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FORORD 
 
Os kommune ønsker å regulere et område ved Stabburshaugane ved Søvik i Lysefjorden til 
boligformål. ABO Plan og Arkitektur AS er innleid av grunneierne, Backer Bolig AS, BOB 
Eiendomsutvikling AS, Cha Zet Invest AS og Arnt Gunnar Haukeland m/søsken, til å lage en 
reguleringsplan og har bedt Rådgivende Biologer AS om en verdivurdering i henhold til 
Naturmangfoldloven.  
 
Rapporten bygger på befaringer i tiltaksområdet utført av Marius Kambestad 11. mai 2016, Torbjørg 
Bjelland 23. juni 2016 og av Geir Helge Johnsen 18. august 2016, samt fotografier og skriftlige og 
muntlige kilder. 
 
Rådgivende Biologer AS takker ABO Plan og Arkitektur AS, ved Åshild Blomdal, for oppdraget. 
 
 

Bergen, 12. oktober 2016 
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SAMMENDRAG  
 
Bjelland, T., Kambestad, M. & Johnsen, G. H. 2016.  

Stabburshaugane i Os kommune. Verdivurdering for naturmangfold. Rådgivende Biologer AS, 
rapport 2316, 31 sider, ISBN 978-82-8308-299-9 

 
Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra ABO Plan og Arkitektur AS, kartlagt og utarbeidet en 
verdivurdering av biologisk mangfold i området for planlagt boligfelt ved Stabburshaugane i Os 
kommune, Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget er at Os kommune har bedt om en kartlegging av 
biologisk mangfold i dette området, for å oppfylle prinsippene i Naturmangfoldloven §§8-12, før 
saken behandles videre.  
 

NATURMANGFOLDLOVEN 
Denne utredningen tar utgangspunkt i forvaltningsmålet nedfestet i naturmangfoldloven (§§ 4-5). 
Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som «godt» (§ 8), slik at «føre-var-prinsippet» ikke kommer til 
anvendelse i denne sammenhengen (§ 9). Beskrivelsen av naturmiljøet og naturens mangfold tar også 
hensyn til de samlete belastingene på økosystemene og naturmiljøet i tiltaks- og influensområdet (§ 
10). Det er beskrevet avbøtende tiltak, slik at skader på naturmangfoldet så langt mulig blir avgrenset 
(§ 12). 
 

VERDIVURDERING 
NATURTYPER PÅ LAND OG I FERSKVANN 

Det er registrert naturtypen fattig boreonemoral regnskog langs Sjøbøelva, med B-verdi. Det er ikke 
registrert rødlistede naturtyper.  

• Tema naturtyper på land og i ferskvann gis middels verdi. 
 
VILTOMRÅDER 

Det er ikke registrert viltområder i henhold til DN-håndbok 11 innenfor planavgrensingen for 
planlagte boligområde ved Stabburshaugane. Hjort er vanlig i området.  

• Tema viltområder gis liten verdi. 
 
FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK OG ANDRE FERSKVANNSARTER 

Sjøbøelva har gyte- og oppvekstområder for sjøørret, og anadrom strekning er minst 700 meter lang. 
Laks forekommer kun sporadisk. Ål er påvist nederst mot sjøen, og finnes sannsynligvis i hele elven. 

• Tema funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter gis middels verdi. 
 
ARTSFOREKOMSTER 

Planområdet har relativt store forekomster av rødlistede lavarter. Langs Sjøbøelva ble det registrert ask 
(NT), gul pærelav (NT), hasselrurlav (NT), kystskriftlav (VU) og kystkorallav (NT). I tillegg til 
kystkorallav ble skoddelav (NT), hornstry (NT) og ringstry (NT) registrert på Sjøbøhaugen. Sivspurv 
(NT) og gulvspurv (NT) er tidligere registrert på Åsemyrane. Ål (VU) er eneste registrerte akvatiske 
rødlisteart. Siden planområdet ligger nær kjente verdifulle habitater for øyenstikkere i Endelausmarka, 
ble det gjennomført egne undersøkelser av denne organismegruppen. Det ble registrert få arter og få 
egnede habitater for øyenstikkere innenfor planavgrensingen. Ingen av de registrerte øyenstikkerne er 
rødlistet. Det er for øvrig også registrert enkelte fremmedarter av planter. 

• Tema artsforekomster gis stor verdi. 
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AVBØTENDE TILTAK 
Det er foreslått flere tiltak for å i hindre avrenning av steinstøv og giftige stoff til Sjøbøelven. 
 
For å sikre at trær med rødlistearter bevares kan trærne merkes i anleggsfasen. Det er også viktig at 
habitatene til disse treslagene og bergveggene bevares og sikres. En bør derfor unngå hogst og bevare 
tre- og buskvegetasjonen i størst mulig grad i områdene hvor disse rødlisteartene forekommer. Det 
beste for de biologiske verdiene i den avgrensede naturtypen vil også være å unngå hogst.  
 
For å sikre habitatene til øyenstikkerne bør en hindre utfylling og drenering av de små vannene i 
tilknytning til myrene. 
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PLANOMRÅDET STABBURSHAUGANE 
 
Området ved Stabburshaugane, som søkes regulert til boligformål ligger ved Søvik i Lysefjorden, i Os 
kommune (figur 1). Planområdet er på 600 daa, med laveste og høyeste punkt på henholdsvis 40 og 
117 moh., og omfatter forholdsvis urørt skogs- og myrområde, samt deler av Sjøbøelva (figur 1). 
 

 

 
Figur 1. Øverst: Planområdet i Stabburshaugane. Avgrensingen er markert med svart stiplet linje 
(kilde: ABO plan og arkitektur AS). Nederst: Flyfoto fra 2013 over planområdet (kilde: www. 
1881.no/Kart/).  
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METODE OG DATAGRUNNLAG 
 
 

DATAINNSAMLING / DATAGRUNNLAG 
Vurderingene i rapporten baserer seg dels på foreliggende informasjon, dels på befaringer av tiltaks-
området utført av Marius Kambestad 11. mai 2016 (fisk og ferskvann), Torbjørg Bjelland 23. juni 
2016 (terrestrisk) og Geir Helge Johnsen 18. august 2015 (øyenstikkere). Hovedformålet med 
befaringene var å kartlegge naturtyper, rødlistearter, øyenstikkere og funksjonsområder for fisk. 
Sporlogg fra befaring på land er vist i vedlegg 1. Det var gunstige værforhold med lite vind under 
begge befaringene. Det er videre sammenstilt resultater fra foreliggende litteratur, gjort søk i nasjonale 
databaser og tatt kontakt med forvaltning og lokale aktører. Datagrunnlaget vurderes som godt: 3 (jf. 
tabell 1).  
 
Tabell 1. Vurdering av kvalitet på grunnlagsdata (etter NVE-veileder nr. 3/2007). 

Klasse Beskrivelse 
0 Ingen data 
1 Mangelfullt datagrunnlag 
2 Middels datagrunnlag 
3 Godt datagrunnlag 

 
 
Fiskeundersøkelser 
Sjøbøelva ble undersøkt 11. mai 2016. Elven ble synfart fra utløpet i sjø til punktet der den krysser 
Lyseklostervegen ved Korsabrumyrane; en total strekning på 1,9 km. I tillegg ble sidebekker synfart 
der dette ble vurdert som hensiktsmessig. Synfarte strekninger ble vurdert med hensyn på 
vandringshindre, gyteforhold og oppvekstforhold for aktuelle fiskearter. 
 
Kvantitativt elektrofiske ble utført på en stasjon som dekket ca. 50 m² (2 x 25 m) nederst i elven, like 
oppom flomålet. Hele elvebredden ble overfisket. Stasjonen ble overfisket én gang med elektrisk 
fiskeapparat etter standard metode, og all fisk ble artsbestemt og lengdemålt på stedet. Ål ble delt inn i 
kategoriene liten (< 15 cm), medium (15-35 cm) og stor (> 35 cm). Tetthet av laksefisk er beregnet 
etter en antatt fangbarhet på 60 % (etter Forseth & Harby 2013). I tillegg ble det utført kvalitativt 
elektrofiske over hele elvearealet fra nevnte stasjon til første bratte stryk (en strekning på 75 m), for å 
undersøke forekomst av eventuelle fiskearter som ikke ble fanget ved kvantitativt fiske nedenfor. Det 
var lav vannføring og klart vann ved elektrofisket. Vanntemperaturen var 14,3 °C og ledningsevnen 
var 124,7 µS/cm. 
 
Elvemusling 
Eventuell forekomst av elvemusling ble undersøkt ved synfaring, dels fra land og dels ved vading i 
elveløpet, på de nederste 1,9 km av Sjøbøelva. Det ble ikke vurdert som nødvendig å benytte 
vannkikkert, ettersom det var lav vannføring og klart og grunt vann i så godt som hele elven. I tillegg 
ble 8 ett år gamle ørreter fanget ved elektrofiske nederst i elven avlivet, og gjellene til disse fiskene ble 
senere undersøkt for muslinglarver (glochidier) i stereolupe. 
 

VERDIVURDERING 
Denne verdiutredningen er bygd opp etter en standardisert tre-trinns prosedyre beskrevet i Statens 
Vegvesen sin Håndbok V712 om konsekvensanalyser (Vegdirektoratet 2014). Fremgangs-måten er 
utviklet for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og mer 
sammenlignbare.  
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TRINN 1: REGISTRERING OG VURDERING AV VERDI 

Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde så 
objektivt som mulig. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er med 
utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema. Verdien blir fastsatt langs en skala som 
spenner fra liten verdi til stor verdi (se eksempel under):  
 

Verdi 
Liten                              Middels                              Stor 
 ---------------------------------------------------------- - 
                               Eksempel 

 
TRINN 2: TILTAKETS OMFANG 

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor stor negativ eller positiv påvirkning det aktuelle tiltaket 
(alternativet) har for et delområde. Omfanget skal vurderes i forhold til nullalternativet. Virkninger av 
et tiltak kan være direkte eller indirekte. Alle tiltak skal legges til grunn ved vurdering av omfang. 
Inngrep som utføres i anleggsperioden, skal inngå i omfangsvurderingen dersom de gir varig endring 
av delmiljøene. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden skal beskrives separat. Virkningen blir 
vurdert langs en skala fra stort negativt til stort positivt omfang (figur 2). 
 

 
 

 Figur 2. Skala for vurdering av omfang (Vegdirektoratet 2014). 
 
TRINN 3: SAMLET KONSEKVENSVURDERING 

Med konsekvens menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til nullalterna-
tivet. Sammenstillingen skal vises på en ni-delt skala fra meget stor negativ konsekvens til meget stor 
positiv konsekvens (figur 3). Vurderingen avsluttes med et oppsummeringsskjema der vurdering av 
verdier, virkninger og konsekvenser er gjengitt i kortversjon. Hovedpoenget med å strukturere 
konsekvensvurderingene på denne måten er å få fram en mer nyansert og presis presentasjon av 
konsekvensene av ulike tiltak. Det vil også gi en rangering av konsekvensene, som samtidig kan 
fungere som en prioriteringsliste for hvor en bør fokusere i forhold til avbøtende tiltak og videre 
miljøovervåkning. 
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Figur 3. «Konsekvensvifta». Konsekvensgraden 
finnes ved sammenstilling av verdi og omfang 
(Vegdirektoratet 2014). 
            

 
Dersom det foreligger flere utbyggingsalternativer, skal det gjøres en samlet konsekvensvurdering av 
hvert alternativ. Den samlede vurderingen skal angis i en tabell der alle delområdene inngår. Del-
områder som ikke påvirkes av et alternativ, skal synliggjøres. Sammenstilling av konsekvenser for et 
alternativ skal ikke baseres på et gjennomsnitt, men en faglig vurdering skal ligge til grunn. Antall 
berørte områder, størrelsen på konfliktene og samlet belastning (sumvirkninger) må legges til grunn 
for vurderingen.    
 

KRITERIER FOR VERDISETTING  
NATURMANGFOLD 

For tema naturmangfold følger vi malen i Statens Vegvesen sin Håndbok V712 om konsekvens-
analyser (Vegdirektoratet 2014). Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda) 
og limniske (ferskvann) systemer, inkludert livsbetingelser (vann-miljø, jordmiljø) knyttet til disse. 
Kartlegging av naturmangfold knyttes til tre nivåer; landskapsnivå, lokalitetsnivå og 
enkeltforekomster. I denne utredningen er det naturmangfoldet på lokalitets- og arts-nivå som er 
kartlagt og vurdert.  
 
Beskrivelsen av vegetasjonen på land og i ferskvann følger inndelingen i Fremstad (1997). Naturtyper 
kartlegges etter DN-håndbok 13 på land og DN-håndbok 15 i ferskvann. Registrerte naturtyper er 
videre vurdert i forhold til oversikten over rødlista naturtyper (Lindgaard & Henriksen 2011), mens 
beskrivelsen av rødlistearter følger til enhver tid gjeldende Norsk rødliste, her Henriksen & Hilmo 
(2015).   
 
Verdisettingen er forsøkt standardisert etter skjemaet i tabell 2. Nomenklaturen, samt norske navn, 
følger Artskart på www.artsdatabanken.no. 
 
 
 
 

http://www.artsdatabanken.no/
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Tabell 2. Kriterier for verdisetting av de ulike fagtemaene. 

Tema Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Naturtyper på land og i 
ferskvann 
DN-håndbok 13,  
Lindgaard & Henriksen 2011 

Areal som ikke kvalifiserer 
som viktig naturtype 

Lokaliteter i verdikategori C, 
herunder utvalgte naturtyper 
i verdikategori C 

Lokaliteter i verdikategori B 
og A, herunder utvalgte 
naturtyper i verdikategori B 
og A 

Viltområder 
DN-håndbok 11 

Viltområder og vilttrekk 
med viltvekt 1. Ikke vur-
derte områder (verdi C)  

Viltområder og vilttrekk 
med viltvekt 2-3. Viktige 
viltområder (verdi B) 

Viltområder og vilttrekk med 
viltvekt 4-5. Svært viktige 
viltområder (verdi A) 

Funksjonsområder for fisk og 
andre ferskvannsarter 
DN-håndbok 15 

Ordinære bestander av 
innlandsfisk. 
Ferskvannsforekomster 
uten kjente registreringer 
av rødlistearter 

Verdifulle fiskebestander, 
f.eks. laks, sjøørret, sjørøye, 
harr mfl. Forekomst av ål. 
Vassdrag med gytebestands-
mål/årlig fangst av anadrome 
fiskearter < 500 kg. Mindre 
viktige områder for elve-
musling eller rødlistearter i 
kategoriene sterkt truet EN 
og kritisk truet CR. 
Viktig område for arter i 
kategoriene sårbar VU og 
nær truet NT  

Viktig funksjonsområde for 
verdifulle bestander av 
ferskvannsfisk, f.eks. laks, 
sjøørret, sjørøye, ål, harr mfl. 
Nasjonale laksevassdrag. 
Vassdrag med gytebestands-
mål/årlig fangst av anadrome 
fiskearter >500 kg. Viktig 
område for elvemusling eller 
rødlistearter i kategoriene 
sterkt truet EN og kritisk 
truet CR 

Artsforekomster 
Henriksen & Hilmo 2015 

Forekomster av arter som 
ikke er på Norsk rødliste 

Forekomster av nær truede 
arter NT og arter med 
manglende datagrunnlag DD 
etter gjeldende versjon av 
Norsk rødliste. Fredete arter 
som ikke er rødlistet 

Forekomster av truete arter, 
etter gjeldende versjon av 
Norsk rødliste, dvs. 
kategoriene sårbar VU, sterkt 
truet EN og kritisk truet CR 

 
 
 

AVGRENSING AV TILTAKS- OG INFLUENSOMRÅDET 
 
Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det 
planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet, mens influensområdet også omfatter de tilstøtende 
områder der tiltaket vil kunne ha en effekt. 
 
Tiltaksområdet for dette prosjektet er foreløpig noe uklart, men planavgrensingen er vist i figur 1.   
 
Influensområdet. Når det gjelder naturmangfold, vil områdene som blir påvirket variere både 
geografisk og i forhold til topografi og hvilke arter som er aktuelle. For vegetasjon vurderes 
influensområdet å være 50 m fra tekniske inngrep. For fugl og pattedyr defineres denne sonen noe 
større, siden disse artene er mer arealkrevende. Vanligvis kan 100 m fra tekniske inngrep være 
tilstrekkelig, men for enkelte arter, spesielt rovfugl, vil influensområdet være mye større, blant annet 
på grunn av forstyrrelser i anleggsperioden. For fisk og andre ferskvannsorganismer vil 
influensområdet være hele Sjøbøelva fra tiltaksområdet og ned til sjøen. 
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OMRÅDEBESKRIVELSE 
 
Stabburshaugane ligger ved Søvik i Lysefjorden i Os kommune, ca 10 km nordvest for Osøyro og ca. 
10 km sørøst for Fanahammaren (figur 4). Stabburshaugane og Sjøbøhaugane danner et kupert 
åsterreng som ligger like sør for Lysekloster og nord for Sjøbøelva. Sørvestre del av området grenser 
til Endelausmarka.  
 

 
Figur 4. Stabburshaugane (grovt markert med svart sirkel) ligger rett sør for Lysekloster, ca. 10 km 
nord for Osøyro i Os kommune. 
 
NATURGRUNNLAGET 
Berggrunnen består for det meste av kvartsitt, samt gabbro/amfibolitt i nordlige og sørlige deler av 
området (figur 5). Det er lite løsmasser i området, kun tynt morenedekke, ellers bart fjell (figur 6). I 
skråningene ned mot Lysekloster er det skog med særs høy bonitet, samt litt rundt Sjøbøelva (figur 7). 
Skogen ellers har høy bonitet. Deler av området består også av myr og uproduktiv skog.  
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Figur 5. Berggrunnen i planområdet for Stabburshaugane (www.ngu.no/kart/ arealisNGU/). 
 
Os kommune er en typisk kystkommune med eit mildt og vått klima. I planområdet regner det mellom 
2 000 og 3 000 mm i året. Middel årstemperatur ligg mellom 6-8 ºC, og sommartemperaturen ligg i 
gjennomsnitt på 15 ºC. I februar, som vanlegvis er den kaldaste månaden i året, ligg tempera-turen 
mellom 0 og 1 ºC (www.senorge.no). 
 
Klimaet er i stor grad styrende for både vegetasjonen og dyrelivet og varierer mye både fra sør til nord 
og fra vest til øst i Norge. Denne variasjonen er avgjørende for inndelingen i vegetasjonssoner og 
vegetasjonsseksjoner. Influensområdet ligger i boreonemoral vegetasjonssone (se Moen 1998). Her er 
det typisk med edellauvskoger med varmekrevende arter i solvendte lier med godt jordsmonn, mens 
bjørke-, gråor- eller barskoger domi-nerer resten av skoglandskapet. Vegetasjonssoner gjenspeiler 
hovedsakelig forskjeller i temperatur, spesielt sommertemperatur, mens vegetasjonsseksjoner henger 
sammen med oseanitet, der fuktighet og vintertemperatur er de viktigste klimafaktorene. 
Influensområdet ligger innenfor den sterkt oseaniske vegetasjonsseksjonen, humid underseksjon 
(O3h). Denne seksjonen er karakterisert av vestlige vegetasjonstyper og arter som er avhengige av høy 
luftfuktighet. Kontinentale trekk mangler (Moen 1998). 
 

http://www.senorge.no/
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Figur 6. Løsmassene i planområdet til Stabburshaugane (www.ngu.no/kart/ arealisNGU/). 
 
 

 
Figur 7. Bonitetskart for planområdet til Stabburshaugane (www.ngu.no/kart/ arealisNGU/). 
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GENERELLE TREKK VED TILTAKSOMRÅDET 
BIOLOGISK MANGFOLD PÅ LAND  

Vegetasjonen i området som inkluderer Sjøbøhaugane og Stabburshaugane, består hovedsakelig av 
røsslyng-blokkebærfuruskog (A3) (Fremstad 1997)(figur 8). Det er også en del områder med fattig 
fastmattemyr (K3)(figur 8). På sørsiden av Sjøbøhaugane er det litt rikere og vegetasjonen består av 
blåbærskog (A4) og småbregneskog (A5). I tillegg ble det registrert et lite hasselkratt som med 
utforming rike kyst-hasselkratt (D2c). Spredt langs Sjøbøelva er det små områder som kan 
karakteriseres som gråor-heggeskog (C3). Det er flere områder med planta gran i tiltaksområdet. Ingen 
av de nevnte vegetasjonstypene er truet jf. Fremstad & Moen (2001). 
 
Det er bare registrert typiske arter for vegetasjonstypene. På selve Sjøbøhaugane og Stabburshaugane 
dominerer furu i tresjiktet, men det er også innslag av bjørk, selje, trollhegg, krossved, rognasal og 
rogn. Spredt forekommer det innslag av eik og bøk. Det er en god del stående og liggende død ved i 
furuskogen. Det er flere relativt store eiketrær på sørsiden av Sjøbøhaugane. Svartor, gråor og hegg 
forekommer spredt i de fuktigste områdene ved myrene og ved Sjøbøelva. Typiske arter i feltsjiktet er 
røsslyng, blokkebær, blåbær, linnea, blåtopp, tyttebær og tepperot. I sørhellingen er det en del 
småbregner som hengeveng og fugletelg som dominerer i feltsjiktet, sammen med gullris, vendelrot, 
vivendel og hvitveis. Stedvis forekommer små områder med einstape. 
 
 

  
 
 

 

 

 
Figur 8. Øverst: Røsslyng-blokkebærskog med forekomst av en del død ved på Sjøbøhaugane (t.v.). 
Myrområdene er fattige, og på flere av disse ble det registrert øyenstikkere (t.h.). Nederst: Nordvendte 
berg med blant annet kystkorallav (NT)(t.v.). Langs Sjøbøelva er det litt rikere vegetasjon med innslag 
av boreale løvtrær og blåbærmark i feltsjiktet (t.h.).  
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Myrområdene er fattig på arter, og torvmoser og noe stor bjørnemose (Polytrichum commune) 
dominerer i bunnsjiktet. Av arter som ble registrert på myrene kan nevnes torvull, duskull, rome, 
klokkelyng, blokkebær, røsslyng, tyttebær, tepperot, pors, tettegras, kystbjønnskjegg, rund soldugg, 
myrhatt, hvitmyrak, stjernestarr og blåtopp. I de fuktigste partiene ble det også registrert bukkeblad, 
elvesnelle og flaskestarr.  
 
Det ble registrert øyenstikkere på flere av myrene i tiltaksområdet både under befaringen i juni og i 
august. På en av de store myrene på Sjøbøhaugane ble det registrert et individ av brun øyenstikker 
(Aeshna grandis). Det ble registrert flest arter ved det lille vannet sør for Sjøbøelven, like ved 
planområdets grense. Av registrerte arter kan nevnes; vanlig øyenstikker (Aeshna juncea), stor 
blåvannymfe (Enellagma cyathigerum) og svart høstlibelle (Sympetrum danae) (figur 9). Mesteparten 
av myren ved dette vannet er fylt ut med stein på grunn av arbeidet med E39 like ved.  
 

  
 
Figur 9. Svart høstbille (til venstre) og stor blåvannymfe (til høyre) ble registrert ved det lille 
vannet/myra sør for Sjøbøelva. 
 
I det kuperte terrenget i furuskogen er det en del nordvendte berg (figur 8). Karplantefloraen er stedvis 
rik på disse bergveggene og på trærne rundt, med flere oseaniske arter. Disse er beskrevet under 
avsnittet artsforekomster. Kryptogamfloraen på bergvegger og epifyttfloraen ellers består av vanlige 
arter. På furu ble det blant registrert vanlig blodlav (Mycoblastus sanguinarius), stubbesyl (Cladonia 
coniocraea), piggstry (Usnea subfloridana), vanlig papirlav (Platismatia glauca), mellav-art (Lepraria 
sp.) og matteflette (Hypnum cupressiforme). Vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes), kulekvistlav 
(Hypogumnia tubulosa), musehalemose (Isothecium myosuroides) og matteblæremose (Frullania 
tamarisci) forekommer på eik, mens hjelmblæremose (Frullania dilatata), krusgullhette (Ulota 
crispa), snutegullhette (U. drummondii), vanlig skriftlav (Graphis scipta), muslinglav (Normandina 
pulchella) og vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum) er vanlig på rogn og hassel. På svartor ble det 
også registrert grå fargelav (Parmelia saxatilis) krinsflatmose (Radula complanata). Hvitringnål 
(Calicium glaucellum), stubbesyl (Cladonia coniocraea) og furustokklav (Imshaugia aleurites) ble 
registrert på død ved av furu. 
 
Av arter som ble registrert på bergvegger kan følgende arter nevnes grå reinlav (Cladonia 
rangiferina), grå korallav (Sphaerophorus globosus), kysttvebladmose (Scapania gracilis), småstylte 
(Bazzania tricrenata), matteflette (Hypnum cupressiforme), etasjemose (Hylocomium splendens), 
stripefoldmose (Diplophyllum albicans) og heigråmose (Racomitrium lanuginosum). 
 
Av fremmmede arter som vokser i området kan nevnes platanlønn (svært høy risiko, SE) (Gederaas 
mfl. 2012), som ble registrert langs Sjøbøelva. På Sjøbøhaugane ble det registrert spredte forekomster 
av sitkagran (SE) og edelgran (kategori HI, høy risiko). 
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VERDIVURDERING 
 

KUNNSKAPSSTATUS FOR NATURMANGFOLD 
Os kommune har gjennomført naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13. Kartleggingen ble utført av 
Bjørn Moe i 2004. Resultatene er ikke sammenfattet i egen rapport, men er gjort offentlige i 
Miljødirektoratets Naturbase. Det er ikke tidligere registrert naturtyper innenfor planavgrensingen. For 
øvrig foreligger det en del artsregistreringer fra influensområdet i Artsdatabanken 
(www.artsdatabanken.no).  
 

NATURTYPER PÅ LAND OG I FERSKVANN 
Under befaringen 23. juni ble det registrert et område ved Sjøbøelva med naturtypen regnskog, 
delnaturtype fattig boreonemoral regnskog (se nye faktaark til DN-håndbok 13, Gaarder m.fl. 
2013)(figur 10). Lokaliteten inneholder flere av de typiske kjennetegnende rødlisteartene for 
naturtypen som kystskriftlav (VU), gul pærelav (NT) og hasselrurlav (NT). Det ble også registrert 
kystkorallav (NT) på bergflater. Lokaliteten er vurdert å ha B-verdi. Avgrensingen av lokaliteten er 
vanskelig ettersom den forekommer fragmentarisk langs elva. Det er innslag av en del fremmedarter 
og de typiske rødlisteartene forekommer spredt langs elva. Det er valgt å avgrense en naturtype 
istedenfor mange små. Lokaliteten er mer utfyllende beskrevet i vedlegg 1 og er avgrenset på kart i 
figur 15. 
 
Det er ikke registrert rødlistete naturtyper (jf. Lindgaard & Henriksen 2011) innenfor 
planavgrensingen.  
 

• Tema naturtyper på land og i ferskvann vurderes til middels verdi. 
 

 
 
Figur 10. Fattig boreonemoral regnskog ved Sjøbøelva. 
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VILTOMRÅDER 
Det er ikke registrert viltområder i henhold til DN-håndbok 11 innenfor planavgrensingen for 
Stabburshaugane. Det er heller ikke opplysninger om hjort innenfor planavgrensingen i 
viltkartleggingen fra Os kommune (Håland & Mjøs 2006). Spor etter hjort ble registrert under befaring 
både i mai og i juni, og trolig har området ordinær betydning for vilt.   
 

• Tema viltområder vurderes til liten verdi. 
 

FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK OG ANDRE FERSKVANNSARTER 
Sjøbøelva er eneste ferskvannsforekomst innenfor influensområdet. I det følgende beskrives 
vassdraget og dets habitatforhold med hensyn til fisk, og deretter resultatet av fiskeundersøkelser og 
muslingundersøkelser utført 11. mai 2016. 
 
Beskrivelse av Sjøbøelva 
Sjøbøelva har et nedbørfelt på 3,5 km², som dekker store deler av planområdet, samt Langedalen, 
Endelausmarka og området mellom Storåsen, Åsavatnet og Ulvenfjellet (figur 11). 
Middelvannføringen ved utløpet til sjø er beregnet til 229 l/s, og de laveste vannføringene inntreffer 
normalt i sommerhalvåret (nevina.nve.no). Åsavatnet (68 moh., 0,03 km²) er eneste innsjø i 
nedbørfeltet, som ellers består av 90 % skog, 6 % myr, 0,6 % dyrket mark og 0,3 % «urbane» 
områder. Elven har sitt utløp i Pøyla, en poll like sørvest for Lysekloster. Generelt fremstår elven i stor 
grad som uberørt, og elveforbygning finnes kun nær dyrket mark helt nederst. En del alger, mose og 
vannplanter i elveløpet tyder på at elven er relativt næringsrik. 
 
Floen bringer saltvann inn til like oppstrøms Lyseklostervegen ved Sjøbøen, hvor Sjøbøelva renner i 
rør under veien. På de nederste ~120 meterne renner elven i små stryk, hvor substratet domineres av 
småstein. Det er brukbare gyteforhold og gode oppvekstforhold for laksefisk i dette området. Deretter 
følger et kort og bratt strykparti, men dette vil kun utgjøre et vandringshinder for anadrom fisk på lav 
vannføring. Oppom dette strykpartiet følger en elvestrekning på drøye 500 meter, hvor elven er preget 
av småstryk og kulper med moderat helning. I nedre tredjedel av dette partiet renner elven i stor grad 
over fjell, men videre oppover er substratet dominert av stein og småstein, med god forekomst av 
gytehabitat og skjul for ungfisk. 
 
Knappe 700 m opp i elven er det et bratt strykparti, hvor elven renner gjennom en kløft fylt med store 
steinblokker. Totalt fall anslås å være 7-8 m, men ettersom det er en rekke naturlige «trinn» oppover 
kløften vurderes det som sannsynlig at laks og sjøørret sporadisk kan ta seg forbi dette stryket på 
gunstig vannføring. Ål kan med sikkerhet passere hinderet. 
 
Oppstrøms det bratte stryket følger et 200 m langt parti hvor Sjøbøelva er flat og meandrerende. 
Substratet er her dominert av grus og småstein, og det er store arealer med svært gode gyteforhold for 
laksefisk. På de neste 200 meterne er elven igjen noe brattere, før den flater gradvis ut og får karakter 
av en sakteflytende kanal oppover mot punktet der den renner under Lyseklostervegen. Store deler av 
dette «kanal»-området har likevel gode gyteområder for laksefisk, fordi substrat og strømfart er 
relativt variabelt. 
 
Fisk kan vandre gjennom røret under Lyseklostervegen og videre oppover Sjøbøelva mot Åsavatnet. I 
dette området renner elven stort sett sakte gjennom myr, men denne strekningen ble ikke nærmere 
undersøkt fordi den ikke vil bli påvirket av tiltak i planområdet. Det renner også en sidebekk inn i 
Sjøbøelva fra Langedalen, like ved Lyseklostervegen. Denne bekken er liten, men har meget gode 
gyteforhold for ørret på de nederste 270 meterne. Deretter deler bekken seg i to, og blir for liten til å gi 
nevneverdig fiskeproduksjon. Andre sidebekker ble vurdert som for små til å gi betydelige bidrag til 
fiskeproduksjonen. 
 
 
 

http://nevina.nve.no/
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Figur 11. Avgrensing av nedbørfeltet til Sjøbøelva, med vannstrenger markert i blått (fra 
nevina.nve.no). 
 
 
Fisk i Sjøbøelva 
Ved kvantitativt elektrofiske på stasjonen nederst i elven ble det fanget 21 ørret. Basert på 
lengdefordelingen (figur 12) ble det vurdert at minst to tredeler av disse var ettåringer, mens de 
resterende var eldre fisk. Estimert tetthet ble beregnet til 70 ørret per 100 m² på dette området, som 
tilsvarer «god økologisk tilstand» i henhold til Vannforskriften (Veileder 02:2013). I tillegg ble det 
observert fire små og én medium ål. 

http://nevina.nve.no/
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Ved det kvalitative elektrofisket ble det kun observert ørret. Totalt var to av de observerte ørretene (én 
fra stasjonsfisket og én fra det kvalitative fisket) delvis smoltifisert, og disse vil dermed gå ut som 
sjøørretsmolt denne våren/forsommeren. Lengdefordelingen, som viser at det var mye ungfisk og 
relativt få eldre individer, var for øvrig typisk for en elv med betydelig innslag av sjøørret, der relativt 
få individer blir i elven hele livet. Det ble ikke fanget eller observert årsyngel ved elektrofisket, men 
det ble observert store mengder nyklekket yngel lenger oppe i elven (se under). 
 
Det ble ikke utført elektrofiske lenger oppe i Sjøbøelva, men ved vading i elven ble det observert til 
dels store mengder ørret på hele undersøkt strekning (1,9 km; opp til Lyseklostervegen). En rekke 
steder ble det observert store mengder årsyngel av ørret (2,5-3 cm) som nettopp hadde kommet opp av 
grusen (figur 13). I tillegg ble det observert mye eldre ørret opp til en størrelse på ca. 20 cm. Spesielt i 
det meandrerende partiet halvveis opp i elven, samt helt øverst på undersøkt strekning, ble det 
observert store mengder årsyngel. Også i sidebekken fra Langedalen var det høy tetthet av ørret 
(spesielt av årsyngel), helt opp til punktet hvor bekken deler seg. 

 
I sum er Sjøbøelva meget godt egnet for produksjon av sjøørret, med store gyteområder og stor 
morfologisk variasjon. Gjennomsnittlig elvebredde ved full elveseng er estimert å være 3,5 m på 
undersøkt strekning. Hele elven må regnes som anadrom, og totalt anadromt areal blir dermed 6.650 
m² opp til punktet hvor elven krysser Lyseklostervegen. I tillegg kommer ca. 200 m² i bekken fra 
Langedalen, som også er godt egnet for sjøørret. Hvorvidt hele dette området i dag benyttes av sjøørret 
er ukjent, men potensialet for smoltproduksjon er utvilsomt stort. Om en antar et 
produksjonspotensiale på 10-20 smolt per 100 m² vil Sjøbøelva kunne produsere 700 til 1400 
sjøørretsmolt per år, hvilket gir grunnlag for at elven kan ha en stedegen bestand. Om kun strekningen 
nedenfor det bratte stryket (700 m) regnes med, vil produksjonspotensialet være 280-560 smolt per år. 
Ved elektrofisket ble det fanget betydelig færre sjøørretsmolt per areal enn hva disse beregningene 
antyder, men det gjøres oppmerksom på at mange sjøørretbestander på Vestlandet for øyeblikket er 
betydelig mindre tallrike enn hva potensialet skulle tilsi. 
 
Det ble ikke registrert laks ved fiskeundersøkelsen, men det vurderes at Sjøbøelva er egnet for gyting 
av smålaks. Det skal tidligere ha blitt fanget enkelte laks i elven, men sjøørret observeres langt oftere 
enn laks (Aslaug Sjøbø, pers. medd.). Sporadisk lakserekruttering er derfor ikke usannsynlig. Ål er 
sannsynligvis så godt som alltid til stede i elven. I tillegg ble det observert en stim med trepigget 
stingsild i brakkvannssonen nederst i elveløpet. 
 
Elvemusling 
Det ble ikke observert elvemusling ved synfaring i Sjøbøelva. Det ble heller ikke funnet muslinglarver 
på ørretene som ble fanget nederst i elven. Grunneier Aslaug Sjøbø opplyser for øvrig at hun aldri har 
observert eller hørt om elvemusling i Sjøbøelva. Dette sannsynliggjør at det ikke er forekomst av 
elvemusling i elven, men det gjøres oppmerksom på at en eventuell fåtallig bestand av arten potensielt 
kunne blitt oversett. 

Figur 12. Lengdeforeling for ørret 
fanget ved kvantitativt elektrofiske 
på en ca. 50 m² stor stasjon 
nederst i Sjøbøelva, 11. mai 2016. 
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A) Nederst i Sjøbøelva 

 

B) Bratt stryk 

 
C) Meandrerende parti 

 

D) Ørret-yngel 

 
E) Øvre del av elven 

 

F) Sidebekk til Sjøbøelva 

 
Figur 13. Sjøbøelva 11. mai 2016. A) Nederst på elektrofisket område nær utløpet. B) Bratt stryk 700 
m opp fra sjøen. C) Meandrerende elveparti med meget gode gyteforhold. D) Årsyngel av ørret fanget 
i det meandrerende elvepartiet. E) Sakteflytende parti i øvre del av elven. F) Sidebekken fra 
Langedalen, hvor det ble observert mye årsyngel ørret. 
 
 
Tema funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter vurderes til middels verdi, der forekomst av 
sjøørret med potensiale for en stedegen bestand er utslagsgivende. Vurderingen gjelder hele 
Sjøbøelvas utstrekning, selv om anadrom fisk sannsynligvis sjelden vandrer lenger enn 700 m opp i 
elven. 
 

• Tema funksjonsområder for fisk og andre ferskvannsarter vurderes til middels verdi. 
 
 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 2316   22 

ARTSFOREKOMSTER 
Faunaen og floraen i tiltaks- og influensområdet består av arter som er representative for distriktet. De 
kystnære områdene i Os kommune er kjent for å inneholde en del oseaniske lav- og mosearter (Jmf. 
Artskart). Mange av disse er tilknyttet naturtypen regnskog og flere er rødlista (Gaarder m.fl. 2015). 
Det er ikke kjent, og heller ikke forventet å finne, forekomster av prioriterte arter etter 
naturmangfoldloven.  
 
Det er fra før registrert sivspurv og gulvspurv (begge nær truet, NT) på Åsemyrane som ligger 
innenfor planavgrensingen. Under befaringen den 23. juni 2016 ble det registrert flere rødlistearter. 
Langs Sjøbøelva ble det registrert ask, samt lavene gul pærelav (Pyrenula occidentalis) og 
hasselrurlav (Thelotrema suecicum) på rogn, alle er vurdert i kategorien nær truet, NT. I tillegg ble 
kystskriftlav (Graphis elegans) i kategorien sårbar (VU) funnet på en rogn langs Sjøbøelva. På flere 
små nordvendte bergvegger ble det registrert kystkorallav (Bunodophoron melanocarpum)(NT)(figur 
14). Skoddelav (Menegazzia terebrata), hornstry (Usnea cornuta) og ringstry (Usnea flammea) ble 
registrert på furu på Sjøbøhaugen. Alle er vurdert i kategorien nær truet, NT. 
 
Under befaringene i juni og august 2016 ble det registrert øyenstikkere på flere av myrene (se generell 
beskrivelse av tiltaksområdet), ingen av disse er rødlistet. Området grenser til Endelausmarka som 
inneholder 17 av landets 48 arter av øyenstikkere (Johnsen m.fl. 2010). Det var merkbart færre 
øyenstikkere og egnede habitat innenfor planavgrensingen til Stabburshaugane, sammenlignet med 
områdene i Endelausmarka. Av de ulike våtdragene og myrene i planområdet, er det kun vannet helt 
sør som har noe særlig verdi for øyenstikkere, og da trolig for vanlig forekommende arter.  
 
I ferskvann ble rødlistearten ål (VU) registrert nederst i Sjøbøelva. Denne arten er sannsynligvis til 
stede i hele elva. 
 

 
Figur 14. Kystkorallav (NT) på nordvendt bergvegg ved Sjøbøhaugane. 
 
To av rødlisteartene er i kategorien VU og ifølge veilederen gir dette stor verdi (jf. tabell 2). 
Planområdet har relativt mange forekomster av rødlistede lavarter (figur 14). 
 

• Tema artsforekomster vurderes til stor verdi. 
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Figur 15. Rødlistearter og naturtyper innenfor planavgrensingen til Stabburshaugane, Os kommune. 
Ål (VU) er ikke avmerket, men forekommer sannsynligvis i hele Sjøbøelva.  
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Tabell 3. Registrerte rødlistearter innenfor planavgreningen ved Stabburshaugane. Rødlistestatus iht. 
Henriksen & Hilmo (2015) og påvirkningsfaktorer iht. www.artsportalen.artsdatabanken.no. 

Rødlisteart Rødlistekategori  Funnsted Påvirkningsfaktorer Kilde 

Gulspurv    NT (nær truet)  Åsemyrane Påvirkning på habitat; landbruk Artskart 

Sivspurv  NT (nær truet)  Åsemyrane Påvirkning utenfor Norge Arstkart 
Ask  VU (sårbar)  Ved Sjøbøelva Fremmede arter, askeskuddsyken RB AS 
Gul pærelav  NT (nær truet)  Ved Sjøbøelva Påvirkning på habitat; landbruk RB AS 

Hasselrurlav   NT (nær truet)  Ved Sjøbøelva Påvirkning på habitat; landbruk RB AS 

Kystkorallav  NT (nær truet)  Ved Sjøbøelva,      
Sjøbøhaugen 

Påvirkning på habitat, utbygging RB AS 

Kystskriftlav  VU (sårbar)  Ved Sjøbøelva Påvirkning på habitat; landbruk RB AS 

Skoddelav  NT (nær truet)  Sjøbøhaugen Påvirkning på habitat; landbruk RB AS 

Hornstry  NT (nær truet)  Sjøbøhaugen Påvirkning på habitat; landbruk RB AS 

Ringstry  NT (nær truet)  Sjøbøhaugen Påvirkning på habitat; landbruk RB AS 

Ål  VU (sårbar)  Sjøbøelva Påvirkning på habitat RB AS 

 
 

OPPSUMMERING AV VERDIER  
I tabell 4 er verdisettingen for de ulike vurderte fagområdene oppsummert.  
 

Tabell 4. Samlet vurdering av verdier i influensområdet til planlagt næringsområde på 
Stabburshaugane.  

Tema Grunnlag for vurdering Verdi 
Liten      Middels    Stor 

   Naturtyper på land 
og i ferskvann 
 

Naturtypen fattig boreonemoral regnskog med B-verdi er 
registrert langs Sjøbøelva.  ----------------------- 

                     

Viltområder Det er ikke registrert verdifulle viltområder. ----------------------- 
     

Funksjonsområder 
for fisk og andre 
ferskvannsarter 

Gyte- og oppvekstområder for sjøørret og store mengder 
stasjonær ørret. Oppvekstområde for ål. ----------------------- 

                    

Artsforekomster Det er registrert 11 rødlistearter; tre i kategorien VU og åtte i NT. ----------------------- 
                                

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/
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AVBØTENDE TILTAK  
 
 
Nedenfor beskrives tiltak som kan minimere de negative konsekvensene og virke avbøtende med hen-
syn til naturmiljø ved planlagt utbygging av boligfelt ved Stabburshaugane i Os kommune. 
 
 
TILFØRSLER TIL VASSDRAG   
 
Sprengningsarbeid og utfylling av sprengsteinmasser, vil frigjøre steinstøv som kan bli ført med 
avrenningsvannet til vassdraget, og de mest finpartikulære delene vil kunne bli spredd over store 
strekninger med vannstrømmen. Tilførsler av steinstøv kan gi både direkte skader på fisk, det kan føre 
til generell redusert biologisk produksjon ved nedslamming og redusert sikt, og større mengder kan 
føre til nedslamming og tetting av gytegroper for fisk.  
 
Det er de største og kvasseste steinpartiklene som medfører fare for skade på fiskegjeller, og det er 
også de største partiklene som vil kunne sedimentere og medføre redusert vanngjennomstrømming i 
nærliggende gytegroper. Slike partikler vil imidlertid sedimentere nokså raskt, men ved særlig store 
nedbørmengder kan dette likevel føres videre, og ved skikkelig utvasking kan tidligere sedimentert 
finstoff også bli ført bort og ende opp i vassdraget. 
 
Sprengsteinmasser kan også resultere i tilførsler av sprengstoffrester som ammonium og nitrat, ofte i 
lokalt relativt høye konsentrasjoner (Urdal 2001; Hellen mfl. 2002). Dersom sprengstoffrester 
forekommer som ammoniakk (NH3), kan dette selv ved lave konsentrasjoner medføre giftvirkning for 
dyr som lever i vassdraget. Andelen ammoniakk kommer an på blant annet temperatur og pH, men vil 
sjelden bli så høy at det vil medføre dødelighet for fisk.  
 
TILTAK FOR Å HINDRE AVRENNING TIL VASSDRAG 

Grunnarbeidene ventes å foregå over en lengre periode. Det er derfor lagt opp til at det gjennomføres 
tiltak som sikrer miljøforholdene over hele perioden, samt situasjonen etter ferdig utbygging. Følgende 
tiltak bør iverksettes tidlig i anleggsfasen for å hindre avrenning til Sjøbøelven:  

- Avskjærende grøfter for oppsamling og bortføring av overvann mot elven 
- Som ender opp i et sedimenteringsanlegg som også «modner» vannet  

Videre bør samlet opplegg for overvannshåndtering fra ferdig utbygd område etableres tidligst mulig. 
Det må inneholde opplegg for 

- Håndtering av overvann fra både arealavrenning og takrenner  
- Dette samles og føres vekk fra vassdraget via sandfangskummer til  
- Fordrøyningsbasseng med filtrerende masser i avløpet før drenering til vassdrag 

 
Det medfører ikke noe problem å blande overvannsavrenning fra veiområder og overvann fra for 
eksempel takvann i et boligområde, siden en antar et lavt forurensingsnivå på disse typer avrenning. 
Det er da heller ikke noe rensebehov for avrenningen fra området etter at det er utbygd. Da er 
fordrøyning for å spre flomtoppene noe i tid, det viktigste poenget. I anleggsfasen er rensebehovet 
størst når det gjelder partikler og finstoff.  
 
 
RØDLISTEARTER OG VEGETASJON  
 
For å sikre at trær med rødlistede lavarter ikke skades i anleggsfasen kan trærne merkes. Det er også 
viktig at habitatene til disse treslagene og bergveggene med rødlistearter bevares og sikres. Unngå 
derfor hogst av trær- og buskvegetasjon i områdene hvor disse rødlisteartene forekommer. På denne 
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måten vil habitatet bevares og andre viktige miljøforhold, som for eksempel solinnstråling og 
fuktighet, dermed opprettholdes. Det anbefales at en biolog er med i felt for å avgjøre hvor stor den 
hogstfrie buffersonen rundt hver av lokalitet bør være. For hver av lokalitetene vil størrelse og eksakt 
beliggenhet på buffersonen variere avhengig av topografien i området. Når habitatene rundt 
rødlisteartene er bevart, bør en fjerne merkingen av hvilke trær det er rødlistearter på. Dette for å 
unngå innsamling og fjerning av rødlisteart lokalitetene. 
 
Det beste for de biologiske verdiene i den avgrensede naturtypen fattig boreonemoral regnskog er å 
unngå hogst og ellers la lokaliteten stå mest mulig urørt. Eventuelle individer av fremmedarter som 
gran og platanlønn kan fjernes.  
 
 
ØYENSTIKKERE 
 
Øyenstikkerne lever det meste av sitt liv som larver i rennende eller stillestående vann. Bare en kortere 
del av livet er de ute og flyr som voksne, og kan da påtreffes også langt fra vassdrag. Men det aller 
meste av aktiviteten forekommer likevel langs vassdragene, der eggene skal legges. Indirekte konflikt 
blir det for det meste av øyenstikkernes leveområder, og da med hensyn på mulig forurensing til 
vassdragene fra utfyllingsområdene. 
 
For å sikre habitatene til øyenstikkerne bør en hindre utfylling og drenering av de små åpne vannene i 
tilknytning til myrene. 
 
 
 
 

USIKKERHET 
 
I følge naturmangfoldloven skal graden av usikkerhet diskuteres. Dette inkluderer også vurdering av 
kunnskapsgrunnlaget etter lovens §§ 8 og 9, som slår fast at når det treffes en beslutning uten at det 
foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på 
å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Særlig viktig blir dette dersom det foreligger en 
risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet (§ 9).  
 

FELTARBEID OG VERDIVURDERING 
Tiltaksområdet var lett tilgjengelig. Det var gjennomgående gode værforhold under alle de tre 
befaringene. Feltarbeidet på land ble utført noe seint for å kunne dekke opp hekking hos fugl, og det er 
noe usikkerhet knyttet til kunnskapen om både fugl og vilt. Samlet vurderes likevel 
kunnskapsgrunnlaget som godt. Det er gjort grundige undersøkelser av naturtyper, flora (inklusiv 
kryptogamer) og øyenstikkere. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig etter 
naturmangfoldlovens § 8. 
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VEDLEGG 
 
 
VEDLEGG 1: Naturtypebeskrivelser 
 

Sjøbøelva Fattig boreonemoral regnskog 
 
Geografisk sentralpunkt:                                    UTMWGS84: 32V 300656 6681037 
 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Torbjørg Bjelland på grunnlag av eget feltarbeid den 23. juni 
2016.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten er avgrenset langs Sjøbøelva, ved Søvik i Lysefjorden i 
Os kommune, Hordaland. Berggrunnen er fattig og består av kvartsitt, og boniteten er høy.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en fattig boreonemoral regnskog, 
hovedsakelig med blåbærskog og med noen partier med svak lågurtskog småbregneskog.  Naturtypen 
forekommer flekkvis langs Sjøbøelva. Det er likevel valgt å avgrense lokaliteten som et 
sammenhengende område istedenfor flere små. 
 
Artsmangfold: Det forekommer enkelte furu, samt bjørk, rogn, osp, ask (VU) og svartor inne i 
mellom. I feltsjiktet ble det i tillegg til vanlige blåbærskogsarter, registrert lågurtarter som 
markjordbær, vendelrot og vivendel. Det er noen arter på trærne og rogn ser ut til å være det viktigste 
substratet for epifytter, med arter som gul pærelav (NT), kystskriftlav (VU), hasselrurlav (NT), vanlig 
skriftlav, muslinglav, vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum), hjelmblæremose, matteflette, etasjemose, 
krusgullhette og snutegullhette. Flere av disse artene var også vanlig på hassel. På svartor ble det også 
registrert grå fargelav og krinsflatmos). Kystkorallav (NT), grå reinlav (Cladonia rangiferina), grå 
korallav (Sphaerophorus globosus), kysttvebladmose (Scapania gracilis), småstylte (Bazzania 
tricrenata), matteflette (Hypnum cupressiforme), etasjemose (Hylocomium splendens), stripefoldmose 
(Diplophyllum albicans) og heigråmose (Racomitrium lanuginosum) ble registrert på bergvegger. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er overveiende ung og bare enkelte eldre trær finnes. Det er 
også lite gadd og læger i området. Ellers er det en del gran i spredning fra tilgrensende skogsområdene 
utenfor naturtypen, noe som kan påvirke avgrenset naturtype. 
 
Fremmede arter: Platanlønn og gran er registrert i naturtypen.   
 
Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå hogst og ellers la lokaliteten få 
stå mest mulig urørt. Eventuelle individer av gran og platanlønn, bør fjernes.   
 
Verdivurdering: Med grunnlag i faktaark om regnskog av Geir Gaarder (datert 11. juni 2014), oppnår 
lokaliteten middels vekt på artsmangfold og størrelse, ellers liten verdi på topografi, skogtilstand og 
styvingstrær. På bakgrunn av dette vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi).  
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VEDLEGG 2: Sporlogger  
 
 
Marius Kambestad 11. mai 2016 (kun veipunkter vist): 
 

 
 

Geir Helge Johnsen 18. august 2016 
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Torbjørg Bjelland 23. juni 2016: 
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VEDLEGG 3: Verdikart for naturmangfold  
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