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FORORD 

 

 
Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, kvalitetssikret 19 natur-

typelokaliteter i skog i Tysnes kommune. Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over resultatene 

av feltarbeidet, som ble utført i august og september 2015.  
 

Rådgivende Biologer AS takker Fylkesmannen i Hordaland for oppdraget. 

 

 
Bergen 7. desember 2015 
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SAMMENDRAG 

 
Bjelland, T. & O.K. Spikkeland 2015.  

Kvalitetssikring av skoglokaliteter i Tysnes kommune.  

Rådgivende Biologer AS, rapport 2162, 36 sider, ISBN 978-82-8308-219-7.  

 
På oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland har Rådgivende Biologer AS i 2015 kvalitetssikret 19 

naturtypelokaliteter i skog, jf. DN-håndbok 13, i Tysnes kommune. Den første kartleggingen av natur-

typer i kommunen ble utført i 2002, da 85 lokaliteter fordelt på 20 naturtyper innenfor seks hovedtyper 

ble avgrenset og verdisatt. I 2011 ble det foretatt kvalitetssikring og supplerende kartlegging, hvilket 
resulterte i at 51 nye lokaliteter ble registrert, spesielt i skogsmiljø, men også i kulturlandskap og i 

kyst- og ferskvannsmiljø. Kvalitetssikringen som Rådgivende Biologer AS har gjennomført i 2015, 

har medført noen endringer på datasettet. For et flertall av lokalitetene er avgrensingene justert, enten 
ved at arealet har blitt økt eller redusert. Én lokalitet er splittet opp i to lokaliteter, og tre lokaliteter har 

fått endret verdi. Fem lokaliteter foreslås tatt ut fra Naturbase, enten på bakgrunn av tilstand og grad 

av inngrep, eller fordi lokaliteten ikke vurderes å være en naturtype etter DN-håndbok 13. 
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INNLEDNING 

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

kommune ble utført i 2002 av Håland mfl. (2003). 85 lokaliteter, fordelt på 20 naturtyper innenfor 

seks hovedtyper ble kartlagt og verdisatt. I 2011 utførte Gaarder & Fjeldstad (2011) kvalitetssikring av 
en del tidligere registrerte lokaliteter og supplerende kartlegging. 51 nye lokaliteter ble registrert, 

spesielt i skogsmiljø, men også noe i kulturlandskap og i kyst- og ferskvannsmiljø.  

 
På oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland har Rådgivende Biologer AS i 2015 kvalitetssikret 19 

lokaliteter i skog i Tysnes kommune. Denne rapporten oppsummerer resultatene fra prosjektet, med en 

kortfattet vurdering av de enkelte lokalitetene.  

 
 

 

 

DATAGRUNNLAG OG METODE 

 
Feltarbeidet ble utført 24. august 2015 av Torbjørg Bjelland og 16. september 2015 av Ole Kristian 

Spikkeland og Torbjørg Bjelland. Lokalitetene ble kartlagt og kvalitetssikret etter DN-håndbok 13 

(2007). Metodikken er nærmere utdypet av Håland mfl. (2003) og Gaarder & Fjeldstad (2011). Det 
henvises derfor til disse arbeidene for ytterligere detaljer. Verdisettingen til flere av naturtypene er 

også vurdert etter Norsk rødliste for naturtyper 2011 (Lindgaard & Henriksen 2011) og Norsk rødliste 

for arter 2015 (Henriksen & Hilmo 2015).  

 
I felt ble vegetasjonstypene kartlagt etter inndelingen i Fremstad (1997). I ettertid har beskrivelsene 

blitt tilpasset grunntypene i hovedtypen fastmarksskogsmark (T23) i NiN-systemet.  

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

endringer av datasettet i 2005. Utgangspunktet for vårt prosjekt var at 19 lokaliteter i Naturbase skulle 

sjekkes i felt. Av disse ble 18 lokaliteter undersøkt i august og september 2015 og én lokalitet ble 
undersøkt i oktober 2011. Figur 1 gir en oversikt over alle lokaliteter som ble kvalitetssikret og kart-

lagt i Tysnes i 2015. For samtlige lokaliteter er det laget ny lokalitetsbeskrivelse etter gjeldende mal 

fra Direktoratet for naturforvaltning (Miljødirektoratet). Beskrivelsen baseres i stor grad på eksister-

ende informasjon og artsregistreringer, men det er gitt noe utfyllende informasjon om lokaliteten, arter 
og begrunnelse for verdisetting.  

 

Forslag til endringer av lokalitetsbeskrivelser, og avgrensinger, er oversendt Fylkesmannen i Horda-
land for innlegging i Naturbase. Et utvalg av registrerte artsforekomster er i tillegg sendt til Artsdata-

bankens Artskart.  
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Figur 1. Oversikt over kvalitetssikrede naturtypelokaliteter etter DN-håndbok 13 for Tysnes kommune 
i 2015. Nummerering følger tabell 1.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
Rådgivende Biologer AS Rapport 2162  8 

NATURGRUNNLAGET 

 
Tysnes kommune ligger sør for Bjørnafjorden i ytre del av Hordaland. Berggrunnen er variert. Sentralt 

på øya opptrer gabbro og amfibolitt, som er harde og næringsfattige eruptivbergarter. I nordøst og sør-

øst inngår blant annet fyllitt og glimmerskifer, som forvitrer lett og avgir plantenæringsstoffer (http:// 
geo.ngu.no/kart/arealisNGU/). Det er generelt lite løsmasser i Tysnes. Morene og forvitringsmateriale 

dominerer. Lokalt finnes også strandavsetninger og torv/myr. Klimaet er preget av milde og fuktige 

vintre og kjølige somre. Årsnedbøren varierer fra 2 000 til over 4 000 mm. Årsmiddeltemperaturen 
ligger fra 6 til 10 °C. Juli og august er varmeste måneder med middeltemperaturer fra 10 til 20 °C. 

Desember og januar er kaldeste måneder med middeltemperaturer fra 3 til –1 °C (senorge.no). En mer 

utfyllende beskrivelse av naturgrunnlaget i Tysnes og i regionen er gitt av Helland-Hansen (2005).  

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

fra vest til øst i Norge. Denne variasjonen er avgjørende for inndelingen i vegetasjonssoner og vegeta-

sjonsseksjoner. Tysnes kommune ligger innenfor boreonemoral (vest og sørøst på Tysnesøy) og sør-
boreal sone (midtre deler av Tysnesøy). Den boreonemorale sonen er karakterisert av flere varmekjære 

vegetasjonstyper og arter. I den sørboreale sonen dominerer barskog, men også denne sonen har inn-

slag av arter med krav om høy sommertemperaturer (Moen 1998). Vegetasjonssoner gjenspeiler 
hovedsakelig forskjeller i temperatur, spesielt sommertemperatur, mens vegetasjonsseksjoner henger 

sammen med oseanitet, der fuktighet og vintertemperatur er de viktigste klimatiske faktorene. Nord-

vestre deler av Tysnes ligger innenfor den sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h), mens 

østre deler av øya tilhører klart oseanisk seksjon (O2) (Moen 1998). 
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RESULTATER 

 
Erfaringen fra feltarbeidet i 2015 er at naturtypedataene for Tysnes holder generelt god kvalitet, og at 

karplantefloraen er godt undersøkt. Enkelte lokaliteter har imidlertid hatt mangelfull beskrivelse. 

Kvalitetssikringen har medført en del endringer på datasettet. For et flertall av lokalitetene er det tilført 
en mer detaljert beskrivelse av naturtypen. Avgrensingene er stort sett bare justert, enten ved at arealet 

har blitt økt eller redusert. Én lokalitet er splittet opp i to lokaliteter, og tre lokaliteter har fått endret 

(økt) verdi. Fem lokaliteter foreslås tatt ut fra Naturbase, enten på bakgrunn av tilstand og grad av 
inngrep, eller fordi lokaliteten ikke vurderes å være en naturtype etter DN-håndbok 13. En kort 

sammenstilling av kvalitetssikringen er gitt i tabell 1 og 2.  

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

Lok. nr. Naturbase-ID Navn Kode Verdi Merknad RB 

1 BN00000814 Tysnes gard F02 C Avgrensingen er justert og verdien opprettholdt 

2 BN00024984 Instavika II F06 - Utgår, se tabell 2 

3 BN00000888 Heggland II F02 B Avgrensingen er justert og verdien justert opp  

4 BN00000882 Vardhaugen F02 C Avgrensingen er justert og verdien opprettholdt 

5 BN00024988 Økland I F05 C Avgrensingen og verdien opprettholdt 

6 BN00024986 Kattanes F07 - Utgår, se tabell 2 

7 BN00024987 Synningeneset F01 - Utgår, se tabell 2 

8 BN00000817 Øklandslia F01 B Avgrensingen er justert og verdien opprettholdt 

9 BN00000860 Indre Hovland F02 C Avgrensingen er justert og verdien opprettholdt 

10 BN00024990 Kvalvågen II F06 - Utgår, se tabell 2 

11 BN00000858 Årbakka F02 C Avgrensingen og verdien opprettholdt 

12 BN00000857 Vågsnes F02 B Avgrensingen er justert og verdien justert opp 

13 BN00000835 Elsåker F01 B Avgrensingen er justert og verdien opprettholdt 

14 BN00000865 Seløy F02 A Avgrensingen er justert og verdien justert opp 

15 BN00000839 Espevik F01 A Avgrensingen er justert og verdien opprettholdt 

16 BN00000836 Langeland F01 C Lokaliteten er splittet i to; Flakka (16A) og 

Langeland (16B). Verdien opprettholdt 

17 BN00000870 Flatråker F02 C Avgrensingen er justert og verdien opprettholdt 

18 BN00000831 Dalen F07 C Avgrensingen er justert og verdien opprettholdt 

19 BN00000820 Hollekjeleitet F01 - Utgår, se tabell 2 
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Tabell 2. Oversikt over naturtypelokaliteter som foreslås tatt ut fra Naturbase. 

Naturbase-ID Navn Kode Opprinnelig verdisetting Merknad RB 

BN00024984 Instavika II F06 C Lokaliteten er svært liten og 

påvirket av hogst og fremmede 

arter. Foreslås tatt ut 

BN00024986 Kattanes F07 C Lokaliteten er liten og det er innslag 

av en del planta gran som er i 

spredning. Foreslås tatt ut 

BN00024987 Synningeneset F01 C Lokaliteten er liten og ikke spesielt 

artsrik 

BN00024990 Kvalvågen II F06 C Lokaliteten er liten og preges av 

fremmede arter og betydelig 

forsøpling. Foreslås tatt ut 

BN00000820 Hollekjeleitet F01 C Lokaliteten er heterogen og har få 
kvaliteter. Foreslås tatt ut 
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LOKALITETSBESKRIVELSER  

 

KVALITETSSIKREDE LOKALITETER 
 

1 – Tysnes gard 

Gammel edellauvskog (F02) 

Figur 2 

Naturbase-ID BN00000814 

 
Innledning: Lokaliteten ble først beskrevet av Håland mfl. (2003, lok. 55) og vurdert til lokalt viktig 

(C-verdi). Lokaliteten ble undersøkt av Torbjørg Bjelland og Ole Kristian Spikkeland, Rådgivende 
Biologer AS, den 16. september 2015. Befaringen ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, 

for å oppdatere gamle lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase. 

 
Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Tysnes gård, på nordsiden av øya Tysnes i 

Tysnes kommune, Hordaland.  Lokaliteten ligger på en kolle, mellom høydekote 23 og 47 m, og er 

hovedsakelig sørvendt. Berggrunnen består av grønnskifer og grønnstein, mens løsmassene er morene. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtype er satt til gammel edellauvskog med 

utforming eikeskog (F0201), selv om skogen trolig ikke har så veldig høy alder. Vegetasjonen består 

hovedsakelig av blåbærskog (A4 i Fremstad 1997). Deler av lokaliteten har preg av beite, men de 
beitede områdene opptrer flekkvis og er vanskelig å avgrense. Det er lite som tyder på at skogen har 

lang beitekontinuitet. Lokaliteten er derfor ikke vurdert å være beiteskog (D06). Tilpasset grunntypene 

i hovedtypen fastmarksskogsmark (T23) i NiN-systemet, tilsvarer dette blåbærskog (T23-1). 
 

Artsmangfold: Eik dominerer i tresjiktet, men det er også innslag av lind, bøk, rogn, hassel, kirsebær, 

kristtorn og selje. Et granplantefelt grenser til lokaliteten i nordøst, og en del individer har spredd seg 

inn i lokaliteten. Det er også noen individ med edelgran i lokaliteten. Feltsjiktet er påvirket av beite. 
Av registrerte arter kan nevnes brunrot, vivendel, gaukesyre, skogburkne, hvitveis, legeveronika, 

gullris, blåbær, sisselrot, liljekonvall, fugletelg, skogstjerne og hundegras. Epifyttfloraen består 

hovedsakelig av vanlige arter som ryemose (Antitrichia curtipendula), matteflette (Hypnum 
cupressiforme), gulband (Metzgeria furcata), matteblæremose (Frullania tamarisci), krypsilkemose 

(Homalothecium sericeum), musehalemose (Isothecium myosuroides), stiftfiltlav (Parmeliella 

triptophylla), eikelav (Flavoparmelia caperata), putevortelav (Pertusaria pertusa), brun korallav 

(Sphaerophorus globosus) og grå fargelav (Parmelia saxatilis). 
  

Bruk, tilstand og påvirkning: Det er noen små stier og lekeområder i skogen. Lokaliteten er ellers 

preget av beite. Skogen er storvokst, men har stedvis en variert struktur med både unge og gamle trær. 
Det står flere store bøketrær på lokaliteten som trolig er plantet. Avgrensingen er noe endret ved at 

området lengst inntil granfeltet i nordøst er tatt ut. 

 
Fremmede arter: Det er registrert rynkerose, platanlønn og edelgran på lokaliteten.  

 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger ved et åpent og hevdet kulturlandskap, med en del 

småkuperte, skogkledde åser. 
 

Skjøtsel og hensyn: De biologiske kvalitetene ved lokaliteten er først og fremst knyttet til de eldre 

trærne. Det beste for å ivareta lokaliteten vil trolig være å unngå tekniske inngrep. Om hogst likevel 
skulle bli aktuelt, bør en spare de eldre trærne. En bør også hindre spredning av fremmede arter inn på 

lokaliteten. Beiting vil trolig bare være positivt. 

  
Verdivurdering: Lokaliteten er liten, men består av storvokst skog. Artsmangfoldet er ikke spesielt 

stort, og det er ikke registrert rødlistearter. Verdien lokalt viktig (C-verdi) er derfor opprettholdt. 
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Figur 2. Tysnes gård. Venstre: Gammel edellauvskog (F02) med utformingen eikeskog (F0201). 
Høyre: Gammel (svart linje) og ny (grønn flate) avgrensing. 
 
 

3 – Heggland II  

Gammel edellauvskog (F02)  

Figur 3 

Naturbase-ID BN00000888  
 

Innledning: Lokaliteten ble først beskrevet av Håland mfl. (2003, lok. 60) og vurdert til lokalt viktig 

(C-verdi). I 2005 ble lokaliteten også befart, grensejustert og ytterligere beskrevet av Fylkesmannen i 
Hordaland. Lokaliteten ble undersøkt av Torbjørg Bjelland, Rådgivende Biologer AS, den 24. august 

2015. Befaringen ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, for å oppdatere gamle 

lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase. 

 
Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ned mot Hegglandsvatnet på Heggland i Tysnes 

kommune, Hordaland. Lokaliteten er nordvendt og ligger mellom høydekote 5 og 70 m. Berggrunnen 

består av grønnskifer og grønnstein, mens løsmassene er morene. 
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtype er satt til gammel edellauvskog med 

utforming eikeskog (F0201), selv om de fleste trærne ikke er spesielt gamle. Det er innslag av om lag 
fem hule eiker (U03), som tidligere har blitt styva, men de fleste eiketrærne har stammediameter på 

30-40 cm. Hul eik i kulturlandskapet har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. 

Vegetasjonen består hovedsakelig av blåbærskog (A4 i Fremstad 1997). Deler av lokaliteten har preg 

av beite, men de beitede områdene opptrer flekkvis og er vanskelig å avgrense. Det er lite som tyder 
på at skogen har lang beitekontinuitet. Lokaliteten er derfor ikke vurdert å være beiteskog (D06). Det 

er også for få styva trær til å være en høstingsskog (D18). Tilpasset grunntypene i hovedtypen 

fastmarksskogsmark (T23) i NiN-systemet, tilsvarer dette blåbærskog (T23-1). 
 

Artsmangfold: Eik dominerer i tresjiktet, men det er noe innslag av furu, rogn, bjørk, hassel, osp og 

einer. Feltsjiktet består av fattig blåbærmark. Av registrerte arter kan nevnes; blåbær, vivendel, 

gaukesyre, tepperot, smyle, hengeving, mjødurt, skogburkne, blåknapp, maiblom og einstape.  
 

Epifyttfloraen er generelt fattig, og bortsett fra Pachyphiale carneola (VU) på én eldre eik er det bare 

registrert vanlige arter som musehalemose (Isothecium myosuroides), ryemose (Antitrichia 
curtipendula), furumose (Pleurozium schreberi), matteflette (Hypnum cupressiforme), 

matteblæremose (Frullania tamarisci), stubbesyl (Cladonia coniocraea), grynfiltlav (Pannaria 

conoplea), brun korallav (Sphaerophorus globosus), mellav-art (Lepraria sp.) og grå fargelav 
(Parmelia saxatilis). På osp ble stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla) registrert. Hvitryggspett og 

gråspett ble observert under feltarbeidet i 2005. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten blir beitet, og det er en del stier i skogen. Skogen er 
relativt storvokst og inneholder noen hule eiker. Det finnes en god del død ved. Avgrensningen er 
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utvidet til å inkludere et område mot nordøst med samme type vegetasjon 

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

 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger ved et åpent og hevdet kulturlandskap, med en del 
småkuperte, skogkledde åser. 

 

Skjøtsel og hensyn: De biologiske kvalitetene ved lokaliteten er først og fremst knyttet til de eldre 
trærne. Det beste for å ivareta lokaliteten vil trolig være å unngå tekniske inngrep. Om hogst likevel 

skulle bli aktuelt, bør en spare de eldre trærne. En bør også hindre spredning av fremmede arter inn på 

lokaliteten. Beiting vil trolig bare være positivt. 

 
Verdivurdering: Skogen er relativt storvokst og inneholder noen hule eiker. Det finnes en god del 

død ved. Artsmangfoldet er ikke spesielt stort, men én rødlistet lav, Pachyphiale carneola (VU), er 

registrert. På grunn av størrelsen, innslaget av hule eiker og forekomst av én rødlisteart, er verdien 
vurdert opp til viktig (B-verdi). 

 

  

Figur 3. Heggland II. Venstre: Gammel edellauvskog (F02) med utformingen eikeskog (F0201). 

Høyre: Gammel (svart linje) og ny (grønn flate) avgrensing. 
 

 

4 – Vardhaugen 

Gammel edellauvskog (F02)  

Figur 4 
Naturbase-ID BN00000882 

 

Innledning: Lokaliteten ble først beskrevet av Håland mfl. (2003, lok. 61) og vurdert til lokalt viktig 
(C-verdi). I 2005 ble lokaliteten befart, grensejustert og ytterligere beskrevet av Fylkesmannen i 

Hordaland. Lokaliteten ble undersøkt av Torbjørg Bjelland, Rådgivende Biologer AS, den 24. august 

2015. Befaringen ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, for å oppdatere gamle 

lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase. 
 

Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en sørøstvendt li nord for Kattaland og Økland i 

Tysnes kommune, Hordaland, og er avgrenset mellom høydekote 45 og 70 m. Berggrunnen består av 
grønnskifer og grønnstein, mens løsmassene er morene. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er gammel edellauvskog med utforming 

eikeskog (F0201). Det finnes et par ustyva hule eiker (U03). De største eiketrærne har en 
stammediameter på ca. 1 m. Hul eik i kulturlandskapet har fått status som utvalgt naturtype etter 

naturmangfoldloven. På selve Vardehaugen består vegetasjonen av blåbærskog (A4 i Fremstad 1997) 

og fattig edellauvskog (D1-2). Området som grenser til dyrka mark, blir beitet og har fattig 
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engvegetasjon med hagemarkspreg (beiteskog), men vurderes som for lite til å skilles ut som egen 

lokalitet. I tillegg er det en god del hasselkratt innimellom. Tilpasset grunntypene i hovedtypen 
fastmarksskogsmark (T23) i NiN-systemet, tilsvarer dette blåbærskog (T23-1) og svak lågurtskog 

(T23-3). 

 
Artsmangfold: Eik dominerer i tresjiktet, men det er også innslag av bjørk, hassel, rogn, trollhegg, 

einer, kristtorn og hassel. I feltsjiktet hvor det blir beitet, er det registrert kystmaure, gulaks, engkvein 

og smyle. På selve Vardehaugen, som ikke beites, er det blåbærmark med røsslyng, tyttebær, blåbær, 
blåtopp, smyle, geitsvingel, landøyda, revebjelle, blåknapp, storfrytle, marimjelle-art, bjønnkam, 

sisselrot, skogstjerne, vivendel og gaukesyre. 

  

Epifyttfloraen er generelt fattig, og det er bare registrert vanlige arter. På eik finnes barkragg 
(Ramalina farinacea), stor lindelav (Parmelina tiliacea), bristlav (Parmelia sulcata), grå fargelav 

(Parmelia saxatilis), stubbesyl (Cladonia coniocraea), brun barklav (Melanelixia subaurifera), vanlig 

kvistlav (Hypogymnia physodes), papirlav (Platismatia glauca), krusgullhette (Ulota crispa), 
matteflette (Hypnum cupressiforme), grannflette (H. andoi), matteblæremose (Frullania tamarisci), 

kystbustehette (Orthotrichum lyellii), ryemose (Antitrichia curtipendula), gulband (Metzgeria furcata) 

og musehalemose (Isothecium myosuroides). På hassel ble registrert vanlig skriftlav (Graphis scripta), 

vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum) og hjelmblæremose (Frullania dilatata). 
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lavereliggende deler av lokaliteten er påvirket av beite og er relativt 

åpen. Skogen er generelt relativt storvokst, men stedvis er skogstrukturen variert med både gamle og 
unge trær. Det er lite død ved på lokaliteten. 

 

Fremmede arter: Det ble registrert gran på lokaliteten. 
  

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger ved et åpent og hevdet kulturlandskap, med en del 

småkuperte, skogkledde åser. 

 
Skjøtsel og hensyn: De biologiske kvalitetene ved lokaliteten er først og fremst knyttet til de eldre 

trærne. Det beste for å ivareta lokaliteten vil trolig være å unngå tekniske inngrep. Om hogst likevel 

skulle bli aktuelt, bør en spare de eldre trærne. En bør også hindre spredning av fremmede arter inn på 
lokaliteten. Beiting vil trolig bare være positivt. 

 

Verdivurdering: Lokaliteten er liten, men skogen er relativt storvokst. Artsmangfoldet er ikke 
spesielt stort, og ingen rødlistearter er registrert. Verdien lokalt viktig (C-verdi) er derfor opprettholdt. 

 

  

Figur 4. Vardhaugen. Venstre: Gammel edellauvskog (F02), utforming eikeskog (F0201), som i nedre 

partier er preget av beite. Høyre: Gammel (svart linje) og ny (grønn flate) avgrensing. 
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5 - Økland I 

Gråor-heggeskog (F05) 
Figur 5 

Naturbase-ID BN00024988 

 
Innledning: Lokaliteten ble først beskrevet av Fylkesmannen i Hordaland i 2005 og foreløpig vurdert 

til lokalt viktig (C-verdi). Lokaliteten ble undersøkt av Torbjørg Bjelland, Rådgivende Biologer AS, 

den 24. august 2015. Befaringen ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, for å oppdatere 
gamle lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase. 

 

Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i sørvestre del av Gripnesvågen, på nordsiden av 

Tysnesøy i Tysnes kommune, Hordaland. Lokaliteten ligger sørøstvendt mellom høydekote 0 og 10 m. 
Berggrunnen består av granitt og kvartsdioritt, mens løsmassene domineres av strandavsetninger. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtype er gråor-heggeskog med utforming 
flommarksskog (F0501). Vegetasjonen består av gråor-heggeskog, svartor-utforming (C3c i Fremstad 

1997). Stedvis forekommer også vegetasjon som kan karakteriseres som blåbærskog (A4). Tilpasset 

grunntypene i hovedtypen fastmarksskogsmark (T23) i NiN-systemet, tilsvarer dette blåbærskog (T23-

1) og blåbærfuktskog (T23-6). 
 

Artsmangfold: Svartor dominerer. Skogen er relativt ensaldret og har en stammediameter på 30-40 

cm. Tresjiktet har også innslag av hegg, bjørk, hassel, rogn, bøk, trollhegg og einer. Feltsjiktet er lite 
utviklet og stedvis sterkt preget av storfebeite. Av registrerte arter kan nevnes: Lyssiv, gaukesyre, 

hengeving, skogstjerne, bjønnkam, geittelg og smyle. 

 
Epifyttfloraen er generelt fattig, og det er bare registrert vanlige arter. På svartor ble det registrert 

bristlav (Parmelia sulcata), stubbesyl (Cladonia coniocraea), vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes), 

papirlav (Platismatia glauca), mellav-art (Lepraria sp.), krusgullhette (Ulota crispa), matteflette 

(Hypnum cupressiforme), sigdmose-art (Dicranum sp.), gulband (Metzgeria furcata) og musehalemose 
(Isothecium myosuroides). Av registrerte arter på hassel kan nevnes vanlig skriftlav (Graphis scripta) 

og matteblæremose (Frullania tamarisci). 

 
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er sterkt preget av storfebeite, og skogbunnen er flere 

steder helt nedtråkket. Det er en del døde greiner i skogbunnen, men ellers generelt lite død ved. Dette 

er trolig en førstegenerasjonsskog på tidligere slåtte- og beitemark. 
 

Fremmede arter: Det er ingen fremmede arter i, eller tilknyttet, lokaliteten. 

 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger ved et åpent og hevdet kulturlandskap, med en del 
småkuperte, skogkledde åser. 

 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske kvalitetene på lokaliteten vil trolig være å unngå 
tekniske inngrep. Om hogst likevel skulle bli aktuelt, bør en spare de eldre trærne. En bør også hindre 

spredning av fremmede arter inn på lokaliteten.  

 

Verdivurdering: Lokaliteten er sterkt preget av storfebeite. Den inneholder lite død ved, men en del 
døde greiner. Artsmangfoldet er ikke spesielt stort, og ingen rødlistearter er registrert. Svartordominert 

skog av denne størrelse er sjelden i Hordaland, og verdien lokalt viktig (C-verdi) er opprettholdt. 
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Figur 5. Økland I. Venstre: Gråor-heggeskog (F05), utforming flommarksskog (F0501), med svartor 
som dominerende treslag. Store deler av naturtypen er preget av storfebeite. Høyre: Gammel (svart 

linje) og ny (grønn flate) avgrensing. 
 
 

8 – Øklandslia 

Rik edellauvskog (F01) 

Figur 6 

Naturbase-ID BN00000817 
 

Innledning: Lokaliteten ble først beskrevet av Håland mfl. (2003, lok. 85) og vurdert til viktig (B-

verdi). Lokaliteten ble undersøkt av Torbjørg Bjelland, Rådgivende Biologer AS, den 24. august 2015. 

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

 

Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på østsiden av Vevatnet, sør for Gripne og 
Aråsen, i Tysnes kommune, Hordaland. Lokaliteten er sørvendt og strekker seg fra Vevatnet, kote 51, 

og opp til høydekote 200 m. Berggrunnen består av grønnskifer og glimmerskifer, mens løsmassene er 

morene. 
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtype er rik edellauvskog med utformingen alm-

lindeskog (F0105). Vegetasjonen består av alm-lindeskog (D4 i Fremstad 1997). Tilpasset 

grunntypene i hovedtypen fastmarksskogsmark (T23) i NiN-systemet, tilsvarer dette lågurtskog (T23-
4) og høgstaudeskog (T23-9). 

 

Artsmangfold: Alm (VU) og ask (VU) dominerer i tresjiktet, med innslag av noe lind, furu, rogn, 
hegg, hassel, osp og svartor. I feltsjiktet er det blant annet registrert markjordbær, sølvbunke, 

lundgrønnaks, rød jonsokblom, stankstorkenebb, ormetelg, junkerbregne, skjørlok, stornesle, 

gaukesyre, skogsalat, revebjelle, storfrytle, skogsvinerot, brunrot, vivendel, maigull og trollurt.   
 

Epifyttfloraen er rik med flere innslag fra lungenever-samfunnet. På ask og alm ble det blant annet 

registrert vanlig blåfiltlav (Pectenia plumbea), lungenever (Lobaria pulmonaria), sølvnever (L. 

amplissima), kystnever (L. virens), blyhinnelav (Leptogium cyanescens), flishinnelav (L. lichenoides), 
kystvrenge (Nephroma laevigatum), lodnevrenge (N. resupinatum), grynvrenge (N. parile), rund 

porelav (Sticta fuliginosa), buktporelav (S. sylvatica), muslinglav (Normandina pulchella), stiftfiltlav 

(Parmeliella triptophylla), kystårenever (Peltigera collina), skjellnever (P. praetextata), stiftglye 
(Collema subflaccidum), hinnevortelav (Pertusaria hymenea), krypsilkemose (Homalothecium 

sericeum), musehalemose (Isothecium myosuroides) og krusfellmose (Neckera crispa). Kystblåfiltlav 

(Pectenia atlantica, NT) er tidligere registrert på lokaliteten. På hassel ble registrert vanlig skriftlav 

(Graphis scripta), vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum), mellav-art (Lepraria sp.), matteflette 
(Hypnum cupressiforme) og gulband (Metzgeria furcata). 
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På stein og bergvegger ble registrert glatt lærlav (Dermatocarpon miniatum), blyhinnelav (Leptogium 

cyanescens), flishinnelav (L. lichenoides), grynvrenge (Nephroma parile), kystnever (Lobaria virens), 
skjellnever (Peltigera praetextata), rund porelav (Sticta fuliginosa), krypsilkemose (Homalothecium 

sericeum), musehalemose (Isothecium myosuroides), revemose (Thamnobryum alopecurum), 

kysttornemose (Mnium hornum) og bekkerundmose (Rhizomnium punctatum). Tidligere er 
butturnemose (Rhabdoweisia crenulata, NT) registrert på lokaliteten. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er trolig gammel og har en variert struktur med både unge og 
gamle trær. Ingen styva trær ble registrert. I tillegg finnes en del stående og liggende død ved. Enkelte 

steder har det trolig foregått noe plukkhogst. Naturtypen er bratt og delvis dekket av ur, men blir 

stedvis beitet.  

 
Fremmede arter: Lokaliteten grenser til noen planta grantrær i nordøst. Det ble observert noen små 

individer som hadde spredt seg inn på lokaliteten. 

 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger ved et stort vann og er ellers omgitt av skogsområder. 

 
Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske kvalitetene på lokaliteten vil trolig være å unngå 
tekniske inngrep. Om hogst likevel skulle bli aktuelt, bør en spare de eldre trærne. En bør også hindre 

spredning av fremmede arter og eventuelt fjerne grantrærne på lokaliteten. 

 
Verdivurdering: Lokaliteten er relativt stor, trolig gammel og lite påvirket. Det er en del død ved på 

lokaliteten. Lokaliteten er artsrik, spesielt epifyttfloraen, og det er registrert fire rødlistearter. På 

bakgrunn av dette blir lokaliteten vurdert til viktig (B-verdi). 

 

  
   

 

 

 
 

 

 

    
Figur 6. Øklandslia. Øverst: Rik edellauvskog 
(F01) med utformingen alm-lindeskog (F0105). 

Nederst: Gammel (svart linje) og ny (grønn 

flate) avgrensing. 
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9 – Indre Hovland 

Gammel edellauvskog (F02) 
Figur 7 

Naturbase-ID BN00000860  

 
Innledning: Lokaliteten er avgrenset på grunnlag av feltarbeid utført av Bjørn Moe i 2004. Verdien 

ble vurdert til lokalt viktig (C-verdi). Lokaliteten ble undersøkt av Torbjørg Bjelland og Ole Kristian 

Spikkeland, Rådgivende Biologer AS, den 16. september 2015. Befaringen ble gjort på oppdrag fra 
Fylkesmannen i Hordaland, for å oppdatere gamle lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase. 

 

Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Hovland, like øst for Hovlandsnuten, mellom 

Hovland og Nymark, i Tysnes kommune, Hordaland. Lokaliteten ligger på en kolle mellom høydekote 
20 og 40 m, og er hovedsakelig sørvendt. Berggrunnen består av grønnskifer og glimmerskifer, mens 

løsmassene er strandavsetninger. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtype er gammel edellauvskog med utforming 

eikeskog (F0201), selv om de fleste trærne ikke er spesielt gamle.  De største trærne er lokalisert på 

sørsiden og har en stammediameter på ca. 1 m. På toppen av kollen er eiketrærne mer ensaldret med 

en stammediameter på 30-40 cm. Vegetasjonen består hovedsakelig av blåbærskog (A4 i Fremstad 
1997). Deler av lokaliteten (på toppen av kollen) har preg av beite, men de beitede områdene opptrer 

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

Lokaliteten er derfor ikke vurdert å være beiteskog (D06). Tilpasset grunntypene i hovedtypen 
fastmarksskogsmark (T23) i NiN-systemet, tilsvarer dette blåbærskog (T23-1). 

 

Artsmangfold: Eik dominerer i tresjiktet, men det er også innslag av hassel, kristtorn, bjørk, svartor, 
trollhegg, gran, ask (VU), lind og krossved. I feltsjiktet er blant annet følgende arter registrert; 

svartburkne, landøyda, skogfiol, kratthumleblomst, legeveronika, markjordbær, liljekonvall, vivendel, 

blåknapp, skogsalat, teiebær, gullris, revebjelle, skogkløver (sjelden på Vestlandet), bjørnebær, 

storfrytle og knollerteknapp.  
 

Epifyttfloraen er ikke spesielt artsrik og består av vanlige arter. På eik ble det registrert ryemose 

(Antitrichia curtipendula), gulband (Metzgeria furcata), musehalemose (Isothecium myosuroides), 

matteflette (Hypnum cupressiforme), krusgullhette (Ulota crispa), hjelmblæremose (Frullania 
dilatata), stubbesyl (Cladonia coniocraea), muslinglav (Normandina pulchella) og hinnevortelav 

(Pertusaria hymenea). På hassel ble registrert vanlig kartlav (Graphis scripta) og vanlig rurlav 

(Thelotrema lepadinum). 

 
Bruk, tilstand og påvirkning: Mange store eiketrær på toppen av kollen er nylig vindfelte. Det ser ut 

som om det er startet en opprydding ved å fjerne felte trær. Det er ellers lite død ved på lokaliteten. 

Skogstrukturen er generelt variert med både gamle og unge trær. Det vokser noen store bøketrær i 
skogen som sannsynligvis er planta eller spredt fra tuntre i nærheten. 

 

Fremmede arter: Det er registrert parkslirekne i utkanten av lokaliteten. 

 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger ved et åpent og hevdet kulturlandskap, med en del 

småkuperte, skogkledde åser. 

 
Skjøtsel og hensyn: De biologiske kvalitetene ved lokaliteten er først og fremst knyttet til de eldre 

trærne. Det beste for å ivareta lokaliteten vil trolig være å unngå tekniske inngrep. Om hogst likevel 

skulle bli aktuelt, bør en spare de eldre trærne. En bør også hindre spredning av fremmede arter inn på 
lokaliteten. Parkslirekne bør fjernes. Beiting vil trolig bare være positivt. 

 

Verdivurdering: Lokaliteten er i dag preget av at mange av de store eiketrærne på toppen av kollen er 

vindfelte. Dette området er tatt ut av lokaliteten, men har potensiale for å utvikle seg til ny eikeskog. 
Det resterende skogsarealet er ikke stort. Artsmangfoldet er moderat, og bortsett fra ask (VU) er ingen 

rødlistearter registrert. Verdien lokalt viktig (C-verdi) er derfor opprettholdt. 
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Figur 7. Indre Hovland. Øverst t.v.: Gammel 

edellauvskog (F02), utforming eikeskog (F0201), 

nordvest i lokaliteten, som nylig har blitt rammet 
av stormfellinger. Dette området er tatt ut av 

lokaliteten. Øverst t.h.: Intakt del av lokaliteten 

med gammel edellauvskog (F02), utforming eike-

skog (F0201). Nederst: Gammel (svart linje) og 
ny (grønn flate) avgrensing. 

 
 

 

11 – Årbakka 
Gammel edellauvskog (F02) 

Figur 8 

Naturbase-ID BN00000858 
 

Innledning: Lokaliteten er avgrenset på grunnlag av feltarbeid utført av Bjørn Moe i 2004. Verdien 

ble vurdert til lokalt viktig (C-verdi). Lokaliteten ble undersøkt av Torbjørg Bjelland og Ole Kristian 

Spikkeland, Rådgivende Biologer AS, den 16. september 2015. Befaringen ble gjort på oppdrag fra 
Fylkesmannen i Hordaland, for å oppdatere gamle lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom Tveit og Våge i Tysnes kommune, 
Hordaland. Naturtypen er avgrenset på toppen og sørøstsiden av en liten kolle, mellom ca. kote 30 og 

kote 50. Berggrunnen består av fyllitt og glimmerskifer, mens løsmassene er forvitringsmateriale. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtype er gammel edellauvskog med utforming 
eikeskog (F0201). Det er innslag av noen store eiketrær med stammediameter på ca. 1 m, ellers er de 

fleste oppimot 20 cm i diameter. Blåbærskog (A4 i Fremstad 1997) dominerer, spesielt i de fattigste 

partiene i nord. 
 

Artsmangfold: Tresjiktet domineres av eik, men det finnes også innslag av ask (VU), lind, hassel, 

bjørk, rogn, osp, hegg, bøk og gran. I busksjiktet inngår einer, kristtorn, rips og krossved. I feltsjiktet 
er blant annet registrert: Skogsvingel, vivendel, bringebær, geittelg, sisselrot, fugletelg, hengeving, 

gaukesyre, ormetelg, liljekonvall, kusymre, gullris, teiebær, krypsoleie, skogsvinerot, blåknapp, 

markjordbær, smyle og kratthumleblom. 
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Epifyttfloraen er ikke spesielt rik og består av vanlige arter. På eik ble registrert kystbustehette 

(Orthotrichum lyellii), ryemose (Antitrichia curtipendula), matteblæremose (Frullania tamarisci), 
gulband (Metzgeria furcata), musehalemose (Isothecium myosuroides), matteflette (Hypnum 

cupressiforme), hinnevortelav (Pertusaria hymenea), muslinglav (Normandina pulchella), mellav-art 

(Lepraria sp.), kystvrenge (Nephroma laevigatum), grynvrenge (Nephroma parile), stubbesyl 
(Cladonia coniocraea), grå fargelav (Parmelia saxatilis), bitterlav (Pertusaria amara) og stiftfiltlav 

(Parmeliella triptophylla). Av arter på hassel kan nevnes vanlig kartlav (Graphis scripta) og gulband 

(Metzgeria furcata). Ryemose (Antitrichia curtipendula) og krusgullhette (Ulota crispa) ble registrert 
på rogn. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Det er noen små stier og lekeområder i skogen. I nordvest er 

naturtypen avgrenset mot kraftlinje, og i øst og sør mot vei og dyrket mark. Det er registrert rotvelt av 
eik. Moe (2004) målte stammediameter på eik opptil 60 cm, men de fleste individene er mindre, om 

lag 30 cm. Det er ikke registrert hule eiker. Et lindetre har stor dimensjon. 

 
Fremmede arter: Det er registrert noen individer av edelgran og gran i lokaliteten. 

 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger ved et åpent og hevdet kulturlandskap, med en del 

småkuperte, skogkledde åser. 

 
Skjøtsel og hensyn: De biologiske kvalitetene ved lokaliteten er først og fremst knyttet til de eldre 

trærne. Det beste for å ivareta lokaliteten vil trolig være å unngå tekniske inngrep. Om hogst likevel 

skulle bli aktuelt, bør en spare de eldre trærne. En bør også hindre spredning av edelgran og gran inn 

på lokaliteten.  
 

Verdivurdering: Lokaliteten er forholdsvis liten og har et ordinært artsmangfold. Ingen rødlistearter 

ble registrert, bortsett fra ask. Verdier er opprettholdt til å være lokalt viktig (C-verdi). 

 

  

Figur 8. Årbakka. Venstre: Gammel edellauvskog (F02) med utformingen eikeskog (F0201). Høyre: 

Gammel (svart linje) og ny (grønn flate) avgrensing.  
 

 

12 – Vågsnes  

Gammel edellauvskog (F02) 

Figur 9 
Naturbase-ID BN00000857 

 

Innledning: Lokaliteten ble først beskrevet av Håland mfl. (2003, lok. 58) og vurdert til lokalt viktig 

(C-verdi). Lokaliteten ble undersøkt av Torbjørg Bjelland og Ole Kristian Spikkeland, Rådgivende 
Biologer AS, den 16. september 2015. Befaringen ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, 

for å oppdatere gamle lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase. 
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Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Våge sørøst på Tysnesøy i Tysnes kommune, 

Hordaland. Naturtypen omfatter halvøya Vågsnes, som grenser mot dyrket mark i nord. Høyeste punkt 
ligger 30 moh. Berggrunnen består av fyllitt og glimmerskifer. Løsmassene er sparsomme, i nord 

opptrer litt forvitringsmateriale. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtype er gammel, fattig edellauvskog med 

utforming eikeskog (F0201). Blåbærskog (A4 i Fremstad 1997) dominerer. Tilpasset grunntypene i 

hovedtypen fastmarksskogsmark (T23) i NiN-systemet, tilsvarer dette blåbærskog (T23-1).  
 

Artsmangfold: Eik dominerer tresjiktet. Ellers inngår flere ospeholt, for det meste med unge 

individer. Andre registrerte treslag er; ask (VU), hassel, bjørk, rogn, furu, selje, hegg, fagerrogn og 

villeple. I busk- og feltsjiktet vokser; einer, trollhegg, bjørnebær, krypvier, kristtorn, hårfrytle, blåbær, 
liljekonvall, smyle, tepperot, fjellmarikåpe, lusegras, skogstjerne, hvitveis, hengeving, sisselrot, 

skogfiol, vivendel, gullris, gaukesyre, svartburkne, fugletelg, smørbukk, blokkebær, bjønnskjegg, 

røsslyng, markjordbær, blåknapp, ormetelg, blåklokke, blåtopp, bråtestarr, kystbergknapp, knappsiv, 
flekkmarihånd, gulaks, brudespore, fagerperikum, kystmyrklegg, kystgrisøre, slåttestarr, blokkebær, 

stjernestarr, kystmaure, krattmjølke, finnskjegg, geitsvingel, legeveronika, blåstarr, ryllsiv, lyssiv, 

sløke, skogstorkenebb og kratthumleblom. I bunnsjiktet og på berg vokser krusfellmose (Neckera 

crispa) og kammose (Ctenidium molluscum). 
 

Epifyttfloraen er ikke spesielt rik og består av vanlige arter. På eik kan følgende arter nevnes: 

Hinnevortelav (Pertusaria hymenea), kystvrenge (Nephroma laevigatum), stubbesyl (Cladonia 
coniocraea), muslinglav (Normandina pulchella), Lecanora-art, matteflette (Hypnum cupressiforme), 

kystbustehette (Ulota crispa), gulband (Metzgeria furcata), bustehette-art (Orthotrichum sp.), ryemose 

(Antitrichia curtipendula), matteblæremose (Frullania tamarisci) og hjelmblæremose (Frullania 
dilatata). På osp ble registrert: Stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla), stubbesyl (Cladonia coniocraea), 

grynfiltlav (Pannaria conoplea), skjellnever (Peltigera praetextata) og kystbustehette (Orthotrichum 

lyellii). I tillegg forekom ospeildkjuke. På hassel ble vanlig skriftlav (Graphis scripta) registrert. 

 
Bruk, tilstand og påvirkning: Det går en sti/kjerrevei sentralt utover neset. Lokaliteten er noe 

beitepåvirket. Skogstrukturen er variert med både gamle og unge trær. Det finnes forholdsvis lite død 

ved og læger. Det er foretatt mindre grensejusteringer i nord. 
 

Fremmede arter: Det er registrert noen individer av bulkemispel i lokaliteten. 

 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et fjordlandskap, preget av et åpent og hevdet 

kulturlandskap, med en del småkuperte, skogkledde åser. 

 

Skjøtsel og hensyn: De biologiske kvalitetene ved lokaliteten er først og fremst knyttet til de eldre 
trærne. Det beste for å ivareta lokaliteten vil trolig være å unngå tekniske inngrep. Om hogst likevel 

skulle bli aktuelt, bør en spare de eldre trærne. En bør også hindre spredning av fremmede arter inn på 

lokaliteten.  
 

Verdivurdering: Skogen har ganske variert struktur med både unge og gamle trær, men det finnes lite 

død ved her. Artsmangfoldet er heller ikke spesielt stort. Bortsett fra ask (VU) er ingen rødlistearter 

registrert. Verdien blir likevel satt til en svak B-verdi, på grunn av størrelse og fordi lokaliteten er lite 
preget av nyere tekniske inngrep.  
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Figur 9. Vågsnes. Venstre: Gammel edellauvskog (F02) med utformingen eikeskog (F0201). Høyre: 
Gammel (svart linje) og ny (grønn flate) avgrensing. 
 

 

13 – Elsåker 

Rik edellauvskog (F01) 
Figur 10 

Naturbase-ID BN00000835 

 
Innledning: Lokaliteten ble først beskrevet av Håland mfl. (2003, lok. 61) og vurdert til viktig (B-

verdi). Lokaliteten er i ettertid også befart, og ytterligere beskrevet, av Bjørn Moe. Lokaliteten ble 

undersøkt av Torbjørg Bjelland og Ole Kristian Spikkeland, Rådgivende Biologer AS, den 16. 

september 2015. Befaringen ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, for å oppdatere 
gamle lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i lia under Elsåkerbrunene, like sør for Onarheim, i 
Tysnes kommune, Hordaland. Lokaliteten er sørøstvendt og er avgrenset mellom høydekote 50 og 100 

m. Berggrunnen består av fyllitt og glimmerskifer i de lavereliggende deler av lokaliteten og 

grønnstein og amfibolitt i høyereliggende deler. Det finnes sparsomt med løsmasser, i hovedsak 
forvitringsmateriale og lokalt noe skredmateriale. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtype er rik edellauvskog, utformingen er en 

mosaikk av lågurt-eikeskog (F0101) og rikt-hasselkratt (F0103). Vegetasjonen består av lågurt-
edellauvskog (D2 i Fremstad 1997), med utforming rike kyst-hasselkratt (D2c). Tilpasset grunntypene 

i hovedtypen fastmarksskogsmark (T23) i NiN-systemet, tilsvarer dette lågurtskog (T23-4) og 

høgstaudeskog (T23-9).  
 

Artsmangfold: Tresjiktet består av hassel, ask (VU), eik, svartor, bjørk, rogn, osp, lind, hegg, alm 

(VU) og noen få bøketrær. I tillegg er det registrert rikelig med kristtorn, trollhegg, barlind (VU), 
krossved, vivendel og bergflette. Av andre registrerte arter kan nevnes; skogkløver (sjelden på 

Vestlandet), landøyda, bjørnebær, revebjelle, ramsløk, smalkjempe, kystmaure, myske, hengeaks, 

kusymre, tepperot, gulaks, vendelrot, mjødurt, gullris, stankstorkenebb, skogstorkenebb, stortrollurt, 

junkerbregne, engkvein, fjellmarikåpe, kystmaigull, myskegras, blåtopp, lundgrønnaks, spansk 
kjørvel, blåklokke, skogsalat, svartburkne, sisselrot og hjertegras.  

 

Epifyttfloraen består av vanlige arter. På hassel ble blant annet registrert gulband (Metzgeria furcata), 
matteflette (Hypnum cupressiforme), vanlig skriftlav (Graphis scripta), hjelmblæremose (Frullania 

dilatata), flishinnelav (Leptogium lichenoides) og muslinglav (Normandina pulchella). På ask ble også 

registrert stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla), vortelav (Pertusaria pertusa), mellav-art (Lepraria 

sp.), musehalemose (Isothecium myosuroides) og stortujamose (Thuidium tamariscinum). På hegg ble 
registrert skorpelærsopp. 
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På stein og bergflater ble registrert buktporelav (Sticta sylvatica), skjellnever (Peltigera praetextata), 

krypsilkemose (Homalothecium sericeum), krusfellmose (Neckera crispa), kysttornemose (Mnium 
hornum) og putevrimose (Tortella tortuosa). 

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen har en variert struktur med både unge og gamle trær. I tillegg 
finnes en del stående og liggende død ved. Enkelte steder har det trolig foregått noe plukkhogst. 

Naturtypen er bratt og delvis dekket av ur, men blir stedvis beitet. Det er en del hjortetråkk på 

lokaliteten. 
 

Fremmede arter: Det er registrert enkelte sitkagran nederst mot jordet, samt bulkemispel og 

europalerk ellers i lokaliteten. 

 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger ved et åpent og hevdet kulturlandskap, med en del 

småkuperte, skogkledde åser. 

 
Skjøtsel og hensyn: De biologiske kvalitetene ved lokaliteten er først og fremst knyttet til de eldre 

trærne. Det beste for å ivareta lokaliteten vil trolig være å unngå tekniske inngrep. Om hogst likevel 

skulle bli aktuelt, bør en spare de eldre trærne. En bør også hindre spredning av fremmede arter inn på 

lokaliteten.  
 

Verdivurdering: Skogen har en variert struktur med både unge og gamle trær og det er en god del 

død ved. Artsmangfoldet er rikt, og det er registrert tre rødlistearter; ask (VU), alm (VU) og barlind 
(VU). På bakgrunn av dette blir lokaliteten vurdert til viktig (B-verdi). 

 

  

Figur 10. Elsåker. Venstre: Rik edellauvskog (F01), med utforming som er en mosaikk av lågurt-

eikeskog (F0101) og rikt-hasselkratt (F0103). Høyre: Gammel (svart linje) og ny (grønn flate) 

avgrensing. 

 
 

14 – Seløy 

Gammel edellauvskog (F02) 

Figur 11 

Naturbase-ID BN00000865 
 

Innledning: Lokaliteten ble først beskrevet av Håland mfl. (2003, lok. 56) og vurdert til viktig (B-

verdi). Lokaliteten ble også befart av Torbjørg Bjelland og Per Gerhard Ihlen den 24. oktober 2011 og 
vurdert til svært viktig (A-verdi) (Ihlen mfl. 2012). Lokaliteten ble ikke befart i 2015. Beskrivelsen og 

oppdateringen ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, for å oppdatere gamle 

lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase. 
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Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør på Seløya i Tysnes kommune, Hordaland. 

Lokaliteten strekker seg fra sørvest til nord for husene på Seløy, og ligger mellom høydekote 0 og 50 
m. Berggrunnen består hovedsakelig av fyllitt og glimmerskifer, mens i nordre deler av lokaliteten er 

det kalkspatmarmor. Løsmassene er forvitringsmateriale. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtype er gammel edellauvskog med utforming 

eikeskog (F0201). Vegetasjonen i feltsjiktet er fattig, men stedvis består den av blåbærskog (A4 i 

Fremstad 1997). Deler av lokaliteten har preg av beite, men de beitede områdene opptrer flekkvis og 
er vanskelig å avgrense. Det er lite som tyder på at skogen har lang beitekontinuitet. Lokaliteten er 

derfor ikke vurdert å være beiteskog (D06). Tilpasset grunntypene i hovedtypen fastmarksskogsmark 

(T23) i NiN-systemet, tilsvarer dette lågurtskog (T23-4). 
 

Artsmangfold: Eik og kristtorn dominerer, men det er også innslag av hassel. Skogbunnen domineres 

av moser, samt noe blåbær, smyle og gaukesyre. Det ble registrert flere arter fra lungenever-samfunnet 
på eik, for eksempel; vanlig blåfiltlav (Pectenia plumbea), sølvnever (Lobaria amplissma), 

blyhinnelav (Leptogium cyanescens), rund porelav (Sticta fuliginosa), stiftfiltlav (Parmeliella 

triptophylla) og grynfiltlav (Pannaria conoplea). I Artsdatabankens Artskart er det en eldre 

registrering av kastanjefiltlav (Nevesia sampaiana, VU) og en eldre registrering av stortrollurt 
(Circaea lutetiana, VU), som begge trolig ligger innenfor denne lokaliteten.  

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten grenser til granfelt i sør, og rundt husene er det beitemark. 
Skogen er generelt storvokst, med stedvis variert med både gamle og unge trær. Det er lite død ved på 

lokaliteten.  

 

Fremmede arter: Det er ingen fremmede arter i lokaliteten, men den grenser til et granplantefelt. 
 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger på en øy og er omgitt av skogkledde fjell og åser, samt 

et lite område med kulturmark. 

 
Skjøtsel og hensyn: De biologiske kvalitetene ved lokaliteten er først og fremst knyttet til de eldre 

trærne. Det beste for å ivareta lokaliteten vil trolig være å unngå tekniske inngrep. Om hogst likevel 
skulle bli aktuelt, bør en spare de eldre trærne. En bør også hindre spredning av gran inn på 

lokaliteten.  

 
Verdisetting: Det er spesielt de store forekomstene av kristtorn i eikeskogen som trekker opp verdien 

i lokaliteten. I tillegg vil vi trekke fram de mange rike hasselkrattene og områder med gammel skog. 

Basert på inntrykket i felt, spesielt på grunn av forekomstene av arter i lungenever-samfunnet og mulig 
forekomst av rødlisteartene kastanjefiltlav og stortrollurt, bør naturtypen vurderes som svært viktig 

(A-verdi). 

 

  

Figur 11. Seløy. Venstre: Sølvnever i gammel edellauvskog (F02) med utformingen eikeskog (F0201). 

Høyre: Gammel (svart linje) og ny (grønn flate) avgrensing. 
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15 – Espevik  

Rik edellauvskog (F01) 

Figur 12 
Naturbase-ID BN00000839  

 

Innledning: Lokaliteten ble først beskrevet av Håland mfl. (2003, lok. 47) og vurdert til svært viktig 

(A-verdi). Lokaliteten er i ettertid også befart, og ytterligere beskrevet, av Bjørn Moe, Hans Blom og 
Louise Lindblom. Lokaliteten ble undersøkt av Torbjørg Bjelland og Ole Kristian Spikkeland, 

Rådgivende Biologer AS, den 16. september 2015. Befaringen ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen 

i Hordaland, for å oppdatere gamle lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase. 
 

Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på sørøstsiden av Tysnesøy, i den øst- og 

sørøstvendte lia på vestsiden av Barmehovda, i Tysnes kommune, Hordaland. Lokaliteten ligger 
mellom høydekote 0 og 100 m. Berggrunn består av serpentinitt og kalkspatmarmor. Det finnes 

sparsomt med løsmasser, i hovedsak forvitringsmateriale og lokalt noe skredmateriale. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtype er rik edellauvskog med utformingen alm-
lindeskog (F0105). Vegetasjonen består av alm-lindeskog (D4 i Fremstad 1997) og stedvis rike kyst-

hasselkratt (D2c). Tilpasset grunntypene i hovedtypen fastmarksskogsmark (T23) i NiN-systemet, 

tilsvarer dette lågurtkalkskog (T23-5), høgstaudekalkskog (T23-10), lågurtskog (T23-4) og 
høgstaudeskog (T23-9). 

 

Artsmangfold: Alm (VU) og ask (VU) dominerer i tresjiktet, men det er også innslag av lind, hassel, 

eik, bjørk, selje, osp, rogn, barlind (VU), sølvasal og kirsebær. Busksjiktet er godt utviklet, og det er 
registrert både krossved, kristtorn, skogsbjørnebær, begerhagtorn, vivendel, solbær og rose-arter. Det 

vokser rikelig med bergflette på trær og blokker. Feltsjiktet er velutviklet og typisk for den oseaniske 

edellauvskogen. Registrerte arter er blant annet sanikkel, myske, kusymre, jordnøtt, breiflangre, 
skoggrønnaks, skogstarr, skogfaks, ramsløk, stortveblad, vårmarihand, fuglereir, kranskonvall, løkurt, 

brudespore, murburkne, blåstarr, loppestarr, hårstarr, engstarr, gulstarr, bergfaks, stortrollurt (VU), 

mellomtrollurt, trollbær, skogvikke, raggtelg, junkerbregne og falkebregne.  
 

Langs våtdrag og på kalkvegger i skogen finnes kalktuffsamfunn. Kryptogamfloraen på disse kalkrike 

bergflatene er svært rik og består av arter som kystblåfiltlav (Pectina atlantica) (NT), småfiltlav 

(Vahliella leucophaea), vanlig trapplav (Trapelia coarctata), Bagliettoa parigera, bølgeoransjelav 
(Blastenia crenularia), Calogaya decipiens, Catillaria lenticularis, Catillaria chalybeia, bekkelær 

(Dermatocarpon luridum), glatt lærlav (Dermatocarpon miniatum), Dirina massiliensis, Lepraria 

neglecta, Enterographa zonata, Flavoplaca citrina, Lecidella scabra, kystvrenge (Nephroma 
laevigatum), Porina lectissima, Pertusaria flavicans, Ionaspis lacustris, Porpidia platycarpoides, 

Porpidia rugosa, Porpida speirea, Pseudosagedia chlorotica, Tephromela atra, bekkekartlav 

(Rhizocarpon lavatum) og Rhizocarpon reductum. Av registrerte moser på bergflatene kan nevnes 
grannlommemose (Fissidens pusillus) (VU), flatkrusmose (Weissia rutilans), fjærgråmose 

(Racomitrium ericoides), stabbesteinmose (Ptychomitrium polyphyllum), fagerblomstermose 

(Schistidium elegantulum), bergurnemose (Rhabdoweisia fugax), rødblomstermose (Schistidium 

papillosum), kalkblomstermose (Schistidium robustum) og storblomstermose (Schistidium 
apocarpum). 

 

Epifyttfloraen består av vanlige arter i kvistlav-samfunnet, samt noen arter i lungenever-samfunnet. 
Pachyphiale carneola (VU), muslinglav (Normandina pulchella), vanlig skriftlav (Graphis scripta) og 

sølvpærelav (Pyrenula laevigata) er registrert på hassel. 

 
Bruk, tilstand og påvirkning: Det går to kraftlinjer gjennom den sørlige delen av lokaliteten, og 

langs vågen går en lokal vei delvis gjennom lokaliteten. Tidligere ble hasseltrærne trolig kuttet 

(stubbeskudd). Skogen er trolig gammel og til dels lite påvirket. Det er en del død ved på lokaliteten. 
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Fremmede arter: Det ble registrert bulkemispel langs veien og en del spredte sitkagran i selve 

lokaliteten. 
 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger i et fjordlandskap, preget av et åpent og hevdet 

kulturlandskap, med en del småkuperte, skogkledde åser. 
 

Skjøtsel og hensyn: De biologiske kvalitetene ved lokaliteten er blant annet knyttet til de eldre trærne. 

Det beste for å ivareta lokaliteten vil trolig være å unngå tekniske inngrep. Om hogst likevel skulle bli 
aktuelt, bør en spare de eldre trærne. En bør også hindre spredning av fremmede arter inn på 

lokaliteten.  

 

Verdisetting: Lokaliteten er stor, trolig gammel og til dels lite påvirket. Det finnes en del død ved. 
Lokaliteten er svært artsrik, både når det gjelder karplanter og kryptogamflora. Det er registrert seks 

rødlistearter, fem i kategorien sårbar og én i kategorien nær truet. Utformingen på denne lokaliteten er 

sjelden i Norge og har sitt optimum på «kalkøyene» i ytre Hardanger. På bakgrunn av dette blir 
lokaliteten vurdert til svært viktig (A-verdi). 

 

 
  
   

Figur 12. Espevik. Venstre: Barlind (VU) i rik edel-

lauvskog (F01) med utformingen alm-lindeskog (F0105). 

Høyre: Gammel (svart linje) og ny (grønn flate) avgrens-

ing.  

 
 

 

16A – Flakka 

Rik edellauvskog (F01) 
Figur 13 

Naturbase-ID BN00000836, sørvestre delområde  

 
Innledning: Lokaliteten ble først beskrevet av Fylkesmannen i Hordaland i 2005 og foreløpig vurdert 

til lokalt viktig (C-verdi). Lokaliteten ble undersøkt av Torbjørg Bjelland og Ole Kristian Spikkeland, 

Rådgivende Biologer AS, den 16. september 2015. Befaringen ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen 

i Hordaland, for å oppdatere gamle lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase. Én lokalitet 
(Langeland, BN00000836) var opprinnelig avgrenset som to adskilte polygoner, men med samme 

naturtypebeskrivelse. Etter kvalitetssikringen er denne lokaliteten delt i to separate lokaliteter med 

egne naturtypebeskrivelser (Flakka og Langeland).  
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Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på en liten kolle innerst i Flakkavågen, mellom 

Onarheim og Hodnaneset på sørøstsiden av Tysnesøy i Tysnes kommune, Hordaland. Naturtypen er 
avgrenset mellom ca. kote 4 og 22. Berggrunnen består av fyllitt og glimmerskifer, mens løsmassene 

er forvitringsmateriale. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtype er rik edellauvskog med utforming lågurt-

eikeskog (F0101). Vegetasjonen består av lågurt-edellauvskog (D2 i Fremstad 1997), med utforming 

rike kyst-hasselkratt (D2c) og blåbærskog (A4). Tilpasset grunntypene i hovedtypen 
fastmarksskogsmark (T23) i NiN-systemet, tilsvarer dette lågurtskog (T23-4) og blåbærskog (T23-1).  

 

Artsmangfold: Skogen består mest av eik, ask (VU) og hassel, men har innslag av lind, hegg, osp, 

bjørk, rogn, svartor, gråor, selje, trollhegg, platanlønn, plomme-art, furu, gran og einer. I feltsjiktet 
inngår; kristtorn, myske, rips, vivendel, skogsalat, geittelg, hengeving, revebjelle, skogstorkenebb, 

einstape, bjønnkam, mjødurt, bringebær, bjørnebær, teiebær, gaukesyre, vendelrot, kratthumleblom, 

engsyre, skogburkne, krattmjølke, blåknapp, hundekjeks, løvetann, haukeskjegg-art, krossved, 
skogsnelle, liljekonvall, maigull, stankstorkenebb, skogsvingel, maurarve, sløke, blåbær, tepperot, 

ormetelg, fugletelg, nyperose, gullris og hårfrytle. I bunnsjiktet dominerer kystkransmose 

(Rhytidiadelphus loreus), stortujamose (Thuidium tamariscinum) og storbjørnemose (Polytrichum 

commune). 
 

Epifyttfloraen er ikke spesielt rik, men har innslag av arter fra lungenever-samfunnet. På eik ble 

registrert; ryemose (Antitrichia curtipendula), kystbustehette (Ulota crispa), grå fargelav (Parmelia 
saxatilis), piggstry (Usnea subfloridana), hengestry (Usnea dasypoga), vanlig kvistlav (Hypogymnia 

physodes), stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla), mellav-art (Lepraria sp.), vanlig papirlav 

(Platismatia glauca), stubbesyl (Cladonia coniocraea) og bleiktjafs (Evernia prunastri). På ask ble 
registrert; lodnevrenge (Nephroma resupinatum), stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla), flishinnelav 

(Leptogium lichenoides), rund porelav (Sticta fuliginosa), putevortelav (Pertusaria pertusa), vanlig 

smaragdlav (Lecidella elaochroma), Lecanora-art, gulband (Metzgeria furcata), musehalemose 

(Isothecium myosuroides), krypsilkemose (Homalothecium sericeum) og kysttornemose (Mnium 
hornum). På hassel vokser blant annet vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum), mellav-art (Lepraria 

sp.), hinnevortelav (Pertusaria hymenea), matteblæremose (Frullania tamarisci), hjelmblæremose 

(Frullania dilatata), matteflette (Hypnum cupressiforme), kantlav-art (Lecanora sp.), vanlig kartlav 
(Graphis scripta) og brun barklav (Melanelixia subaurifera), og på osp ble krusfellmose (Neckera 

crispa) registrert. 

 
Bruk, tilstand og påvirkning: Det finnes stier, steingjerder og piggtrådgjerder. En kraftlinje passerer 

nordøst for lokaliteten. Skogstrukturen er variert med både unge og gamle trær. Naturtypen har en del 

innslag av død ved og rotvelt.  

 
Fremmede arter: De biologiske kvalitetene ved lokaliteten er først og fremst knyttet til de eldre 

trærne. Det beste for å ivareta lokaliteten vil trolig være å unngå tekniske inngrep. Om hogst likevel 

skulle bli aktuelt, bør en spare de eldre trærne. En bør også hindre spredning av fremmede arter inn på 
lokaliteten.  

 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger nær et fjordlandskap, preget av et åpent og hevdet 

kulturlandskap, med en del småkuperte, skogkledde åser. 
 

Skjøtsel og hensyn: De viktigste truslene mot lokaliteten er hogst og arealbeslag. 

  
Verdisetting: Lokaliteten er liten og har ikke spesielt rikt artsmangfold. Bortsett fra ask (VU) er ingen 

rødlistearter registrert. Lokaliteten er utvidet mot et bekkefar i vest. Verdien lokalt viktig (C-verdi) 

opprettholdes.  
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Figur 13. Flakka. Venstre: Store lindetrær nær sjøkanten i rik edellauvskog (F01), som ellers er 
dominert av utformingen lågurt-eikeskog (F0101). Høyre: Gammel (svart linje) og ny (grønn flate) 

avgrensing. 

 

 

16B – Langeland  

Rik edellauvskog (F01) 

Figur 14 

Naturbase-ID BN00000836, nordøstre delområde 
 

Innledning: Lokaliteten ble først beskrevet av Håland mfl. (2003, lok. 47) og vurdert til lokalt viktig 

(C-verdi). I 2005 ble lokaliteten også befart, grensejustert og ytterligere beskrevet av Fylkesmannen i 

Hordaland. Lokaliteten ble undersøkt av Torbjørg Bjelland og Ole Kristian Spikkeland, Rådgivende 
Biologer AS, den 16. september 2015. Befaringen ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, 

for å oppdatere gamle lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase. Én lokalitet (Langeland, 

BN00000836) var opprinnelig avgrenset som to adskilte polygoner, men med samme 
naturtypebeskrivelse. Etter kvalitetssikringen er denne lokaliteten delt i to separate lokaliteter med 

egne naturtypebeskrivelser (Flakka og Langeland).  

 
Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Langeland, mellom Onarheim og Hodnaneset 

på sørøstsiden av Tysnesøy i Tysnes kommune, Hordaland. Naturtypen er avgrenset i en 

nordvestvendt skråning ned mot et bekkefar, mellom ca. kote 5 og 25. Berggrunnen består av fyllitt og 

glimmerskifer, mens løsmassene er forvitringsmateriale.  
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtype er rik edellauvskog med utforming rikt 

hasselkratt (F0103). Vegetasjonen består av lågurt-edellauvskog (D2 i Fremstad 1997). Tilpasset 
grunntypene i hovedtypen fastmarksskogsmark (T23) i NiN-systemet, tilsvarer dette tilsvarer dette 

lågurtskog (T23-4). 

 
Artsmangfold: I tresjiktet inngår eik, ask (VU), lind, hassel, hegg, osp, bjørk, rogn, svartor, selje, 

trollhegg, furu, gran og einer. I feltsjiktet vokser; kristtorn, vivendel, krossved, myske, sanikkel, 

skogsalat, geittelg, hengeving, svartburkne, revebjelle, skogstorkenebb, einstape, bjønnkam, mjødurt, 

bringebær, bjørnebær, teiebær, gaukesyre, vendelrot, kratthumleblom, blåknapp, engsyre, skogburkne, 
krattmjølke, stankstorkenebb, skogsvingel, rips, hundekjeks, skogsnelle, sløke, blåbær, tepperot, 

ormetelg, fugletelg, nyperose, gullris og hårfrytle. I bunnsjiktet opptrer blant annet storbjørnemose 

(Polytrichum commune), stortujamose (Thuidium tamariscinum) og kystkransmose (Rhytidiadelphus 
loreus).  

 

Epifyttfloraen er ikke spesielt rik.  På eik ble registrert; ryemose (Antitrichia curtipendula), 

kystbustehette (Ulota crispa), grå fargelav (Parmelia saxatilis), piggstry (Usnea subfloridana), 
hengestry (Usnea dasypoga), vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes), stiftfiltlav (Parmeliella 

triptophylla), mellav-art (Lepraria sp.), vanlig papirlav (Platismatia glauca), stubbesyl (Cladonia 
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coniocraea) og bleiktjafs (Evernia prunastri). På ask ble registrert; putevortelav (Pertusaria pertusa), 

vanlig smaragdlav (Lecidella elaochroma), Lecanora-art, gulband (Metzgeria furcata) og 
musehalemose. På hassel vokser blant annet vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum), mellav-art 

(Lepraria sp.), hinnevortelav (Pertusaria hymenea), matteblæremose (Frullania tamarisci), 

hjelmblæremose (Frullania dilatata), matteflette (Hypnum cupressiforme), kantlav-art (Lecanora sp.), 
vanlig kartlav (Graphis scripta) og brun barklav (Melanelixia subaurifera). 

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Det finnes stier, kjerreveier, steingjerder og piggtrådgjerder. En 
kraftlinje passerer sørvest for lokaliteten. Skogstrukturen er variert med både unge og gamle trær. 

Naturtypen har en del innslag av død ved og er ellers preget av beite.  

 

Fremmede arter: Spredte gran ble registrert. 
 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger nær et fjordlandskap, preget av et åpent og hevdet 

kulturlandskap, med en del småkuperte, skogkledde åser. 
 

Skjøtsel og hensyn: De biologiske kvalitetene ved lokaliteten er blant annet knyttet til de eldre trærne. 

Det beste for å ivareta lokaliteten vil trolig være å unngå tekniske inngrep. Om hogst likevel skulle bli 

aktuelt, bør en spare de eldre trærne. En bør også hindre spredning av gran inn på lokaliteten.  
 

Verdisetting: Lokaliteten har et forholdsvis moderat artsmangfold. Utenom ask (VU) er ingen 

rødlistearter registrert. Verdien lokalt viktig (C-verdi) opprettholdes. 

 

 

 

 

 

 

      

Figur 14. Langeland. Venstre: Lindetrær i rik edel-

lauvskog (F01) med utformingen med utforming rikt 
hasselkratt (F0103). Høyre: Gammel (svart linje) og 

ny (grønn flate) avgrensing. 
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17 – Flatråker 

Gammel edellauvskog (F02) 

Figur 15 
Naturbase-ID BN00000870  

 

Innledning: Lokaliteten ble først beskrevet av Håland mfl. (2003, lok. 52) og vurdert til lokalt viktig 

(C-verdi). Lokaliteten ble undersøkt av Torbjørg Bjelland og Ole Kristian Spikkeland, Rådgivende 
Biologer AS, den 16. september 2015. Befaringen ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, 

for å oppdatere gamle lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase. 

 
Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Flatråker på vestsiden av Tysnesøy i Tysnes 

kommune, Hordaland. Naturtypen er avgrenset i en vestvendt li, mellom havnivå og ca. kote 50. 

Dyrket mark omslutter store deler av naturtypen. Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt, mens 
løsmassene er forvitringsmateriale. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtype er gammel edellauvskog med utforming 

eikeskog (F0201). Lokalt opptrer også utformingen hasselkratt (F0204). Vegetasjonen består 
hovedsakelig av blåbærskog (A4 i Fremstad 1997), men stedvis også lågurt-edellauvskog (D2), med 

utforming rike kyst-hasselkratt (D2c). Tilpasset grunntypene i hovedtypen fastmarksskogsmark (T23) 

i NiN-systemet, tilsvarer dette blåbærskog (T23-1) og svak lågurtskog (T23-3). 
 

Artsmangfold: Tresjiktet domineres av eik og hassel. Videre inngår en del ask (VU), lind, bjørk, osp, 

rogn, einer og spredte gran. I feltsjiktet vokser; vivendel, skogburkne, storfrytle, blåbær, sisselrot, 

gaukesyre, revebjelle, krattmjølke, lyssiv, knappsiv, tveskjeggveronika, einstape, fugletelg, krypsoleie, 
tepperot, landøyda og firkantperikum.  

 

Epifyttfloraen er ikke spesielt artsrik og består av vanlige arter. På eik ble det registrert bleiktjafs 
(Evernia prunastri), grå fargelav (Parmelia saxatilis), stubbesyl (Cladonia coniocraea), 

hjelmblæremose (Frullania dilatata), matteblæremose (Frullania tamarisci), musehalemose 

(Isothecium myosuroides) og matteflette (Hypnum cupressiforme).  
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Store deler av skogen er beitepåvirket. I nordlige del av lokaliteten er 

det nylig bygd en vei. I skrenten mot vest står enkelte styva ask. Skogstrukturen er variert med både 

gamle og unge trær. Det finnes noe død ved og enkelte rotvelt. Det er foretatt grensejusteringer, først 
og fremst i nord. 

 

Fremmede arter: Gran opptrer spredt i området.  
 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger nær et fjordlandskap, preget av et åpent og hevdet 

kulturlandskap, med en del småkuperte, skogkledde åser. 
 

Skjøtsel og hensyn: De biologiske kvalitetene ved lokaliteten er blant annet knyttet til de eldre trærne. 

Det beste for å ivareta lokaliteten vil trolig være å unngå tekniske inngrep. Om hogst likevel skulle bli 

aktuelt, bør en spare de eldre trærne. En bør også hindre spredning av gran inn på lokaliteten.  
 

Verdisetting: Skogen har en variert struktur med både unge og gamle trær. Det finnes noe død ved. 

Artsmangfoldet er moderat. Bortsett fra ask (VU) er ingen rødlistearter registrert. Verdien lokalt viktig 
(C-verdi) opprettholdes. 
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Figur 15. Flatråker. Venstre: Gammel edellauv-
skog (F02) med utformingen eikeskog (F0201) 

(Foto: Geir Helge Johnsen). Høyre: Gammel 

(svart linje) og ny (grønn flate) avgrensing. 
 

 

 

 

18 – Dalen 

Gammel lauvskog (F07) 
Figur 16 

Naturbase-ID BN00000831  

 

Innledning: Lokaliteten ble først beskrevet av Håland mfl. (2003, lok. 66) og vurdert til lokalt viktig 
(C-verdi). Lokaliteten ble undersøkt av Torbjørg Bjelland og Ole Kristian Spikkeland, Rådgivende 

Biologer AS, den 16. september 2015. Befaringen ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland, 

for å oppdatere gamle lokalitetsbeskrivelser til ny mal i Naturbase. 
 

Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Dalen, øst for Uggdal, i Tysnes kommune, 

Hordaland. Naturtypen er avgrenset mellom Reiseelva i nord og Revskollen i sørvest, og strekker seg 

fra ca. kote 145 til ca. kote 210. Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt. Løsmassene er morene, 
som stedvis er overdekket med torv og myr.  

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtype er gammel lauvskog (F07), utforming 
gammel bjørkesuksesjon (F0702). Blåbærskog (A4 i Fremstad 1997) dominerer. Tilpasset 

grunntypene i hovedtypen fastmarksskogsmark (T23) i NiN-systemet, tilsvarer dette blåbærskog (T23-

1). 
 

Artsmangfold: Gammel bjørk dominerer. I tillegg finnes enkeltstående furu og eldre tregrupper av 

gran. Av registrerte karplanter kan nevnes; storfrytle, blåtopp, blåbær, smyle, skogstjerne, hengeving, 

fugletelg, einer, bjønnkam, hårfrytle, tepperot, gaukesyre, ormetelg, rogn, blokkebær, skrubbær, 
stjernestarr, knappsiv, røsslyng, tyttebær, klokkelyng og linnea. På bjørk vokser mye knuskkjuke og 

knivkjuke. 

 
Epifyttfloraen er ikke spesielt artsrik. På bjørk opptrer vanlige arter som; papirlav (Platismatia 

glauca), barkragg (Ramalina farinacea), brun korallav (Sphaerophorus globosus), piggstry (Usnea 

subfloridana), vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes), grynkorkje (Ochrolechia androgyna), vanlig 
blodlav (Mycoblastus sanguinarius), grå fargelav (Parmelia saxatilis), stubbesyl (Cladonia 

coniocraea), bitterlav (Pertusaria amara), bleiktjafs (Evernia prunastri), krusgullhette (Ulota crispa), 
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sigdmose-art (Dicranum sp.) og matteflette (Hypnum cupressiforme). I bunnsjiktet ble registrert 

kystjamnemose (Plagiothecium undulatum), storbjørnemose (Polytrichum commune), torvmose-art 
(Sphagnum sp.) og etasjemose (Hylocomium splendens).  

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen synes å være lite påvirket. Det er stort innslag av død ved, 
både som gadd og læger. Enkelte rotvelt ble registrert. Skogen har et åpent preg, unntatt i parti med 

granplantninger. Skogen har trolig blitt beitet tidligere, men synes ikke å være preget av beite i dag. 

Avgrensingen er endret ved at et større område i vest uten gamle bjørketrær er tatt ut. 
 

Fremmede arter: Det vokser grupper av gran innenfor og umiddelbart utenfor lokaliteten. 

 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten ligger sørvest for et åpent og hevdet kulturlandskap/golfbane, 
med en del småkuperte, skogkledde åser. 

 

Skjøtsel og hensyn: De biologiske kvalitetene ved lokaliteten er først og fremst knyttet til de eldre 
trærne. Det beste for å ivareta lokaliteten vil trolig være å unngå tekniske inngrep. Om hogst likevel 

skulle bli aktuelt, bør en spare de eldre trærne. Mindre granplantninger innenfor lokaliteten bør tas ut. 

 

Verdisetting: Lokaliteten er relativt stor og homogen – med høy andel av nokså gammel skog. 
Artsmangfoldet er lite, og det er ikke registrert rødlistearter her. Innslag av plantet gran trekker også 

ned helhetsinntrykket. Verdien lokalt viktig (C-verdi) opprettholdes. 

 

  

Figur 16. Dalen. Venstre: Gammel lauvskog (F07) med utformingen gammel bjørkesuksesjon 
(F0702). Høyre: Gammel (svart linje) og ny (grønn flate) avgrensing.  
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LOKALITETER SOM FORESLÅS TATT UT AV NATURBASE 

 

Instavika II 

Rik sumpskog (F06) 

Naturbase-ID BN00024984  
 

Lokaliteten ble først beskrevet av Fylkesmannen i Hordaland i 2005 som naturtypen rik sumpskog 

med C-verdi. Lokaliteten er svært liten og påvirket av hogst og fremmede arter (figur 17). Det er mye 

furu i den nordlige delen av lokaliteten. 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 17. Instavika II er foreslått tatt ut av 

Naturbase på grunn av at det kun er et veldig 

lite areal som tilsvarer naturtypen rik sump- og 
kildeskog. I tillegg er lokaliteten påvirket av 

hogst og har innslag av fremmede arter. 

 
 

 

Kattanes 

Gammel lauvskog (F07) 

Naturbase-ID BN00024986 
 

Lokaliteten ble først beskrevet av Fylkesmannen i Hordaland i 2005 som gammel lauvskog med C-

verdi. Lokaliteten er liten, det er fire store planta grantrær som er i spredning med flere unge individer 

på lokaliteten. Foruten en stor bjørk er det flest unge trær (figur 18). Hverken epifyttfloraen eller 
karplantefloraen er spesielt artsrik. På bakgrunn av dette foreslås lokaliteten å tas ut av Naturbase. 

 

 

 

 

 

 

             
    
Figur 18. Kattanes er foreslått tatt ut av 

Naturbase på grunn av at mesteparten av av-

grensningen ikke tilsvarer naturtypen gammel 

lauvskog.  
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Synningeneset 

Rik edellauvskog (F01) 

Naturbase-ID BN00024987 
 

Lokaliteten ble først beskrevet av Fylkesmannen i Hordaland i 2005 som rik edellauvskog, utforming 

lågurt-hasselkratt med C-verdi. Lokaliteten er liten, artsfattig og det er innslag av fremmede arter som 

platanlønn og europalerk. Området er brukt til turområde, og det går en sti/traktorvei gjennom 
lokaliteten (figur 19). 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 19. Rik edellauvskog på Synninge-
neset er foreslått tatt ut av Naturbase på 

grunn av at lokaliteten er liten, påvirket og 

for få kvaliteter til å regnes som naturtype. 
 

 

 

Kvalvågen II 

Rik sumpskog (F06) 

Naturbase-ID BN00024990 

 
Lokaliteten ble først beskrevet av Fylkesmannen i Hordaland i 2005 som rik sumpskog (F06) med C-

verdi. Området som kvalifiserer som rik sumpskog er lite og, det er flere planta grantrær i spredning 

og noe europalerk på lokaliteten. Lokaliteten er preget av at den ligger i et mye brukt turområde. Det 

er flere stier og mye ilanddrevet/-blåst søppel på lokaliteten (figur 20). Hverken epifyttfloraen eller 
karplantefloraen er spesielt artsrik. På bakgrunn av dette foreslås lokaliteten tatt ut av Naturbase. 

 

  

Figur 20. Kvalvågen II er foreslått tatt ut av Naturbase på grunn av at lokaliteten er liten og betydelig 

påvirket av fremmede arter, tråkkslitasje og søppel. 
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Hollekjeleitet 

Gammel lauvskog (F07) 

Naturbase-ID BN00000820  
 

Lokaliteten ble først beskrevet av Håland mfl. (2003, lok. 65) som gammel lauvskog (F07) og vurdert 

til lokalt viktig (C-verdi). I 2005 ble lokaliteten også befart, grensejustert og ytterligere beskrevet av 

Fylkesmannen i Hordaland. Den ble da beskrevet som rik edellauvskog med utformingen lågurt-
hasselkratt (F0103) og vurdert til C-verdi. Blåbærskog med bjørk dominerer (figur 21), og tross 

enkelte spredte innslag av ask (VU) og hassel, kan ikke denne lokaliteten klassifiseres som hverken 

gammel lauvskog eller rik edellauvskog. Lokaliteten er heterogen, har få innslag av eldre trær og er 
forholdsvis artsfattig. På bakgrunn av dette foreslås lokaliteten tatt ut av Naturbase. 

 

 
 

 

Figur 21. Hollekjeleitet er foreslått tatt ut av Naturbase på grunn av at lokaliteten er heterogen og har 
få kvaliteter (t.v.). Blåbær-hasselkratt (t.h.). 
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