
 

 

 

Fattig boreonemoral regnskog  

på østsiden av Lygrespollen 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
R 
A 
P 
P 
O 
R 
T 

 
  

      Rådgivende Biologer AS   2064 

     



 
  

 



Rådgivende Biologer AS  
 

 

RAPPORTENS TITTEL: 

Fattig boreonemoral regnskog på østsiden av Lygrespollen. 

FORFATTER: 

Per Gerhard Ihlen 

OPPDRAGSGIVER: 

Fylkesmannen i Hordaland, miljøvern og klimaavdelinga 

OPPDRAGET GITT: ARBEIDET UTFØRT: RAPPORT DATO: 

Sommeren 2014 2014-2015 4. mai 2015 

RAPPORT NR: ANTALL SIDER: ISBN NR: 

2064 19 978-82-8308-171-8 

EMNEORD: 

- Biologisk mangfold 

- Skog 

- Naturtyper 

- Vern 

- Vegetasjon 

- Kryptogamer 

- Lav 

- Moser 

 

RÅDGIVENDE BIOLOGER AS 

Bredsgården, Bryggen, N-5003 Bergen 
Foretaksnummer 843667082-mva 

Internett: www.radgivende-biologer.no E-post: post@radgivende-biologer.no 

Telefon: 55 31 02 78 Telefaks: 55 31 62 75 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Forsidefoto: Hassel mellom blokker sørøst for Bjørkhaugane (lok. 52). 

 

http://www.radgivende-biologer.no/
mailto:post@radgivende-biologer.no


 
Rådgivende Biologer AS Rapport 2064 4 

FORORD 

 

 
På oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, har Rådgivende Biologer AS kartlagt boreonemoral 

regnskog på østsiden av Lygrespollen i Fusa kommune i Hordaland. Arbeidet er utført i forbindelse 

med et forslag til faggrunnlag for kystfuruskog i Norge.  
 

Takk til Olav Overvoll (Fylkesmannen i Hordaland) og Hans H. Blom (Norsk institutt for skog og 

landskap) for viktige bidrag til artsregistreringene og for nyttige kommentarer til rapporten. Linn 

Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, har utarbeidet oversiktskartet.  
 

Rådgivende Biologer AS takker Fylkesmannen i Hordaland for oppdraget. 

 
Bergen 4. mai 2015 
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SAMMENDRAG 

 
Ihlen, P. G. 2015.  

Fattig boreonemoral regnskog på østsiden av Lygrespollen.  
Rådgivende Biologer AS, rapport 2064, 19 sider, ISBN 978-82-8308-171-8. 

 

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

utført kartlegging av fattig boreonemoral regnskog på østsiden av Lygrespollen i Fusa kommune i 
Hordaland. Åtte lokaliteter var på forhånd plukket for kartlegging, på grunnlag av topografiske kart og 

flyfoto. Etter feltkartleggingen ble sju av disse vurdert som fattig boreonemoral regnskog, men en ble 

vurdert som skogsbekkekløft. Feltarbeidet ble utført sommeren og høsten 2014.  
 

Av de syv kartlagte områdene, var det en fattig boreonemoral regnskog med både blåbærskog (T23-1) 

og lyngfuktskog (T23-16). Blåbærskog (T23-1) / blåbærfuktskog (T23-16) er vanlige i de fleste 

lokalitetene, men resten av de undersøkte områdene har også rikere skogsmark som svak lågurtskog 
(T23-3) og småbregneskog (T23-2). Den gjennomsnittlige størrelsen på lokalitetene er 12 daa. 

 

Lokalitetene er knyttet til nordvendte skrenter. De nordvendte bergveggene og treslag som rogn og 
hassel, er de viktigste substratene for kryptogamer i de undersøkte lokalitetene. Lokalitet 3 med 

blåbærskog (T23-1) og lyngfuktskog (T23-16), har et lavere artsmangfold enn de andre områdene. Av 

de syv kartlagte lokalitetene med fattig boreonemoral regnskog, ble fire vurdert som lokalt viktige (C-
verdi) og tre som viktige (B-verdi).  

 

Gul pærelav (Pyrenula occidentalis, NT), ble funnet på hassel og/eller rogn i alle lokalitetene. I tillegg 

ble det registrert en forekomst av Pachyphiale carneola (VU) på hassel, en av kysttettemose 
(Molendoa wahrburgii, VU) på vått og rikt berg, en av kystskriftlav (Graphis elegans, VU) på rogn og 

en av hasselrurlav (Thelotrema suecicum, NT) på rogn. På den sistnevnte lokaliteten vokser det også 

noe barlind (VU). Ask (NT) ble funnet på tre lokaliteter. Det ble også funnet flere fuktighetskrevende 
og kalkkrevende arter. 

 

Fire lokaliteter har langstrakte og store bergvegger eller inneholder mange bergvegger, og har derfor 
fått høy vekt. Alle de undersøkte områdene har fått lav vekt på skogtilstand fordi de fleste skogene her 

trolig er yngre og at det bare er mindre områder med eldre skog. I tillegg er det flere steder plantet 

gran. Ingen styvingstrær ble registrert. 
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INNLEDNING 

 
Skoger med dominans av furu er vanlige langs Norges kyst. Disse har gjerne fått betegnelsen 

«kystfuruskog», men siden dette er et vidt begrep, har det vært behov for en tydeligere avklaring av 

denne naturtypen. Kystfuruskog er av Miljødirektoratet foreslått utredet som utvalgt naturtype etter 
naturmangfoldloven. Det har også vært behov for å utrede om det finnes spesielt verdifulle miljøer 

eller utforminger i denne type skoger som bør vurderes som utvalgte naturtyper. Ansvaret for å 

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

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

definert slik: «Kystfuruskog er furudominert skog som vokser innenfor sterkt oseanisk og klart 
oseanisk bioklimatisk seksjon i Norge». Det er skilt ut seks identifiserbare utforminger av kystfuruskog 

som samtidig kunne tenkes å være aktuelle som utvalgte naturtyper. 

 

1. Purpurlyngfuruskog 
2. Fattig boreonemoral regnskog 

3. Boreal fururegnskog 

4. Lågurtfuruskog og kalkfuruskog 
5. Olivinfuruskog 

6. Gammel kystfuruskog 

 

Av disse blir nr. 2 – fattig boreonemoral regnskog – anbefalt videreført som utvalgt naturtype i denne 
omgang, og det blir jobbet videre med kartlegging av utbredelse og forekomst av denne naturtypen.  

 

I forbindelse med arbeidet med utkast til faggrunnlag, har det blitt gjennomført flere undersøkelser. I 
2012 ble det gjennomført prøvekartlegging av kystfuruskog i Sogn og Fjordane (Hofton & Høitomt 

2013) og Hordaland (Flynn & Gaarder 2012 og Ihlen & Blom 2013) og i 2013 ble tilsvarende 

undersøkelser utført i Vest-Agder (Ihlen 2014) og flere områder i Hordaland (Ihlen & Eilertsen 2014, 
Flynn m.fl. 2014). I disse undersøkelsene ble det bl.a. fokusert på metodeutvikling for identifikasjon 

av fattig boreonemoral regnskog. Arbeidet er videreført i 2013 og 2014 med kartlegginger i Rogaland, 

Hordaland og Sogn og Fjordane og Rogaland (Flynn mfl. 2014, Hofton & Høitomt 2014).  

 
Basert på erfaringene fra flere av prosjektene nevnt ovenfor, og fra tidligere undersøkelser i ARKO-

prosjektet, virket arealer øst for Lygrespollen i Fusa kommune lovende for fattig, boreonemoral 

regnskog. Ved hjelp av topografiske kart og flyfoto valgte Fylkesmannen i Hordaland ut åtte 
potensielle lokaliteter i dette området. Etter utført feltarbeid ble syv av lokalitetene videreført som 

fattig, boreonemoral regnskog, mens én lokalitet ble klassifisert som skogsbekkekløft. 

 
 

DATAGRUNNLAG OG METODE 

 

 

GENERELT 

De undersøkte lokalitetene ligger øst for Lygrespollen. De med fattig boreonemoral regnskog ligger i 

Fusa kommune og den med skogsbekkekløft ligger i Kvinnherad kommune. Feltarbeidet ble utført i 

perioden juni til oktober 2014, under gode værforhold. Flere av artene ble bestemt i felt, men 

vanskelige arter ble samlet inn for undersøkelser med mikroskop. Enkelte innsamlinger er belagt ved 
Universitetsmuseet i Bergen, avdeling for naturhistorie. Under feltarbeidet ble GPS benyttet for både 

spor- og punktavgrensninger. Ved digitalisering av kartene ble også flyfoto benyttet, sammen med 

detaljerte topografiske kart, for å få en mest mulig nøyaktig avgrensning av lokalitetene. 
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NATURGRUNNLAGET 

De undersøkte lokalitetene ligger i boreonemoral- og delvis i sørboreal vegetasjonssone (Moen 1998) 

og innenfor sterkt oseanisk bioklimatisk seksjon under regionale økokliner i NiN (Bakkestuen mfl. 
2009). Dette innebærer at klimaet er karakterisert av mye nedbør, milde vintrer og fuktige og relativt 

varme somrer. Alle de undersøkte områdene er nordvest-, nord- eller nordøstvendte og ligger i et 

småkupert landskap. Områdene har hovedsakelig kalkrik berggrunn som veksler mellom 
fyllitt/glimmerskifer og grønnstein/amfibolitt. I det undersøkte området er det mye bart fjell, mest i 

form av vertikale bergvegger, og løsmassene består mest av forvitringsmateriale. De undersøkte 

områdene har både uproduktiv skog og noen med middels bonitet.   

 
 

KUNNSKAPSGRUNNLAGET 

Naturtyper etter DN-håndbok 13 (2007) ble kartlagt i Fusa av Bratli (2003) med supplerende 

undersøkelser av Holtan (2012). I tillegg er det, i forbindelse med undersøkelser av edellauvskog, 
kartlagt et område nordøst for Austefjord (Blindheim 2012). Det må også nevnes at det i forbindelse 

med ARKO-prosjektet, har blitt kartlagt flere lokaliteter på Hatledalsåsen, rett sør for områdene 

undersøkt her. Det finnes registreringer av en del vanlige karplanter i Artsdatabankens Artskart fra 

lokalitet 78.   
 

 

METODE 

Lokalitetsbeskrivelsene og verdisetting følger instrukser gitt av Miljødirektoratet. Rødlistestatus følger 
Norsk rødliste for arter 2010 (Kålås mfl. 2010). 

 

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

mosearter som indikatorarter. I denne undersøkelsen er verdisettingskriteriene i det nye faktaarket for 
regnskog til de reviderte naturtypebeskrivelsene benyttet (faktaark av Geir Gaarder datert 11. juni 

2014) for regnskogene. Parameterne for verdisettingen av regnskog er artsmangfold, størrelse, 

topografi og lokalklima, skogtilstand (TS), styvingstrær (KT-4) og sjiktning (SJ). Det må presiseres at 
alderen er gitt i TS og at SJ ifølge faktaarket er relevant å vektlegge i boreal regnskog med gran. 

Sistnevnte er derfor med i vurderingene, men ikke detaljert beskrevet. For skogsbekkekløften er 

faktaarket utarbeidet av Tom H. Hofton (datert 30. mai 2014) benyttet. Vegetasjonstyper notert i felt 
etter inndelingen i Fremstad (1997), men er i ettertid tilpasset grunntypene i hovedtypen 

fastmarksskogsmark (T23) i NiN-systemet.  
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RESULTATER OG DISKUSJON 

 

Naturtypebeskrivelser og artsregistreringer er gitt nedenfor. Her er de viktigste resultatene fra 
kartleggingen sammenfattet og diskutert. I tabell 1 er det gitt en oversikt over de ulike 

skogsmarkstypene som dominerer i lokalitetene, og lokalitetenes areal og verdi.  
 

Tabell 1. Dominerende skogsmarkstyper etter NiN, og areal og verdi, i de undersøkte lokalitetene. 
T23-1 = blåbærskog, T23-2 = småbregneskog, T23-3 = svak lågurtskog, T23-6 = blåbærfuktskog og 
T23-16 = lyngfuktskog. Arealet er oppgitt i daa.  

Nr.  Lokalitetsnavn Grunntyper av fastmarksskogsmark Areal Verdi 

1 Skardahølen T23-1/T23-6, T23-3 og T23-16 6,8 C 
2 Sørøst for Bjørkhaugane T23-3 2,2 C 

3 Ved Austefjorden T23-1 og T23-16 25,8 C 

4 Langedalen T23-1/T23-6 og T23-3 29,0 B 
5 Heia T23-1/T23-6, T23-2 og T23-3 5,0 C 

6 Nordøst for Fosså T23-1/T23-6 og T23-3 8,6 B 

7 Øst for Gråurvika T23-1/T23-6, T23-2 og T23-3 9,8 B 

8 Nordsiden av Solåsen T23-2 og T23-3 3,3 C 

 

 

Lokalitet 1 er en skogsbekkekløft og resten er fattig boreonemoral regnskog. Av de med fattig 
boreonemoral regnskog, har den ved Austefjorden (lokalitet 3) både blåbærskog og lyngfuktskog 

(T23-16). Med unntak av lokalitetene 2 og 8, finnes blåbærskog (T23-1) / blåbærfuktskog (T23-16) i 

alle lokalitetene, men de har også store områder med rikere skogsmark som svak lågurtskog (T23-3) 

og småbregneskog (T23-2). Den gjennomsnittlige størrelsen på lokalitetene er 12 daa, den minste er 
2,2 daa og den største er på 29 daa. 

 

Lokalitetene er alle knyttet til mer eller mindre nordvendte områder. De nordvendte bergveggene og 
treslag som rogn og hassel, er de viktigste substratene for kryptogamer i de undersøkte lokalitetene. 

Lokalitet 3, med blåbærskog (T23-1) og lyngfuktskog (T23-16), har et lavere artsmangfold enn de 

andre områdene. 

 
Av de syv kartlagte lokalitetene er fire vurdert som lokalt viktige (C-verdi) og tre er vurdert som 

viktige (B-verdi). En av de viktigste grunnene til den jevnt over lave verdisettingen, var at det ble 

registrert få rødlistearter. Gul pærelav (Pyrenula occidentalis, NT), på hassel og/eller rogn, ble funnet i 
alle lokalitetene. Dette er den klart vanligste rødlistearten i området. Av andre rødlista kryptogamer 

ble det funnet Pachyphiale carneola (VU) på hassel (lokalitet 2), kysttettemose (Molendoa 

wahrburgii, VU) på vått og rikt berg (lokalitet 6), kystskriftlav (Graphis elegans, VU) på rogn 
(lokalitet 7) og hasselrurlav (Thelotrema suecicum, NT) på rogn (lokalitet 8). På den sistnevnte 

lokaliteten vokser det også noe barlind (VU), og ask (NT) ble funnet på lokalitetene 2, 4 og 8. Ellers er 

det et karakteristisk trekk ved kryptogamfloraen her at det er en del regnskogsarter og kalkkrevende 

arter. 
 

Andre parametere som er viktig for verdisettingen av denne type skog er topografi og lokalklima, 

skogtilstand, og forekomst av styvingstrær. Lokalitetene 4, 6, 7 og 8 har langstrakte og store 
bergvegger eller inneholder mange bergvegger, og har derfor fått høy vekt på topografi og lokalklima. 

Alle de undersøkte områdene har fått lav vekt på skogtilstand fordi de fleste skogene her trolig er unge 

og at det bare er mindre områder med eldre skog. I tillegg er det flere steder plantet gran. Ingen 
styvingstrær ble registrert. 
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Figur 1. De kartlagte naturtypelokalitetene på østsiden av Lygrespollen. Nummereringen henviser til 
beskrivelsene og til tabell 1. 
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LOKALITETENE  

 

1 - SKARDAHØLEN 

Geografisk sentralpunkt: UTMEUREF89 32 V 323653 6663156 

Areal: 6,8 daa 

 
Innledning: Lokaliteten ble undersøkt av Hans H. Blom (Norsk institutt for skog og landskap), Per G. 

Ihlen (Rådgivende Biologer AS) og Olav Overvoll (Fylkesmannen i Hordaland), den 6.10.2014, i 

forbindelse med kartlegging av regnskog øst for Lygrespollen, på oppdrag fra Fylkesmannen i 
Hordaland. Lokaliteten var på forhånd utpekt som et potensielt regnskogsmiljø, ut fra topografi og 

beliggenhet. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Kvinnherad kommune, ved Skardahølen, ca. 1 

km nordvest for Fosså og på sørsiden av Fossaelva, øst for Lygrespollen. Bekken i bunnen av kløfta 

møter Fossaelva mellom de to nederste tjernene i vassdraget. Naturtypen er nordvestvendt og omfatter 

det elvenære miljøet fra ca. 30 til 120 m o.h. Lokaliteten er i hovedsak topografisk avgrenset. Nederst 
grenser den mot en liten, elveslette dominert av gråor. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt 

og med innsalg av ryolitt, mest i øvre del. Dette er for det meste rike bergarter som avgir bra med 

plantenæringsstoffer. Løsmassene består for det meste av bart fjell stedvis med tynt dekke. Flere steder 
langs elveløpet er det relativt store, vertikale bergvegger, og i selve elveløpet er det mye stein og en 

del mindre blokker. Det meste av skogen er på impediment, men det finnes også partier med noe 

høyere bonitet. 
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en skogsbekkekløft, utforming 

kystbekkekløft. Svak lågurtskog (T23-3) finnes spredt i nedre del av lokaliteten, opp til omtrent 

høydekote 80 m. Herfra og oppover er det mest blåbærskog (T23-1) / blåbærfuktskog (T23-6). På 
åsryggene langs bekkekløften dominerer skrinn lyngfuktskog (T23-16) med furu. Det er ingen 

velutviklede fossesprøytsoner på lokaliteten. 

 
Artsmangfold: I området med lågurtmark i skogsbekkekløftens nedre del, er det mye gråor, samt noe 

bjørk og rogn. Av arter fra feltsjiktet kan nevnes mjødurt og myrfiol. I områdene med blåbærmark er 

det dominans av bjørk, med litt innslag av furu, gråor, hassel og rogn. I tillegg til vanlige 

blåbærskogsarter, er det en del blåtopp og noe blåknapp her. Av arter i busksjiktet kan nevnes einer, 
kristtorn og krossved.  

 

På berg i og ved elveløpet kan nevnes bekkelundmose (Sciuro-hypnum plumosum) og buttgråmose 
(Racomitrium aciculare). På de tørrere delene av blokkene nær elva finnes en del kystpute (Cladonia 

subcervicornis), skjoldsaltlav (Stereocaulon vesuvianum), kystlommemose (Fissidens dubius) og 

stivlommemose (Fissidens osmundoides). På bergveggene nær elveløpet vokser bl.a. hinnebregne og 
fjellmarikåpe enkelte steder. Av moser på bergvegger kan nevnes gullhårmose (Breutelia chrysocoma) 

– i mengder, musehalemose (Isothecium myosuroides var. brachythecioides), klovemose 

(Harpalejeunea molleri) og kystperlemose (Lejeunea patens). De to sistnevnte vokser rikelig på 

skyggefulle berg nederst på østsiden av elva. Epifyttfloraen i bekkekløften er relativ artsfattig. Av 
registrerte arter kan nevnes Arthopyrenia analepta, Mycoporum antecellens og gul pærelav (Pyrenula 

occidentalis, NT-2010) på rogn, og dvergperlemose (Microlejeunea ulicina) på bjørk. Det mest 

interessante funnet var en rik forekomst av Arthothelium lirellans på en hassel inntil en bergvegg 
omtrent ved høydekote 80 m.  

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypen er intakt, men skogen er trolig relativ ung, og det er lite 
død ved her. Stedvis er feltsjiktet grassdominert og ser også ut til å ha vært beitet.  

 

Fremmede arter: Ingen registrert.   
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Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå tekniske inngrep. Det er ingen 

umiddelbare trusler mot lokaliteten. Teoretiske trusler kan være redusert vannføring, og hogst og 
arealinngrep som kan endre artsmangfoldet.  

 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en del av et større og kupert skoglandskap dominert av 
furu. Det finnes flere mindre, nord- og nordvestvendte kløfter i området, men disse er uten permanent 

vannføring.  

 
Verdibegrunnelse: Skogsbekkekløften har innslag av rik berggrunn, men er relativt liten. Flere 

fuktkrevende arter ble funnet her, men de fleste er vanlige. En art er rødlistet NT-2010, men også 

denne er lokalt vanlig. Det mest interessante var funnet av Arthothelium lirellans som er en lite kjent 

art, men trolig relativt sjelden, og trolig er knyttet til regnskogsmiljøer. Basert på forslaget til faktaark 
for skogsbekkekløfter utarbeidet av Tom H. Hofton (datert 30. mai 2014), gir lokaliteten middels vekt 

på topografi og lav vekt på skogtilstand, bekkekløftnaturtyper, urørthet, rikhet og artsmangfold. Etter 

en samlet vurdering blir lokaliteten vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

2 – SØRØST FOR BJØRKHAUGANE 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 323622 6664238 

Areal: 2,2 daa 

 
Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 26. 

august 2014. I tillegg ble det utført en supplerende kartlegging av sammen med Hans H. Blom og Olav 

Overvoll 6. oktober 2014. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland.  
 

Lokalisering og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger sørøst for Bjørkhaugane, og øst for Lygrespollen i 

Fusa kommune i Hordaland. Lokaliteten er nordvestvendt og er hovedsakelig avgrenset mot en lang 

og vertikal bergvegg, og mot enkelte granplantefelt. Nedenfor bergveggen er det en bekk. 
Berggrunnen består av grønstein og amfibolitt. Løsmassene nedenfor bergveggen består for det meste 

av forvitringsmateriale. Enkelte blokker finnes også. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en fattig boreonemoral regnskog. Av 

grunntypene i NiN-systemet dominerer svak lågurtskog (T23-3).  

 
Artsmangfold. Gråor, hassel og rogn dominerer i tresjiktet på de lavereliggende stedene i lokaliteten, 

og furu finnes mest i de øvre områdene. Noe ask (NT) og krossved ble også registrert. På bergveggene 

nær bekken finnes arter som skortejuvmose (Anoectangium aestivum), gullhårsmose (Breutelia 

chrysocoma), kammose (Ctenidium molluscum), krusfellmose (Neckea crispa), putevrimose (Tortella 
tortuosa) og bergfrue og grønnburkne. Av registrerte epifytter kan nevnes gul pærelav (Pyrenula 

occidentalis, NT) på hassel og rogn og Arthonia ilicina og Pachyphiale carneola (VU) på hassel. 

 
Bruk, tilstand og påvirkning. Områdene dominert av hassel, mellom bekken og bergveggen, er 

intakte. Utenfor her er det er utført noe hogst og flere steder er det plantet gran. Skogen er for det 

meste ung (TS-2) og bare enkelte deler av skogen har trær som trolig er noe eldre (TS-3).  
 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten er en del av et større og småkupert fjordlandskap som veksler 
mellom åpne og skogdekte områder, der furu dominerer, og der rik boreonemoral regnskog ofte 

forekommer spredt i nordvendte lisider, skråninger og ved bergvegger.  

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

Forekomstene av gran innenfor avgrenset område kan fjernes. 
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Verdisetting. Basert på forslaget til verdisetting gitt i faktaarket utarbeidet av Geir Gaarder (datert 11. 

juni 2014), får lokaliteten lav vekt på artsmangfold, størrelse, skogtilstand og styvingstrær og middels 
vekt på topografi og lokalklima og sjiktning. På bakgrunn av dette er verdien vurdert til lokalt viktig 

(C-verdi).  

 

3 – VED AUSTEFJORDEN 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 323927 6665275 

Areal: 25,8 daa 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 26. 
august 2014. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. 

 

Lokalisering og naturgrunnlag. Det kartlagte området er rett øst for Austefjorden i Lygrespollen i 
Fusa kommune. I nedre del er lokaliteten hovedsakelig avgrenset på mot et granplantefelt. 

Berggrunnen består av fyllitt og glimmerskifter og det er for det meste et tynt løsmassedekke og bart 

fjell i det meste av lokaliteten. Enkelte bergvegger finnes også.  
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en fattig boreonemoral regnskog. Av 

grunntypene i NiN-systemet er både blåbærskog (T23-1) og lyngfuktskog (T23-16) vanlige.  

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

busksjiktet finnes einer, samt spredte forekomster av trollhegg og krossved. Røsslyng, og delvis 

klokkelyng, dominerer i feltsjiktet i lyngfuktskogen, mens for eksempel blåbær, blåtopp og smyle 
finnes i blåbærskogen. Enkelte rikere partier med for eksempel hvitbladtistel finnes også. Inne i 

mellom er det store forekomster av gullhårsmose (Breutelia chrysocoma) og storstylte (Bazzania 

trilobata) i bunnsjiktet. På de få bergveggene i området ble det bare registrert enkelte arter som 

gullhårsmose, kammose (Ctenidium molluscum), krusfellmose (Neckea crispa), putevrimose (Tortella 
tortuosa) og grønnburkne. På lauvtrærne nær disse ble regnskogsartene dvergperlemose 

(Microlejeunea ulicina) og gul pærelav (Pyrenula occidentalis, NT) registrert på henholdsvis bjørk og 

rogn. Vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum) ble også funnet på rogn.   
 

Bruk, tilstand og påvirkning. Det har trolig foregått noe hogst her tidligere. Dette er indikert ved at 

deler av området består av unge trær (TS-2) med omtrent samme størrelse. Bare enkelte steder ser den 
ut til å være eldre (TS-3).  

 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 
Del av helhetlig landskap. Lokaliteten utgjør en liten del av et større skoglandskap dominert av furu, 

der det også er åpne myrområder. Både fattig og rik boreonemoral regnskog finnes i nordvendte lier i 

skogsområdene.  
 

Skjøtsel og hensyn. Det er ikke store naturverdier i lokaliteten, så plukkhogst kan gjennomføres med 

unntak av de skogsdekte områdene nær bergveggen, der det ikke bør hogges.   
 

Verdisetting. Basert på forslaget til verdisetting gitt i faktaarket utarbeidet av Geir Gaarder (datert 11. 

juni 2014), får lokaliteten høy vekt på størrelse, lav vekt på artsmangfold, skogtilstand, styvingstrær og 

sjiktning og middels vekt på topografi og lokalklima. På bakgrunn av dette er verdien vurdert til lokalt 
viktig (C-verdi).  
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4 – LANGEDALEN 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 322468 6662206 

Areal: 29,0 daa 

 
Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 25. 

august 2014. Oppdragsgiver var Fylkesmannen i Hordaland.  

 
Lokalisering og naturgrunnlag. Det kartlagte området ligger i Langedalen, rett sør for Solstad og øst 

for Lygrespollen i Fusa kommune. Den er nordvestvendt og berggrunnen består av fyllitt og 

glimmerskifer i den sørlige delen og grønnstein og amfibolitt i den nordlige. Det er noe bart fjell i 
lokaliteten, mest i form av mange bergvegger. Løsmassene består for det meste av 

forvitringsmateriale. Noen små bekker renner gjennom det avgrensa området. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en fattig boreonemoral regnskog. Av 
grunntyper etter NiN-systemet dominerer blåbærskog (T23-1) / blåbærfuktskog (T23-6) og det er bare 

enkelte partier med svak lågurtskog (T23-3).  

 
Artsmangfold. Furu og bjørk dominerer i øvre del og gråor dominerer i nedre del av lokaliteten. Arter 

som ask (NT), gråor og rogn finnes også. I blåbærskogen finnes vanlige arter i feltsjiktet og i 

lågurtskogen ble arter som junkerbregne, kranskonvall, krossved, myske, sanikkel og smørtelg 
registrert. På bergveggene vokser arter som skortejuvmose (Anoectangium aestivum), gullhårsmose 

(Breutelia chrysocoma), kammose (Ctenidium molluscum), krusfellmose (Neckea crispa), 

åregrønnever (Peltigera leucophlebia), putevrimose (Tortella tortuosa), grønnburkne og hinnebregne. 

Sistnevnte ble funnet nær en bekk.  
 

Epifyttfloraen er middels rik med arter som kattefotlav (Felipes leucopellaea) på bjørk, Naetrocymbe 

punctiformis på ask, vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum) og gul pærelav (Pyrenula occidentalis, NT) 
på hassel og rogn. Sistnevnte ble også registrert på ask. Arthothelium lirellans ble funnet på bjørk og 

på delvis nedbrutt rognebark. Videre ble Anisomeridium ranunculosporum og vanlig skriftlav 

(Graphis scripta) registrert på ask, Mycoporum antecellens på hassel og Micarea alabastrites på furu.  

 
Bruk, tilstand og påvirkning. Det er noe uklart hvor mye hogst det har vært utført her tidligere, men 

det ser i ut til at det har vært utført noe plukkhogst her tidligere. Skogen er for det meste ung (TS-2).  

 
Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten utgjør en liten del av et større skoglandskap dominert av furu, 
der det også er små innsjøer og åpne myrområder. Både fattig og rik boreonemoral regnskog finnes i 

nordvendte lier i skogsområdene rundt lokaliteten.  

 

Skjøtsel og hensyn. Det beste for naturverdiene er å unngå hogst (noe plukkhogst kan foregå) og å 
hindre at gran etablerer seg.    

 

Verdisetting. Basert på forslaget til verdisetting gitt i fakta-arket utarbeidet av Geir Gaarder (datert 
11. juni 2014), får lokaliteten høy vekt på størrelse, topografi og lokalklima, middels vekt sjiktning og 

lav vekt på skogtilstand og styvingstrær. Når det gjelder artsmangfold, så trekker forekomstene av den 

sjeldne arten Arthothelium lirellans vekten opp til middels. På bakgrunn av dette er verdien under tvil 
vurdert til viktig (B-verdi). 
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Figur 2. Hassel mellom blokker sørøst for Bjørkhaugane (t.v.) og blåbærskog med dominans av bjørk 

i Langedalen (t.h.). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

5 – HEIA 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 322187 6662204 
Areal: 5,0 daa 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 17. 
juni og 25. august 2014. Oppdragsgiver var Fylkesmannen i Hordaland.  

 

Lokalisering og naturgrunnlag. Heia ligger rett sør for Solstad og øst for Lygrespollen i Fusa 

kommune. Lokaliteten er nordvendt og nordvestvendt og berggrunnen består av fyllitt og 
glimmerskifer. Det er flere bergvegger her og løsmassene består for det meste av forvitringsmateriale.  

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en fattig boreonemoral regnskog. Etter 
NiN-systemet dominerer blåbærskog (T23-1) / blåbærfuktskog (T23-6) og med innslag av svak 

lågurtskog (T23-3) og småbregneskog (T23-2). 

 
Artsmangfold. Furu dominerer og det er rikelig med bjørk, rogn, svartor og hassel. Einer finnes mest i 

lokalitetens nedre del. På blåbærmark finnes vanlige arter, og i skråningene inn mot bergveggene er 

det spredte områder med lågurtskog med arter som hvitbladtistel, junkerbregne, krossved, myske, 

stankstorknebb, teiebær, vivendel og storkransemose. På bergveggene vokser flere kalkkrevende arter 
som skortejuvmose (Anoectangium aestivum), gullhårsmose (Breutelia chrysocoma), kammose 

(Ctenidium molluscum), puteplanmose (Distichum capillaceum), saglommemose (Fissidens 

adianthoides), glansperlemose (Lejeunea cavifolia), krusfellmose (Neckea crispa), åregrønnever 
(Peltigera leucophlebia), putevrimose (Tortella tortuosa), grønnburkne og hinnebregne.  

 

Av epifytter kan nevnes kattefotlav (Felipes leucopellaea) og gammelgranlav (Lecanactis abietina) på 

bjørk, vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum) på rogn, gul pærelav (Pyrenula occidentalis, NT) og 
Arthonia ilicina på hassel.   

 

Bruk, tilstand og påvirkning. Det har trolig vært utført noe hogst her tidligere. Skogen er for det 
meste ung (TS-2) og bare enkelte deler av den er eldre (TS-3).  

 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  
 

Del av helhetlig landskap. Lokaliteten utgjør en liten del av et større skoglandskap dominert av furu, 

der det også er små innsjøer og åpne myrområder. Både fattig og rik boreonemoral regnskog finnes i 

nordvendte lier i skogsområdene rundt lokaliteten. 
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Skjøtsel og hensyn. Det beste for naturverdiene er å unngå flatehogst (noe plukkhogst kan foregå) og 
å hindre at gran etablerer seg.    

 

Verdisetting. Basert på forslaget til verdisetting gitt i fakta-arket utarbeidet av Geir Gaarder (datert 
11. juni 2014), får lokaliteten lav vekt på artsmangfold, skogtilstand og styvingstrær og middels vekt 

på størrelse, topografi og lokalklima. På bakgrunn av dette vurderes verdien til lokalt viktig (C-verdi). 

 

6 – NORDØST FOR FOSSÅ 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 323169 6663139 
Areal: 8,6 daa 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 
sammen med Hans H. Blom og Olav Overvoll 6. oktober 2014. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra 

Fylkesmannen i Hordaland.  

 
Lokalisering og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger nordøst for Fosså og øst for Lygrespollen i Fusa 

kommune.  Lokaliteten ligger mellom en bergvegg og et fuktig sig nedenfor. I nordøst er lokaliteten 

avgrenset mot et område med blåbærskog med dominans furu. I den nordøstre delen også mot et større 

myrområde. Lokaliteten er nordvestvendt og berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt. Det er en 
langstrakt bergvegg her og løsmassene nedenfor den består for det meste av forvitringsmateriale. 

Enkelte blokker finnes også. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en fattig boreonemoral regnskog. Av 

skogstyper etter NiN-systemet dominerer svak lågurtskog (T23-3) i skråningene nedenfor 

bergveggene. I den nordøstlige delen av lokaliteten, er det mest blåbærskog (T23-1) / blåbærfuktskog 

(T23-6). 
 

Artsmangfold. I de øverste områdene med lågurtskog er det mest bjørk, gråor, hassel og rogn. Av 

arter fra feltsjiktet kan nevnes bringebær, hvitbladtistel, markjordbær, myske og trollbær. I nedre del 
av lokaliteten, der det er noe fuktigere, dominerer gråor i tresjiktet. I dette området ble ullmose 

(Trichocolea tomentella) registrert i fuktige sig på bakken. I området i nordøst med blåbærmark 

dominerer furu og bjørk.  
 

Det mest karakteristiske med floraen her er forekomstene av kalkkrevende arter på bergveggene. Av 

vanlige arter kan nevnes kammose (Ctenidium molluscum), puteplanmose (Distichum capillaceum), 

krusfellmose (Neckera crispa), rødhøstmose (Orthothecium rufescens), putevrimose (Tortella 
tortuosa), grønnburkne, murburkne og taggbregne. Sjeldnere artsfunn var de av Entosthodon obtusus i 

små sprekker i berget og kysttettemose (Molendoa wahrburgii, VU), som det ble registrert ca. 10 til 15 

tuver av på vått og rikt berg. Det må også nevnes et funn av Oxystegus cf. hibernicus på fuktig berg, 
men denne arten er foreløpig ikke offisielt publisert for Norge. Av andre artsregistreringer på 

bergvegger herfra kan nevnes fettmose (Aneura pinguis), gullhårsmose (Breutelia chrysocoma), 

åregrønnever (Peltigera leucophlebia) og bergfrue.  
 

Av epifytter ble det registrert gul pærelav (Pyrenula occidentalis, NT) på hassel, kattefotlav (Felipes 

leucopellaea) og dvergperlemose (Microlejeunea ulicina) på bjørk og Arthopyrenia analepta på rogn.    

 
Bruk, tilstand og påvirkning. Noe hogst har trolig foregått her tidligere og skogen er for det meste 

ung (TS-2). Det er også innslag av gran her som har spredd seg fra plantefeltene i nærheten.  

 
Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  
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Del av helhetlig landskap. Lokaliteten utgjør en liten del av et større skoglandskap dominert av furu, 

der det også er små innsjøer og åpne myrområder. Både fattig og rik boreonemoral regnskog finnes i 
nordvendte lier i skogsområdene rundt lokaliteten.  

 

Skjøtsel og hensyn. Det beste for naturverdiene er å unngå hogst (noe plukkhogst kan foregå) og å 
hindre at gran etablerer seg videre.    

 

Verdisetting. Basert på forslaget til verdisetting gitt i fakta-arket utarbeidet av Geir Gaarder (datert 
11. juni 2014), får lokaliteten middels vekt på artsmangfold og størrelse, høy vekt på topografi og 

lokalklima og lav vekt på skogtilstand og styvingstrær. På bakgrunn av dette, og fordi det ble registrert 

noen sjeldne arter, vurderes verdien til viktig (B-verdi).  

 

7 – ØST FOR GRÅURVIKA 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 323226 6663547 

Areal: 9,8 daa 

 
Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 17. 

juni 2014. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland.  

 

Lokalisering og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger øst for Gråurvika, på østsiden av Lygrespollen i 
Fusa kommune. Lokaliteten er for det meste nordvestvendt og helt i nord er lokaliteten avgrenset slik 

at en nordvendt skråning også er med. I nordøst er lokaliteten avgrenset mot et granplantefelt. 

Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt. Løsmassene består for det meste av 
forvitringsmateriale. Det er flere bergvegger og enkelte blokker her. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en fattig boreonemoral regnskog. Av 

skogstyper etter NiN-systemet finnes svak lågurtskog (T23-3) i skråningene nedenfor bergveggene. I 
de høyesteliggende områdene av lokaliteten, og helt i den nordlige og nordøstlige delen, er det mest 

blåbærskog (T23-1) / blåbærfuktskog (T23-6). Inne i mellom er det små partier med småbregneskog 

(T23-2). 
 

Artsmangfold. I den sørvestlige delen av lokaliteten finnes en del svartor i tresjiktet der det er en 

fuktig forsenkning nedenfor bergveggen, og i den nordlige og nordøstlige delen dominerer bjørk, furu 
og rogn. Noe gråor, hassel, hegg og rognasal finnes også. I områdene med lågurtskog finnes bl.a. 

hengeaks, krossved, markjordbær, mjødurt, myske og vivendel. Slakkstarr ble registrert i et fuktig 

søkk. 

 
Av arter på bergveggene her kan nevnes skortejuvmose (Anoectangium aestivum), storkulemose 

(Bartramia halleriana), gullhårsmose (Breutelia chrysocoma), kammose (Ctenidium molluscum), 

glansperlemose (Lejeunea cavifolia), krusfellmose (Neckera crispa), rødhøstmose (Orthothecium 
rufescens), putevrimose (Tortella tortuosa), bergfrue, hengeaks og teiebær. Gullhårsmose ble også 

registrert på bakken. Av epifytter kan nevnes Anisomeridium ranunculosporum på hassel, 

dvergperlemose (Microlejeunea ulicina) på bjørk, vanlig skriftlav (Graphis scripta) på gråor og 
Arthonia ilicina, Arthothelium (Arthonia) lirellans, gul pærelav (Pyrenula occidentalis, NT), 

Mycoporum antecellens og vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum) på rogn. Sistnevnte ble også funnet 

på hassel og rognasal. Det biogeografisk mest interessante funnet var det av kystskriftlav (Graphis 

elegans, VU) på rogn helt nord på lokaliteten. Funnet er en av de østligste forekomstene av arten.  
 

Bruk, tilstand og påvirkning. Det har foregått noe hogst her tidligere og det er enkelte granplantefelt 

her. Skogen er for det meste ung (TS-2) og bare enkelte deler av skogen har trær som trolig er noe 
eldre (TS-3).  

 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  
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Del av helhetlig landskap. Lokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av furu, der 

det også er innsjøer og åpne myrområder. Både fattig og rik boreonemoral regnskog finnes i 
nordvendte lier i skogsområdene i nærheten av lokaliteten.  

 

Skjøtsel og hensyn. Det beste for naturverdiene er å unngå hogst og å hindre at gran etablerer seg.    
 

Verdisetting. Basert på forslaget til verdisetting gitt i fakta-arket utarbeidet av Geir Gaarder (datert 

11. juni 2014), får lokaliteten middels vekt på artsmangfold og størrelse, høy vekt på topografi og 
lokalklima og lav vekt på skogtilstand og styvingstrær. På bakgrunn av dette er verdien vurdert til 

viktig (B-verdi).  

 

8 – NORDSIDEN AV SOLÅSEN 

Sentralpunkt: UTMEUREF89 32V 324473 6665497 
Areal: 3,3 daa 

 

Innledning. Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid utført 26. 
august 2014. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland.  

 

Lokalisering og naturgrunnlag. Lokaliteten ligger på nordsiden av Solåsen, ved Austefjord ved 

Lygrespollen i Fusa kommune.  Lokaliteten er nordøstvendt og berggrunnen består av grønnstein og 
amfibolitt. Det er en høy og vertikal bergvegg som dominerer i lokaliteten. Løsmassene består mest av 

forvitringsmateriale. Enkelte blokker finnes også. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper. Naturtypen er en fattig boreonemoral regnskog. Av 

skogstyper etter NiN-systemet er det mest småbregneskog (T23-2) og noe svak lågurtskog (T23-3).  

 

Artsmangfold. Lokaliteten har en variert artssammensetning i tresjiktet med arter som ask (NT), furu, 
gråor, hassel, osp, rogn, og selje. Noe barlind (VU) finnes også i lokaliteten og på den østlige delen er 

det bare enkelte individer av hassel. I feltsjiktet ble arter som hengeving, smørtelg og taggbregne 

registrert i småbregneskogen og for eksempel markjordbær, myske og hengeaks i lågurtskogen. Arter 
som bergfrue, dvergjamne, grønnburkne, gulstarr, hengeaks, hinnebregne, krossved, myske, skjørlok 

og stankstorkenebb ble funnet på den store bergveggen. Bergfrue og hinnebregne finnes i store 

mengder. Av kryptogamer på den samme bergveggen dominerer gullhårsmose (Breutelia 
chrysocoma). Av andre arter herfra kan nevnes skortejuvmose (Anoectangium aestivum), fettmose 

(Aneura pinguis), kammose (Ctenidium molluscum), stivlommemose (Fissidens osmundoides), 

glansperlemose (Lejeunea cavifolia), kystband (Metzgeria conjugata), vasstvare (Marchantia 

polymorpha), krusfellmose (Neckea crispa), rødhøstmose (Orthothecium rufescens) og putevrimose 
(Tortella tortuosa). 

 

Av epifytter kan nevnes dvergperlemose (Microlejeunea ulicina) på gråor, muslinglav (Normandina 
pulchella) og gul pærelav (Pyrenula occidentalis, NT) på hassel og rogn, Arthopyrenia sp., Arthonia 

ilicina og hasselrurlav (Thelotrema suecicum, NT) på rogn, Graphis cf. scripta på ask og stor 

fløyelslav (Megalaria grossa) og grynfiltlav (Pannaria conoplea) på osp. 
 

Bruk, tilstand og påvirkning. En del hogst har foregått tidligere og det er flere granplantefelt i 

lokaliteten. Skogen er for det meste ung (TS-2) og bare enkelte deler av skogen har trær som trolig er 

noe eldre (TS-3). 
 

Fremmede arter. Ingen fremmede arter ble observert.  

 
Del av helhetlig landskap. Lokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap dominert av furu, der 

det også er innsjøer og åpne myrområder. Både fattig og rik boreonemoral regnskog finnes i 

nordvendte lier i skogsområdene i nærheten av lokaliteten.  
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Skjøtsel og hensyn. Det beste for naturverdiene er å unngå hogst og hindre at gran etablerer seg 

ytterligere. 
 

Verdisetting. Basert på forslaget til verdisetting gitt i fakta-arket utarbeidet av Geir Gaarder (datert 

11. juni 2014), får lokaliteten høy vekt på topografi og lokalklima og lav vekt på artsmangfold, 
størrelse, skogtilstand og styvingstrær. På bakgrunn av dette er verdien vurdert til lokalt viktig (C-

verdi). 

 

  

Figur 3. Området nordøst for Fosså med flere sjeldne arter (t.v.) og småbregneskog med bl.a. osp og 
rogn på nordsiden av Solåsen (t.h.). Foto: Per Gerhard Ihlen. 
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