdi på fysiske inngrep. På bakgrunn av dette er verdien vurdert til viktig (B-verdi).  

 
 

13 – SLETTVIKA 

Figur 1  

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32 V 304151 6618627 

Areal: 22,9 daa 
 

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

med Hans H. Blom og Olav Overvoll den 30. oktober 2013. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra 
Fylkesmannen i Hordaland i forbindelse med faggrunnlag for kystfuruskog. 

 

Lokalisering og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger ved Slettvika, nordvest for Slettavika og nord for 
Storehovda i Sveio kommune. Naturtypen inneholder en lang og nordvestvendt bergvegg. 

Berggrunnen er sur og fattig og består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt, men med rikere 

berggrunn inne i mellom. Lokaliteten har få blokker. Ellers er det et tynt løsmassedekke over 

berggrunnen. Det renner også en liten bekk langs noe av bergveggen. 
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. På grunn av de klimatiske forholdene og den 

topografiske beliggenheten er dette en regnskog, utforming/delnaturtype fattig boreonemoral 
regnskog. Grunntyper av fastmarksskogsmark etter NiN-systemet er blåbærskog (T23-1) 

/blåbærfuktskog (T23-6). 

 

Artsmangfold. Furu og bjørk, dominerer i tresjiktet, men det er også spredte forekomster av ask (NT) 
og selje. Busksjiktet er lite utviklet. Av vanlige arter i feltsjiktet kan nevnes blåbær, einstape og smyle. 
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Den nordvendte bergveggen inneholder arter som hinnebregne, kystkorallav (Bunodophoron 

melanocarpum, NT), småhinnemose (Plagiochila punctata) og skrukkelav (Platismatia norvegica). 
Noen av bergveggene er rikere med bl.a. kammose (Ctenidium molluscum). Epifyttfloraen er artsfattig 

og bare vanlige arter ble registrert. På stående død furuved ble hvitringnål (Calicium glaucellum) 

registrert.   
 

Bruk, tilstand og påvirkning. Det er flere spor etter tidligere hogst i naturtypen. Lokaliteten er både i 

en åpen fase (TS-1) og resten av lokaliteten består av en yngre skog (TS-2). Skogen er hovedsakelig 
ensjiktet og med busksjikt (Y5) og det er brukbart med død ved i lokaliteten. Lokaliteten er trolig også 

beitet og det er enkelte stier i og nær naturtypen.   

 

Fremmede arter. Ingen ble observert.  
 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten er en del av et stort og småkupert skoglandskap (mest med 

dominans av furu), som ligger nært et større fjordlandskap. Inne i mellom er det også mindre og åpne 
myrområder. I de skogdekte områdene forekommer fattig, boreonemoral regnskog spredt i nordvendte 

og ofte skjermede skråninger. 

 

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

Verdisetting. Basert på forslaget til verdisetting gitt i Gaarder mfl. (2013), får lokaliteten høy verdi på 

størrelse, lav verdi på signalarter på regnskog, middels verdi på treslag, lav verdi på alder og høy verdi 
på fysiske inngrep. På bakgrunn av dette er verdien vurdert til lokalt viktig (C-verdi).  
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