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FORORD 

 

 

Rådgivende Biologer AS har på oppdrag av Fylkesmannen i Hordaland kvalitetssikret 24 naturtype-
lokaliteter i Øygarden kommune. Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over resultatene av felt-

arbeidet utført i perioden mai-oktober 2014. Kvalitetssikringen har tatt utgangspunkt i utkast til nye 

fakta-ark i DN-håndbok 13 om «Kartlegging av biologisk mangfold». 

 
Rådgivende Biologer AS takker Fylkesmannen i Hordaland for oppdraget. 

 

Bergen 17. mars 2015 
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SAMMENDRAG 

 
Eilertsen, L. & O.K. Spikkeland 2015.  

Kvalitetssikring og supplerende kartlegging av naturtyper i Øygarden kommune. Rådgivende 
Biologer AS, rapport 2041, 47 sider, ISBN 978-82-8308-155-8.  

 

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 har Fylkesmannen i Hordaland gjennomført en generell 

kvalitetssikring av datasettet, uten feltarbeid, foruten at seks lokaliteter har blitt kvalitetssikret i felt av 

Larsen (2008). Larsen (2008) utførte også feltarbeid i Øygarden kommune i 2007, med fokus på 
hovednaturtypen kulturlandskap. På oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland kvalitetssikret Rådgivende 

Biologer AS 21 naturtypelokaliteter, og kartla én ny lokalitet (jf. DN-håndbok 13), i Øygarden kommune 

i 2012-2013 (Eilertsen & Ihlen 2014). 

 
Erfaringen fra feltarbeidet i 2014 er at naturtypedataene for Øygarden er av generell god kvalitet og at 

karplantefloraen er godt undersøkt av Guntveit (2003). Kvalitetssikringen har, som i 2013, likevel 

medført en del endringer på datasettet. For en god del av lokalitetene er avgrensingene justert, og arealet 
ofte redusert. Spesielt gjelder dette naturtypene i strandsonen, der de opprinnelige avgrensingene 

omfattet mosaikker av strandeng, grusstrand og strandberg. Disse lokalitetene er delt opp i flere, og 

betydelig mindre, enheter. For enkelte lokaliteter er verdien endret. 11 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 utkastene til nye fakta-ark i DN-håndbok 13. I tillegg er det 

kartlagt og beskrevet tre nye naturtyper.  
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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 har Fylkesmannen i Hordaland gjennomført en generell 

kvalitetssikring av datasettet, uten feltarbeid, og i tillegg har seks lokaliteter blitt kvalitetssikret i felt av 
Larsen (2008). Larsen (2008) utførte feltarbeid i Øygarden kommune i 2007, med fokus på 

hovednaturtypen kulturlandskap. På oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland kvalitetssikret Rådgivende 

Biologer AS 21 naturtypelokaliteter, og kartla én ny lokalitet (jf. DN-håndbok 13), i Øygarden kommune 
i 2012-2013 (Eilertsen & Ihlen 2014). 

 

Rådgivende Biologer AS fikk oppdraget med å kvalitetssikre ytterligere 24 lokaliteter i Øygarden 
kommune i 2014. Denne rapporten oppsummerer resultatene fra dette arbeidet, med en kortfattet 

vurdering av de enkelte lokalitetene, samt forslag til fremtidige prioriteringer i kartleggingsarbeidet.  

 

 
 

DATAGRUNNLAG OG METODE 

 
Feltarbeidet ble utført 27. mai og 4. september 2014 av Linn Eilertsen og 24. og 30. september og 2. 
oktober av Ole Kristian Spikkeland. Naturtypene ble kartlagt og kvalitetssikret med utgangspunkt i 

utkastene til nye fakta-ark i DN-håndbok 13, utgitt av Miljødirektoratet til bruk i feltsesongen 2014. 

Verdivurderingen er gjort med utgangspunkt i verdisettingsmatrisen i de nye fakta-arkene.  
 

Utgangspunktet for dette prosjektet, var at 24 lokaliteter skulle sjekkes i felt. Dette ble gjort på bakgrunn 

av en innledende kvalitetssikring, utført av Fylkesmannen i Hordaland. Av disse ble tre lokaliteter 

undersøkt i mai 2014, 17 lokaliteter i september og fire lokaliteter i oktober 2014. For alle lokalitetene 
er det laget en ny naturtypebeskrivelse basert på utkastene til nye fakta-ark i DN-håndbok 13. 

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 lagt inn i Artsobservasjoner. 
Avgrensinger av kvalitetssikrede og nykartlagte lokaliteter er vist i vedlegg 1.  
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RESULTATER 

 

Erfaringen av feltarbeidet i 2014, er i likhet med tidligere år, 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 også i 2014. For en god del av lokalitetene er 

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

lokalitetene er delt opp i flere og betydelig mindre enheter. For enkelte lokaliteter er verdien endret. 

Tabell 1 gir en kort sammenstilling av hva som eventuelt er endret for hver lokalitet.  

 
Til sammen 11 lokaliteter foreslås fjernet helt fra Naturbasen (tabell 2), både på bakgrunn av tilstand, 

grad av inngrep, og fordi enkelte av lokalitetene ikke vurderes å innfri kravene til en naturtype etter de 

nye fakta-arkene i DN-håndbok 13. Det ble gjort fire funn av rødlistearten skjoldblad (NT) og ett funn 
av rødlistearten stilkvasshår (VU). Lokalitetene er vist på kart i vedlegg 1 og koordinatene er oppgitt i 

vedlegg 2.  

 
Tabell 1. Kvalitetssikrede og kartlagte naturtypelokaliteter i Øygarden kommune. Lokalitetsnummer i 
tabellen samsvarer med naturtypebeskrivelsene i foreliggende rapport. 

Lok.  

nr. 

Naturbase-ID 

 

Navn 

 

Kode 

 

Verdi 

 

Merknad RB 

 

1-2 BN00012232 Botn og Bredna F01 B  Delt i to lokaliteter, en rik edelløvskog 

(Botn) og en slåttemark (Bredna). Begge 

har B-verdi.  

3 BN00012230 Kystmyr ved Sekkena A11 B Ingen endring i verdisetting eller 

avgrensing. Kun ny beskrivelse.  

4 BN00012231 Berg ved Sekkena B14 B Ingen endring i verdisetting, men 

avgrensingen er noe justert.  

5 BN00012250 Hanevika D04 B Ingen endring i verdisetting. Justert 

avgrensing.  

6 BN00012293 Edelløvskog ved Hjelme F01 B Justert avgrensing pga. inngrep. 

Verdisetting opprettholdes.  

7-11 BN00012287 Alvheimsvatnet E12 B Avgrensing er endret, kun sumpene er 

registrert som naturtypen 
vannkantsamfunn. Verdisetting 

opprettholdes, delt inn i fem nye 

lokaliteter.  

12-15 BN00012199 Stølemyra  G05 B  Stor lokalitet som er delt inn i fire 

strandenger/strandsumper. 

Verdisettingen er justert. 

16 BN00012193 Ostrhopen øst G05 C Redusert avgrensing til å omfatte én 

strandeng øst i Ostrhopen. Nytt 

lokalitetsnavn.  

17 BN00012201 Søgardsvatnet E12 B Foreslått som vannkantsamfunn istdf. 

rik kulturlandskapssjø. Avgrensing er 

justert, verdisetting opprettholdes.  

18 BN00012210     Vågsnovi D04 C Avgrensing opprettholdes, men 

verdisettingen er justert pga. manglende 

hevd.  

19 BN00012284 Hildalsvatnet E12 B Foreslått som vannkantsamfunn istdf. 

rik kulturlandskapssjø. Avgrensingen er 

justert til å omfatte sumpen i nord.  

Verdisetting opprettholdes. 
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 Ny Hanevika øst D04 C Del av et større kulturlandskap på 

Seløyna.  

 Ny Bjønnbæret 

naturbeitemark 

D04 C Del av et større kulturlandskap på 

Seløyna. 

 Ny Bjønnbæret hagemark D05 C Del av et større kulturlandskap på 

Seløyna. 

 
Tabell 2. Naturtypelokaliteter i Øygarden kommune som foreslås tatt ut fra Naturbase. Utfyllende 
begrunnelser er gitt i eget kapittel. 

Naturbase-ID Navn Kode Opprinnelig 

verdisetting 

Merknad RB 

BN00012234 

 

Dale D03 C Lokaliteten domineres av skvalderkål.  

BN00012233 Dalsvågen F01 C Redusert avgrensing pga. inngrep. Ung skog.  

BN00012290 Vestre Sturevågen D04 B Tidligere naturbeitemark, nå kystlynghei som 
ikke har vært hevdet på minst 40 år.  

BN00012188 Gulltona D04 B Tidligere naturbeitemark, nå kystlynghei som 

ikke hevdes og preges av store oppslag av 

furu. Oppnår heller ikke terskelverdi for 

størrelse for klassifisering som kystlynghei. 

BN00012197 Krossnesbukta/ 

Geitneset 

B02 B Lokaliteten domineres av sitkagran.  

Omfattende hogst må til for å ivareta verdiene 

og lokaliteten regnes som ødelagt.  

BN00012196 Myr sør for 

Krossnesbukta 

A11 C Lokaliteten er knappe 3 daa og oppfyller ikke 

kriteriet for kartlegging.  

BN00012244 Eide B01 B Naturtypen sørvendt berg og rasmark er delt 

inn i andre naturtyper i utkast til nye fakta-ark 

i DN-håndbok 13. Lokaliteten har for få 

kalkkrevende arter til å klassifisere til rik 

berglendt mark eller ur og rasmark. 

BN00012294 Hjelme, fukteng D01 B Det er høyst usikkert om lokaliteten har vært 

slått tidligere. Innslaget av høyvokste urter 

skyldes trolig fuktig grunn, tilgrensende skog 
og næringstilførsler fra dyrka mark. Passer 

ikke med noen av naturtypene i DN-håndbok 

13.  

BN00012282 Indre 

Kvernepollen  

G05 B  Kun små fragmenter med strandeng- og 

strandsump som ikke kvalifiserer til 

kartlegging. Funn av skjoldblad (NT) er vist 

på kart i vedlegg 1.   

BN00012267 Ormhilleren 

friluftsområde 

G05 B Kun små fragmenter med strandeng- og 

strandsump som ikke kvalifiserer til 

kartlegging. Funn av skjoldblad (NT) er vist 

på kart i vedlegg 1.   

BN00012285 Ovågen F01 B Kun små fragmenter av rik edelløvskog, med 
utforming lågurt-hasselkratt, som ikke 

kvalifiserer til kartlegging. 
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NATURTYPER  

 

KVALITETSSIKREDE LOKALITETER 

 

1 – Botn  

Rik edelløvskog (F01) 

Figur 1 

Naturbase-ID BN00012232 

 
Innledning: Lokaliteten ble først beskrevet av Guntveit (2003, lok. 57), 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. På bakgrunn av 

feltarbeidet er den opprinnelige lokaliteten delt i 2 lokaliteter, en rik edelløvskog (Botn) og en slåttemark 

(Bredna).  
 
Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord og vest for et høydedrag, Bredna, som ligger 
inntil gravplassen på Blomvåg på Blomøyna i Øygarden kommune. Berggrunnen er generelt fattig. I 

lokaliteten er det bratte bergvegger og kløfter, som dels er menneskeskapte (gammelt festningsanlegg).  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en rik edelløvskog med utforming 

lågurt-hasselkratt (F0103). Vegetasjonstypen er lågurt-edelløvskog (D2), og grunntypen i NiN er svak 

lågurtskog (T23-3). 
 

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

skyggefulle og tørre partier er feltsjiktet sparsomt og dominert av skogburkne, fugletelg, bjønnkam, 
gulaks og gauksyre. De rikeste partiene er i områdene mot vest, der det finnes skogstorkenebb, vendel-

rot, brunrot, mjødurt, liljekonvall, jonsokkoll, vivendel, hvitveis, skogfiol, bjørnebær, kjøttnype, stor-

marimjelle, fuglevikke, gjerdevikke, ormetelg, einstape og firkantperikum i feltsjiktet. Hinnebregne ble 
registrert av Guntveit i 2003, men ble ikke gjenfunnet i 2014. Epifyttfloraen var fattig, og vanlig skriftlav 

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

(Hypnum cupressiforme) og hjelmblæremose (Frullania dilatata). Det ble ikke registrert arter i 

lungeneversamfunnet. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er ikke spesielt gammel og deler har trolig vært beitet, men mye 
av området er bratt og vanskelig tilgjengelig og forholdsvis urørt.  
 
Fremmede arter: Lokaliteten har innslag av en del platanlønn. I tillegg er det spredte forekomster av 

hageplanter i ytterkant av lokaliteten i nordøst.    
 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et eksponert og åpent kystlandskap.   
 
Skjøtsel og hensyn: Den viktigste trusselen mot naturtypen er arealinngrep. Platanlønn bør fjernes fra 

lokaliteten.  
 
Verdivurdering: Lokaliteten oppnår med ny avgrensing middels vekt på størrelse. Ingen rødlistearter 

er registrert, men det vurderes å være noe potensial for dette. Noen edelløvskogsplanter er registrert, 
men ingen sjeldne eller truete naturtyper. Lokaliteten oppnår middels vekt på habitatkvalitet og 

påvirkning, men innslaget av fremmede arter er forholdsvis stort og gir derfor lav vekt. Samlet gir dette 

en svak B-verdi.    
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2 – Bredna  

Slåttemark (D01) 

Figur 1 
Naturbase-ID BN00012232 

 

Innledning: Lokaliteten er tidligere omtalt av Guntveit (2003, lok. 57), i forbindelse med førstegangs-

kartleggingen av naturtyper i Øygarden, men ble ikke gitt en egen avgrensing og beskrivelse. Lokaliteten 
er avgrenset og beskrevet av Linn Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, på grunnlag av egen befaring den 

27. mai 2014. Befaringen ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, for å få oppdatert gamle 

lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase.  
 
Lokalisering og naturgrunnlag: På et høydedrag vest for fylkesvegen i Dale, og nord for Neshaugen, 
på Blomøyna i Øygarden kommune er det avgrenset en slåttemark. Lokaliteten er omringet av 

gjengroende kystlynghei, spredt bebyggelse og en rik edelløvskog i nordvest (Botn). Berggrunnen består 

av granittisk gneis og er fattig. Området er ikke oppdyrket ifølge bonitetskart.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en slåttemark og utformingen tilsvarer 

fattig slåtteeng (D0126). Vegetasjonstypen er frisk fattigeng (G4b) og grunntypen i NiN er 
kulturmarksrye (T4-1). Kulturmarkseng generelt er rødlistet som sårbare (VU) i Norge (Norderhaug & 

Johansen 2011). Dette gjelder beite- eller slåttemarker som ikke er oppdyrka. Slåttemarker er også gitt 

status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.  
 
Artsmangfold: Slåttemarken er dominert av jordnøtt. I tillegg ble det blant annet registrert engsyre, 
rødsvingel, tiriltunge, gulaks, engsoleie, sølvbunke, smyle, smalkjempe, løvetann-art, tepperot, 

hanekam, fuglevikke og engrapp i enga. På små åpne bergflater ble det blant annet registrert kystberg-

knapp.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten ser ut til å holdes i hevd ved slått. Treoppslag er fjernet.  
 
Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert i selve lokaliteten enga, men i tilgrensende områder 

er det spredte platanlønn og ulike hageplanter.  
 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et åpent kystlandskap, med spredt bebyggelse.  
 
Skjøtsel og hensyn: For at verdiene skal opprettholdes er det viktig at lokaliteten fortsatt slås og at det 

ikke tilføres gjødsel. 
 
Verdivurdering: Lokaliteten oppnår middels vekt på størrelse og tilstand. Ingen rødlistearter er 
registrert og artsmangfoldet er relativt lavt, noe som gjør at lokaliteten får lav vekt på disse parameterne. 

Lokaliteten ligger forholdsvis langt fra andre registrerte verdifulle kulturmarker, men det vurderes å 

være potensial for nye lokalitetsfunn i nærområdet ved nærmere undersøkelser. På bakgrunn av dette 
får lokaliteten B-verdi.  

 

  

Figur 1. Øverst: Vestre del av edelløvskogen Botn (t.v.) og slåttemark ved Bredna (t.h.).  
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3 – Kystmyr ved Sekkena 

Kystmyr (A11)  
Figur 2 

Naturbase-ID BN00012230  

 
Innledning: Lokaliteten ble først beskrevet av Guntveit (2003, lok. 59) og vurdert som svært viktig (A-

verdi). Fylkesmannen i Hordaland endret verdien til B i en kvalitetssikring av naturtypedataene for 

Øygarden. Lokaliteten er gitt en ny beskrivelse av Ole Kristian Spikkeland, Rådgivende Biologer AS, 
på grunnlag av befaring den 2. oktober 2014. Avgrensingen 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: Lokaliteten ligger vest for Dale på Blomøyna i Øygarden kommune 

i et småkupert terreng, men grenser mot en bratt bergvegg i øst.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er en kystmyr med utforming annen 
kystmyr (A1104). Vegetasjonen i myra består i all hovedsak av fattig mykmatte/løsbunnmyr (K4) og 

grunntypen i NiN er moderat kalkfattig mykmatte (V6-6). Fattigmyr er for øvrig vurdert som nær truet 

(NT) i Norge (Moen & Øien 2011). Vestlige del av myra er mye fuktigere enn østlige del.   
 
Artsmangfold: Guntveit (2003) registrerte blant annet takrør, flaskestarr, slåttestarr, frynsestarr, 

dystarr, trådstarr, stjernestarr, kornstarr, hvitlyng, skottlandsøyentrøst, hvitmyrak, myrhatt, bukkeblad, 
rundsoldogg, dikesoldogg, engkarse, elvesnelle, blokkebær, myrmaure, mannasøtgras, markrapp, 

myrkråkefot, myrklegg, skjoldblad (NT), ørevier, pors, tranebær, myrtistel, rusttjønnaks, trådtjønnaks, 

krypsiv, grøftesoleie, myrmjølke, myrfiol og torvull i lokaliteten. Ellers finnes røsslyng, klokkelyng, 
rome, blåknapp, tepperot, blåtopp, einer og enkelte små furu. I 2014 ble også nøkkerose-art registrert. 

Skjoldblad ble ikke gjenfunnet den 2. oktober 2014, men det kan ikke utelukkes at arten fortsatt finnes 

på lokaliteten.   
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Myra er i stor grad intakt og lite påvirket av tekniske inngrep. En 

kraftlinje, et gjerde/steinmur og en tursti med klopper krysser lokaliteten i nord-sør retning. Videre 
finnes en utløe som er del av et tidligere kulturlandskap. Enkelte steder langs bergveggen i øst er det 

dumpet søppel.  
 
Fremmede arter: Det vokser sitkagran spredt i myra. 
 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et åpent kystlandskap, med spredt bebyggelse.  
 
Skjøtsel og hensyn: Oppslag av sitkagran kan med fordel fjernes. Arealbeslag og grøfting vil være 
negativt for lokaliteten.  
 
Verdivurdering: Guntveit (2003) gav lokaliteten en A-verdi. Lokaliteten er 29 daa og oppnår dermed 

middels vekt på størrelse. Utformingen annen kystmyr gir også middels vekt, og myra har intakt 

hydrologi. På bakgrunn av dette vurderes en B-verdi å være mer riktig for denne lokaliteten.  
 

  

Figur 2. Vestre del av kystmyra ved Sekkena (t.v.). Parti av tilgrensende rik berglendt mark (t.h.).  



 

Rådgivende Biologer AS Rapport 2041 
12 

4 – Berg ved Sekkena 

Rik berglendt mark (B14) 

Figur 2 

Naturbase-ID BN00012231  
 

Innledning: Lokaliteten ble først beskrevet av Guntveit (2003, lok. 58) og vurdert som viktig (B-verdi). 

Lokaliteten er gitt en ny beskrivelse og avgrensing av Ole Kristian Spikkeland, Rådgivende Biologer 

AS, på grunnlag av befaring den 2. oktober 2014. 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 en sørvestvendt, bratt bergvegg som er eksponert mot 

et myrområde vest for Dale på Blomøyna i Øygarden kommune. Berggrunnen er i utgangspunktet fattig, 

men det finnes små sprekker i veggen der mer næringskrevende vegetasjon vokser. De klimatiske 
forholdene er gunstige og bidrar også til gode vekstforhold.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er en rik berglendt mark med utforming 

rikt berg (B1401). Vegetasjonstypen er bergsprekk og bergvegg (F2) og grunntypen i NiN er moderat 

kalkfattig vegg (T20-7).  
 
Artsmangfold: Guntveit (2003) registrerte blant annet hassel, platanlønn, osp, rogn, hengeaks, gulaks, 

blåtopp, krattlodnegras, grønnstarr, bråtestarr, bleikstarr, loppestarr, skogsalat, skogsvinerot, sisselrot, 
liljekonvall, raggtelg, einstape, hengeving, bjønnkam, skogburkne, olavsskjegg, murburkne, skjørlok, 

maurarve, kjøttnype, steinnype, gulskolm, blåknapp, tepperot, gullris, gauksyre, blåkoll, legeveronika, 

tveskjeggveronika, vivendel, skogsveve, skogfiol, jonsokkoll, brunrot, smalkjempe, blåklokke og 
skogfrytle i lokaliteten. Springfrø, kystbergknapp, revebjelle, mjødurt, krattmjølke, ormetelg, smyle, 

blåbær, røsslyng og einer ble også registrert i 2014. Av disse regnes kun murburkne som direkte 

kalkkrevende, mens hengeaks, maurarve, bleikstarr, liljekonvall, brunrot og skogsvinerot vanligvis 

knyttes til rikere jordsmonn. På bergveggen vokste blant annet klipperagg (Ramalina siliquosa) og brun 
fargelav (Parmelia saxatilis). Det ble kun registrert vanlige forekommende kryptogamer på rogn inntil 

bergveggen: Barkragg (Ramalina farinacea), vanlig smaragdlav (Lecidella elaeochroma), grå fargelav 

(Parmelia saxatilis), vanlig skriftlav (Graphis scripta), brun barklav (Melanelixia subaurifera), kantlav-
art (Tephromela sp.), mellav-art (Lepraria sp.), stortujamose (Thuidium tamariscinum) og matteflette 

(Hypnum cupressiforme). Osp hadde lite epifytter. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Bergveggen er i stor grad intakt. En kraftlinje krysser nordlige del av 

lokaliteten. Enkelte steder langs bergveggen er det dumpet søppel og steinblokker.  
 
Fremmede arter: Platanlønn og sitkagran finnes spredt i lokaliteten. 
 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et åpent kystlandskap, med spredt bebyggelse.  
 
Skjøtsel og hensyn: Det er trolig ikke behov for skjøtsel for å ivareta naturverdiene, men platanlønn og 

sitkagran kan med fordel fjernes. Arealbeslag vil være negativt for lokaliteten.  
 
Verdivurdering: Guntveit (2003) gav lokaliteten en B-verdi. Lokaliteten oppnår lav vekt på para-

meterne arter og nærhet til andre lignende naturtyper, og middels vekt på parameterne størrelse og til-

stand. På bakgrunn av dette vurderes en B-verdi å være riktig for denne lokaliteten. 
 

5 – Hanevika  

Naturbeitemark (D04) 

Figur 3 

Naturbase-ID BN00012250 

 
Innledning: Lokaliteten er tidligere beskrevet av Guntveit (2003, lok. 98) som naturbeitemark og 

vurdert som viktig (B-verdi) i forbindelse med førstegangskartleggingen av naturtyper i Øygarden. 

Lokaliteten er gitt en ny beskrivelse, områdenavn, naturtypedefinisjon og avgrensing av Linn Eilertsen, 
Rådgivende Biologer AS, på grunnlag av egen befaring den 5. september 2014. Befaringen ble gjort på 

oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, for å få oppdatert gamle lokalitetsbeskrivelser til ny mal i 
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Naturbase.  
 
Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Søre Selsvågen og Hanevika, på Seløyna 

i Øygarden kommune. Lokaliteten er avgrenset mot strandsonen og en nedlagt skjellsandfabrikk i sør, 
mot bratte bergvegger i øst og mot Selsvågvegen i vest. Berggrunnen består av granittisk gneis. I følge 

bonitetskart har hele området vært overflatedyrket.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten bærer preg av å ha vært slått tidligere, men 

er nå i bruk til beite og er derfor klassifisert som naturtypen naturbeitemark med utformingen frisk eller 
tørr, middels baserik eng (D0409). Grunntypen i NiN er svak-lågurtbeiteeng (T4-2.2). Kulturmarksenger 

er rødlistet som sårbare (VU) i Norge (Norderhaug & Johansen 2011). Dette gjelder beite- eller 

slåttemarker som ikke er oppdyrka.  
 
Artsmangfold: Guntveit (2003) registrerte i 2001 følgende arter i lokaliteten: Åkerveronika, bakke-

veronika, glattveronika, legeveronika, engsoleie, krypsoleie, kystgrisøre, smalkjempe, firkantperikum, 
blåkoll, blåklokke, tiriltunge, gjetertaske, vårskrinneblom, åkersvineblom, rødkløver, hvitkløver, ryllik, 

vanlig arve, tunarve, hanekam, hundekjeks, myrtistel, krattmjølke, stankstorkenebb, kystbergknapp, 

dvergsmyle, lodnefaks, kamgras, engsvingel, timotei, engreverumpe, hundegras, sølvbunke, engrapp, 
engkvein, raigras, englodnegras, tunrapp og harestarr. En del av artene ble gjenfunnet i 2014, men ikke 

vårskrinneblom, stankstorkenebb og åkersvineblom.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er nå i bruk til beite, og det er trolig lenge siden lokaliteten 

ble slått. De registrerte artene tyder på at det har vært lite gjødsling i lokaliteten.  
 
Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert.  
 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er del av et tradisjonelt kulturlandskap helt vest på Seløyna, 

som i mer eller mindre grad fortsatt er i hevd.   
 
Skjøtsel og hensyn: For at verdiene skal opprettholdes, bør beite opprettholdes.  
 
Verdivurdering: Guntveit (2003) gav lokaliteten en B-verdi. Lokaliteten oppnår middels vekt på 

størrelse og på tilstand. Ingen rødlistearter er registrert, og artsmangfoldet er relativt lavt, noe som gjør 
at lokaliteten får lav vekt på disse parameterne. På bakgrunn av dette vurderes en B-verdi å være riktig 

for denne lokaliteten.  

 

  

Figur 3. Naturbeitemark i Hanevika. 
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6 – Edelløvskog ved Hjelme 

Rik edelløvskog (F01) 

Figur 4 

Naturbase ID BN00012293 
 

Innledning: Lokaliteten er tidligere beskrevet av Guntveit (2003, lok. 101), og vurdert som viktig (B-

verdi) i forbindelse med førstegangskartleggingen av naturtyper i Øygarden. Lokaliteten er gitt en ny 

beskrivelse og avgrensing av Linn Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, på grunnlag av egen befaring 
den 5. september 2014. 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 sørvest for Hjelme kirke på Seløyna helt nord i 

Øygarden kommune. Lokaliteten er avgrenset mot dyrka mark på Hjelmo i nord og mot Hjelmevatnet i 
sør. Berggrunnen består av granittisk gneis og er fattig. Det meste av lokaliteten består av uproduktiv 

skog, men små partier med høy bonitet finnes i nordøstre del.   
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en rik edelløvskog med utformingen 

lågurt-eikeskog (F0101), som også er en rødlistet naturtype med status nær truet (NT). Lågurt-eikeskog 

(D2) og blåbær-edelløvskog (A1) dominerer i lokaliteten. Det finnes også et lite parti helt i øst med 
gråor-heggeskog (C3), som på grunn av størrelsen ikke er skilt ut som egen naturtype. Grunntyper i NiN 

er blåbærskog (T23-1), svak lågurtskog (T23-3) og storbregneskog (T23-8).  
 
Artsmangfold: Skogen har en nokså jevn fordeling av sommereik, hassel og osp, med innslag av rogn, 

bjørk og gråor. Langs en bergvegg i nordøst er det en god del storvokst osp. I fuktige partier, særlig i 
overgangen til tilgrensende sump i øst, er det mest gråor og ørevier. I partiene med lågurt-edelløvskog 

er krossved, tveskjeggveronika, legeveronika, liljekonvall, kusymre, knollerteknapp, fuglevikke, 

skogstorkenebb, hengeaks og skogfiol dominerende arter. I skogbunnen er det et tykt mosedekke med 

blant annet storkransmose (Rhytidiadelphus triquetrus). I fattigere partier dominerer typiske arter for 
blåbær-edelløvskog, som blåbær, vivendel, tyttebær, blokkebær, skogstjerne og skrubbær. I fuktigere 

partier er det innslag av sumphaukeskjegg, storfrytle, smyle, ormetelg, skogstorkenebb, stankstorkenebb 

og skogburkne. Epifyttfloraen er middels rik. På eik ble det registrert barkragg (Ramalina farinacea), 
Lepararia sp., grynporelav (Sticta limbata), gulband (Metzigeria furcata), muslinglav (Normandina 

pulchella), grå fargelav (Parmelia saxatilis), matteflette (Hypnum cupressiforme), matteblæremose 

(Frullania tamarisci), klubbebrunlav (Malanohalea exasperatula), vanlig smaragdlav (Lecidella 

eleachroma), Pertusaria pertusa, Lecanora sp. og skrubbenever (Lobaria scrobulata). På osp ble det 
registrert svært få arter, trærne var stort sett dekket av matteblæremose. På en mosedekt fuktig bergvegg 

ble det registrert saglommemose (Fissidens adianthoides), stripefoldmose (Diplophyllum albicans), 

kysttornemose (Mnium hornum), never-art (Peltigera sp.), kystkransmose (Phytidiadelphus loreus), 
knippegråmose (Racomitrium fasciculare) og lundmose-art (Brachythecium sp.).  
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Guntveit (2003) avgrenset opprinnelig en østre og vestre del, atskilt av 

kulturmark. I den østre delen er det foretatt en god del hogst, og det er svært sparsomme innslag av 

edelløvtrær. Det går også en sti gjennom lokaliteten fra Hjelme kirke og ned til strandsonen. I den vestre 
delen er det innslag av fremmede arter, men ellers er dette området lite preg av hogst og har en viss 

kontinuitet i tresjiktet. Derfor foreslås kun den vestre delen videreført som naturtype.   
 
Fremmede arter: Det finnes en del sitkagran helt sør i lokaliteten, og spredte forekomster av 

platanlønn.   
 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et åpent kystlandskap.  
 
Skjøtsel og hensyn: Forekomstene av platanlønn og sitkagran kan med fordel fjernes. Lokaliteten bør 

ellers få stå i fred.  
 
Verdivurdering: Guntveit (2003) gav lokaliteten en B-verdi. Lokaliteten får middels vekt på para-

meterne størrelse, artsmangfold, rødlistet naturtype, habitatkvalitet og påvirkning. Ingen rødlistearter er 
registrert, og lokaliteten har innslag av fremmede arter, som gir lav vekt på disse parameterne. På 

grunnlag av dette vurderes det som riktig å opprettholde B-verdi for denne lokaliteten.  
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Figur 4. Rik edelløvskog ved Hjelme.  

 

 

7 – Alvheimsvatnet nord 

Vannkantsamfunn (E12) 
Figur 5 

Naturbase-ID BN00012287 

 

Innledning: Lokaliteten er tidligere omtalt av Guntveit (2003, lok. 88) i forbindelse med førstegangs-
kartleggingen av naturtyper i Øygarden, da som rik kulturlandskapssjø med A-verdi. Etter kvalitets-

sikring av Fylkesmannen i Hordaland, er lokaliteten justert til B-verdi i Naturbasen. Rik kultur-

landskapssjø er ikke videreført som naturtype i utkast til nye fakta-ark i DN-håndbok 13. Lokaliteten 
har imidlertid flere velutviklede sumpområder, og de største områdene kvalifiserer til naturtypen 

vannkantsamfunn. Lokaliteten er på bakgrunn av dette delt inn i fem nye lokaliteter; Alvheimsvatnet 

nord, Alvheimsvatnet nordøst, Alvheimsvatnet midtre, Alvheimsvatnet sør og Alvheimsvatnet sørvest. 

Nye beskrivelser og avgrensinger er utarbeidet av Linn Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, på grunnlag 
av egen befaring den 5. september 2014. 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 helt nord i Alvheimsvatnet, en langstrakt innsjø 

vest på Alvøyna i Øygarden kommune. I vest grenser lokaliteten til privatbolig med plen ned til sumpen 
og i nord til Alvheimsvegen. I øst grenser lokaliteten til gjengroende beitemark. Berggrunnen er fattig.   
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er vannkantsamfunn med utforming 

elvesnelle-starrsump (E1203). Vegetasjonstyper er elvesnelle-starrsump (O3), langskuddvegetasjon 

(P1) og flytebladvegetasjon (P2). Grunntypen i NiN er helofyttsump (F7-5). 
 
Artsmangfold: De grunne vikene langs Alvheimsvatnet har en nokså lik artssammensetning. I 

overgangen mellom sump og fastmark er det vendelrot, myrhatt, sløke, ryllsiv, geitrams, sølvbunke, 
englodnegras, høymol, mjødurt og hundekjeks. Deretter følger oftest et belte med flaskestarr med 

innslag av krypsoleie, myrklegg, krypkvein, bekkeblom, myksivaks og myrmjølke. Myrhatt finnes det 

også en del av i denne sonen. I partier er det mye bukkeblad sammen med flaskestarr, men det finnes 
også partier der bukkeblad er fullstendig dominerende. Langskudd- og flytebladvegetasjon består av 

blant annet småblærerot, tusenblad, kantnøkkerose, vanlig tjønnaks og rusttjønnaks. Nordøst i 

lokaliteten grenser sumpen til gjengroende beitemark med innslag av flere kulturmarksarter. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er trolig påvirket av tilførsler fra bebyggelse i vest.    
 
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.    
 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et åpent kystlandskap.  
 
Skjøtsel og hensyn: Ingen skjøtselstiltak foreslås.  
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Verdivurdering: Guntveit (2003) gav lokaliteten en A-verdi, men da med en betydelig større 

avgrensing. Lokaliteten oppnår lav vekt på parameteren rødlistearter, og ellers middels vekt på 
artsmangfold, størrelse, påvirkning, stabilitet og hyppighet. På bakgrunn av dette får lokaliteten B-verdi.    
 

  

  

Figur 5. Elvesnelle-starrsumper i Alvheimsvatnet, avgrenset som fem lokaliteter med naturtypen vann-

kantsamfunn. Øverst: Alvheimsvatnet midtre (t.v.). Nederst: Alvheimsvatnet nord (t.v.) og Alvheims-
vatnet sørvest (t.h.). 

 

8 – Alvheimsvatnet nordøst 

Vannkantsamfunn (E12) 
Naturbase-ID BN00012287 

 

Innledning: Lokaliteten er tidligere omtalt av Guntveit (2003, lok. 88) i forbindelse med førstegangs-
kartleggingen av naturtyper i Øygarden, da som rik kulturlandskapssjø med A-verdi. Etter kvalitets-

sikring av Fylkesmannen i Hordaland, er lokaliteten justert til B-verdi i Naturbasen. Rik kultur-

landskapssjø er ikke videreført som naturtype i utkast til nye fakta-ark i DN-håndbok 13. Lokaliteten 

har imidlertid flere velutviklede sumpområder, og de største områdene kvalifiserer til naturtypen 
vannkantsamfunn. Lokaliteten er på bakgrunn av dette delt inn i fem nye lokaliteter; Alvheimsvatnet 

nord, Alvheimsvatnet nordøst, Alvheimsvatnet midtre, Alvheimsvatnet sør og Alvheimsvatnet sørvest. 

Nye beskrivelser og avgrensinger er utarbeidet av Linn Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, på grunnlag 
av egen befaring den 5. september 2014. 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 nordøst i Alvheimsvatnet, en langstrakt innsjø vest 

på Alvøyna i Øygarden kommune. I overgangen til fastmark i øst er det innmark og ung løvskog.  
Berggrunnen er fattig.   
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er vannkantsamfunn med utforming 

elvesnelle-starrsump (E1203). Vegetasjonstyper er elvesnelle-starrsump (O3), langskuddvegetasjon 
(P1) og flytebladvegetasjon (P2). Grunntypen i NiN er helofyttsump (F7-5).  
 
Artsmangfold: De grunne vikene langs Alvheimsvatnet har en nokså lik artssammensetning. I over-

gangen mellom sump og fastmark er det vendelrot, myrhatt, sløke, ryllsiv, geitrams, sølvbunke, eng-

lodnegras, høymol, mjødurt og hundekjeks. Deretter følger oftest et belte med flaskestarr med innslag 
av krypsoleie, myrklegg, krypkvein, bekkeblom, myksivaks og myrmjølke. Myrhatt finnes det også en 

del av i denne sonen. I partier er det mye bukkeblad sammen med flaskestarr. Langskudd- og 

flytebladvegetasjon består av blant annet småblærerot, tusenblad, kantnøkkerose, vanlig tjønnaks og 

rusttjønnaks.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er trolig påvirket av tilførsler fra bebyggelse i øst.    
 
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.    
 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et åpent kystlandskap.  
 
Skjøtsel og hensyn: Ingen skjøtselstiltak foreslås.  
 
Verdivurdering: Guntveit (2003) gav lokaliteten en A-verdi, men da med en betydelig større 

avgrensing. Lokaliteten oppnår lav vekt på parameteren rødlistearter, og ellers middels vekt på 
artsmangfold, størrelse, påvirkning, stabilitet og hyppighet. På bakgrunn av dette får lokaliteten B-verdi.     
 

9 – Alvheimsvatnet midtre 
Vannkantsamfunn (E12) 

Figur 5 

Naturbase-ID BN00012287 

 

Innledning: Lokaliteten er tidligere omtalt av Guntveit (2003, lok. 88) i forbindelse med førstegangs-

kartleggingen av naturtyper i Øygarden, da som rik kulturlandskapssjø med A-verdi. Etter kvalitets-

sikring av Fylkesmannen i Hordaland, er lokaliteten justert til B-verdi i Naturbasen. Rik kultur-
landskapssjø er ikke videreført som naturtype i utkast til nye fakta-ark i DN-håndbok 13. Lokaliteten 

har imidlertid flere velutviklede sumpområder, og de største områdene kvalifiserer til naturtypen 

vannkantsamfunn. Lokaliteten er på bakgrunn av dette delt inn i fem nye lokaliteter; Alvheimsvatnet 
nord, Alvheimsvatnet nordøst, Alvheimsvatnet midtre, Alvheimsvatnet sør og Alvheimsvatnet sørvest. 

Nye beskrivelser og avgrensinger er utarbeidet av Linn Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, på grunnlag 

av egen befaring den 5. september 2014. 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 avgrenset i et smalt parti i midtre del av Alvheims-
vatnet, en langstrakt innsjø vest på Alvøyna i Øygarden kommune. Lokaliteten er omgitt av kystlynghei, 

og det er ellers noe spredt fritidsbebyggelse i nærområdet. Berggrunnen er fattig.   
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er vannkantsamfunn med utforming 

elvesnelle-starrsump (E1203). Vegetasjonstyper er elvesnelle-starrsump (O3), langskuddvegetasjon 
(P1) og flytebladvegetasjon (P2). Grunntypen i NiN er helofyttsump (F7-5). 
 
Artsmangfold: De grunne vikene langs Alvheimsvatnet har en nokså lik artssammensetning. I over-

gangen mellom sump og fastmark er det vendelrot, myrhatt, sløke, ryllsiv, geitrams, sølvbunke, 

englodnegras, høymol, mjødurt og hundekjeks. Deretter følger oftest et belte med flaskestarr med 

innslag av krypsoleie, myrklegg, krypkvein, bekkeblom, myksivaks og myrmjølke. Myrhatt finnes det 
også en del av i denne sonen. I partier er det mye bukkeblad sammen med flaskestarr, men det finnes 

også partier der bukkeblad er fullstendig dominerende. Langskudd- og flytebladvegetasjon består av 

blant annet småblærerot, tusenblad, kantnøkkerose, vanlig tjønnaks og rusttjønnaks. Guntveit (2003) 
registrerte i 2001 store mengder skaftevjeblom (NT) i det grunne partiet mellom nordlige og sørlige del 

av vatnet, her kalt Alvheimsvatnet midtre. Dette området ble grundig undersøkt i 2014 uten å finne arten, 

men dessverre under litt dårlige forhold med høy vannstand i innsjøen. Vasshår-arter var det derimot 
mye av. Skaftevjeblom er, ifølge Artskart, dokumentert med belegg i Husvatnet (registrert som natur-
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typen rik kulturlandskapssjø), vel én km øst for Alvheimsvatnet. Bestander av skaftevjeblom kan variere 

mye fra år til år, og selv om den ikke ble registrert i 2014, kan det ikke utelukkes at arten forekommer i 
Alvheimsvatnet.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten har god tilstand. 
 
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.    
 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et åpent kystlandskap.  
 
Skjøtsel og hensyn: Ingen skjøtselstiltak foreslås.  
 
Verdivurdering: Guntveit (2003) gav lokaliteten en A-verdi, men da med en betydelig større 
avgrensing. Lokaliteten oppnår lav vekt på parameteren rødlistearter, og ellers middels vekt på 

artsmangfold, størrelse, påvirkning, stabilitet og hyppighet. På bakgrunn av dette får lokaliteten B-verdi.     
 

10 – Alvheimsvatnet sør 

Vannkantsamfunn (E12) 

Naturbase-ID BN00012287 

 

Innledning: Lokaliteten er tidligere omtalt av Guntveit (2003, lok. 88) i forbindelse med førstegangs-

kartleggingen av naturtyper i Øygarden, da som rik kulturlandskapssjø med A-verdi. Etter kvalitets-

sikring av Fylkesmannen i Hordaland, er lokaliteten justert til B-verdi i Naturbasen. Rik kultur-
landskapssjø er ikke videreført som naturtype i utkast til nye fakta-ark i DN-håndbok 13. Lokaliteten 

har imidlertid flere velutviklede sumpområder, og de største områdene kvalifiserer til naturtypen 

vannkantsamfunn. Lokaliteten er på bakgrunn av dette delt inn i fem nye lokaliteter; Alvheimsvatnet 
nord, Alvheimsvatnet nordøst, Alvheimsvatnet midtre, Alvheimsvatnet sør og Alvheimsvatnet sørvest. 

Nye beskrivelser og avgrensinger er utarbeidet av Linn Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, på grunnlag 

av egen befaring den 5. september 2014. 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 avgrenset sør i Alvheimsvatnet, en langstrakt innsjø 
vest på Alvøyna i Øygarden kommune. Lokaliteten er omgitt av kystlynghei, og det er ellers noe spredt 

fritidsbebyggelse i nærområdet. Berggrunnen er fattig.   
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er vannkantsamfunn med utforming 

elvesnelle-starrsump (E1203). Vegetasjonstyper er elvesnelle-starrsump (O3), langskuddvegetasjon 
(P1) og flytebladvegetasjon (P2). Grunntypen i NiN er helofyttsump (F7-5). 
 
Artsmangfold: De grunne vikene langs Alvheimsvatnet har en nokså lik artssammensetning. I 

overgangen mellom sump og fastmark er det vendelrot, myrhatt, sløke, ryllsiv, geitrams, sølvbunke, 

englodnegras, høymol, mjødurt og hundekjeks. Deretter følger oftest et belte med flaskestarr med 

innslag av krypsoleie, myrklegg, krypkvein, bekkeblom, myksivaks og myrmjølke. Myrhatt finnes det 
også en del av i denne sonen. I partier er det mye bukkeblad sammen med flaskestarr. Langskudd- og 

flytebladvegetasjon består av blant annet småblærerot, tusenblad, kantnøkkerose, vanlig tjønnaks og 

rusttjønnaks.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten har god tilstand. 
 
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.    
 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et åpent kystlandskap.  
 
Skjøtsel og hensyn: Ingen skjøtselstiltak foreslås.  
 
Verdivurdering: Guntveit (2003) gav lokaliteten en A-verdi, men da med en betydelig større 

avgrensing. Lokaliteten oppnår lav vekt på parameteren rødlistearter, og ellers middels vekt på 
artsmangfold, størrelse, påvirkning, stabilitet og hyppighet. På bakgrunn av dette får lokaliteten B-verdi.     
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11 – Alvheimsvatnet sørvest 

Vannkantsamfunn (E12) 
Figur 5 

Naturbase-ID BN00012287 

 
Innledning: Lokaliteten er tidligere omtalt av Guntveit (2003, lok. 88) i forbindelse med førstegangs-

kartleggingen av naturtyper i Øygarden, da som rik kulturlandskapssjø med A-verdi. Etter kvalitets-

sikring av Fylkesmannen i Hordaland, er lokaliteten justert til B-verdi i Naturbasen. Rik 
kulturlandskapssjø er ikke videreført som naturtype i utkast til nye fakta-ark i DN-håndbok 13. 

Lokaliteten har imidlertid flere velutviklede sumpområder, og de største områdene kvalifiserer til 

naturtypen vannkantsamfunn. Lokaliteten er på bakgrunn av dette delt inn i fem nye lokaliteter; 

Alvheimsvatnet nord, Alvheimsvatnet nordøst, Alvheimsvatnet midtre, Alvheimsvatnet sør og 
Alvheimsvatnet sørvest. Nye beskrivelser og avgrensinger er utarbeidet av Linn Eilertsen, Rådgivende 

Biologer AS, på grunnlag av egen befaring den 5. september 2014. 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 avgrenset sørvest i Alvheimsvatnet, en langstrakt 
innsjø vest på Alvøyna i Øygarden kommune. Lokaliteten er omgitt av kystlynghei, og det er ellers noe 

spredt fritidsbebyggelse i nærområdet. Berggrunnen er fattig.   
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er vannkantsamfunn med utforming 

elvesnelle-starrsump (E1203). Vegetasjonstyper er elvesnelle-starrsump (O3), langskuddvegetasjon 

(P1) og flytebladvegetasjon (P2). Grunntypen i NiN er helofyttsump (F7-5). 
 
Artsmangfold: De grunne vikene langs Alvheimsvatnet har en nokså lik artssammensetning. I 
overgangen mellom sump og fastmark er det vendelrot, myrhatt, sløke, ryllsiv, geitrams, sølvbunke, 

englodnegras, høymol, mjødurt og hundekjeks. Deretter følger oftest et belte med flaskestarr med 

innslag av krypsoleie, myrklegg, krypkvein, bekkeblom, myksivaks og myrmjølke. Myrhatt finnes det 
også en del av i denne sonen. I denne lokaliteten er bukkeblad relativt dominerende. Langskudd- og 

flytebladvegetasjon består av blant annet småblærerot, tusenblad, kantnøkkerose, vanlig tjønnaks og 

rusttjønnaks. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten har god tilstand. 
 
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.    
 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et åpent kystlandskap.  
 
Skjøtsel og hensyn: Ingen skjøtselstiltak foreslås.  
 
Verdivurdering: Guntveit (2003) gav lokaliteten en A-verdi, men da med en betydelig større 

avgrensing. Lokaliteten oppnår lav vekt på parameteren rødlistearter, og ellers middels vekt på 

artsmangfold, størrelse, påvirkning, stabilitet og hyppighet. På bakgrunn av dette får lokaliteten B-verdi.     
 

12 – Stølemyra sørvest 

Strandeng og strandsump (G05) 
Figur 6 

Naturbase-ID BN00012199 

 

Innledning: Lokaliteten er tidligere omtalt av Guntveit (2003, lok. 52) i forbindelse med førstegangs-
kartleggingen av naturtyper i Øygarden, da som et større kompleks av strandenger, brakkvannspoller og 

strandberg rundt gruntvannsområdet Stølemyra, med B-verdi. Lokaliteten ble delvis undersøkt, delt inn 

i flere enheter og gitt ny beskrivelse av Linn Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, i 2012 (Eilertsen & 
Ihlen 2014). Ole Kristian Spikkeland, også Rådgivende Biologer AS, undersøkte øvrige deler av 

lokaliteten den 2. oktober 2014. På grunnlag av dette er den opprinnelige lokaliteten delt inn i fire nye 

lokaliteter: Stølemyra sørvest, Stølemyra sør, Stølemyra sørøst og Stølemyra nordvest. Befaringene i 
2012 og 2014 ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, for å få oppdatert gamle lokalitets-

beskrivelser til ny mal i Naturbase. 
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Lokalisering og naturgrunnlag: Stølemyra er ingen myr, men et gruntvannsområde, som ligger vest 

for Blomvåg på Blomøyna i Øygarden kommune. I nordvest har Stølemyra et trangt utløp mot sjøen. 
Store deler av strandsonen består av berg, men i enkelte viker er det bløtbunnsområder med strandenger 

og strandsumper. Lokaliteten ligger lengst sørvest i gruntvannsområdet og er avgrenset av sjø og 

omkringliggende kystlynghei. Berggrunnen består av granittisk gneis. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er strandeng- og strandsump med 
utformingen seminaturlig strandeng (G0521). Øvre salteng (U5) er dominerende vegetasjonstype og 

grunntypen i NiN er også øvre salteng (S7-3). Strandeng er for øvrig en rødlistet naturtype vurdert som 

nær truet (NT) (Edvardsen 2011). Dette gjelder enger på strender med finmateriale som i stor grad er 

kulturpåvirket. Opphør av beite truer denne naturtypen. 
 
Artsmangfold: Strandenga bærer preg av beite og har derfor et større innslag av gras og urter enn de 
naturlige strandengene i nordlige deler av Stølemyra. Vanlige arter i Stølemyra sørvest er tiriltunge, 

tepperot, blåtopp, rødsvingel, geitsvingel, krypkvein og strandnellik. Ulike høymol- og sveve-arter 

finnes også. I overgangen mot sjø er saltsiv og fjæresivaks mer dominerende. I tillegg finnes blant annet 
småhavgras, strandkryp, saltbendel, taresaltgras, kystbergknapp, rødsvingel, skjørbuksurt, gåsemure, 

knopparve, strandkjempe, tangmelde, strandstjerne og fjæresauløk.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten beites av sau. I enga er det også spor etter brenning.  
 
Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert.   
 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et småkupert landskap som domineres av kystlyngheier 

i mer eller mindre hevd og spredt bebyggelse. 
 
Skjøtsel og hensyn: Ingen skjøtselstiltak foreslås, men beite er positivt for lokaliteten.   
 
Verdivurdering: Guntveit (2003) gav lokaliteten en B-verdi, med en betydelig større avgrensing. Med 

ny avgrensing er lokaliteten rundt 3 daa og oppnår middels vekt på størrelse. Innslaget av spesialiserte 
strandengarter er middels, og ingen rødlistearter er registrert. Naturtypen har lav vekt på sjeldenhet, høy 

vekt på tilstand og middels vekt på hevd. Dette tilsier at en B-verdi bør opprettholdes for denne 

lokaliteten, tross den nedjusterte avgrensingen.   

 
  

  

Figur 6. Strandenger i Stølemyra: Stølemyra nordvest (t.v.) og Stølemyra sørvest (t.h.).  

 

13 – Stølemyra sør 
Strandeng og strandsump (G05) 

Figur 7 

Naturbase-ID BN00012199 

 
Innledning: Lokaliteten er tidligere omtalt av Guntveit (2003, lok. 52) i forbindelse med førstegangs-

kartleggingen av naturtyper i Øygarden, da som et større kompleks av strandenger, brakkvannspoller og 

strandberg rundt gruntvannsområdet Stølemyra, med B-verdi. Lokaliteten ble delvis undersøkt, delt inn 
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i flere enheter og gitt ny beskrivelse av Linn Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, i 2012 (Eilertsen & 

Ihlen 2014). Ole Kristian Spikkeland, også Rådgivende Biologer AS, undersøkte øvrige deler av 
lokaliteten den 2. oktober 2014. På grunnlag av dette er den opprinnelige lokaliteten delt inn i fire nye 

lokaliteter: Stølemyra sørvest, Stølemyra sør, Stølemyra sørøst og Stølemyra nordvest. Befaringene i 

2012 og 2014 ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, for å få oppdatert gamle lokalitets-
beskrivelser til ny mal i Naturbase. 
 
Lokalisering og naturgrunnlag: Stølemyra er ingen myr, men et gruntvannsområde, som ligger vest 

for Blomvåg på Blomøyna i Øygarden kommune. I nordvest har Stølemyra et trangt utløp mot sjøen. 

Store deler av strandsonen består av berg, men i enkelte viker er det bløtbunnsområder med strandenger 

og strandsumper. Lokaliteten ligger sør i gruntvannsområdet og er avgrenset av sjø, blokkmark og 
omkringliggende kystlynghei. Berggrunnen består av granittisk gneis. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er strandeng- og strandsump med 

utformingen seminaturlig strandeng (G0521). Øvre salteng (U5) er dominerende vegetasjonstype og 

grunntypen i NiN er også øvre salteng (S7-3). Strandeng er for øvrig en rødlistet naturtype vurdert som 
nær truet (NT) (Edvardsen 2011). Dette gjelder enger på strender med finmateriale som i stor grad er 

kulturpåvirket. Opphør av beite truer denne naturtypen. 
 
Artsmangfold: Strandenga bærer preg av beite og har derfor et større innslag av gras og urter enn de 

naturlige strandengene i nordlige deler av Stølemyra. Vanlige arter i Stølemyra sør er høymol, sveve-

arter, tiriltunge, tepperot, blåtopp, rødsvingel, geitsvingel, krypkvein og strandnellik. I overgangen mot 
sjø er saltsiv og fjæresivaks mer dominerende. I tillegg finnes blant annet småhavgras, strandkryp, 

saltbendel, taresaltgras, rødsvingel, skjørbuksurt, knopparve, strandkjempe, tangmelde, strandstjerne og 

fjæresauløk.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten beites av sau og er lite påvirket av tekniske inngrep.  
 
Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert.  
 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et småkupert landskap som domineres av kystlyngheier 

i mer eller mindre hevd og spredt bebyggelse. 
 
Skjøtsel og hensyn: Ingen skjøtselstiltak foreslås, men beite er positivt for lokaliteten.   
 
Verdivurdering: Guntveit (2003) gav lokaliteten en B-verdi, men med en betydelig større avgrensing. 
Lokaliteten er rundt 2 daa og oppnår middels vekt på størrelse. Innslaget av spesialiserte strandengarter 

er middels, og ingen rødlistearter er registrert. Naturtypen har lav vekt på sjeldenhet, høy vekt på tilstand 

og middels vekt på hevd. Dette tilsier at en B-verdi bør opprettholdes for denne lokaliteten, tross den 
nedjusterte avgrensingen.   
 

14 – Stølemyra sørøst 

Strandeng og strandsump (G05) 
Figur 7 

Naturbase-ID BN00012199 

 
Innledning: Lokaliteten er tidligere omtalt av Guntveit (2003, lok. 52) i forbindelse med førstegangs-

kartleggingen av naturtyper i Øygarden, da som et større kompleks av strandenger, brakkvannspoller og 

strandberg rundt gruntvannsområdet Stølemyra, med B-verdi. Lokaliteten ble delvis undersøkt, delt inn 

i flere enheter og gitt ny beskrivelse av Linn Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, i 2012 (Eilertsen & 
Ihlen 2014). Ole Kristian Spikkeland, også Rådgivende Biologer AS, undersøkte øvrige deler av 

lokaliteten den 2. oktober 2014. På grunnlag av dette er den opprinnelige lokaliteten delt inn i fire nye 

lokaliteter: Stølemyra sørvest, Stølemyra sør, Stølemyra sørøst og Stølemyra nordvest. Befaringene i 
2012 og 2014 ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, for å få oppdatert gamle lokalitets-

beskrivelser til ny mal i Naturbase. 
 
Lokalisering og naturgrunnlag: Stølemyra er ingen myr, men et gruntvannsområde, som ligger vest 

for Blomvåg på Blomøyna i Øygarden kommune. I nordvest har Stølemyra et trangt utløp mot sjøen. 
Store deler av strandsonen består av berg, men i enkelte viker er det bløtbunnsområder med strandenger 
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og strandsumper. Lokaliteten ligger sørøst i gruntvannsområdet og er avgrenset av sjø og omkring-

liggende kystlynghei. Berggrunnen består av granittisk gneis. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er strandeng- og strandsump med 
utformingen seminaturlig strandeng (G0521). Vegetasjonstyper i lokaliteten er øvre salteng (U5) og 

brakkvannseng (U7). Grunntypene i NiN er øvre salteng (S7-3) og midtre brakkvasseng (S7-5). 

Strandeng er for øvrig en rødlistet naturtype vurdert som nær truet (NT) (Edvardsen 2011). Dette gjelder 
enger på strender med finmateriale som i stor grad er kulturpåvirket. Opphør av beite truer denne 

naturtypen. 
 
Artsmangfold: Strandenga bærer preg av beite og har derfor et større innslag av gras og urter enn 

strandenga i nordlige deler av Stølemyra. Vanlige arter i Stølemyra sørøst er høymol, klokkelyng, sveve-

arter, tiriltunge, tepperot, blåtopp, rødsvingel, geitsvingel, krypkvein, gulstarr, myrsauløk og 
strandnellik. I overgangen mot sjø er saltsiv og fjæresivaks mer dominerende og i tillegg finnes blant 

annet sumpsivaks, småhavgras, strandkryp, saltbendel, taresaltgras, rødsvingel, skjørbuksurt, 

knopparve, strandkjempe, tangmelde, strandstjerne og fjæresauløk.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten beites av storfe og er lite påvirket av tekniske inngrep. 
 
Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert. 
 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et småkupert landskap som domineres av kystlyngheier 

i mer eller mindre hevd og spredt bebyggelse. 
 
Skjøtsel og hensyn: Ingen skjøtselstiltak foreslås, men beite er positivt for lokaliteten.   
 
Verdivurdering: Guntveit (2003) gav lokaliteten en B-verdi, men med en betydelig større avgrensing. 
Lokaliteten er rundt 2,5 daa og oppnår middels vekt på størrelse. Innslaget av spesialiserte strandengarter 

er middels, og ingen rødlistearter er registrert. Naturtypen har lav vekt på sjeldenhet, høy vekt på tilstand 

og høy vekt på hevd. Dette tilsier at en B-verdi bør opprettholdes for denne lokaliteten.   
 

15 – Stølemyra nordvest     

Strandeng og strandsump (G05) 

Figur 6 
Naturbase-ID BN00012199 

 

Innledning: Lokaliteten er tidligere omtalt av Guntveit (2003, lok. 52) i forbindelse med førstegangs-
kartleggingen av naturtyper i Øygarden, da som et større kompleks av strandenger, brakkvannspoller og 

strandberg rundt gruntvannsområdet Stølemyra, med B-verdi. Lokaliteten ble delvis undersøkt, delt inn 

i flere enheter og gitt ny beskrivelse av Linn Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, i 2012 (Eilertsen & 

Ihlen 2014). Ole Kristian Spikkeland, også Rådgivende Biologer AS, undersøkte øvrige deler av 
lokaliteten den 2. oktober 2014. På grunnlag av dette er den opprinnelige lokaliteten delt inn i fire nye 

lokaliteter: Stølemyra sørvest, Stølemyra sør, Stølemyra sørøst og Stølemyra nordvest. Befaringene i 

2012 og 2014 ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, for å få oppdatert gamle lokalitets-
beskrivelser til ny mal i Naturbase. 
 
Lokalisering og naturgrunnlag: Stølemyra er ingen myr, men et gruntvannsområde, som ligger vest 

for Blomvåg på Blomøyna i Øygarden kommune. I nordvest har Stølemyra et trangt utløp mot sjøen. 

Store deler av strandsonen består av berg, men i enkelte viker er det bløtbunnsområder med strandenger 

og strandsumper. Lokaliteten ligger nordvest i gruntvannsområdet og er avgrenset av bilveg og sjø i øst, 
ellers av kystlynghei. Berggrunnen består av granittisk gneis. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er strandeng- og strandsump med 

utformingen naturlig strandeng (G0520). Øvre salteng med saltsivutforming (U5a) og brakkvannseng 

med fjæresivaks-utforming (U7a) er dominerende vegetasjonstyper. Grunntypene i NiN er øvre salteng 
(S7-3) og midtre brakkvasseng (S7-5). Strandeng er for øvrig en rødlistet naturtype vurdert som nær 

truet (NT) (Edvardsen 2011). Dette gjelder enger på strender med finmateriale som i stor grad er 

kulturpåvirket. Opphør av beite truer denne naturtypen. 
 
Artsmangfold: Saltsiv og fjæresivaks er dominerende arter i strandenga. Lokaliteten er noe påvirket av 
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ferskvann, og her er småsivaks, fjæresivaks, fjæresaltgras og rustsivaks vanlige arter. Andre registrerte 

arter er blant annet småhavgras, strandkryp, saltsiv, saltbendel, taresaltgras, krypkvein, rødsvingel, 
skjørbuksurt, knopparve, strandkjempe, strandnellik, kystbergknapp og vanlig dunkjevle. Nærmest 

sjøen er det stedvis mye tangmelde, strandstjerne og fjæresauløk.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er avskåret fra sjøen ved en vegfylling og får kun tilført 

sjøvann via et rør under vegen.  
 
Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 
 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et åpent kystlandskap som domineres av kystlyngheier 

og spredt bebyggelse.  
 
Skjøtsel og hensyn: Ingen skjøtselstiltak foreslås.  
 
Verdivurdering: Guntveit (2003) gav lokaliteten en B-verdi, men med en betydelig større avgrensing. 
Lokaliteten er rundt 2 daa og oppnår middels vekt på størrelse. Innslaget av spesialiserte strandengarter 

er middels, og ingen rødlistearter er registrert. Naturtypen har lav vekt på sjeldenhet, høy vekt på tilstand 

og middels vekt på hevd. Dette tilsier at en B-verdi bør opprettholdes for denne lokaliteten, tross den 
nedjusterte avgrensingen.   

 

  

Figur 7. Strandenger i Stølemyra sør (t.v.) og sørøst (t.h.).  

 

16 – Ostrhopen øst 

Strandeng og strandsump (G05) 
Figur 8 

Naturbase-ID BN00012193 

 
Innledning: Lokaliteten er tidligere omtalt av Guntveit (2003, lok. 25) i forbindelse med førstegangs-

kartleggingen av naturtyper i Øygarden, da som et langt større kompleks av sand-/grus-/steinstrender 

med A-verdi. Lokaliteten er innskrenket til kun å omfatte én mindre strandeng og strandsump i østre del 

av Ostrhopen, og gitt ny beskrivelse av Ole Kristian Spikkeland, Rådgivende Biologer AS, på grunnlag 
av egen befaring den 24. september 2014. 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 i østre del av Ostrhopen, på vestsiden av Toftøyna 

i Øygarden kommune. Strandsumpen ligger i en liten vik ved et bekkeutløp fra øst. Lokaliteten er 
avgrenset av en bratt, overhengende fjellvegg mot nord og av kystlynghei i sør. Mot øst ligger en del 

større rullesteiner.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er strandeng- og strandsump med 

utformingen strandsump (G0522). Dominerende vegetasjonstype er sumpstrand (U9) med høyvokste 

urter. Grunntype i NiN er øvre brakkvassfukteng (S7-2). Sumpsivaks danner et belte ytterst mot vannet. 
 
Artsmangfold: Guntveit (2003) registrerte blant annet strandrug, havsivaks, pollsivaks, fjæresivaks, 
vendelrot, klourt, strandvindel, harestarr, loppestarr, grønnstarr, strandnellik, strandbalderbrå, rød 
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jonsokblom, strandsmelle, strandarve, knopparve, kystarve, strandmelde, strandkjeks, engsnelle, 

fjæresauløk, nøstepiggknopp, småpiggknopp, skjørbuksurt, strandkjempe, vrangdå, høymol, skjold-
bærer og strandkryp i Ostrhopen. Det er uklart hvilke av disse artene som ble påvist på denne konkrete 

dellokaliteten helt øst i Ostrhopen, men i 2014 ble flere av disse artene registrert, foruten blant annet 

sumpsivaks, mjødurt, bekkestjerneblom, knappsiv, åkersnelle, myrhatt, gåsemure, dikevasshår, 
småvasshår, soleiehov, vendelrot, kystmaure, engkarse, engsyre, skogburkne.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning: En kraftledning krysser vestre del av lokaliteten. En bekk, som drenerer 

jordbruksområder, tilfører næringssalter. Det finnes lite søppel. 
 
Fremmede arter: Rynkerose og små eksemplarer av sitkagran ble registrert. 
 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et åpent kystlandskap, med spredt bebyggelse og noe 

landbruksvirksomhet. 
 
Skjøtsel og hensyn: Ingen skjøtselstiltak foreslås.  
 
Verdivurdering: Guntveit (2003) gav lokaliteten en A-verdi, men med en betydelig større avgrensing. 

Lokaliteten er rundt 1 daa og oppnår lav vekt på størrelse. Innslaget av spesialiserte sumpstrandarter er 
middels, og ingen rødlistearter er registrert. Naturtypen har middels vekt på sjeldenhet og høy vekt på 

tilstand. Dette tilsier at en C-verdi er mest riktig for denne lokaliteten. 

 

  

Figur 8. Strandsump med sumpsivaks lengst øst i Ostrhopen.  

 
17 – Søgardsvatnet 

Vannkantsamfunn (E12) 

Figur 9 
Naturbase-ID BN00012201 

 

Innledning: Lokaliteten er tidligere omtalt av Guntveit (2003, lok. 9) i forbindelse med førstegangs-
kartleggingen av naturtyper i Øygarden, da som rik kulturlandskapssjø med B-verdi. Lokaliteten er gitt 

en ny beskrivelse og avgrensing av Ole Kristian Spikkeland, Rådgivende Biologer AS, på grunnlag av 

egen befaring den 24. september 2014. Befaringen ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, 

for å få oppdatert gamle lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase.  
 
Lokalisering og naturgrunnlag: Søgardsvatnet ligger vest for Vik på Toftøyna i Øygarden kommune. 

I sør grenser lokaliteten til kulturmark under gjengroing, i vest til plantefelt med sitkagran og buskfuru, 
i øst til bratte berg med innslag av buskfuru, og i nord til løvskog og bestand av sitkagran. Berggrunnen 

består av granittisk gneis og er fattig. I nord inngår noe morenemateriale. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er vannkantsamfunn (E12) med utform-

ing elvesnelle-starrsump (E1203). Vegetasjonstypene er elvesnelle-starrsump (O3), langskudd-

vegetasjon (P1) og flytebladvegetasjon (P2). Grunntypen i NiN er helofyttsump (F7-5). 
 
Artsmangfold: Guntveit (2003) registrerte takrør, flaskestarr, hvit nøkkerose, gul nøkkerose, solei-
nøkkerose, vanlig tjønnaks, grastjønnaks, vasskrans, myrhatt, sumpmaure, skogburkne, smørtelg, 
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broddtelg, andemat, myrklegg, perlevintergrønn, hundekjeks, engkarse, bukkeblad, rødt hønsegras, 

lyssiv, bekkeblom, melkerot og myksivaks i lokaliteten. I 2014 ble også hesterumpe, kystbergknapp og 
engkarse registrert.   
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Nord i innsjøen ligger en gammel flytebrygge, og i sør finnes en liten 

bu. Under brattskrenten i øst er det dumpet tilfeldige sprengstein. Lokaliteten har trolig et visst tilsig av 

kloakk og næringssalt fra nord. Det går en sti, med klopper, i vest. Ellers har det i seinere tid blitt ryddet 
gater i takrørvegetasjonen både sør og nord for innsjøen i forbindelse med ornitologisk ringmerkings-

aktivitet. 
 
Fremmede arter: Det er plantet mye sitkagran og buskfuru rundt innsjøen, men i selve innsjøen er det 

ikke registrert fremmede arter.  
 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger ganske skjult i terrenget, omgitt av bratte bergvegger og 

forholdsvis tett vegetasjon.  
 
Skjøtsel og hensyn: Søgardsvatnet preges av gjengroing og tilsig av næringssalter. Enkelte steder rundt 
innsjøen bør det ryddes buskfuru og sitkagran. 
 
Verdivurdering: Guntveit (2003) gav lokaliteten en B-verdi. Lokaliteten oppnår lav vekt på para-

meterne rødlistearter og fremmede arter, og ellers middels vekt på artsmangfold, størrelse, påvirkning, 

stabilitet og hyppighet. På bakgrunn av dette vurderes en B-verdi som riktig for denne lokaliteten.   

 

  

Figur 9. Søgardsvatnet (t.v.) og parti av naturbeitemark ved Vågsnovi (t.h.) med utsikt til Rongesund 
bru.  

 

18 – Vågsnovi 
Naturbeitemark (D04) 

Figur 9 

Naturbase-ID BN00012210   
 

Innledning: Lokaliteten er tidligere omtalt av Guntveit (2003, lok. 30) i forbindelse med førstegangs-

kartleggingen av naturtyper i Øygarden, da som kalkrik eng med B-verdi. Lokaliteten er gitt en ny 

beskrivelse og avgrensing av Ole Kristian Spikkeland, Rådgivende Biologer AS, på grunnlag av egen 
befaring den 30. september 2014. 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 nord på Toftøyna i Øygarden kommune og er 

avgrenset av kommunal veg fra Torsvik til Kjøpmannsvågen i øst, boligområde i sør og Rongesundet i 
vest og nord. Nord for Vågsnovi ligger Hordaland Skjellsandtørkeri, som har påvirket lokaliteten med 

kalkstøv de siste 40 årene.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en naturbeitemark med utformingen 

frisk eller tørr, middels baserik eng (D0409). Grunntypen i NiN er lågurtbeiteeng (T4-3.2). 

Kulturmarksenger er rødlistet som sårbare (VU) i Norge hvis det dreier seg om beite- eller slåttemarker 
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som ikke er oppdyrket (Norderhaug & Johansen 2011).  
 
Artsmangfold: Guntveit (2003) registrerte blokkebær, røsslyng, krekling, gullris, grov nattfiol, brei-

flangre, marinøkkel, blåklokke, hundekjeks, stormaure, firkantperikum, blåknapp, hanekam, kjertel-
øyentrøst, marikåpe-art, krattmjølke, blåkoll, beitesveve, engfiol, engkarse, engsoleie, gjerdevikke, 

glattveronika, legeveronika, vårskrinneblom, lodnefaks, geitsvingel, dvergsmyle, gulaks, hengemispel, 

svensk asal og kjøttnype i lokaliteten. I 2014 ble også registrert blant annet: Havklipperagg (Ramalina 
cuspidata), tunsmåarve, høymol, vendelrot, engsyre, åkersvineblom, bråtestarr, lyssiv, blåtopp, mjødurt, 

sisselrot, stankstorkenebb, tepperot, kornstarr, vendelrot, sløke, smyle, ryllik, smalkjempe, løvetann, 

vanlig arve, rødkløver, tiriltunge, engrapp, hvitkløver, engsoleie, ormetelg, skogburkne, kystbergknapp, 

småsyre, rogn og einer. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning: I følge Guntveit (2003) var lokaliteten lite beitet da han foretok sine 
undersøkelser i 2001. Heller ikke i 2014 bar lokaliteten preg av å være nylig beitet. Det ligger noe søppel 

i lokaliteten, og en kraftlinje krysser den østlige delen av naturbeitemarka.  
 
Fremmede arter: Hengemispel, bulkemispel, platanlønn, svensk asal, buskfuru og sitkagran ble 

registrert. 
 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger ganske høyt og åpent i terrenget, omgitt av sjø i nord og 

vest og bebyggelse/dyrket mark i sør og øst.  
 
Skjøtsel og hensyn: For at verdiene skal opprettholdes, er det viktig at beite gjenopptas. Fremmedartene 
hengemispel, bulkemispel, platanlønn, svensk asal, buskfuru og sitkagran kan med fordel fjernes. 
 
Verdivurdering: Guntveit (2003) gav lokaliteten en B-verdi. Lokaliteten har middels vekt på størrelse 

og artsmangfold, og lav vekt på rødlistearter og tilstand. Lokaliteten preges av gjengroing og har innslag 

av flere fremmedarter. På bakgrunn av dette vurderes en C-verdi som riktig for denne lokaliteten. 

 
19 – Hildalsvatnet  

Vannkantsamfunn (E12) 
Figur 10 

Naturbase-ID BN00012284 

 
Innledning: Lokaliteten er tidligere omtalt av Guntveit (2003, lok. 76) i forbindelse med førstegangs-

kartleggingen av naturtyper i Øygarden, da som rik kulturlandskapssjø med B-verdi. Lokaliteten er gitt 

en ny beskrivelse og avgrensing av Ole Kristian Spikkeland, Rådgivende Biologer AS, på grunnlag av 

egen befaring den 30. september 2014. Befaringen ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, 
for å få oppdatert gamle lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase. 

 

Lokalisering og naturgrunnlag: Hildalsvatnet er en grunn innsjø på søre Oen på Ona i Øygarden 
kommune. Lokaliteten ligger nord for Kollsnesvegen og øst for riksvegen. I sør er det sand/grusbunn, 

og i nord mer næringsrik bunn med gytje og mudder. I nordvest er det sumper. Mot øst reiser det seg 

bratte bergvegger. Berggrunnen består av granittisk gneis og er fattig. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er vannkantsamfunn med utforming 

elvesnelle-starrsump E1203). Vegetasjonstyper er elvesnelle-starrsump (O3), langskuddvegetasjon (P1) 
og flytebladvegetasjon (P2). Grunntypen i NiN er helofyttsump (F7-5). 
 
Artsmangfold: Guntveit (2003) registrerte flaskestarr, skjoldblad (NT), botnegras, tjønngras, kant-

nøkkerose, vanleg tjønnaks, blåtopp, krypkvein, geitsvingel, sølvbunke, englodnegras, beitestarr, lyssiv, 

knappsiv, myrhatt, grøftesoleie, engsoleie, myrtistel, amerikamjølke, krypvier, blåknapp, småblærerot, 
duskull, rome og bukkeblad i lokaliteten. Rikelige mengder med skjoldblad ble gjenfunnet nordøst i 

Hildalsvatnet i 2014, sammen med blant annet torvull, myrsauløk, sumpsivaks, elvesnelle, åkersnelle, 

ryllsiv, bleikstarr, kornstarr, kysttjønnaks, englodnegras, blåtopp og mørkkongslys. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning: I øst er store steinmasser fylt ut i sumpen, ellers er lokaliteten uforstyrret.  
 
Fremmede arter: Bulkemispel ble registrert. 
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Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et åpent kystlandskap, med spredt bebyggelse. 
 
Skjøtsel og hensyn: Ingen skjøtselstiltak foreslås. 
 
Verdivurdering: Guntveit (2003) gav lokaliteten en B-verdi, og da med en noe større avgrensing. 

Lokaliteten oppnår lav vekt på parameteren rødlistearter, og ellers middels vekt på artsmangfold, 
størrelse, påvirkning, stabilitet og hyppighet. Dette tilsier at en B-verdi bør opprettholdes for denne 

lokaliteten. 

 

  

Figur 10. Hildalsvatnet, østre del, og skjoldblad (NT).  

 
 

NYE LOKALITETER 

 

Hanevika øst  

Naturbeitemark (D04) 
Figur 11 

Ny lokalitet 

 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Linn Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, på grunnlag av egen 

befaring den 5. september 2014. Befaringen ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, for å 

få oppdatert gamle lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase. Naturbeitemarken grenser til en annen 
naturtypelokalitet i Hanevika, opprinnelig registrert som naturbeitemark/skrotemark av Guntveit (2003, 

lok. 98).  
 
Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Søre Selsvågen og Hanevika, på Seløyna 

i Øygarden kommune. Berggrunnen består av amfibolitt. I følge bonitetskart er hele området 

innmarksbeite.   
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en naturbeitemark med utformingen 
fattig beite-eng (D0428). Vegetasjonstypen er frisk-fattigeng (G4) og grunntypen i NiN er 

kulturmarksrye (T4-1).  Kulturmarksenger er rødlistet som sårbare (VU) i Norge (Norderhaug & 

Johansen 2011). Dette gjelder beite- eller slåttemarker som ikke er oppdyrka.  
 
Artsmangfold: Artsmangfoldet i lokaliteten er ikke spesielt stort, men er likevel typisk for denne 

naturtypen. Lokaliteten bærer preg av gjengroing med oppslag av en god del einer, og det finnes også 
spredte oppslag av gran. Av andre arter ble det blant annet registrert røsslyng, blåbær, blokkebær, 

blåknapp, ryllik, engsoleie, tiriltunge, sølvbunke og myrtistel. I bunnsjiktet er det også en god del 

mosearter, som for eksempel etasjemose og kystkransmose. På bergrabber er det blant annet 
kystbergknapp. Det ble registrert få sopparter og ingen typiske beitemarkssopp. Dette skyldes først og 

fremst ugunstig tidspunkt for feltundersøkelser, og det kan ikke utelukkes at slike arter kan finnes i 

beitemarken. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten beites av storfe, men preges av noe gjengroing av einer og 
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treoppslag. Det er foretatt noe skjøtsel i form av hogst og brenning.   
 
Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert i selve beitemarken.   
 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er del av et større kulturlandskap helt vest på Seløyna, som 

fortsatt hevdes i ulik grad.   
 
Skjøtsel og hensyn: For at verdiene skal opprettholdes, er det viktig at storfebeitet fortsetter. 
Treoppslag, særlig av gran og furu, bør fjernes.     
 
Verdivurdering: Lokaliteten har middels vekt på størrelse og lav vekt på de øvrige parameterne 

artsmangfold, rødlistearter og tilstand. Lokaliteten preges av noe gjengroing, og ingen rødlistearter er 

registrert. På bakgrunn av dette får lokaliteten C-verdi.  

 

 

Figur 11. Naturbeitemark med preg av gjengroing i Hanevika. 

 

Bjønnbæret naturbeitemark 
Naturbeitemark (D04) 

Figur 12 

Ny lokalitet 
 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Linn Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, den 5. september 2014 

i forbindelse med kvalitetssikring av naturtyper i Øygarden, på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. 
Naturbeitemarken grenser til en beiteskog (Bjønnbæret).  
 
Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Søre Selsvågen og Hanevika, på Seløyna 
i Øygarden kommune. Lokaliteten ligger inntil en naturbeitemark og er avgrenset av bratte skrenter ned 

mot Selsvågen i sør. Berggrunnen består av granittisk gneis og er fattig. I følge bonitetskart er hele 

området innmarksbeite.   
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en naturbeitemark med utformingen 
fattig beite-eng (D0428). Vegetasjonstypen er frisk-fattigeng (G4) og grunntypen i NiN er 

kulturmarksrye (T4-1).  Kulturmarksenger er rødlistet som sårbare (VU) i Norge (Norderhaug & 

Johansen 2011). Dette gjelder beite- eller slåttemarker som ikke er oppdyrka.  
 
Artsmangfold: Artsmangfoldet i beitemarken er ikke spesielt stort. Det ble registrert vanlige arter som 

engsoleie, smalkjempe, tiriltunge, ryllik, rødkløver, hvitkløver, myrtistel, engsvingel, sølvbunke på 
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befaringen i september 2014. Det ble registrert få sopparter og ingen typiske beitemarkssopp. Dette 

skyldes først og fremst ugunstig tidspunkt for feltundersøkelser, og det kan ikke utelukkes at slike arter 
kan finnes i beitemarken. Trolig kan også flere karplanter bestemmes ved feltundersøkelser tidligere i 

vekstsesongen. En del einer finnes spredt i lokaliteten, og enkelte oppslag av rogn, bjørk og buskfuru. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er storfe på beite i lokaliteten. Dyra beiter over et større område, og 

partier har vært gjødslet. Naturbeitemarken er avgrenset slik at den kun omfatter områdene som i liten 
grad er gjødslet. 
 
Fremmede arter: Buskfuru er registrert i lokaliteten.   
 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er del av et større kulturlandskap helt vest på Seløyna, som med 
mosaikker av naturbeitemarker, slåttemarker og kystlyngheier i mer eller mindre hevd.  
 
Skjøtsel og hensyn: For at verdiene skal opprettholdes, er det viktig at marka fortsatt beites.  
 
Verdivurdering: Lokaliteten har middels vekt på størrelse og tilstand, og lav vekt på parameterne 

artsmangfold og rødlistearter. Lokaliteten preges av noe gjengroing. På bakgrunn av dette får lokaliteten 

C-verdi. 

 

Bjønnbæret hagemark 

Hagemark (D05) 

Figur 12 
Ny lokalitet 

 

Innledning: Lokaliteten er tidligere omtalt av Guntveit (2003, lok. 97) i forbindelse med førstegangs-
kartleggingen av naturtyper i Øygarden, da som naturtypen rik edelløvskog med utforming rikt 

hasselkratt. Hassel utgjør imidlertid bare et lite kratt på knappe 0,8 daa helt vest i den opprinnelige 

lokaliteten. Gjennom arbeidet med kvalitetssikring av naturtyper i Øygarden, er et parti av den 
opprinnelige lokaliteten avgrenset som naturtypen hagemark og er gitt en ny beskrivelse av Linn 

Eilertsen, Rådgivende Biologer AS. Kartleggingen ble gjort den 5. september 2014, på oppdrag fra 

Fylkesmannen i Hordaland, for å få oppdatert gamle lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase.  
 
Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Søre Selsvågen og Hanevika, på Seløyna 

i Øygarden kommune. Lokaliteten er avgrenset av bratte skrenter ned mot Selsvågen i sør og mot en 
naturbeitemark i nord. Berggrunnen består amfibolitt. I følge bonitetskart er hele området innmarksbeite. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en hagemark med utforming fattig 

hagemark med boreale løvtrær (D0514). Vegetasjonstypen er frisk-fattigeng (G4) og grunntypen i NiN 

er kulturmarksrye (T4-1).   
 
Artsmangfold: Osp dominerer i tresjiktet og i tillegg finnes en og annen rogn og bjørk. Feltsjiktet er 

grasdominert med mye sølvbunke og engkvein. I tillegg ble det blant annet registrert ryllik, løvetann, 

blåknapp og engsoleie. Skogen er lysåpen og ikke spesielt gammel. Epifyttfloraen er derfor svært fattig, 
og av arter på osp var den vanlige arten hjelmblæremose (Frullania dilatata) svært dominerende.   
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten beites av storfe.   
 
Fremmede arter: Ingen fremmede arter er registrert.  
 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er del av et kulturlandskap helt vest på Seløyna, og grenser til 
en naturbeitemark.    
 
Skjøtsel og hensyn: For at verdiene skal opprettholdes, er det viktig at storfebeitet opprettholdes.  
 
Verdivurdering: Lokaliteten er 7 daa, og oppnår middels vekt på størrelse og tilstand. Antall engarter 

er ikke spesielt stor, det er ikke registrert rødlistearter og grunntypevariasjonen er liten, slik at lokaliteten 

får lav vekt på disse parameterne. Lokaliteten blir beitet av storfe, grenser til en naturbeitemark og det 
er andre verdifulle kulturmarker i nærheten. På bakgrunn av dette får lokaliteten C-verdi.   
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Figur 12. Liten hagemark ved Bjønnbæret (t.v.) som grenser til naturbeitemark (t.h.).   

 

LOKALITETER SOM FORESLÅS TATT UT AV NATURBASE 

 

Dale 

Artsrik veikant (D03) 

Naturbase-ID BN00012234 

 

Lokaliteten ble først registrert av Guntveit (2003, lok 62) som naturtypen artsrik veikant med C-verdi. 
Lokaliteten utgjør ytterkanten av en oppdyrket slåtte-eng på østsiden av fylkesvegen i krysset 

Dal/Blomvåg. I tillegg er to grøntarealer mellom fylkesvegen og gang-sykkelveg inkludert i lokaliteten. 

De to grøntarealene var i 2014 dominert av skvallerkål (figur 13), og det ble kun registrert noen få andre 
arter, som ryllik, løvetann, hestehov og vanlig arve. Skvallerkål var også relativt dominerende i 

vegkanten inntil slåttemarka, men her var det en del flere gressarter og åkertistel. 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 13. Veikant ved Dale dominert av skvalderkål utgår som naturtype.   
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Dalsvågen 

Rik edelløvskog (F01) 
Naturbase-ID BN00012233 

 

Lokaliteten er tidligere beskrevet av Guntveit (2003, lok. 61) i forbindelse med første-
gangskartleggingen av naturtyper i Øygarden kommune, og vurdert som lokalt viktig (C-verdi). I 

lokaliteten er det foretatt en god del hogst for å sikre utsikt til privatboliger inntil lokaliteten, og rydding 

av kraftlinje. Lokaliteten er på grunn av disse inngrepene redusert fra 7 til knappe 3 daa. Skogen er 
forholdsvis ung, og det er lite død ved i lokaliteten. Enkelte forvilla hageplanter finnes i områdene 

nærmest bebyggelse (figur 14). 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 14. I Dalsvågen er det en liten edelløvskog mellom naustrekka og privatboliger ovenfor. I nord 

grenser lokaliteten til oppdyrka slåttemark (nærmest til høyre i bildet).    
 

 

Vestre Sturevågen 

Naturbeitemark (D04) 

Naturbase-ID BN00012290 
 

Lokaliteten ble først registrert av Guntveit (2003, lok. 93) med B-verdi. I følge grunneier har det ikke 

vært beitet på lokaliteten over 30 år (jf. intervju av Guntveit i 2001/2002). Lokaliteten består i dag av 

lynghei under gjengroing (figur 15). Røsslyng og einer dominerer i feltsjiktet og flere av artene registrert 
av Guntveit (2003) ble ikke gjenfunnet under feltarbeidet, bl.a. kattefot, kystgrisøre og følblom. 

Lokaliteten kvalifiserer ikke til naturbeitemark, og siden den ikke er i hevd og heller ikke har vært hevdet 

på 40 år, er det også vanskelig å klassifisere den som kystlynghei. Fjeldstad (2008) foreslo å endre 
lokaliteten til artsrik vegkant, uten å begrunne det noe nærmere. Vårt forslag er å fjerne lokaliteten fra 

Naturbase.  

 

Gulltona 

Naturbeitemark (D04)  

Naturbase-ID BN00012188 

 
Lokaliteten ble først registrert av Guntveit (2003, lok. 77) med B-verdi og kvalitetssikret i 2007 av 

Fjeldstad (2008). Lokaliteten er en liten lyngkledd haug (figur 15) sør for Stølevatnet som avgrenses av 
et bratt stup mot vest og av dyrka mark i øst. Guntveit (2003) skriver at bakkesøte ble funnet på flere 
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steder i lokaliteten i 1987, mens det i 2001 kun ble registrert 40-50 blomstrende individer innenfor noen 

få m². Det er trolig engbakkesøte (NT) det er snakk om, men det er uklart hvor i lokaliteten arten er 
registrert. Forekomsten er ikke tilgjengelig i Artskart, og den ble heller ikke gjenfunnet under 

feltarbeidet den 5. september 2014. Fjeldstad (2008) skriver svært kort i sin rapport at naturtypen 

anbefales endret til kystlynghei under gjengroing, med B-verdi. Lokaliteten er i stor grad lyngdekt, har 
store oppslag av furu og einer, beites ikke og holdes heller ikke i hevd ved brenning e.l. Lokaliteten er 

kun 5 daa og oppnår heller ikke terskelverdi for størrelse. På bakgrunn av dette foreslås lokaliteten tatt 

ut av Naturbase.  
 

Krossnesbukta/Geitneset 

Kantkratt (B02) 

Naturbase-ID BN00012197 
 

Lokaliteten ble først registrert av Guntveit (2003, lok. 79) med B-verdi. Avgrensingen omfatter en nord-

sørgående bergvegg langs en grusveg som går fra fritidsbolig og ned til båtkai i Krossnesbukta. Ifølge 
Guntveit var det i 2000 mye hassel og nyperoser langs bergveggen, samt innslag av en del lokalt 

interessante arter som prikkperikum, sanikkel, storblåfjær, bleikstarr og teiebær. På befaringen den 5. 

september 2014 hadde sitkagran overtatt det meste av lokaliteten (figur 15). Det stod fortsatt noe hassel 

i bakkant av grantrærne, men for å ivareta lokaliteten må det gjøres omfattende hogst. Det var også en 
god del forvilla hageplanter i sørlige del av området. Lokaliteten foreslås tatt ut fra Naturbase på 

bakgrunn av omfattende fremmedartsinnslag.  

 

 
 

 

  

Figur 15. Øverst: Lynghei under gjengroing i Vestre Sturevågen (t.v.) og i Gulltona (t.h.). Nederst: 

Kantkratt med sitkagran (t.v.) og liten nedbørsmyr (t.h.), begge ved Krossnesbukta. 
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Myr sør for Krossnesbukta 

Kystmyr (A08) 
Naturbase-ID BN00012196 

Lokaliteten ble først registrert av Guntveit (2003, lok. 80) som naturtypen kystmyr (A11) med C-verdi. 

Lokaliteten er svært liten (figur 15), knappe 3 daa, og oppfyller ikke kriteriet for naturtypen. Kystmyrer 
i sørboreal og mellomboreal vegetasjonssone må være over 5 daa for å registreres som naturtype. På 

bakgrunn av dette foreslås lokaliteten fjernet fra Naturbase. 

 

Eide 

Sørvendte berg og rasmarker (B01) 

Naturbase-ID BN000122444 

Lokaliteten ble først registrert av Guntveit (2003, lok. 84) som naturtypen sørvendte berg og rasmarker 
med B-verdi, og består av en bratt sørvendt bergvegg nær strandsona ved Eide, med grov ur i nedkant 

(figur 16). I forslaget til ny DN-håndbok er sørvendte berg og rasmarker erstattet av andre naturtyper 

som rik berglendt mark (B14) og ur og rasmark (B10), og lokaliteten ved Eide er vanskelig å plassere i 
noen av disse. Guntveit (2003) har registrert en god del karplanter tilknyttet lokaliteten, men under 

befaringen den 5. september 2014 ble de fleste artene gjenfunnet i overgangen mellom ura og strandenga 

den grenser til. Av kalkkrevende arter registrerte Guntveit kun murburkne. Hverken murburkne eller 

svartburkne ble gjenfunnet i 2014, og på bergveggene ble det generelt registrert få arter. I tillegg til 
bregner og urter i ura, har lokaliteten store innslag av einer og treslag som osp, hassel og sitkagran. Selv 

om man antar at murburkne finnes i lokaliteten, er dette for få kalkkrevende arter til at naturtypen kan 

klassifiseres som noen av utformingene innen rik berglendt mark eller ur og rasmark. På bakgrunn av 
dette foreslås lokaliteten fjernet fra Naturbase.  

 

 

Figur 16. Bergvegg ved Eide som foreslås tatt ut av Naturbase.   
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Hjelme, fukteng 

Slåttemark (D01) 
Naturbase-ID BN00012294 

 

Lokaliteten ble først registrert av Guntveit (2003, lok 102) som naturtypen fukteng (slåttemark) med B-
verdi. Lokaliteten består av et sumpparti i overgangen mellom kulturmark vest for Hjelme kirke og 

strandsona (figur 17). Guntveit (2003) registrerte en del karplanter i 2000, og en god del av disse ble 

gjenfunnet i 2014. Mjødurt dominerer imidlertid i enga, og en del av artene Guntveit registrerte er mer 
vanlige i tilgrensende skog og finnes kun spredt i sumppartiet. Guntveit (2003) inkluderte den 

tilgrensende oppdyrka slåttemarka i sin avgrensing, men på befaringen i 2014 var denne tydelig gjødslet 

og uten særlig biologisk verdi. Det er høyst tvilsomt om sumppartiet nedenfor marka har vært slått. 

Lokaliteten kvalifiserer ikke til naturtypen slåttemark og foreslås tatt ut av Naturbase.  

 

 

Figur 17. Fuktig eng ved Hjelme som foreslås tatt ut av Naturbase.   
 

Ormhilleren friluftsområde 

Grus og steinstrender (G04) 
Naturbase-ID BN00012267 

 

Lokaliteten ble først registrert av Guntveit (2003, lok. 27) som naturtypen sand-/grus-/steinstrender med 

B-verdi. Avgrensingen omfatter en lun vik, og en tilliggende brakkvannspoll, på sørenden av Rongøyna. 
Området er mye brukt og tilrettelagt for friluftsliv, blant annet er det lagt ut skjellsand. Guntveit (2003) 

registrerte en del karplanter i 2002, og mange av disse ble gjenfunnet i 2014. På grunn av påvirkninger 

er kun stranda lengst nordøst i Ormhilleren noenlunde intakt grus- og steinstrand. Arealet av denne 
lokaliteten er for lite til å utgjøre en egen naturtype (figur 18). Det samme er tilfelle med en strandeng 

og strandsump i tilknytning til brakkvannspollen sør i Ormhilleren. På bakgrunn av dette foreslås 

lokaliteten fjernet fra Naturbase.  
 

Indre Kvernepollen 

Strandeng og strandsump (G05) 

Naturbase-ID BN00012282 
 

Lokaliteten ble først registrert av Guntveit (2003, lok. 75) med C-verdi. Den består av to-tre mindre 
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grusstrender nord i Kvernepollen på Ona, og er beskrevet som to separate delområder. Guntveit (2003) 

refererer funn av flere strandplantearter, deriblant skjoldblad (NT), som også ble gjenfunnet i 2014. 
Arealene med strandeng og strandsump er beskjedne innenfor begge delområdene (figur 17). I tillegg 

har det nordlige delområdet en uheldig avgrensning mot Kollsnesvegen i sør. Arealet av strandeng og 

strandsump er for lite i begge delområdene til å utgjøre en egen naturtype. På bakgrunn av dette foreslås 
lokaliteten fjernet fra Naturbase.  

 

  

  

Figur 18. Øverst: Indre Kvernepollen.  Nederst: Ormhilleren.  

 

Ovågen 

Rik edelløvskog (F01) 

Naturbase-ID BN00012285 
 

Lokaliteten ble først registrert av Guntveit (2003, lok. 78) med B-verdi. Den er beskrevet som to separate 

delområder med forekomst av lågurt-hasselkratt, henholdsvis vest og øst for innmarka som strekker seg 

nordover i dalføret fra Ovågen på Ona. Guntveit (2003) registrerte en god del karplanter i Ovågen, men 
flere av artene er tilknyttet tilliggende ospeskog og strandsone, og ikke hasselkrattet. De fleste artene 

ble gjenfunnet i 2014. Da ble også epifyttfloraen på hassel og osp undersøkt, uten at spesielle arter ble 

notert. Den største forekomsten av lågurt-hasselkratt finnes nederst i den vestvendte skråningen. En stor 
del av arealet som Guntveit avgrenset, er dominert av osp. I tillegg opptrer mye sitkagran i nordlige del 

av lokaliteten (figur 19). Denne skogen var delvis stormfelt, og uthogd, i 2014. Det gjenstående arealet 

med sammenhengende lågurt-hasselkratt er for lite til å utgjøre en egen naturtype. På bakgrunn av dette 

foreslås lokaliteten fjernet fra Naturbase.  
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Figur 19. Mye sitkagran nord i Ovågen.  



 

Rådgivende Biologer AS Rapport 2041 
37 

VIDERE KARTLEGGING 

 

Erfaringene fra kvalitetssikringen i 2013 og 2014 er at det bør gjennomføres egne undersøkelser av 
kulturmark i Øygarden kommune. Det vurderes å være potensial for ytterligere funn av naturbeite-

marker spesielt, men også andre kulturmarkstyper. Blant annet bør kulturmarksområdene vest på 

Seløyna og på Herdlevær undersøkes.   
 

I tillegg er det områder som trolig er mindre undersøkt enn andre, for eksempel øyene i skjærgården 

man kun kommer til med båt. Disse kan med fordel undersøkes, og man bør da prioritere de større øyene 

på vestsiden av Øygarden.  
 

Smågardsvatnet på Herdlevær (Naturbase-ID BN00012283), først kartlagt av Guntveit (2003) som 

naturtypen brakkvannspoll med A-verdi, ble undersøkt i 2014 og det ble ikke registrert strandeng- og 
strandsump (G05) eller vannkantsamfunn (E12) i lokaliteten som var store nok til å utgjøre egne kart-

leggingsenheter. Funn av stilkvasshår (VU) indikerer imidlertid at denne lokaliteten kan tilsvare den 

nye naturtypen brakkvannsjø (E18), som Marit Mjelde (NINA) har utarbeidet utkast til fakta-ark for. 

Mjelde skriver i utkastet til fakta-ark at biologiske forhold i denne naturtypen er lite kjent, og både 
vannvegetasjon og bunndyr bør kartlegges, i tillegg til at det bør tas vannprøver. Smågardsvatnet bør 

derfor inngå i et eget kartleggingsprosjekt, der man prøver ut metodikken for denne naturtypen. 

Lokaliteten foreslås dermed ikke fjernet fra Naturbase i denne omgang, men det er heller ikke utarbeidet 
nytt fakta-ark for Smågardsvatnet, siden usikkerheten når det gjelder både naturtype og verdisetting er 

relativt stor.  
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VEDLEGG 

 

Vedlegg 1. Avgrensinger av kvalitetssikrede og kartlagte lokaliteter i Øygarden 2014 

Vedlagt er enkle kart som viser endringer i avgrensing som følge av kvalitetssikring og/eller kartlegging 

av nye lokaliteter i 2014. Grønne flater er nye avgrensinger, mens lilla linjer markerer gamle avgrens-

inger i Naturbase. Rødlistefunn er markert med rødt punkt.  
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Vedlegg 2. Rødlistearter registrert i Øygarden 2014.   

Norsk navn Vitenskapelig navn Rødlistekategori  Lokalitet UTM 32 N, WGS84 

Skjoldblad Hydrocotyle vulgaris NT (nær truet) Ormhilleren 275967 6713301 

Skjoldblad Hydrocotyle vulgaris NT (nær truet) Ostrhopen 276593 6710908 

Skjoldblad Hydrocotyle vulgaris NT (nær truet) Indre Kvernepollen 272716 6721276 

Skjoldblad Hydrocotyle vulgaris NT (nær truet) Hildalsvatnet 273114 6721684 

Stilkvasshår  Callitriche brutia VU (sårbar) Smågardsvatnet 270210 6721975 

 
 


