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FORORD 

Statens vegvesen region Vest har startet planleggingsarbeidet med ny E39, mellom Stord og 

Os i Hordaland. Asplan Viak AS har vært engasjert av Statens vegvesen region Vest, for å 

kartlegge og verdivurdere naturmiljø og biologisk mangfold i dette planområdet.  

Denne rapporten gir en verdivurdering av tema naturmangfold (jf. Statens vegvesens håndbok 

V712), med vekt på terrestriske forhold, for strekningen Stord – Os. Den er utarbeidet 

som første fase i arbeidet med konsekvensutredningen, og vil også utgjøre et grunnlag for å 

vurdere hvilke vegalternativer som bør utredes nærmere.  

Per Gerhard Ihlen, Asplan Viak AS, har utredet naturmiljø og biologisk mangfold, med unntak 

av deltemaene fugl, vilt og amfibier, som er utredet av Geir Høitomt fra Kistefos skogtjenester 

AS.  

Kartene i rapporten er utarbeidet av Marianne Lindau og Fredrik Ingmar Boge, begge Asplan 
Viak AS. Fullstendig beskrivelser av naturtypelokalitetene, etter Miljødirektoratets mal, er gitt i 
eget vedlegg. Disse er oversendt Fylkesmannen i Hordaland for innleggelse i Naturbasen. 

Idar Reistad i Statens vegvesen har vært kontaktperson for oppdraget og takkes for gode 

innspill og kommentarer.  

Torhild Wiklund har vært oppdragsansvarlig og Per Gerhard Ihlen har vært oppdragsleder for 

Asplan Viak AS. 

 

Bergen, 20.04.2016 

 

Per Gerhard Ihlen 

Oppdragsleder 

 

Rein Midteng 

Kvalitetssikrer 
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1 SAMMENDRAG 

Statens vegvesen region Vest har startet planleggingsarbeidet med ny E39 mellom Stord og 

Os i Hordaland. I dette planområdet har Asplan Viak AS kartlagt og verdivurdert temaene 

naturmiljø og biologisk mangfold (jf. Statens vegvesens håndbok V712), med vekt på 

terrestriske forhold. Feltarbeidet ble hovedsakelig utført sommeren og høsten 2015. I mars 

2016 ble det utført nytt feltarbeid i forbindelse med nye krysspunkt og endringer i enkelte 

vegalternativer. I tillegg til eget feltarbeid er det også hentet opplysninger fra rapporter, 

nettsider og informanter.  

Med unntak av sørvestlige del av Tysnes og østlige del av Stord, som er i sørboreal sone, så 

ligger det meste av planområdet innenfor boreonemoral vegetasjonssone. Det meste av 

planområdet ligger innenfor sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon og bare sørsiden av 

Tysnes ligger i klart oseanisk seksjon. Berggrunnen veksler mellom sure og harde bergarter 

som granitt, og kalkholdige bergarter som grønnstein og amfibolitt.  I tillegg finnes enkelte 

steder med gabbro. Løsmassene i planområdet består mest av bart fjell som ofte har et tynt 

løsmassedekke. Det er også store områder med torv og myr. 

Det karakteristiske for skogene i planområdet er dominansen av furu med spredte innslag av 

boreale lauvtrær og edellauvskoger. Trærne varierer en del i alder og størrelse, og det er bare 

unntaksvis at gamle og sammenhengende skoger er registrert. Flere steder, som domineres 

av ungskog, har trolig tidligere vært et åpent landskap som har vært beitet og slått. Beite 

foregår fremdeles flere steder. Planområdet er påvirket av bebyggelse, stier, veger, hogstflater 

og granplantefelter.  

Totalt ble det avgrenset fire landskapsøkologiske områder. En på Stord vurdert til middels 

verdi, en mellom Øklandsklubben – Uggdal – Hodnaneset vurdert til middels til stor verdi, en 

på Os til middels til stor verdi og en mellom Reksteren og Nese vurdert til stor verdi. Sistnevnte 

område er et unikt, kystnært furuskogsområde med boreale lauvskoger og blandingsskoger, 

og med innslag av edellauvskoger, hagemarker og naturbeitemarker. Skogsområdene har 

naturkvaliteter fordi de generelt har liten påvirkning av bestandsskogbruk og enkelte områder 

har gammelskog. Viktigst er allikevel at området også har flere lokaliteter med boreonemoral 

regnskog, en naturtype som er anbefalt vurdert som utvalgt naturtype. Mellom 

Gjøvågsfjellet/Bjørnakletten og Landrøyo utgjør de en sjelden høy konsentrasjon på 

landskapsnivå, og det sammenhengende skoglandskapet er positivt for de spredte 

boreonemorale regnskogene. Reksteren er også et viktig viltområde for hjort. Der har den 

tilgang på egnet beite hele året, det er gode skjulmuligheter og området utgjør et stort og 

sammenhengende leveområde som også delvis grenser til attraktive arealer med innmark. 

Området Reksteren – Nese er også lite benyttet til friluftsliv, noe som er positivt for fugl og 

andre viltarter som favoriseres av områder med liten grad av menneskelig aktivitet. Dette 

gjelder spesielt for havørn, hønsehauk (NT), storfugl, hvitryggspett og gråspett. Den store 

konsentrasjonen av viktige lokaliteter her, utgjør en sentral sammenbindingsfunksjon. 

Området Reksteren – Nese er vurdert til å ha en nasjonal landskapsøkologisk funksjon. 

Totalt er det registrert 105 naturtypelokaliteter mellom Stord og Os. Av disse er 76 lokaliteter 

nye, dvs. hele 72,4 %. Disse fordeler seg på 7 svært viktige (A-verdi), 51 viktige (B-verdi) og 

47 lokalt viktige (C-verdi). Vi har ikke forkastet noen tidligere naturtypelokaliteter, men en noen 

har fått endret avgrensning og noen har fått endret verdi og klassifisering. Alle 

naturtypelokalitetene er vist i sammendragstabeller, verdikart, og med utfyllende beskrivelser, 
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oftest med bilder, i et eget vedlegg. Blant de registrerte naturtypelokalitetene er også de 

rødlista naturtypene (2011) elveløp (NT), innsjøer (NT), beiteskog (NT), kulturmarksenger 

(VU), kystlyngheier (VU), strandeng (NT), kystnedbørsmyr (VU) og «temperert kystfuruskog» 

(EN). Det må presiseres at naturtryper med kategorien «nær truet» (NT) ikke er en truet 

naturtype. Av utvalgte naturtyper ble det registrert en slåttemark (B-verdi) og fire forekomster 

av hule eiker. 

Hjort forkommer tallrikt i kommunene Tysnes, Stord og Os. Her har den delvis sesongbestemte 

trekk, og kollisjoner skjer oftest i forbindelse med disse trekkene eller ved forflytning f.eks. 

mellom dagleie og attraktive beiteplasser. Data fra 2005 og t.o.m. 2014 fra Tysnes, Stord og 

Os viser at det er opptil 40 innrapporterte påkjørsler årlig her. Flere trekkveger for hjort er 

kartlagt og de grupperer seg til områdene Osøyro/Hagavik, Uggdal – Vedaneset, Reksteren 

og Haga – Mehammar. De har alle stor økologisk funksjon i et viktig leveområde for arten. Alle 

trekkvegene for hjort er vurdert til viltvekt 2 og til liten til middels verdi.  

Detaljer om arter unntatt offentlighet er levert oppdragsgiver i et eget notat og her gis derfor 

bare generell informasjon om disse. Undersøkelsesområdet har viktige leveområder for rovfugl 

som havørn, hubro, hønsehauk og musvåk. Reirområder for havørn og hubro er gitt viltvekt 4, 

hønsehauk viltvekt 3 og musvåk viltvekt 2. Spillplasser for storfugl er gitt viltvekt 2. Totalt 11 

viktige viltområder ble registrert i planområdet og disse fordeler seg på en med liten verdi, tre 

med liten til middels verdi, en med middels til stor verdi og seks med stor verdi. I tillegg ble 

både nordpadde og buttsnutefrosk observert i alle tre kommunene, mens hverken 

storsalamander eller småsalamander ble påvist i undersøkelsesområdet i 2015. Totalt ble 20 

potensielle ynglelokaliteter for buttsnutefrosk og nordpadde undersøkt og tre viktige 

ynglelokaliteter for nordpadde ble registrert (Igletjørna på Stord og Tysnes og Gjøvågstjørna 

på Reksteren). Ingen nye lokaliteter for elvemusling ble funnet. 

Viktige geologiske forekomster, alle vurdert med middels til stor verdi, er avgrenset ved 

Kolskogen, mellom Grindavoll og Skeie (Os) og ved Røttingi (alle i Os). I tillegg Katnakken på 

Stord vurdert til stor verdi. 

Det er også gjort en vurdering av Naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  
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2 BAKGRUNN 

Det ble i 2015 utført kartlegging og verdivurdering av naturmiljø og biologisk mangfold for ny 

E39, i Stord, Tysnes og Os kommuner, samt ved området Raunholmen i Fitjar (Figur 1), i 

Hordaland. Naturmiljøkartleggingen har hatt fokus på naturtypelokaliteter, dvs. spesielt viktige 

områder for biologisk mangfold. Dette er basert på DN-håndbok 13 (med Miljødirektoratets 

reviderte fakta-ark for 2014). Kartlegging av viltområder og hjortevilttrekk er utført etter 

metodikken i DN-håndbok 11 (med oppdaterte vekttabeller fra 2000). Kartlegging av viktige 

ferskvannsmiljøer var ikke en del av oppdraget, men en enkel oversikt for dette deltemaet ble 

utarbeidet i forbindelse med naturtypekartleggingen og er oversendt oppdragsgiver i et eget 

notat.  

Feltarbeidet for kartlegging av naturtypelokaliteter i 2015 er utført av Per Gerhard Ihlen (Asplan 

Viak AS). Geir Høitomt (Kistefos skogtjenester AS) har gjennomført feltarbeid for å identifisere 

trekkveger av hjortevilt og andre interessante viltforekomster. Innsamlet dokumentasjon om 

leveområder av rødlistede og sjeldne arter av fugl og pattedyr (spesielt rovfugl, hønsefugl og 

hakkespetter), trekkveger for hjortevilt og leveområder for amfibier og elvemusling, er også 

basert på eksisterende dokumentasjon og intervjurunder. Dette ble senere kvalitetssikret. 

3 METODE 

Kartlegging og verdisetting av naturmiljø og biologisk mangfold i undersøkelsesområdet er 

basert på nasjonal metodikk for kartlegging av spesielt viktige områder for biologisk mangfold. 

Detaljer om kjente naturtypelokaliteter er tilgjengelig i Naturbasen.  Kartleggingen av 

naturtypelokaliteter er basert på DN-håndbok 13 (2007), med reviderte fakta-ark for naturtyper 

fra 2014, utarbeidet av Miljødirektoratet. De er ikke publisert, men typeinndelingen, med koder, 

er gitt i Miljødirektoratets mal for egenskapsdata (http://kvalitetssikring.naturbase.no). Derfor 

er disse fakta-arkene benyttet her. Utvalgte naturtyper etter Naturmangfoldloven ble også 

kartlagt, og hver av disse lokalitetene er avmerket i verditabellen. For planområdet er 

slåttemark og hul eik aktuelle. I tillegg er rødlista naturtyper (Tabell 3) kort omtalt i eget kapittel. 

Det må presiseres at naturtypen viktig bekkedrag ikke er med i Miljødirektoratets reviderte 

fakta-ark, men på grunn av at det er en vanlig naturtype på strekningen mellom Stord og Os, 

er den inkludert.  

Før feltarbeidet startet opp, ble informasjon om eksisterende naturtypelokaliteter samlet inn, 

og under feltarbeidet ble disse kontrollert. De som var godt beskrevet og dokumentert ble ikke 

endret. Andre har fått endret avgrensning, verdi og/eller klassifisering. Resten av feltarbeidet 

ble utført ved at undersøkelsesområdet først ble vurdert på avstand, slik at områder med for 

eksempel granplantefelter eller med intensivt drevet mark, ble utelukket. De resterende 

områdene ble oppsøkt i felt. Ensartede naturtypelokaliteter med store arealer, ble delvis 

avgrenset fra avstand og ved hjelp av flyfoto. 

Lokaliteter som oppfyller kravene til naturtypelokalitet verdisettes ut fra bestemte kriterier, til 

A-, B- og C-verdi (Tabell 1). Statens vegvesen håndbok V712 er lagt til grunn ved verdisetting 

og ved utarbeidelse av verdikart. For de andre temaene verdivurdert i denne rapporten, viktige 

viltområder og geologisk naturarv, er de anvendte metodene beskrevet innledningsvis for hvert 

kapittel. For informasjon om kategoriene for rødlistede arter henvises det til Henriksen & Hilmo 

(2015). Forekomster av fremmede arter og deres kategorier (Gederaas mfl. 2012) ble notert, 
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og benyttet i verdivurderingen av naturtypene. Verdien etter Statens vegvesens håndbok V712 

er fastsatt langs en trinnløs skala fra liten til stor verdi.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Planområdet for E39 Stord – Os (stiplet) med vegtraséer og delområder for kartlegging av naturmiljø og 

biologisk mangfold. 
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Tabell 1. Verdisetting av natur etter forskjellige kilder. 

Verdi etter DN-

håndbok 11 og 13 

Verdi etter SVV 

håndbok V712 

Nasjonal- lokal 

verdiskala 

Naturforhold 

A – svært viktig  Stor verdi Nasjonal verdi Svært viktig natur 

B – viktig  Stor verdi Regional verdi Viktig natur 

C – lokalt viktig  Middels verdi Høy lokal verdi Lokalt viktig natur 

Ingen verdisetting  Liten verdi  Ordinær øvrig natur 

 Ingen relevans for 

fagtemaet 

 Bebygde areal 

 

 

Tabell 2. Rødlistekategorier for Norsk rødliste for arter 2015 (Henriksen & Hilmo 2015). 

Rødlistekategorier Definisjon 

EX Utdødd En art er utdødd når det er svært liten tvil om at arten er globalt 

utdødd. 

EW Utdødd i vill tilstand Arter som ikke lenger finnes frittlevende, men der det fortsatt finnes 

individ i dyrehager, botaniske hager og lignende. 

RE Regionalt utdødd En art er regionalt utdødd når det er svært liten tvil om at arten er 

utdødd fra aktuell region (her Norge). For at arten skal inkluderes 

må den ha vært etablert reproduserende i Norge etter år 1800. 

CR Kritisk truet En art er kritisk truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett 

av kriteriene A-E for kritisk truet er oppfylt. Arten har da ekstremt 

høy risiko for utdøing. 

EN Sterkt truet En art er sterkt truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett 

av kriteriene A-E for sterkt truet er oppfylt. Arten har da svært høy 

risiko for utdøing. 

VU Sårbar En art er sårbar når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av 

kriteriene A-E for sårbar er oppfylt. Arten har da høy risiko for 

utdøing.  

NT Nær truet En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for 

CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse 

kriteriene nå, eller i nær framtid. 

DD Datamangel En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens 

korrekte kategoriplassering er svært stor, og klart inkluderer hele 

spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og med LC 

(livskraftig). 
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Tabell 3. Rødlistekategorier for Norsk rødliste for naturtyper 2010 (Lindgaard & Henriksen 2011). 

Rødlistekategorier Definisjon 

EX Forsvunnet globalt En naturtype er forsvunnet globalt når det er svært liten tvil om at 

naturtypen er globalt forsvunnet.  

RE Forsvunnet Naturtyper som ikke lenger finnes i Norge. Marktypen eksisterer ikke 

lenger regionalt og vil ikke kunne gjenoppstå naturlig og/eller 

nøkkelartene i naturtypen er regionalt utdødd og sannsynlighet for 

reetablering er liten.  

CR Kritisk truet En naturtype er kritisk truet (CR) når best tilgjengelig informasjon 

indikerer at minst ett av kriteriene 1, 2 eller 4 for kritisk truet er 

oppfylt. Risikoen for at naturtype forsvinner fra Norge i løpet av de 

kommende 50 år er ekstremt høy. 

EN Sterkt truet En naturtype er sterkt truet (EN) når best tilgjengelig informasjon 

indikerer at minst ett av kriteriene 1, 2 eller 4 for sterkt truet er 

oppfylt. Risikoen for at naturtypen forsvinner fra Norge i løpet av de 

kommende 50 år er svært høy.  

VU Sårbar En naturtype er sårbar (VU) når best tilgjengelig informasjon 

indikerer at minst ett av kriteriene 1-4 for sårbar er oppfylt. Risikoen 

for at naturtypen forsvinner fra Norge i løpet av de kommende 50 år 

er høy.  

NT Nær truet En naturtype er nær truet (NT) når best tilgjengelig informasjon 

indikerer at minst ett av kriteriene 1-4 for nær truet er oppfylt. 

Naturtypen tilfredsstiller ingen av kriteriene 1-4 for CR, EN eller VU, 

men er nær ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå eller i nær 

framtid.  

DD Datamangel En naturtype settes til kategorien datamangel (DD) når usikkerhet 

om naturtypens korrekte kategoriplassering er svært stor og klart 

inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og 

med LC (økologisk tilfredsstillende/livskraftig).  

4 DATAGRUNNLAG 

Datagrunnlaget er, er foruten egen kartlegging, basert på Miljødirektoratets naturbase, 

Artsdatabankens Artskart og NIBIO sin database «Kilden». En lang rekke verdifulle 

informanter har også vært kontaktet (se liste i vedlegg). I tillegg er rapporter fra tidligere 

undersøkelser innenfor undersøkelsesområdet blitt konsultert, og en oversikt over tidligere 

undersøkelser er gitt i eget kapittel. 

5 TIDLIGERE UNDERSØKELSER 

Flere registreringer er tidligere utført fra det undersøkte området. Her nevnes de viktigste for 

dette prosjektet med vekt på naturtypekartlegginger. For mer informasjon om kildene for de 

andre temaene, henvises det til hvert delkapittel. Det undersøkte området ligger innenfor 

Stord, Tysnes og Os kommuner i Hordaland. Alle kommunene har foretatt flere 
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naturtypekartlegginger, og de første for Stord og Tysnes kommuner ble utført av henholdsvis 

Moe & Fadnes (2008) og Håland mfl. (2003). Senere utførte Gaarder & Fjeldstad (2011) en 

supplerende naturtypekartlegging for Tysnes. I Os kommune er det utført flere 

naturtypekartlegginger av Bjørn Moe. I tillegg har det vært utført kartlegginger av sopp i 

slåttemarker i Hordaland (Aas 2012) og bekkekløfter på Stord (Ihlen mfl. 2010). 

En spesielt viktig naturtype fra undersøkelsesområdet er «kystfuruskoger». I forbindelse med 

arbeidet med å utrede denne som mulig utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven (Gaarder 

mfl. 2013), var en av konklusjonene at det ble anbefalt at fattig boreonemoral regnskog blir 

vurdert som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. Denne naturtypen finnes både i Stord 

og Os, men er best utviklet i Tysnes kommune, bl.a. på Reksteren. Store og viktige 

kartlegginger av fattige boreonemorale regnskoger har derfor vært utført på Tysnes (Flynn & 

Gaarder 2012, Flynn mfl. 2014). En oppsummering av naturtypen i ARKO-prosjektet viser at 

kjerneområdet for naturtypen ligger sørvest i Norge og at det er Hordaland som har flest funn 

av kjennetegnende arter og tyngdepunktarter (Blom mfl. 2015).  

6 NATURGRUNNLAG 

Variasjon i klima er avgjørende for inndelingen av vegetasjonssoner og vegetasjonsseksjoner 

i Norge (Moen 1998). Med unntak av sørvestlige del av Tysnes og østlige del av Stord som er 

i sørboreal sone, så ligger det meste av planområdet innenfor boreonemoral vegetasjonssone. 

Den er karakterisert av å inneholde edellauvskoger og varmekrevende arter i lier med høy 

solinnstråling og på godt jordsmonn. Bartrær og skoger med boreale arter (for eksempel bjørk 

og gråor) dominerer resten av skoglandskapet. I sørboreal sone dominerer barskog, men den 

har også innslag av oreskoger, høymyrer og edellauvskog, og den har sterkt innslag av arter 

med krav til høy sommertemperatur. Vegetasjonssoner gjenspeiler forskjeller i temperatur, 

spesielt sommertemperatur, mens oseanitet, der fuktighet og vintertemperatur er de viktigste 

klimafaktorene, er viktig for inndelingen i vegetasjonsseksjoner (Moen 1998). Det meste av 

planområdet ligger innenfor sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h) og er 

karakterisert av å inneholde vegetasjonstyper og arter som krever høy luftfuktighet og et 

vintermildt klima. Bare sørsiden av Tysnes ligger i klart oseanisk seksjon, der det også inngår 

en del svakt østlige trekk. 

Berggrunnen i planområdet veksler mellom sure og harde bergarter som granitt, som 

hovedsakelig finnes på Reksteren og midtre del av planområdet på Stord, og kalkholdige 

bergarter som avgir en del plantenæringsstoffer. Av disse finnes grønnstein og amfibolitt i 

midtre del av undersøkelsesområdet på Stord og fyllitt og glimmerskifer på Innerøy, Ytterøy 

og den sørlige delene av planområdet på Stord. Sistnevnte område har også en del 

metasandstein. Det må også nevnes at sørsiden av det undersøkte området på Tysnes og 

den nordøstlige delen i Stord kommune, består av gabbro med innslag av amfibolitt.  

Løsmassene i planområdet består mest av bart fjell som ofte har et tynt løsmassedekke. I 

tillegg finnes spredte områder med et usammenhengende eller et tynt dekke av 

morenemateriale over berggrunnen og i Os er det mest forvitringsmateriale. Det er også store 

områder med torv og myr, spesielt på Reksteren, der de utgjør viktige elementer for 

næringsproduksjon for fugl. De fleste av disse myrområdene er kartlagt som egne 

naturtypelokaliteter. 
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Det karakteristiske for skogene i planområdet er dominansen av furu med spredte innslag av 

boreale lauvtrær i forsenkninger og lisider. Dersom lauvtrærne opptrer i nordvendte lisider, er 

det ofte boreonemoral regnskog her (Blom mfl. 2015). Bare enkelte steder finnes 

edellauvskoger. Trærne varierer en del i alder og størrelse, og det er bare unntaksvis at gamle 

og sammenhengende skoger er registrert. Flere steder, som domineres av ungskog, har det 

trolig vært et åpent landskap tidligere som har vært beitet og slått. Opphør av landbruksdriften 

har ført til gjengroingen slik vi ser den i dag. Det er også karakteristisk at det er minimale 

innslag av den fremmede arten platanlønn i planområdet, en art som er vurdert å ha svært høy 

risiko i Norge (Gederaas mfl. 2012) for det stedegne mangfoldet. Planområdet er også påvirket 

av en del bebyggelse, stier, veger, hogstflater og granplantefelter (spesielt på Stord). I tillegg 

er flere delområder beitepåvirket.  

7 LANDSKAPSØKOLOGISKE SAMMENHENGER 

Landskapsøkologi er læren om hele landskapet, som består av en rekke forskjellige habitater, 

naturtyper og økosystemer. I landskapsøkologien forsøker vi å forstå sammenhengene og 

strukturene i landskapet og hvordan avstander og hindringer mellom habitater og økosystemer 

på stor skala påvirker artene som lever i landskapet. Med betegnelsen landskapsøkologiske 

effekter forsøker man å beskrive den oppsplitting og fragmentering som skjer av natur gjennom 

nedbygging av areal, og hvilke effekter dette kan ha på arter i landskapet. Fragmentering 

skaper større avstander mellom egnete habitater i landskapet. Det kan føre til at populasjoner 

isoleres, og at genetisk utveksling reduseres eller forsvinner mellom populasjoner. I 

forvaltningssammenheng er det mest fokus på arter som kan bli særlig negativt påvirket, for 

eksempel arealkrevende arter eller sjeldne og rødlistede arter.  

I Håndbok V712 dreier dette temaet seg hovedsakelig om problemstillinger knyttet til nærhet 

mellom viktige arealer for naturmangfold og derfor er det her fokusert på arealer med 

sammenbindingsfunksjon mellom verdisatte delområder (for eksempel naturtyper). En spesielt 

viktig naturtype på strekningen mellom Stord, Tysnes og Os er fattige boreonemorale 

regnskoger. I arbeidet med vurderingen av «kystfuruskoger» som utvalgt naturtype, var en av 

konklusjonene at det ble anbefalt av fattig boreonemoral regnskog blir vurdert som utvalgt 

naturtype etter naturmangfoldloven (Gaarder mfl. 2013). Både tidligere, og i denne 

undersøkelsen, er det registrert mange lokaliteter med denne naturtypen herfra, og siden 

naturtypen er anbefalt vurdert som utvalgt naturtype, er det her lagt spesiell vekt på å vurdere 

denne på et landskapsøkologisk nivå.  

Videre er det fokusert på hvordan hjortevilt og eventuelt andre viltarter vandrer mellom ulike 

områder, fordi nye veger vil kunne danne barrierer for disse. Landskapsøkologisk er 

planområdet her delt inn i som vist i tabellen under. Området Reksteren – Nese, er her vurdert 

til størst landskapsøkologisk verdi, og er derfor beskrevet noe mer utfyllende nedenfor. For 

ytterligere detaljer om vilt, se eget kapittel. 
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Figur 2. Typisk utforming av skoglandskapet på Reksteren. Furuskog med innslag av fattig boreonemoral regnskog 

med lauvtrær i nordvendte skråninger, og med spredte forekomster av små tjern og myrer. Her fra Gjøvågstjørna 

på Reksteren. Foto: Per Gerhard Ihlen 14. august 2015. 
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Tabell 4. Verdisetting og verdibegrunnelse for landskapsøkologiske områder.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-verdi 

1 Stord 

Landskapet er typisk for regionen og inneholder 

bare enkelte verdifulle naturtypelokaliteter, primært 

knyttet til bekkekløfter, beiteskog og store og gamle 

trær. Landskapet er oppbrutt med veger, 

bebyggelse, granplantefelt og hogstflater og det er 

derfor bare noe sammenbindingsfunksjon mellom 

verdisatte delområder. Det finnes også en del 

gjengrodd innmark. Viktige områder for 

arealkrevende fuglearter, som hønsehauk (NT), 

storfugl, hvitryggspett og storfugl, ligger 

hovedsakelig utenfor planområdet. Området er 

vurdert å ha en lokal landskapsøkologisk funksjon. 

Liten Middels Stor 

 

             ▲ 

 

2 
Reksteren - 

Nese 

Landskapet er et unikt, kystnært furuskogsområde 

med boreale lauvskoger, gammelskog og spredte 

hagemarkskoger og naturbeitemarker. Skogene er 

lite hogstpåvirket fra nyere tid og det er en høy 

konsentrasjon av boreonemorale regnskoger her, 

noe som er sjeldent i Norge. Reksteren er også et 

viktig område for hjort, med tilgang på beite og 

skjul, og med trekkveger. Liten friluftsaktivitet er 

positivt for flere viltarter. Stor konsentrasjonen av 

viktige boreonemorale regnskoger, utgjør en 

sentral sammenbindingsfunksjon i et stort og 

funksjonelt landskap. Landskapet er også et viktig 

for forskning og undervisning. Området er vurdert 

til å ha en nasjonal landskapsøkologisk funksjon. 

Liten Middels Stor 

 

                        ▲ 

 

3 

Øklandsklubben 

– Uggdal - 

Hodnaneset 

Her finnes kystnære furuskogsområder, også med 

boreale lauvskoger, gammelskog, hagemark-

skoger og naturbeitemarker, men de er påvirket av 

hogst og granplantefelt. I tillegg finnes enkelte 

lokaliteter med boreonemorale regnskoger. 

Området Uggdal – Vedaneset er et viktig 

helårsområde for hjort, med tilgang på beite og 

skjul. Det er viktige trekkveger mellom Søreidsvika 

og Vestrefjellet. De viktige områdene for hjort er i 

nordre del, mens den sørlige delen er viktigst for 

arealkrevende fuglearter. Det er noe 

sammenbindingsfunksjon mellom viktige 

naturtypelokaliteter. Området er vurdert til å ha en 

regional landskapsøkologisk funksjon. 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

4 Os 

Landskapet har både veger, tettbebyggelse, 

innmark og kystnære furuskogsområder. De 

verdifulle naturtypelokalitetene er primært knyttet til 

rik sump- og kildeskog og enkelte boreonemorale 

regnskoger, men det er bare noe 

sammenbindingsfunksjon mellom verdisatte 

delområder. Det finnes flere trekkveger for hjort og 

kystfuruskogene er viktige leveområder spesielt for 

hønsehauk (NT). Området er vurdert til å ha en 

regional landskapsøkologisk funksjon. 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 
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7.1 Reksteren – Nese 

De landskapsøkologiske verdiene som inkluderer Reksteren og områdene sør til Nese, er 

vurdert som store. Området kan generelt karakteriseres som et unikt, kystnært 

furuskogsområde som også har flere arealer med boreale lauvskoger og blandingsskoger 

(Figur 2), og enkelte innslag av edellauvskoger. I tillegg finnes spredte lokaliteter med 

hagemarkskoger og naturbeitemarker, spesielt i sør. Selv om det finnes enkelte 

granplantefelter og noen mindre hogstflater her, så har skogsområdene samlet sett 

naturkvaliteter fordi de generelt har liten påvirkning fra mennesker i nyere tid. Dette gjelder 

spesielt i forhold til bestandsskogbruk som i større grad har satt sitt preg på andre 

lavlandsskogsområder i regionen og langs kysten forøvrig. I tillegg finnes naturtypelokaliteter 

vurdert som gammelskog (ved Sunde). Området har også flere lokaliteter med boreonemoral 

regnskog, en naturtype som er anbefalt vurdert som utvalgt naturtype (Gaarder mfl. 2013) og 

som her har flere lokaliteter som er vurdert som viktige og svært viktige. Disse opptrer spesielt 

fra nordsiden av Gjøvågsfjellet/Bjørnakletten og sør til Landrøyo, der de utgjør en sjelden høy 

konsentrasjon på landskapsnivå. Dette er sjeldent i Norge, men i Bømlo, Fusa og Sveio opptrer 

også boreonemorale regnskoger i et stort og sammenhengende furuskogsdominert landskap 

på samme måte. Viktige og svært viktige boreonemorale regnskoger finnes også i Os og 

Austevoll, men ikke innenfor så store og sammenhengende furuskogsområder.  

Reksteren er også et viktig viltområde for hjort. Der har den tilgang på egnet beite hele året, 

det er gode skjulmuligheter og området utgjør et stort og sammenhengende leveområde som 

også delvis grenser til attraktive arealer med innmark. I Figurene 11 og 13 er det også angitt 

to viktige trekkveger for hjort på Reksteren, der begge går i en sørvest-nørdøstlig retning. 

Området Reksteren – Nese, og spesielt delen mellom Gjøvågsfjellet/Bjørnakletten og sør til 

Landrøyo, er også lite benyttet til friluftsliv og det dreier seg i hovedsak om lokal bruk av 

eksisterende traktorveger og stier. Liten friluftsaktivitet har en klar positiv virkning for fugl og 

andre viltarter som favoriseres av områder med liten grad av menneskelig aktivitet, og i Figur 

16 vises viktige områder for arealkrevende fuglearter fra Reksteren til Nese. Det er spesielt for 

havørn, hønsehauk (NT), storfugl, hvitryggspett og gråspett at dette er viktig. 

Den store konsentrasjonen av viktige og svært viktige naturtypelokaliteter, utgjør en sentral 

sammenbindingsfunksjon til et større område med funksjonelt landskap. Det gir samlet sett en 

funksjonell enhet som gir livsvilkår til arealkrevende vilt- og fuglearter knyttet til lauvskoger og 

eldre skog på landskapsnivå. At furuskogsområdene ikke er fragmentert, er også positivt for 

de boreonemorale regnskogene som opptrer spredt i nordvendte lisider i landskapet. Et viktig 

poeng til slutt er at områdene Reksteren til Nese også utgjør et viktig referanseområde for 

forskning og undervisning på grunn av de naturfaglige kvalitetene. Området er vurdert til å ha 

en nasjonal landskapsøkologisk funksjon. 

8 VERNEOMRÅDER, NML. KAP. V 

Det finnes enkelte verneområder etter Naturmangfoldloven kapittel V innen planområdet, 

men ingen av disse berøres av noen av valgalternativene.  
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9 ARTSFOREKOMSTER 

For temaet artsforekomster, skal rødlistede og freda arter redegjøres for (jf. Håndbok V712). I 

dette prosjektet ligger de fleste rødlisteforekomstene innenfor de registrerte 

naturtypelokalitetene og viltområdene og er derfor omtalt der. Unntakene er forekomstene av 

kystskriftlav (VU) på bjørk fra Landrøyo (Tysnes) i 2012, en av skogfredløs (NT), sammen med 

ask (VU) og alm (VU) fra Hetleseter (Stord) i 2005, og en av rød honningvoksopp (VU) fra 

Børtveit (Stord) i 2005.  Det kan også nevnes at det også finnes flere funn, men som er angitt 

upresist geografisk, bl.a. trådbregne fra området ved Ådlandsvatnet. Forekomstene av disse 

er vist i Figur 3. Til slutt kan det også nevnes at det ikke er kjent prioriterte arter etter NML 

herfra, annet enn en unøyaktig registrering av dvergålegras fra 1970 fra området «litt øst for 

Leirvik». 

 

Figur 3. Forekomster av kystskriftlav (t.v.), skogfredløs (midten) og rød honningvoksopp (t.h.), som er vurdert til 

henholdsvis sårbar (VU), nær truet (NT) og sårbar (VU). Fra Artsdatabankens Artskart. 

10 NATURTYPER 

10.1 Rødlista naturtyper 

Generelt er naturtyper som elveløp (NT), beiteskoger (NT), innsjøer (NT), kulturmarksenger 

(VU), kystlyngheier (VU), strandeng (NT), kystnedbørsmyr (VU) og våtmarksmassiver (NT) 

rødlistet (Lindgaard & Henriksen 2011). Det må presiseres at naturtryper med kategorien «nær 

truet» (NT) ikke er en truet naturtype. Av spesiell interesse for dette prosjektet er den som i 

rødlisten for naturtyper betegnes «temperert kystfuruskog», som er vurdert som sterkt truet 

(EN). I denne betegnelsen inngår naturtypen fattig boreonemoral regnskog, og siden den også 

er foreslått utredet som en utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven (Gaarder mfl. 2013), er 

den omtalt nedenfor. Det må presiseres at rødlistestatusen for fattig boreonemoral regnskog 

ikke er oppdatert etter all kunnskapen som nylig har kommet om naturtypen etter rødlisten for 

naturtyper fra 2011. 

10.2 Utvalgte naturtyper 

Utvalgte naturtyper er et virkemiddel i Naturmangfoldloven av 2009 for å bevare et utvalg av 

spesielt viktige naturtyper. Av utvalgte naturtyper ble det registrert en slåttemark med B-verdi 
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(lokalitet 1) og fire forekomster av hule eiker (de i granplantefeltene er utelatt), alle med B-

verdier (lokalitetene 81, 82, 83 og 85). Forskrifta gjelder ikke for eiketrær i produktiv skog. 

Eikene avgrenset som utvalgt naturtype står alle på blåbærmark, og det er noe usikkerhet 

knyttet til om dette er i produktiv skog.  Siden naturtypen hul eik også inkluderer eiketrær som 

ikke er hule, men som har en omkrets på minst 200 cm, er flere av eikene i for eksempel de 

kartlagte hagemarkskogene også er innenfor denne definisjonen. Hagemarksskoger er derfor 

ikke markert som utvalgte naturtyper, men det må presiseres at de kan inneholde slike 

forskriftseiker. Lokaliteter med utvalgte naturtyper er markert i verditabellene.  

Det må også presiseres at kystlynghei er en kulturbetinget naturtype som er vedtatt som utvalgt 

naturtype. I forskrift om utvalgte naturtyper etter Naturmangfoldloven er kystlyngheier omtalt. 

Her står det at utvalgte naturtyper etter Naturmangfoldloven § 52 er forekomster av: 

Kystlynghei klassifisert som «svært viktig» (A-lokalitet) eller «viktig» (B-lokalitet) av 

Miljødirektoratet. Med kystlynghei menes heipregete og i hovedsak trebare områder i et 

oseanisk klima, dominert av dvergbusker, særlig røsslyng, formet gjennom rydding av kratt og 

skog, og betinget av langvarig hevd med beite, og mange steder lyngbrenning og lyngslått. 

Den ene lokaliteten kartlagt som kystlynghei her (Jektevik, lokalitet 78) ble vurdert som lokalt 

viktig (C-verdi) og er derfor ikke en utvalgt naturtype.  

Til slutt kan det også nevnes at fattig boreonemoral regnskog er foreslått utredet som utvalgt 

naturtype etter naturmangfoldloven (Gaarder mfl. 2013). Den høye konsentrasjonen av 

naturtypen, spesielt på vestsiden av Reksteren og sør til Landrøyvågen, bør derfor fremheves 

som en spesielt viktig del av planområdet. 

10.3 Naturtypelokaliteter 

Under feltarbeidet i 2015 ble hele undersøkelsesområdet, dvs. arealer der vegtraseene er 

planlagt, kartlagt. Alle eksisterende naturtypelokaliteter innenfor undersøkelsesområdet er 

undersøkt. Totalt 105 naturtypelokaliteter er kartlagt fra Stord til Os. Av disse er 76 lokaliteter 

nye, dvs. hele 72,4 %. Dette understreker behovet for kartlegging i planområdet. På 

strekningen Stord – Os fordeler lokalitetene seg på 7 svært viktige (A-verdi), 51 viktige (B-

verdi) og 47 lokalt viktige (C-verdi). Vi har ikke forkastet noen tidligere naturtypelokaliteter, 

men en del lokaliteter har fått endret avgrensning og noen fått endret verdi og klassifisering. 

Alle naturtypedataene og kartavgrensningene er sendt til Fylkesmannen i Hordaland for 

innleggelse i Naturbasen. Naturtypelokalitetene som var registrert i Naturbasen, er merket med 

BN-nummer i verditabellene. 

I det følgende presenteres naturtypelokalitetene i tabeller og i kart. Gjennomgangen starter i 

nord med Os og fortsetter til Tysnes og avsluttes på Stord. Det må presiseres at prosjektet 

først ble avsluttet høsten 2015 med totalt 90 naturtypelokaliteter. I februar 2016 ble noen av 

de opprinnelige vegtraséene endret og i tillegg kom det flere kryssningspunkter. 

Nummereringen av disse følger derfor ikke rekkefølgen som beskrevet ovenfor, men starter 

etter lokalitet 90. For hvert av disse delområdene er det først gitt en verdibegrunnelse, som er 

etterfulgt av verdikart. Fullstendige naturtypebeskrivelser fra alle nye lokaliteter er gitt i eget 

vedlegg. Der er det også med fotografier av flere lokaliteter.  
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10.4 Os 

 

Tabell 5. Verdisetting og verdibegrunnelse for naturtypelokaliteter registrert i undersøkelsesområdet i Os.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-verdi 

1 

Vaktdal 1 

BN00081116 

Feltarbeid Øyvind 

Vatshelle 2010 

Slåttemark (frisk fattigeng slått), tilsvarer trolig 

utforming fattig slåttefukteng (B-verdi). Lokaliteten 

er i god til svak hevd og inneholder flere indikator-

arter for gammel slåttemark, men har også flere 

gjengroingsarter. Fem vanlige beitemarksopp er 

også kjent herfra. Utvalgt naturtype. 

Liten Middels Stor 

 

                        ▲ 

 

2 
Nord for 

Momfrubakkneset 

Regnskog, utforming fattig boreonemoral 

regnskog (B-verdi). Lokaliteten er middels artsrik 

og inneholder bl.a. mye kystskriftlav (VU). Den er 

liten i areal og det er lite variasjon i topografien. 

Bare enkelte av trærne er eldre og skogtilstanden 

vektes derfor lavt. 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

3 Ytterøya 

Regnskog, utforming fattig boreonemoral 

regnskog (B-verdi). Lokaliteten er middels artsrik 

og inneholder bl.a. kystskriftlav (VU), gul pærelav 

(NT) og dvergperlemose. Den er liten i areal (3,7 

daa) og det er lite variasjon i topografien. Noen av 

trærne er gamle og skogtilstanden vektes derfor til 

middels.  

Liten Middels Stor 

 

                        ▲ 

 

4 

Innerøya 

BN00039670 

Feltarbeid Bjørn 

Moe 2004 

Rik sump- og kildeskog, trolig utforming 

varmekjær kildeskog (B-verdi). Svartor dominerer 

i tresjiktet og flere individer er storvokste og 

flerstamma. Bortsett fra store mengder med 

slakkstarr, ble det ikke registrert sjeldne arter her. 

Naturtypelokaliteten er stor og velutviklet og 

danner en overgang til en strandeng.  

Liten Middels Stor 

 

                         ▲ 
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Figur 4. Registrerte naturtypelokaliteter i Os.  

 



Verdikartlegging av naturmiljø og biologisk mangfold for vegprosjekt E39, Stord - Os 20 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

10.5 Tysnes 

 

Tabell 6. Verdisetting og verdibegrunnelse for naturtypelokaliteter registrert på Tysnes.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-verdi 

5 Kaldafossen øst 

Kystmyr, utforming annen kystmyr (B-verdi). Myra 

er et kompleks av jordvanns- og nedbørsmyr på 

68,4 daa, ca. 60 m o.h., og har både tuer og 

myrflater. Vegetasjonen er artsfattig og 

representativ for regionen (klokkelyng, rome, 

røsslyng og duskull). Den er svakt drenert, men 

hydrologien er for det meste intakt. Det er også en 

bekk i myra. 

Liten Middels Stor 

 

                        ▲ 

 

6 
Kaldafosstjørn 

nord 

Kystmyr, utforming annen kystmyr (B-verdi). Myra 

er et kompleks av jordvanns- og nedbørsmyr på 

41 daa, ca. 50 m o.h., med tuer og myrflater, og 

med intakt hydrologi. Vegetasjonen er artsfattig og 

representativ for regionen (klokkelyng, rome og 

røsslyng).  

Liten Middels Stor 

 

                        ▲ 

 

7 Rishaugane nord 

Kystmyr, utforming annen kystmyr (B-verdi). Myra 

er et kompleks av jordvanns- og nedbørsmyr på 

32 daa, ca. 50 m o.h., med tuer og myrflater. 

Vegetasjonen er artsfattig og representativ for 

regionen (klokkelyng, pors, rome og røsslyng). 

Den er også en bekk her og kystmyra har en intakt 

hydrologi.  

Liten Middels Stor 

 

                        ▲ 

 

8 Fiskatjørna 

Kystmyr, utforming annen kystmyr (B-verdi). Myra 

er et kompleks av jordvanns- og nedbørsmyr på 

51 daa med tuer og myrflater. Fiskatjørna og 

bekkene, er med i avgrensningen. Vegetasjonen 

er artsfattig og representativ for regionen 

(klokkelyng, pors og rome). Den er negativt 

påvirket av stier, drenering, kraftlinjer og svak 

gjengroing av furu i sørlig del. Store deler har 

intakt hydrologi. 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

9 

Bjørnakletten 

vest. Ny lokalitet 

basert på ARKO-

prosjektet 2013 

Regnskog, utforming fattig boreonemoral 

regnskog (B-verdi). Bjørk og rogn dominerer og 

det er en artsrik epifyttflora på rogn, med flere 

regnskogsarter (bl.a. Mycoporum antecellens), 

men bare én rødlisteart (kystvortelav, VU). 

Naturtypelokaliteten er stor i areal (54,5 daa) og 

det er mange bergvegger. Noe av skogen er eldre 

og den er lite hogstpåvirket. Dette er en utvidelse 

av en lokalitet kartlagt i ARKO-prosjektet (2013). 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

10 

Gjøvågstjørna 

sør. Ny lokalitet 

basert på ARKO-

prosjektet 2013 

Regnskog, utforming fattig boreonemoral 

regnskog (C-verdi). Lokaliteten er dominert av furu 

og bjørk, og er relativt artsfattig, men med enkelte 

forekomster av hinnebregne og rødlisteartene 

kystvortelav (VU) og kystkorallav (NT). Den er liten 

(14,5 daa), men har flere bergvegger. Skogen er 

åpen og enkelte trær er eldre.  

Liten Middels Stor 

 

             ▲ 

 



Verdikartlegging av naturmiljø og biologisk mangfold for vegprosjekt E39, Stord - Os 21 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

Tabell 6 (forts). Verdisetting og verdibegrunnelse for naturtypelokaliteter registrert på Tysnes.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-verdi 

11 

Skurvedalen 

sørøst 

BN00103500 

Feltarbeid: Geir 

Gaarder 2014 

Regnskog, utforming fattig boreonemoral 

regnskog (B-verdi). Bjørk og furu dominerer og 

den er artsrik med flere rødlistearter (f.eks. 

Pectenia cyanoloma, NT) og regnskogsarter (bl.a. 

dvergperlemose). Den er middels stor (18 daa) og 

det er god variasjon i topografien. Skogen er for 

det meste i en aldersfase. 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

12 

Mjellsfjellet 

BN00062571 

Garder & 

Fjeldstad (2011) 

Regnskog, utforming fattig boreonemoral 

regnskog (C-verdi). Bjørk dominerer og den er 

relativt artsfattig, men med kyststry (VU) og 

Arthonia arthonioides. Lokaliteten er liten og med 

enkelte små bergvegger. Skogtilstanden er 

vurdert til lav vekt.  

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

13 

Flygansværbotn 

– sør 

BN00062572 

Garder & 

Fjeldstad (2011) 

Regnskog, utforming fattig boreonemoral 

regnskog (B-verdi). Bjørk og furu dominerer, den 

er artsrik med flere rødlistearter, som kystskriftlav 

(VU), og kystkorallav (NT), og regnskogsarter, 

bl.a. hinnebregne. Den er middels stor (18 daa) og 

det er god variasjon i topografien. Skogen er 

gammel.  

Liten Middels Stor 

 

                        ▲ 

 

14 

Flygansværbotn 

BN00000845 

Håland mfl. 

(2003) 

Kystmyr, utforming annen kystmyr (B-verdi). 

Lokaliteten er et kompleks av jordvanns- og 

nedbørsmyr med tuer, myrflater og en bekk. 

Vegetasjonen er artsfattig og representativ for 

regionen og den har også en del spredte furutrær. 

På åpne myrflater finnes mykmattesamfunn med 

bl.a. dikesoldogg og hvitmyrak. Myra har et stort 

areal og intakt hydrologi. 

Liten Middels Stor 

 

                       ▲ 

 

15 Furehaugen vest 

Regnskog, utforming fattig boreonemoral 

regnskog (A-verdi). Bjørk og furu dominerer, den 

er artsrik med rødlistearter som kystblåfiltlav (NT) 

og Pachyphiale carneola (VU) og regnskogsarter 

(bl.a. dvergperlemose). Den er stor i areal (49 daa) 

og det er god topografisk variasjon i form av 

bergvegger og kløfter. Noe av skogen er trolig 

gammel naturskog. 

Liten Middels Stor 

 

                         ▲ 

 

16 Nedre Gjelland 

Hagemark, utforming hasselhage (C-verdi). 

Lokaliteten er liten (2,9 daa), hassel dominerer og 

den er uten store og gamle trær. Hasselkrattene 

står tett og det er liten lystilgang. Lokaliteten er 

derfor artsfattig og ingen rødlistearter ble 

registrert. Noe beite foregår.  

Liten Middels Stor 

 

               ▲ 

 

17 Gjelland 

Hagemark, utforming hasselhage (C-verdi). 

Lokaliteten er middels stor (5 daa), hassel 

dominerer og den er uten store og gamle trær. 

Hasselkrattene står tett og det er liten lystilgang. 

Lokaliteten er derfor artsfattig og ingen 

rødlistearter ble registrert. Noe beite foregår.  

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 
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Tabell 6 (forts.). Verdisetting og verdibegrunnelse for naturtypelokaliteter registrert på Tysnes.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-verdi 

18 Tangen øst 

Kystmyr, utforming annen kystmyr (B-verdi). Myra 

er et kompleks av jordvanns- og nedbørsmyr med 

tuer, myrflater og en bekk. Karplantefloraen er 

middels rik med stjernestarr i kantene og med 

gulldusk og myrhatt på mykmattene. Det finnes 

også en del spredte furutrær. Myra er trolig svakt 

drenert, men ellers med intakt hydrologi. 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

19 

Ervika vest 

BN00088048 

Flynn & Gaarder 

(2012) 

Regnskog, utforming fattig boreonemoral 

regnskog (B-verdi). Bjørk og rogn dominerer og 

skogen er ikke spesielt gammel. Den er middels 

artsrik med rødlistearter som kystskriftlav og 

kystvortelav (begge VU). Det er også noe 

topografisk variasjon i form av bergvegger. 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

20 

Grasvika vest for 

Sunde 

BN00088058 

Flynn & Gaarder 

(2012) 

Regnskog, utforming fattig boreonemoral 

regnskog (B-verdi). Furu dominerer og det er 

innslag av bjørk og rogn. Den inneholder flere 

rødlistearter, bl.a. kystskriftlav (VU) og 

kystkorallav (NT), og noe hinnebregne. Noe av 

skogen er eldre og enkelte av trærne er trolig 

gamle. 

Liten Middels Stor 

 

                         ▲ 

 

21 

Sunde vest 

BN00088100 

Flynn & Gaarder 

(2012) 

Regnskog, utforming fattig boreonemoral 

regnskog (A-verdi). Bjørk og rogn dominerer og 

den inneholder flere rødlistearter, bl.a. 

kystvortelav og gullprikklav (begge VU), og noe 

hinnebregne. Skogen er i aldersfase, men med lite 

død ved.  

Liten Middels Stor 

 

                         ▲ 

 

22 Sunde 

Gammel furuskog, utforming gammel 

kystfuruskog (A-verdi). På bærlyng- og 

blåbærmark med mange vindfelte furutrær og det 

er rikelig med læger og gadd i ulike 

nedbrytningsstadier. Artsfattig, men med ringstry 

(NT), purpurlyng og kystskriftlav (VU).  

Liten Middels Stor 

 

                         ▲ 

 

23 

Sunde sørvest 

BN00088071 

Flynn & Gaarder 

(2012) 

Kystfuruskog, utforming purpurlyng furuskog (B-

verdi). Er i aldersfase og har preg av kontinuitet. 

Inneholder litt læger, men er artsfattig. Også noe 

topografisk variasjon med lave bergvegger.  

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

24 Grønehaugen sør 

Regnskog, utforming fattig boreonemoral 

regnskog (C-verdi). Furu dominerer, den er 

artsfattig og det er sparsomme forekomster av 

rødlisteartene kystskriftlav (VU) og gul pærelav 

(NT). Skogsområdet er lite (1,8 daa), er i 

aldersfase, men med lite død ved. 

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 
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Tabell 6 (forts). Verdisetting og verdibegrunnelse for naturtypelokaliteter registrert på Tysnes.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-verdi 

25 
Grønehaugen 

sørøst 

Kystmyr, utforming annen kystmyr (C-verdi). Myra 

er en nedbørsmyr med tuer og myrflater. 

Karplantefloraen er artsfattig og med rund soldogg 

på mykmattene. Det finnes også en del småvokste 

furutrær. Myra er liten (2,4 daa) og har intakt 

hydrologi.  

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

26 Buavågtjørna sør 

Regnskog, utforming fattig boreonemoral 

regnskog (A-verdi). Bjørk og furu dominerer og 

den inneholder flere rødlistearter, bl.a. 

kystvortelav (VU) og stjernerurlav (EN). Skogen er 

stort sett intakt, men det har vært utført noe 

plukkhogst i nyere tid. Skogen er i optimalfase og 

aldersfase, men med lite død ved. 

Liten Middels Stor 

 

                         ▲ 

 

27 Tveit nordøst 

Kystmyr, utforming annen kystmyr (B-verdi). Myra 

er et kompleks av jordvanns- og nedbørsmyr med 

hovedsakelig myrflater og med enkelte tuer og en 

bekk. Vegetasjonen er artsfattig med enkelte 

svartor- og furutrær. Hvitmyrak finnes i åpne 

mykmattesamfunn. Myra har intakt hydrologi.  

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

28 
Grønehaugen 

sørøst 

Hagemark, utforming hasselhage (C-verdi). 

Lokaliteten er liten (3,8 daa) og noe beite foregår. 

Hassel og svartor dominerer og gir lite lystilgang til 

feltsjiktet. Lokaliteten er derfor artsfattig og ingen 

rødlistearter ble registrert.  

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

29 Sætratjørna 

Gammel sump- og kildeskog, utforming gammel 

oresumpskog (C-verdi). Dominert av svartor, der 

flere individer er gamle. Ellers liten og artsfattig og 

med noe beitepåvirkning. 

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

30 
Sætratjørna 

sørøst 

Gammel boreal lauvskog, utforming fuktig 

kystskog (B-verdi). Skogen har dominans av bjørk 

og hassel, den er artsfattig og inneholder 

hovedsakelig vanlige arter. Bare én rødlistet art 

ble registrert, Arthonia stellaris (VU). Skogen er i 

aldersfase og det er noe død ved.  

Liten Middels Stor 

 

                   ▲ 

 

31 

Sperråsen 

BN00062595 

Garder & 

Fjeldstad (2011) 

Gammel boreal lauvskog, utforming fuktig 

kystskog (C-verdi). Skogen har dominans av 

bjørk, furu, hassel og svartor. Den er ikke artsrik, 

og inneholder enkelte arter som er vanlige i 

regnskoger (småhinnemose). Skogen er i 

aldersfase og det er noe død ved. Verdien er 

nedjustert i forhold til Gaarder & Fjeldstad (2011). 

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

32 Sauahaugane 

Gammel sump- og kildeskog, utforming gammel 

oresumpskog (C-verdi). Dominert av svartor, der 

flere individer er gamle. Ellers liten og artsfattig og 

med en bekk. Den er noe beitepåvirket.  

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 
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Tabell 6 (forts). Verdisetting og verdibegrunnelse for naturtypelokaliteter registrert på Tysnes.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-verdi 

33 Heiadalen øst 

Regnskog, utforming fattig boreonemoral 

regnskog (A-verdi). Hassel dominerer og 

lokaliteten er middels artsrik, men med flere 

rødlistearter, bl.a. Pachyphiale carneola (VU) og 

kystblåfiltlav (NT). Skogen er ikke spesielt 

gammel, det er lite død ved, og noe topografisk 

variasjon i form av bergvegger.  

Liten Middels Stor 

 

                        ▲ 

 

34 

Beltestad sør 

BN00062577 

Feltarbeid: Geir 

Gaarder 2001. 

Rik sump- og kildeskog, utforming rikere 

lauvsumpskog (A-verdi). Svartor dominerer og det 

er innslag av bjørk og hassel. Den inneholder flere 

rødlistearter, bl.a. stjernerurlav (EN) og skoddelav 

(NT). Skogtilstanden vurderes til mellom lav og 

middels vekt, men er noe redusert pga. plantet 

gran. Det er også lite død ved. Heterogen 

naturtypelokalitet som bør deles opp i flere 

enheter.  

Liten Middels Stor 

 

                        ▲ 

 

35 Søreid 

Naturbeitemark, utforming fattig beiteeng. (C-

verdi). Lokaliteten er svakt gjengrodd. Små 

knauser og skogholt med svartor trekker verdien 

opp. Vanlige karplanter og soppen stjerneporet 

rødspore ble registrert. 

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

36 Håviskelandslia 

Rik edellauvskog, utforming lågurt-hasselkratt (B-

verdi). Dominert av hassel og noe ask (VU), som 

ikke er spesielt gammel. Den er middels artsrik 

med bl.a. Pachyphiale carneola (VU) og uten 

fremmede arter. Det er lite død ved og noe 

topografisk variasjon med bergvegger. 

Liten Middels Stor 

 

                   ▲ 

 

37 

Drangsvågen 

aust 

BN00062587 

Feltarbeid: Geir 

Gaarder 2001 

Rik edellauvskog, utforming lågurt-hasselkratt (C-

verdi). Med ask (VU), alm (VU) og hassel. Enkelte 

innslag av arter fra lungeneversamfunnet finnes. 

Det er noe topografisk variasjon i form av 

bergvegger. 

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

38 

Drangsvågen 

BN00062586 

Feltarbeid: Geir 

Gaarder 2001 

Strandeng og strandsump, utforming naturlig 

strandeng (C-verdi). Naturtypen er sjelden i dette 

distriktet, men lokaliteten er liten og artsfattig, men 

med noen havstrandplanter.  

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

39 Åsen nord 

Kystmyr, utforming annen kystmyr (C-verdi). Myra 

er for det meste en nedbørsmyr, med noe 

jordvannspreg i vestlige del. Det er mest myrflater 

og noen tuer i myra, og floraen er artsfattig og 

representativ for regionen. Myra har intakt 

hydrologi, men har et lite areal.  

Liten Middels Stor 

 

               ▲ 
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Tabell 6 (forts). Verdisetting og verdibegrunnelse for naturtypelokaliteter registrert på Tysnes.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-verdi 

40 Leitesvika vest 

Regnskog, utforming fattig boreonemoral 

regnskog (B-verdi). Dominert av bjørk og med 

innslag av rogn og svartor på beitepåvirket 

blåbærmark. Skogen er ikke spesielt gammel eller 

artsrik, men funnet av grå buktkrinslav (VU) på 

bjørk hever verdien. Det er også noe topografisk 

variasjon i form av bergvegger.  

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

41 Leiteåsen 

Kystmyr, utforming annen kystmyr (C-verdi). Den 

er et kompleks av jordvanns- og nedbørsmyr med 

myrflater og tuer. Vegetasjonen er artsfattig og 

representativ for regionen. Hvitmyrak finnes i åpne 

mykmattesamfunn. Myra har intakt hydrologi og et 

lite areal (7,5 daa). 

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

42 Kongsvik 

Gammel sump- og kildeskog, utforming gammel 

oresumpskog (B-verdi). Dominert av svartor, der 

flere individer er gamle, og i mosaikk med 

furuskog, mest på blåbærmark. Stor lokalitet, 

relativ artsfattig, men med flere forekomster av 

skoddelav (NT). Lokaliteten er flere steder 

beitepåvirket.  

Liten Middels Stor 

 

                   ▲ 

 

43 Øvrebø 

Naturbeitemark, utforming fattig beiteeng (C-

verdi). Lokaliteten er liten (7,5 daa) og svakt 

gjengrodd. Bare vanlige karplanter ble registrert.  

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

44 Straumsneset 

Hagemark, utforming fattig hagemark med 

edellauvtrær (C-verdi). Karplantefloraen er 

artsfattig, men gode forekomster av middels store 

eiker gjør naturtypelokaliteten verdifull.  

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

45 Storehaugen øst 

Hagemark, utforming hasselhage (C-verdi). 

Naturtypelokaliteten er liten (3, daa), hassel 

dominerer og den er uten store og gamle trær. 

Hasselkrattene står tett og det er liten lystilgang. 

Noe beite foregår og lokaliteten er artsfattig.  

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

46 Vindåsen vest 

Hagemark, utforming fattig hagemark med 

edellauvtrær (B-verdi). Naturtypelokalitetene er 

stor (23,6 daa), hassel, og stedvis eik, dominerer 

og flere av eiketrærne er gamle. Hasselkrattene 

står ofte tett og der er det lite lystilgang og få arter. 

Arter fra lungeneversamfunnet finnes flere steder, 

men ingen rødlistearter ble registrert. En del beite 

foregår. 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

47 Ramnakulten 

Rik edellauvskog, utforming lågurt-hasselkratt (C-

verdi). Naturtypelokaliteten har mest alm, ask 

(begge VU) og hassel. Svak lågurtmark dominerer 

og enkelte av trærne er gamle. Den er middels 

artsrik med bl.a. arter fra lungeneversamfunnet. 

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 
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Tabell 6 (forts). Verdisetting og verdibegrunnelse for naturtypelokaliteter registrert på Tysnes.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-verdi 

48 Langedalen 

Rik edellauvskog utforming lågurt-hasselkratt (B-

verdi). Naturtypelokaliteten domineres av ask (VU) 

og hassel. Skogen er ikke spesielt gammel og den 

er middels artsrik med arter fra 

lungeneversamfunnet, bl.a. olivenlav (NT). 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

49 Reiso 

Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng (B-

verdi). Naturtypelokaliteten er svakt gjengrodd, 

men inneholder flere beitearter. Små knauser og 

skogholt med bjørk er viktige elementer. Bare 

vanlige karplanter ble registrert. 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

50 Londo øst 

Gammel boreal lauvskog, utforming gammel 

ospeskog (B-verdi). Skogen står på blåbær- og 

svak lågurtmark og er noe beitepåvirket. 

Naturtypelokaliteten er middels artsrikt, med flere 

arter i lungeneversamfunnet, bl.a. kystblåfiltlav 

(NT). 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

51 Nordhaug nord 

Hagemark, hasselhage (C-verdi). 

Naturtypelokaliteten er liten (2,2 daa), hassel 

dominerer og den er uten store og gamle trær. 

Hasselkrattene står tett og det er lite lystilgang. 

Lokaliteten er derfor artsfattig og ingen 

rødlistearter ble registrert. Noe beite foregår.  

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

52 Nordhaug sør 

Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng (B-

verdi). Lokaliteten er svakt gjengrodd. Størrelsen 

(26,5 daa), små knauser og skogholt med svartor 

trekker verdien opp. Bare vanlige karplanter ble 

registrert.  

Liten Middels Stor 

 

                        ▲ 

 

53 
Nonshaugen 

BN00000832 

Beiteskog, utforming skogsbeite i edellauvskog 

(B-verdi). Beiteskogen er dominert av svartor og 

hassel. Den er består mest av vanlige arter, men 

har også en forekomst av grå buktkrinslav (VU) og 

spredte forekomster av kystkorallav (NT). Verdien 

er justert opp i forhold til Naturbasen. 

Liten Middels Stor 

 

                        ▲ 

 

54 
Øyjordsvatnet 

BN00000825 

Middels kalkrik innsjø, utforming middels kalkrik 

innsjø i lavlandet (C-verdi). Inkluderer flere 

naturtyper (myr, innsjø, elveløp) og avgrensningen 

bør revideres. Bare vanlige arter for regionen er 

kjent herfra.  

Liten Middels Stor 

 

               ▲ 

 

55 Langalia 

Rik edellauvskog, utforming lågurt-hasselkratt (C-

verdi). Naturtypelokaliteten har mye ask (VU) og 

hassel og det er innslag av arter fra 

lungeneversamfunnet. Naturtypen har også en del 

topografisk variasjon i form av bergvegger. Den er 

negativt påvirket av hogst og grøfting. 

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 
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Tabell 6 (forts). Verdisetting og verdibegrunnelse for naturtypelokaliteter registrert på Tysnes.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-verdi 

56 Mjølkevikhaugen 

Regnskog, utforming, fattig boreonemoral 

regnskog (B-verdi). Bjørk og osp dominerer og 

naturtypelokaliteten inneholder flere rødlistearter, 

bl.a. kastanjelav (VU) og skorpefiltlav (NT). 

Skogtilstanden er noe redusert pga. plukkhogst og 

noen forekomster av gran, men det er rikelig med 

død ved av osp. 

Liten Middels Stor 

 

                        ▲ 

 

57 
Breidavatnet 

nordøst 

Kystmyr, utforming annen kystmyr (B-verdi). 

Naturtypen er et kompleks av jordvanns- og 

nedbørsmyr med myrflater og tuer. Vegetasjonen 

er artsfattig og representativ for regionen, men har 

flere intermediære arter i kantene. Den er stor og 

med intakt hydrologi. 

Liten Middels Stor 

 

                        ▲ 

 

58 Breidavatnet nord 

Gammel furuskog, utforming gammel 

kystfuruskog (C-verdi). På bærlyng- og 

blåbærmark med enkelte vindfelte furutrær og 

brukbart med læger og gadd i ulike 

nedbrytningsstadier. Artsfattig og med vanlige 

arter for regionen. 

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

59 

Iglatjørna nord 

BN00062564 

Gaarder & 

Fjeldstad (2011) 

Rik edellauvskog, utforming lågurt-hasselkratt (B-

verdi). Svak lågurtmark dominerer og feltsjiktet er 

artsfattig. Fuktkrevende arter som gul pærelav 

(NT) og kastanjelav (VU) finnes.  

Liten Middels Stor 

 

                        ▲ 

 

60 
Torsteinvatnet 

øst 

Gammel furuskog, utforming gammel 

kystfuruskog (B-verdi). Naturtypelokaliteten 

vokser på blåbærmark og har flere vindfelte 

furutrær og bra med læger og gadd i ulike 

nedbrytningsstadier. Den er artsfattig og med 

vanlige arter for regionen, bl.a. med ringstry (NT). 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

61 Nordbustaddalen 

Kystmyr, utforming annen kystmyr (C-verdi). Den 

er et kompleks av jordvanns- og nedbørsmyr 

hovedsakelig med tuer. Vegetasjonen er artsfattig 

og representativ for regionen. Myra har intakt 

hydrologi og det renner også en bekk gjennom 

den. 

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

62 Øyjord nord 

Hagemark, utforming hasselhage (B-verdi). 

Naturtypelokaliteten er dominert av hassel, den er 

artsrik og består av vanlige arter, samt enkelte 

regnskogsarter. Lokaliteten er også i hevd. 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

63 Djupekoppen 

Kystmyr, utforming annen kystmyr (C-verdi). Mest 

nedbørsmyr, men også noe jordvannsmyr, og den 

har både myrflater, tuer og små tjern. 

Vegetasjonen er artsfattig og representativ for 

regionen. Myra er noe drenert.  

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 
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Tabell 6 (forts). Verdisetting og verdibegrunnelse for naturtypelokaliteter registrert på Tysnes.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-verdi 

64 Lunda 

Skogsbekkekløft, utforming kystbekkekløft (C-

verdi). Lokaliteten er dominert av furu og bjørk på 

blåbærmark. Har stor topografisk variasjon med 

gjel, bergvegger, stein og blokker. Bare vanlige 

lav- og mosearter knyttet til vassdraget ble 

registrert. 

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

65 Grovaneset øst 

Kystfuruskog, utforming purpurlyng furuskog (B-

verdi). Noe av skogen er i aldersfase og noe har 

et gammelt preg og den inneholder noe gadd og 

læger, men er artsfattig. Flere forekomster av 

purpurlyng finnes. Naturtypelokaliteten har en 

variert topografisk variasjon med store bergvegger 

og dalsøkk.  

Liten Middels Stor 

 

                        ▲ 

 

66 Grovaneset 

Kystfuruskog, utforming purpurlyngfuruskog (C-

verdi). Den inneholder litt læger, men er artsfattig. 

Det er flere forekomster av purpurlyng og kristtorn. 

Lokaliteten har også noe topografisk variasjon og 

en del bergvegger. Skogen er påvirket av hogst og 

kraftlinjer. 

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

67 Sjøbudalen nord 

Hagemark, utforming hasselhage (B-verdi). Den 

er liten (1,5 daa), hassel dominerer, det er innslag 

av ask (VU), men den er uten store og gamle trær. 

Hasselkrattene står tett og det er liten lystilgang. 

Lokaliteten er artsfattig, men på grunn av en 

forekomst av bla. Pachyphiale carneola (VU) 

heves verdien. Noe beite foregår. 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

68 
Sjøbudalen 

BN00000823 

Naturbeitemark, utforming fattig beiteeng (B-

verdi). Lokaliteten er svakt gjengrodd. Størrelsen 

(45 daa), små knauser og skogholt med svartor 

trekker verdien opp. Bare vanlige karplanter ble 

registrert. 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

69 
Stemmetjørna 

vest 

Kystmyr, utforming annen kystmyr (B-verdi). Myra 

er hovedsakelig en nedbørsmyr med myrflater og 

tuer. Vegetasjonen er artsfattig og representativ 

for regionen. Myra har intakt hydrologi. 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

70 

Stemmetjørna 

sør BN00062566 

Gaarder & 

Fjeldstad (2011) 

Regnskog, utforming fattig boreonemoral 

regnskog (C-verdi). Dominert av bjørk og med 

innslag av rogn og hassel. Den er ikke spesielt 

gammel eller artsrik, men det er funnet noe gul 

pærelav (NT). Det er også noe topografisk 

variasjon i form av bergvegger. 

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

71 
Torsteinvatnet 

sør 

Kystmyr, utforming annen kystmyr (C-verdi). Myra 

er hovedsakelig en nedbørsmyr med enkelte 

myrflater, men mest tuer. Vegetasjonen er 

artsfattig og representativ for regionen. Myra har 

intakt hydrologi.  

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 
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Figur 5. Naturtypelokaliteter på Tysnes.  
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Figur 6. Naturtypelokaliteter på Tysnes, Reksteren sør.  



Verdikartlegging av naturmiljø og biologisk mangfold for vegprosjekt E39, Stord - Os 31 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

 

 

Figur 7. Naturtypelokaliteter på Tysnes.  
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Figur 8. Naturtypelokaliteter på Tysnes og Stord.  



Verdikartlegging av naturmiljø og biologisk mangfold for vegprosjekt E39, Stord - Os 33 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

10.6 Stord 

 

Tabell 7. Verdisetting og verdibegrunnelse for naturtypelokaliteter registrert på Stord.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-verdi 

72 
Raunholmselva 

øst 

Skogsbekkekløft, utforming kystbekkekløft (C-

verdi). Skogen er ung, men intakt. Det er noe 

topografisk variasjon i form av bergvegger. Det ble 

bare registrert vanlige arter her.  

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

73 

Raunholmselva 

BN00042267 

Ihlen mfl. (2010) 

Skogsbekkekløft, utforming kystbekkekløft (C-

verdi). Bjørk er dominerende treslag. Inneholder 

også kravfulle arter knyttet til edellauvskog og 

enkelte fuktighetskrevende arter (for eksempel 

hinnebregne).  

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

74 Mehammar 

Skogsbekkekløft, utforming kystbekkekløft (C-

verdi). Skogen har mest bjørk og furu, er ung og 

noe hogstpåvirket. Det er rikelig med topografisk 

variasjon i form av bergvegger og kløfter her. 

Inneholder mest vanlige arter, men også store 

forekomster av hinnebregne. 

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

75 

Børtveit, 

BN00041860 

 

Beiteskog, utforming skogsbeite i gamle boreale 

lauvskoger (A-verdi). Skogsdekke av ulike 

lauvtrær der bjørk dominerer, men også med ask 

(VU), hassel og osp. Ellers er det mye åpen 

vegetasjon. Grasbakkene er nedbeitet av sau og 

storfe. Det er en god lokalitet for beitemarksopp 

med bl.a. rød honningvoksopp (NT) og 

stanknarrevokssopp (VU). I tillegg finnes solblom 

(VU) her. 

Liten Middels Stor 

 

                        ▲ 

 

76 Børtveit sør 

Store, gamle trær, utforming alm (B-verdi). Treet 

er gammelt og intakt. Det har en del sprekkbark, 

men ingen rødlistearter  

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

77 Børtveit sør II 

Store, gamle trær, utforming ask (C-verdi). Treet 

er intakt og har en del sprekkbark, men ingen 

rødlistearter ble registrert. 

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

78 Jektevik 

Kystlynghei, utforming kalkfattig, lite tørkeutsatt 

hei (C-verdi). Naturtypelokaliteten har et lite areal 

(9,9 daa), er i en tidlig gjengroingsfase og 

inneholder ingen rødlistearter, bare arter vanlige 

for regionen.  

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

79 

Bandadalen vest, 

i granplantefelt II 

 

Store, gamle trær, utforming eik (B-verdi). Treet er 

gammelt og lite intakt. Det har en del sprekkbark, 

hulrom, vedmold, og død ved, men ingen 

rødlistearter ble registrert.  

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 
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Tabell 7 (forts). Verdisetting og verdibegrunnelse for naturtypelokaliteter registrert på Stord.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-verdi 

80 

Bandadalen vest, 

i granplantefelt I 

 

Store, gamle trær, utforming eik (B-verdi). 

Treet er gammelt og lite intakt. Det har en del 

sprekkbark, hulrom, vedmold, og død ved (i 

hulrommet), men ingen rødlistearter ble registrert.  

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

81 Bandadalen vest 

Store, gamle trær, utforming eik (B-verdi). Treet er 

gammelt og er delvis intakt. Det har en del 

sprekkbark, hulrom, noe vedmold, inneholder død 

ved (i hulrommet), men ingen rødlistearter ble 

registrert. Utvalgt naturtype. 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

82 Bandadalen nord 

Store, gamle trær, utforming eik (B-verdi). Treet er 

gammelt og ser ut til å være intakt. Det har en del 

sprekkbark, hulrom, noe vedmold, inneholder bare 

enkelte partier med død ved (i hulrommet), men 

inneholder ingen rødlistearter. Utvalgt naturtype. 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

83 
Bandadalen vest 

II 

Store, gamle trær, utforming eik (B-verdi). Treet er 

gammelt og ser ut til å være intakt. Det har en del 

sprekkbark, men lite hulrom og vedmold, og 

inneholder bare enkelte partier med død ved 

(greiner). Treet står imidlertid nær (< 0,5 km) en 

lokalitet med samme treslag. Utvalgt naturtype. 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

84 Hetleseter nord 

Hagemark, utforming fattig hagemark med 

edellauvtrær (C-verdi). Lokaliteten har god 

tilstand, men hevden har trolig nylig opphørt. Den 

inneholder ingen rødlistearter og få engarter. 

Videre er den liten og inneholder ingen gamle trær.  

Liten Middels Stor 

 

             ▲ 

 

85 Hetleseter 

Store, gamle trær, utforming eik (B-verdi). Treet er 

gammelt og ser ut til å være intakt. Det har en del 

sprekkbark, hulrom, noe vedmold, inneholder bare 

enkelte partier med død ved (i hulrommet), men 

inneholder ingen rødlistearter. Utvalgt naturtype. 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

86 Hjartåsen nord 

Kystmyr, utforming annen kystmyr (C-verdi). Myra 

er en nedbørsmyr med tuer og myrflater. 

Karplantefloraen er artsfattig og med stjernestarr i 

kantene. Den er middels stor, har intakt hydrologi, 

og er påvirket av kraftlinjer. 

Liten Middels Stor 

 

             ▲ 

 

87 Hjartåsen sør 

Kystmyr, utforming annen kystmyr (C-verdi). Myra 

er en nedbørsmyr med tuer og myrflater. 

Karplantefloraen er artsfattig, Myra er liten, har 

intakt hydrologi, og er påvirket av kraftlinjer. 

Liten Middels Stor 

 

             ▲ 

 

88 Tverrelva øst 

Gammel furuskog, utforming gammel 

kystfuruskog (C-verdi). Naturtypelokaliteten har 

noe død ved, den er liten i areal og den er 

artsfattig. Fungaen på død ved er ikke undersøkt, 

men det er potensial for funn av sjeldne arter her. 

Liten Middels Stor 

 

             ▲ 
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Tabell 7 (forts). Verdisetting og verdibegrunnelse for naturtypelokaliteter registrert på Stord.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-verdi 

89 Kjoåsen øst 

Hagemark, utforming hasselhage (C-verdi). 

Lokaliteten har god tilstand, men hevden har trolig 

nylig opphørt. Den inneholder ingen rødlistearter 

og få engarter. Videre er den liten, inneholder 

ingen gamle trær og ligger mer enn 1 km fra 

nærmeste verdifulle kulturmark.  

Liten Middels Stor 

 

             ▲ 

 

90 
Ådlandsskogen 

BN00041848 

Kystfuruskog, utforming oseanisk lågurt-furuskog 

(C-verdi). Trærne her har uvanlige store 

dimensjoner, men lokaliteten er liten og 

artsmangfoldet er lavt.  

Liten Middels Stor 

 

             ▲ 
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Figur 9. Naturtypelokaliteter på Stord. Lokalitetene 79, 80 og 81, som alle er enkeltpunkter som viser gamle eiker, 

er rett utenfor kartutsnittets øvre del. 
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10.7 Tillegg i 2016 

I 2016 ble det utført feltarbeid 8. og 9. mars i forbindelse med at den opprinnelige vegtraseen 

ble endret enkelte steder og fordi flere krysspunkt kom som tillegg. En oversikt over dette er 

gitt i Tabell 8 og i vedlegg 2. I tillegg er det en plan for en sykkel- og gangsti på Røttingen som 

hovedsakelig ligger i dagen i terrenget over der tunnelen er planlagt. Disse 

tilleggsundersøkelsene resulterte i 15 ekstra naturtypelokaliteter og av disse var syv lokaliteter 

tidligere registrert i Naturbasen. For en av disse, lokalitet 105, er verdien endret. Siden 

feltarbeidet for disse lokalitetene ble utført tidlig på året, er det noe usikkerhet knyttet til disse 

registreringene. Dette er diskutert i kapittel 14 om Naturmangfoldloven.  

 

Tabell 8. Verdisetting og verdibegrunnelse for naturtypelokaliteter registrert på Tysnes og Os i forbindelse med 

tillegget i 2016.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-verdi 

91 Håkre øst 

Kystmyr, utforming annen kystmyr (B-verdi). Myra 

er en nedbørsmyr med tuer og myrflater. 

Karplantefloraen er artsfattig, Myra er middels stor 

(10,3 daa) og har intakt hydrologi. 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

92 Håkrevika øst 

Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng (C-

verdi). Naturtypelokaliteten er tydelig gjengrodd og 

er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

93 Sætresjøen vest 

Hagemark, utforming hasselhage (B-verdi). 

Lokaliteten har god tilstand. Den inneholder ingen 

rødlistearter og få engarter. Videre er den middels 

stor, inneholder ingen gamle trær og ligger mindre 

enn 1 km fra nærmeste kulturmark. 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

94 
Blokkebær-

haugen 

Gammel sump- og kildeskog, utforming gammel 

oresumpskog (C-verdi). Naturtypelokaliteten er 

dominert av svartor, der flere individer er gamle. 

Ellers er den liten og artsfattig og med en bekk. 

Den er også noe beitepåvirket. 

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

95 
Blokkebær-

haugen sør 

Hagemark, utforming hasselhage (C-verdi). 

Lokaliteten har god tilstand. Den inneholder ingen 

rødlistearter, er liten og ligger mindre enn 1 km fra 

nærmeste verdifulle kulturmark. 

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

96 Sørvågen sør 

Skogsbekkekløft, utforming kystbekkekløft (C-

verdi). Lokaliteten er dominert av bjørk og svartor 

på blåbær- og småbregnemark. Den har noe 

topografisk variasjon med bergvegger, stein og 

blokker. Bare vanlige arter ble registrert. 

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

97 
Sørvågen aust 

BN00062594 

Rik sump- og kildeskog, utforming rik sumpskog 

(B-verdi). Dette er en velutvikla og intakt 

sumpskog, som også har arter som indikerer 

humide forhold. 

Liten Middels Stor 

 

                        ▲ 
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Tabell 8 (forts.). Verdisetting og verdibegrunnelse for naturtypelokaliteter registrert på Tysnes og Os i forbindelse 

med tillegget i 2016.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-verdi 

98 
Sperråsen nord 

BN00093449 

Regnskog, utforming fattig boreonemoral 

regnskog (B-verdi). Det er registrert flere 

rødlistearter her, bl.a. Thelotrema macrosporum 

(EN), men lokaliteten har et lite areal og skogen 

ikke er særlig gammel. 

Liten Middels Stor 

 

                        ▲ 

 

99 
Beltestad søraust 

BN00024995 

Rik edellauvskog, utforming alm-lindeskog (B-

verdi). Naturtypelokaliteten har en eldre skog med 

innslag av en rik flora, med enkelte rødlistearter, 

samt innslag av flere hule eiker. 

Liten Middels Stor 

 

                        ▲ 

 

100 Storaberget øst 

Hagemark, utforming fattig hagemark med boreale 

trær (C-verdi). Naturtypelokaliteten er liten (8,4 

daa). Bjørk og svartor dominerer tresjiktet, 

lokaliteten er artsfattig og ingen rødlistearter ble 

registrert. En del beite av sau foregår. 

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

101 
Hovåsen nord 

BN00062585 

Rik edellauvskog, utforming alm-lindeskog (B-

verdi). Naturtypelokaliteten inneholder enkelte 

forekomster av rødlistearter. Det er også funn av 

en hekkende og sjelden fugleart her. 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

102 Vindåsen nord 

Kystmyr, utforming annen kystmyr (C-verdi). Myra 

er en nedbørsmyr med tuer og myrflater. 

Karplantefloraen er artsfattig, Myra er liten og har 

intakt hydrologi. 

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

103 
Siktnevågen vest 

BN00039705 

Rik edellauvskog, usikker utforming (B-verdi). 

Naturtypelokaliteten er sørøstvendt og består av 

en edellauvskog med ask (VU) og hassel. I 

feltsjiktet finnes flere krevende arter og det er 

registrert både olivenlav (NT) og Pachyphiale 

carneola (VU) herfra. 

Liten Middels Stor 

 

                        ▲ 

 

104 
Siktnevågen nord 

BN00039674 

Rik sump- og kildeskog, utforming rik sumpskog 

(C-verdi). Naturtypelokaliteten ligger innerst i 

Siktnevågen og domineres av svartor og har flere 

karakterarter som slakkstarr og klourt. I tillegg er 

det en strandeng her. 

Liten Middels Stor 

 

              ▲ 

 

105 
Siktnevågen aust 

BN00039673 

Strandeng og strandsump, utforming usikker (B-

verdi). Naturtypelokaliteten er en godt skjermet og 

brakkvannspåvirket strandeng, som utgjør en ca. 

20 m brei sone med sand og grus. Den er artsfattig 

og går gradvis over i en svartorskog. 

Verdisettingen er endret fra C- til B-verdi fordi 

strandeng er vurdert som nær truet (NT).  

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 
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11 VILTOMRÅDER 

I denne rapporten deler vi informasjonen inn i hjortevilt (kap. 11.1), fugl og pattedyr (kap. 11.2) 

og viktige viltområder (kap. 11.3). Informasjon om forekomster av vilt er hentet fra rapporter 

om viltkartlegging i de tre kommunene Tysnes (Norsk Natur informasjon 2003), Os (Håland & 

Mjøs 2006) og Stord (Steinsvåg & Overvoll 2004). I tillegg er det avholdt møte med 

Fylkesmannens miljøvernavdeling 17.9 2015 (representert ved Magnus Johan Steinsvåg og 

Olav Overvoll), hvor bl.a. sensitive data fra aktuelle databaser ble gjort tilgjengelig for denne 

rapporten. Det er også innhentet informasjon fra Norsk Ornitologisk Forening v/ Lars Ågren 

(fylkesleder i Hordaland og lokallagsleder i Bergen). Johan Bergerud ved Bjørnefjorden 

landbrukskontor har bidratt med svært nyttig informasjon om hjortens bruk av 

undersøkelsesområdet. Opplysninger er i tillegg innhentet gjennom Artskart, Naturbasen, 

Hjorteviltportalen og relevant litteratur. Eget feltarbeid er gjennomført i periodene 22.- 24.6 og 

16.9 – 18.9. Det er under feltarbeidet innhentet opplysninger i samtaler med lokale beboere.  

Det bør presiseres at det for flere arter/artsgrupper er viktig å kunne utføre feltarbeidet i optimal 

periode (f.eks. spilltid for storfugl og etableringsfase for rovfugl). For kartlegging av 

hekkeområder for rovfugl og spillplasser for storfugl, bør feltarbeidet foretas i perioden mars til 

mai. Siden feltarbeidet ikke kunne igangsettes før kontraktsinngåelsen i juni 2015, er det derfor 

en viss grad av usikkerhet knyttet til disse viltartene. Et eventuelt supplerende feltarbeid vil 

bedre presisjonen på foreliggende data, samt heve kunnskapsnivået om bestandsstørrelse for 

flere arter i undersøkelsesområdet. Til slutt i dette kapittelet er det gitt en oversikt over mulige 

avbøtende tiltak. 

11.1 Hjortevilt 

11.1.1 Jaktstatistikk 

Hjortebestanden i Norge har hatt en sterk vekst de siste 50 årene, med en særlig kraftig vekst 

etter 1990 (Langevatn 1997, Hjorteviltregisteret). Hoveddelen av bestanden befinner seg på 

Vestlandet, med Hordaland som et av de viktigste fylkene, og hjorten er Vestlandets største 

viltressurs målt både i kjøttmengde og økonomisk verdi. Hjort forkommer tallrikt i kommunene 

Tysnes, Stord og Os, og alle tre kommunene har solide bestander som utgjør en svært viktig 

jaktressurs (Tabell 9). Det arbeides aktivt med hjorteforvaltningen i kommunene, og interessen 

for jaktutøvelsen er stor (Verdal & Gjerde 2010, Steinsvåg, Gjerde & Helvik 2005). Elg og rådyr 

opptrer kun sporadisk i de tre kommunene, og har ingen jaktmessig betydning.  

 

Tabell 9. Antall felte hjort i Tysnes, Stord og Os i perioden 2000-2014 (kilde: Hjorteviltregisteret). 

 2000 2005 2010 2014 

 Tildelt Felt % felt Tildelt Felt % 
felt 

Tildelt Felt % felt Tildelt Felt % felt 

Tysnes 284 251 88,4 430 371 86,3 642 559 87,1 756 624 82,5 

Stord    99 71 71,7 230 112 48,7 160 142 88,8 

Os    117 85 72,6 156 146 93,6 237 173 73,0 
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11.1.2 Påkjørselstatistikk 

Generelt benytter hjorteviltet tradisjonelle trekkveger med bakgrunn i at terrengformasjoner, 

vann og vassdrag bidrar til å lede dyrene langs de samme rutene. I undersøkelsesområdet har 

hjorten delvis sesongbestemte trekk, og delvis trekk innenfor gode beiteområder i landskapet 

gjennom hele året (Meisingset 2013). Påkjørsel av hjort skjer jevnlig på vegene i 

undersøkelsesområdet. Slike kollisjoner skjer i forbindelse med de mer eller mindre regulære 

sesongtrekkene (mellom sommer- og vinterområder), eller ved forflytning f.eks. mellom dagleie 

og attraktive beiteplasser (f.eks. innmark). I Figur 10 vises registrerte data for påkjørsler som 

er lagt inn i hjorteviltportalen. Dette er data fra 2005 og fram t.o.m. 2014, og omfatter 

kommunene Tysnes, Stord og Os. Som vist i denne figuren er det opptil 40 innrapporterte 

påkjørsler årlig i disse kommunene.  

Antall dyr 

 

Figur 10. Registrerte påkjørsler av hjort i kommunene Tysnes, Stord og Os i perioden 2005 – 2014 (kilde: 

Hjorteviltregisteret). 

11.1.3 Viktige trekkveger/leveområder for hjort  

Data om trekkveger og viktige arealer for hjortevilt er nå tatt ut av Naturbasen (pga. varierende 

kvalitet), men de avmerkede trekkvegene har likevel en viss informasjonsverdi. For ordens 

skyld er disse dataene tatt med her da de fortsatt gir nyttig bakgrunnsinformasjon. Figur 11 og 

13 viser trekkveger for hjort (brune linjer), samt noen viktige beiteområder (grønne arealer) for 

arten slik dette tidligere lå inne i Naturbase. Figurene indikerer også at hjort kan vandre over 

små og større fjordområder. I de samme figurene ligger også påkjørsler av hjortevilt for 

perioden 2008 – 2015. 

Gjennom feltarbeid og samtaler med lokalkjente har vi i foretatt en vurdering av de tidligere 

innlagte data i Naturbase som omhandlet trekkveger og viktige leveområder for hjort. Disse 

vurderingene er gjort med fokus på å belyse eventuelle utfordringer knyttet til ny vegframføring 

i undersøkelsesområdet. Med bakgrunn i dette har vi utarbeidet kart tilpasset denne rapporten 

som peker på særlig utsatte konfliktpunkter (Figurene 11 og 13). Sammen med 

kartframstillingene er det gitt en kortfattet beskrivelse av disse ulike delområdene.  
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Figur 11. Øverst: Trekkveger for hjort og hjorteviltpåkjørsler i Os i perioden 2005 til 2015 Midten: Trekkveger for 

hjort, viktige hjorteområder og hjorteviltpåkjørsler i deler av Tysnes i perioden 2005 – 2015 Nederst: Trekkveger 

for hjort, viktige hjorteområder, samt hjorteviltpåkjørsler i deler av Stord i perioden 2005 – 2015. Kilder: 

Fylkesmannen i Hordaland og Hjorteviltregisteret. 
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Det er innenfor rammen for dette prosjektet ikke gjort forsøk på en totalkartlegging av hjortens 

vandringsmønster og habitatbruk. Det er likevel viktig å påpeke at tilgjengelige data og 

informasjon fra lokalkjente viser at hjorten er tallrik innenfor hele undersøkelsesområdet. Dette 

innebærer at all trafikkutbygging i større eller mindre grad vil komme i kontakt med hjort, og 

arealer som hjorten benytter i deler av året. 

 

Figur 12. Mye brukt hjortetråkk ved Agdestein på Stord (t.v.) og et større naturskogsområde med store viltverdier 

på Reksteren i Tysnes kommune (t.h.). Foto: Geir Høitomt 18.09.2015 

 

Os 

Både data fra gammel Naturbase og Hjorteviltregisteret (fallviltstatistikk) indikerer at området 

Osøyro/Hagavik er innenfor et viktig leveområde for hjort. Her er det flere påkjørsler av hjort, 

og sporobservasjoner viser at det er noe trafikk mellom utmark og mer fjordnære arealer med 

innslag av kulturlandskap. Det er antydet trekkruter som går fra låglandet og opp mot mer 

høgereliggende terreng. Dette trekket foregår delvis gjennom et område preget av bebyggelse 

og annen infrastruktur. Trolig er et lokalt trekkmønster mellom områder med godt skjul 

(dagleie) og attraktiv beitemark. Området vurderes som et viktig viltområde for hjort. 

 

Tysnes 

På Tysnes er det to delområder som peker seg ut som viktige leveområder for hjort. Det ene 

området er Uggdal – Vedaneset, som av flere kilder fremheves som et svært viktig 

helårsområde for hjort. Både data fra gammel Naturbase, Hjorteviltregisteret (fallviltstatistikk), 

informasjon fra Johan Bergerud (Bjørnefjorden landbrukskontor), lokale beboere og egne 

sporobservasjoner understøtter dette. I gammel Naturbase er det avmerket et viktig 

leveområde for hjort nord for Uggdal BA 00001354, jf. figur 16.  Det er antydet trekkruter som 

går øst – vest mellom Søreidsvika og Vestrefjellet/Smørkollen. Dette trekket foregår trolig på 

nokså bred front, noe som understøttes av fallviltregistreringene som viser flere påkjørsler over 

hele vegstrekningen mellom Reisa og Våge. Figurene indikerer også et trekk over Søreidet 

mot Reksteren uten at dette ble verifisert av lokalkjente vi var i kontakt med, men kan likevel 

ikke utelukkes. Trolig er dette et lokalt trekkmønster mellom områder med godt skjul (dagleie) 

og attraktiv beitemark (kan også være del av et større trekkmønster).  Området vurderes som 

et svært viktig viltområde for hjort.  

Reksteren peker seg ut som et større sammenhengende naturskogsområde med mange 

kvaliteter. Det foreligger ikke informasjon i gammel Naturbase som indikerer viktige 
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hjorteområder på Reksteren. Informasjon fra lokalbefolkning og egne observasjoner i 2015 

viser imidlertid at området er mye brukt av hjort. Dette underbygges av informasjon fra Johan 

Bergerud (Bjørnefjorden landbrukskontor), som framhever Reksteren som et viktig 

helårsområde for hjort. På Reksteren har hjorten tilgang på egnet beite året igjennom, tilgang 

på gode skjulmuligheter, og et sammenhengende større leveområde som delvis grenser til 

attraktive arealer med innmark. Området vurderes som et viktig viltområde for hjort. 

 

Stord 

Både data fra gammel Naturbase, Hjorteviltregisteret (fallviltstatistikk) og egne 

sporobservasjoner indikerer at strekningen langs nåværende E39 mellom Haga og Mehammar 

er innenfor et viktig leveområde for hjort (i gammel Naturbase er det avmerket et viktig 

leveområde for hjort ved Agdestein BA 00033733, jf. figur 16). På denne strekningen er det 

hyppige påkjørsler av hjort, og sporobservasjoner viser at det er mye trafikk mellom utmark og 

mer fjordnære arealer med innslag av kulturlandskap. Det er antydet en viktig trekkrute som 

går fra låglandet og opp mot høgereliggende terreng. Dette trekket foregår trolig på en bred 

front nede ved eksisterende E39, noe som understøttes av fallviltregistreringene som viser 

mange påkjørsler over hele vegstrekningen. Dette er forsøkt illustrert i Figur 10. 

Fallviltstatistikken viser at en stor del av påkjørslene har skjedd i perioden september – 

november, noe som indikerer at hjorten utnytter innmarka i området aktivt i denne perioden. 

Trolig er dette et lokalt trekk mellom områder med godt skjul (dagleie) og attraktiv beitemark.  

Området vurderes som et viktig viltområde for hjort. 

 

Tabell 10. Verdisetting og verdibegrunnelse for trekkveger for hjort.  

Art Verdibegrunnelse KU-verdi 

Osøyro/Hagavik 

(Os) 

Trekkveger for hjort som har stor økologisk funksjon i et 

viktig leveområde for arten. Risikostrekninger med hensyn 

til viltpåkjørsel. Viltvekt 2 (svak). 

Liten Middels Stor 

 

          ▲ 

 

Uggdal – 

Vedaneset 

(Tysnes) 

Trekkveger for hjort som har stor økologisk funksjon i et 

viktig leveområde for arten. Risikostrekninger med hensyn 

til viltpåkjørsel. Viltvekt 2 (svak). 

Liten Middels Stor 

 

          ▲ 

 

Reksteren 

Trekkveger for hjort som har stor økologisk funksjon i et 

viktig leveområde for arten. Risikostrekninger med hensyn 

til viltpåkjørsel. Viltvekt 2 (svak). 

Liten Middels Stor 

 

          ▲ 

 

Haga – 

Mehammar 

(Stord) 

Trekkveger for hjort som har stor økologisk funksjon i et 

viktig leveområde for arten. Risikostrekninger med hensyn 

til viltpåkjørsel. Viltvekt 2 (svak). 

Liten Middels Stor 

 

          ▲ 
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Figur 13. Samlet oversikt over verdisatte trekkveger for hjort i planområdet.  
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11.2  Fugl og pattedyr 

Siden forekomster av rovfugl og hønsefugl er unntatt offentlighet pga. reir og spillplasser etc., 

har vi her gitt generelle beskrivelser rovfugl og hønsefugl innenfor planområdet som er av 

betydning for verdivurderingen. Detaljer om disse artenes forekomster er overlevert 

oppdragsgiver i et eget notat. For våtmarksfugl, arealkrevende fuglearter og pattedyr er all 

innsamlet informasjon gitt her.  

11.2.1 Rovfugl 

Undersøkelsesområdet har viktige leveområder for flere rovfuglarter. Artene kan påvirkes 

negativt gjennom direkte ødeleggelse av hekkelokaliteter, forringelse av leveområdet, samt 

forstyrrelser i anleggsfasen. Informasjon om kjente forekomster av rovfugl er hentet fra 

rapporter om viltkartlegging i de tre kommunene Tysnes (Norsk Natur informasjon 2003), Os 

(Håland & Mjøs 2006) og Stord (Steinsvåg & Overvoll 2004). I tillegg er det avholdt møte med 

Fylkesmannens miljøvernavdeling 17.9 2015 (representert ved Magnus Johan Steinsvåg og 

Olav Overvoll), hvor sensitive data fra aktuelle databaser ble gjort tilgjengelig for denne 

rapporten. Det er også innhentet informasjon fra Norsk Ornitologisk Forening v/ Lars Ågren 

(fylkesleder i Hordaland og lokallagsleder i Bergen). Spesielt hensynskrevende i denne 

sammenheng er artene hubro (EN), hønsehauk (NT) og havørn. Feltarbeid med fokus på disse 

artene ble i 2015 gjennomført 22.- 24.6 og 16.9 – 18.9. Det er utarbeidet et eget temakart over 

rovfugl-lokaliteter som er unntatt offentlighet. 

 

Havørn 

Havørn er etablert med flere kjente hekkeplasser i undersøkelsesområdet. Arten er i 

ekspansjon i vårt land, og Norge er det landet i Vest-Europa med klart høyeste hekkebestand 

(ca. 2000 par). Vårt land har derfor et svært viktig forvaltningsansvar for denne rovfuglen. 

Havørna benytter faste hekkeområder gjennom mange år, ofte med noen alternative reir. 

Reiret plasseres gjerne i gamle og kraftige trær (fortrinnsvis i furu), men kan også ligge på 

fjellhyller eller på bakken i mer lett tilgjengelig terreng. Foreliggende data viser at 

hekkebestanden innenfor undersøkelsesområdet er i størrelsesorden 2 – 3 par, hvor Tysnes 

peker seg ut som viktig. Siden bestanden er i ekspansjon vil nye hekkeområder (og også nye 

alternative reir) kunne tas i bruk, og det vil derfor være et visst mørketall i bestandsoverslaget. 

Eksempelvis ble et slikt reir (som trolig tilhører et allerede kjent etablert par) funnet under 

feltarbeidet i 2015 (Figur 14). Kjente og antatte reirområder for havørn er gitt viltvekt 4. 

 

Kongeørn 

Kongeørn observeres jevnlig innenfor undersøkelsesområdet (Artskart). Dette dreier seg 

oftest om ungfugler som søker mat, og da gjerne utenom hekketid. Under feltarbeidet i 2015 

(16. september) ble 12 kongeørner sett over Langenuen på Stord. Hekkefunn i 

undersøkelsesområdet er imidlertid ikke kjent, men arten oppgis som trolig fast hekkefugl på 

Stordøya (Steinsvåg & Overvoll 2004). 
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Hubro 

Hubro (EN) er påvist med spredte observasjoner, og bl.a. befinner en hunn fra Reksteren 

(9.11.1993) seg i samlingen til Zoologisk Museum i Bergen. Det er ingen kjente hekkeplasser 

innenfor undersøkelsesområdet, men potensialet er klart til stede. Målrettet ettersøk i 

sangperioden tidlig på våren er imidlertid nødvendig for å avdekke dette. Størst potensiale for 

hekkefunn er det trolig på Tysnes. Siden feltarbeidet på vilt ikke startet opp før i juni gikk vi 

imidlertid glipp av en viktig periode i etableringsfasen (februar/mars), da arten eksponerer seg 

relativt mye. Det er derfor fortsatt knyttet usikkerhet til status for denne arten. Hubro er plassert 

i kategorien sterkt truet (EN), og det er utarbeidet en egen handlingsplan for arten i Norge 

(Direktoratet for naturforvaltning 2008). Handlingsplanen peker bl.a. på at hensyn til arten i 

arealplanlegging er viktig, samt at forstyrrelser i hekketida må unngås. Mulig reirområde for 

hubro er gitt viltvekt 4. 

 

Hønsehauk 

Hønsehauk (NT) er registrert som hekkefugl både på Stord, Tysnes og Os, og trolig er 

kystfuruskogen i Hordaland et viktig habitat for arten. Innenfor undersøkelsesområdet er det 

kartfestet 4 (og muligens 5) områder som vurderes som kjente eller mulige hekkeområder for 

arten. Hønsehauk er trofast mot sitt hekkeområde, men kan ha flere alternative reir som 

benyttes med ulike mellomrom. Reiret plasseres gjerne i relativt åpen og opp-kvistet skog. 

Under feltarbeidet i 2015 ble det vektlagt å verifisere potensielle hekkeområder nær de ulike 

vegalternativene (Figur 16). Siden feltarbeidet på vilt ikke startet opp før i juni gikk vi imidlertid 

glipp av en viktig periode i etableringsfasen (april/mai), da arten eksponerer seg relativt mye. 

Det er derfor fortsatt knyttet noe usikkerhet til status for denne arten. Kjente og antatte 

reirområder for hønsehauk er gitt viltvekt 3. 

 

Musvåk 

Musvåk er innenfor undersøkelsesområdet kjent som hekkefugl på Tysnes (2 lokaliteter). Arten 

har ellers sin hovedutbredelse på Sør- og Østlandet, og hekkebestanden i Hordaland er trolig 

ikke stor. Forekommende reirplasser er derfor av forvaltningsmessig interesse. I likhet med 

flere av de andre rovfuglartene er oppdagbarheten størst i fasen før egglegging. Siden 

feltarbeidet på vilt ikke startet opp før i juni gikk vi imidlertid glipp av en viktig periode i 

etableringsfasen (april/mai). Det er derfor fortsatt knyttet noe usikkerhet til status for denne 

arten. Kjente og antatte reirområder for musvåk er gitt viltvekt 2. 

 

Vandrefalk 

Vandrefalk er en art som har en positiv bestandsutvikling i Norge. Hekkefunn er foreløpig ikke 

kjent fra undersøkelsesområdet, men arten ses regelmessig. Potensielle hekkelokaliteter er 

trolig i bratte sjøfuglrike områder ute ved kysten. Et slikt område på Tysnes (med flere tidligere 

observasjoner av arten) ble undersøkt under feltarbeidet i 2015, men uten at arten ble påvist.  
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Figur 14. Havørnreir i gammel kystfuruskog. Reirlokalitet i Tysnes kommune påvist under feltarbeidet i 2015.                    

Foto: Geir Høitomt 18.09.2015 (t.v.). Hønsehaukreir i Os kommune besøkt under feltarbeidet i 2015. Foto: Geir 

Høitomt 17.09.2015 (t.h.). 
 

11.2.2 Hønsefugl 

Undersøkelsesområdet har leveområder for hønsefugl. Artene kan påvirkes negativt gjennom 

direkte ødeleggelse av spillplasser (spesielt tiurleiker), forstyrrelser i spilltida samt forringelse 

av leveområdet. Informasjon om kjente forekomster av hønsefugl er hentet fra rapporter om 

viltkartlegging i de tre kommunene Tysnes (Norsk Natur informasjon 2003), Os (Håland & Mjøs 

2006) og Stord (Steinsvåg & Overvoll 2004). I tillegg er det avholdt møte med Fylkesmannens 

miljøvernavdeling 17.9 2015 (representert ved Magnus Johan Steinsvåg og Olav Overvoll), 

hvor sensitive data fra aktuelle databaser ble gjort tilgjengelig for denne rapporten. Det er også 

innhentet informasjon fra Norsk Ornitologisk Forening v/ Lars Ågren (fylkesleder i Hordaland 

og lokallagsleder i Bergen). Spesielt hensynskrevende i denne sammenheng er storfugl. Det 

er utarbeidet et eget temakart over spillplasser for storfugl som er unntatt offentlighet. 

Spillplasser for storfugl er gitt viltvekt 2. 

Bestandene av storfugl i undersøkelsesområdet varierer fra middels i Stord og Os (Håland & 

Mjøs 2006, Steinsvåg & Overvoll 2004), til bra i Tysnes kommune (Norsk Natur informasjon 

2003). Det er kjent flere (minimum 5) spillplasser for storfugl (tiurleiker) i 

undersøkelsesområdet. Flere av spillplassene er imidlertid ikke undersøkt på lang tid, og 

status for disse leikene må derfor betraktes som usikre. Oppdatering av kunnskapen krever 

feltarbeid som må utføres i spilltida i april/mai. Antall storfugl på spillplassene avspeiler arealet 

med intakte leveområder rundt leiken. Storfuglen er fortrinnsvis knyttet til eldre naturskog, og 

i undersøkelsesområdet vil dette si eldre skog dominert av furu (gjerne 

blåbærskog/bærlyngskog) med innslag av myr og sumpskog (Figur 15). Myrkanter og 

sumpskog er spesielt viktige biotoper i oppvekstfasen for kyllingene. Store og 

sammenhengende arealer med slik naturskog vil derfor være viktige for denne arten. Slike 

arealer finnes innenfor undersøkelsesområdet, og spesielt på Reksteren.  

11.2.3 Våtmarksfugl 

Det er flere verdifulle våtmarker for fugl i undersøkelsesområdet, spesielt gjelder dette innenfor 

Tysnes kommune. De viktigste lokalitetene er skilt ut som prioriterte viltområder i de 

kommunale viltkartleggingene (Norsk Natur informasjon 2003, Håland & Mjøs 2006, Steinsvåg 
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& Overvoll 2004). Disse lokalitetene har viktige funksjoner som hekkeplass for ande- og 

vadefugler, og/eller som trekklokaliteter vår og høst. I tillegg fungerer også enkelte av 

områdene som overvintringslokaliteter. Med bakgrunn i tilgjengelige data fra 

viltkartleggingene, supplert med eget feltarbeid i 2015, er viktige lokaliteter for våtmarksfugl 

listet i Tabell 11.  

11.2.4 Arealkrevende fuglearter 

Undersøkelsesområdet har viktige leveområder for arealkrevende fuglearter. Dette omfatter 

flere rovfuglarter (se egen omtale ovenfor), storfugl (se egne omtale ovenfor) samt 

hakkespettarter som hvitryggspett og gråspett. Hvitryggspett er ikke rødlistet (Henriksen & 

Hilmo 2015), men er en nasjonalt sjelden art som er avhengig av gamle løv,- blandings- eller 

kystfuruskoger med mye død ved og lite skogsbruksaktivitet. Arten har flere registrerte 

hekkeområder i undersøkelsesområdet (Norsk Natur informasjon 2003, Håland & Mjøs 2006, 

Steinsvåg & Overvoll 2004). Gråspett er heller ikke på den siste utgaven av Norsk rødliste, 

men arten har flere hekkelokaliteter innenfor undersøkelsesområdet (Norsk Natur informasjon 

2003, Håland & Mjøs 2006, Steinsvåg & Overvoll 2004).  

Naturområder som inneholder flere arealkrevende arter har en stor verdi i viltsammenheng. 

Områdene representerer gjerne økosystemer med innslag av både sjeldne og mer vanlige 

arter. Innenfor undersøkelsesområdet er havørn (norsk ansvarsart), hønsehauk (NT) og 

hvitryggspett («ansvarsart» i regionen) eksempler på slike arter.  

Felles for disse arealkrevende fugleartene er at deres leveområder er vanskelig å avgrense 

eksakt. I de kommunale viltkartleggingene er det imidlertid gjort et forsøk på dette. Disse 

avgrensingene sammenfaller i høy grad med større arealer med intakt kystfuruskog, gjerne 

med innslag av myr. Det ble under feltarbeidet i 2015 gjennomført befaring av disse områdene. 

Disse befaringene understøtter verdien av flere av områdene som viktige leveområder for 

arealkrevende fuglearter. Begrunnelsen bygger på naturkvalitetene i området (eldre 

naturskog), variasjonsbredden (innslag av myr, gamle trær, forekomst av død ved), 

dokumenterte viltverdier (kommunal viltkartlegging), samt egne observasjoner i 2015 

(synsobservasjoner, sportegn). Viktige områder for arealkrevende fuglearter er vist i Tabell 11 

og Figur 16. 

11.2.5 Pattedyr  

Av rødlistede pattedyr er det spredte funn av oter (VU) i undersøkelsesområdet (innenfor alle 

tre kommuner).  
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Figur 15. Innslag av myrkanter og sumpskog er viktige elementer i leveområdet til storfugl. Her fra Reksteren i 

Tysnes kommune. Foto: Geir Høitomt 18.09. 2015 (t.v.). Rugende knoppsvane i Kinna i Tysnes kommune. Foto: 

Geir Høitomt 22.06.2015 (t.h.). 

11.3 Viktige viltområder 

En oversikt over viktige viltområder er gitt i Tabell 11 og i Figur 16. Her må nevnes at 

Perholmen naturreservat (vernet i 1987) ligger innenfor undersøkelsesområdet. Verneformålet 

var å sikre en lokalitet som er viktig for sjøfugl (spesielt terner). Siden vernetidspunktet har 

imidlertid lokalitetens verdi avtatt (Kilde: Naturbase, lok. VV00001724). Lokaliteten har i dag 

ingen status som viktig viltområde. 

 

Tabell 11. Verdisetting og verdibegrunnelse for viktige viltområder. Nummereringen angir geografisk avgrensning 

i Figur 16. 

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-verdi 

1 

Reksteren. 

Lokalitet 1 fra 

kommunal 

viltkartlegging 

Stort område med intakt skog med dominans av 

furu og med innslag av myr. Grenser delvis til et 

variert kulturlandskap. Leveområde for havørn, 

hønsehauk, storfugl, hvitryggspett og gråspett. 

Stort potensiale for ytterligere interessante 

artsfunn. Samlet vurdert til viltvekt 4. Området 

inneholder lokalt også en viktig yngledam 

(Gjøvågstjørna) for amfibier, spesielt nordpadde, 

men også buttsnutefrosk. Denne er vurdert som 

lokalt – regionalt viktig med viltvekt 2. 

Liten Middels Stor 

 

                       ▲ 

 

2 

Iglatjørna. 

Lokalitet 5 fra 

kommunal 

viltkartlegging 

Middels stort område med intakt skog dominert av 

furu og med innslag av myr og annen våtmark 

(tjern). Grenser til verdifull våtmark 

(Norbustadvatnet) og er leveområde for 

hønsehauk, storfugl, hvitryggspett og gråspett (se 

også omtale av amfibier). Stort potensial for 

ytterligere interessante artsfunn. Samlet vurdert til 

viltvekt 4. Innenfor området ligger det lokalt også 

en viktig yngledam for amfibier, spesielt 

nordpadde, men det er også påvist buttsnutefrosk 

her. Denne er vurdert som lokalt – regionalt viktig 

med viltvekt 2. 

Liten Middels Stor 

 

                       ▲ 
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Tabell 11 (forts.). Verdisetting og verdibegrunnelse for viktige viltområder. Nummereringen angir geografisk 

avgrensning i Figur 16. 

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-verdi 

3 

Torsnesskogen. 

Lokalitet 6 fra 

kommunal 

viltkartlegging 

Stort område med intakt skog dominert av furu og 

med innslag av myr og annen våtmark (tjern). 

Leveområde for hønsehauk, storfugl og 

hvitryggspett. Stort potensial for ytterligere 

interessante artsfunn. Viltvekt 4. 

Liten Middels Stor 

 

                      ▲ 

 

4 

Kleppavarden. 

Lokalitet 12 fra 

kommunal 

viltkartlegging 

Stort område med intakt skog dominert av furu og 

med innslag av myr og annen våtmark (tjern). 

Leveområde for hønsehauk, storfugl, gråspett og 

hvitryggspett. Stort potensial for ytterligere 

interessante artsfunn. Viltvekt 4. 

Liten Middels Stor 

 

                      ▲ 

 

5 

Gov-Vatnadalen-

Iglatjødno. 

Lokalitet 4 fra 

kommunal 

viltkartlegging 

Stort område med variert skogmosaikk og innslag 

av grove eiketrær og død ved. Leveområde for 

hønsehauk, storfugl, hvitryggspett og gråspett. 

Stort potensiale for ytterligere interessante 

artsfunn. Viltvekt 4. I kommunal viltkartlegging 

vurdert som svært viktig viltområde.  

Liten Middels Stor 

 

                      ▲ 

 

6 
Kinna 

BN00000834 

I Naturbase klassifisert som en naturtype (rik 

kulturlandskapssjø) med verdi C (lokalt viktig).  

I kommunal viltkartlegging er ikke lokaliteten 

klassifisert som en viktig viltlokalitet (Norsk Natur 

informasjon 2003). Data innsamlet ved besøk i 

juni 2015 indikerer imidlertid at lokaliteten har 

lokal verdi, med bl.a. funn av hekkende 

knoppsvane. Viltvekt 1. 

Liten Middels Stor 

 

    ▲ 

 

7 
Kyrkjevatnet 

BN00000833 

I Naturbase klassifisert som en naturtype (rik 

kulturlandskapssjø) med verdi C (lokalt viktig).  

I kommunal viltkartlegging er lokaliteten 

klassifisert som en viktig viltlokalitet (Norsk Natur 

informasjon 2003). Hekkeområde for ulike 

våtmarksfugler og overvintringsområde for 

vannrikse (VU). Åkerrikse (CR) observert 

revirhevdende i tilstøtende kulturlandskap i 2002. 

Viltvekt 3. 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

8 

Nordbustadvatnet. 

Lokalitet 14 i 

kommunal 

viltkartlegging 

Nordre deler av vatnet har viktig funksjon som 

trekk- og hekkeområde. Rasteplass for dykkender 

(som kvinand og toppand) er framhevet (Norsk 

Natur informasjon 2003). Viltvekt 1 – 2. 

Liten Middels Stor 

 

        ▲ 

 

9 

Vermedalsvatnet/ 

Øyjordvatnet 

BN00000825 

I Naturbase klassifisert som en naturtype (rik 

kulturlandskapssjø) med verdi C (lokalt viktig).  

I kommunal viltkartlegging er lokaliteten 

klassifisert som en viktig viltlokalitet (Norsk Natur 

informasjon 2003). Overvintringsområde for 

sangsvane og andefugl, samt potensielt 

hekkeområde for andefugl. Viltvekt 1 – 2. 

Liten Middels Stor 

 

        ▲ 
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Tabell 11 (forts.). Verdisetting og verdibegrunnelse for viktige viltområder.  

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-verdi 

10 Kvernavikselvo 

Leveområde for elvemusling (VU).  

Arten bør ettersøkes i tilsvarende miljøer innenfor 

undersøkelsesområdet (ikke del av oppdraget i 

2015). Gitt viltvekt 4 for å synliggjøre lokalitetens 

verdi. 

Liten Middels Stor 

 

                       ▲ 

 

11 
Iglatjørna på 

Stord 

Viktig yngledam for amfibier, spesielt nordpadde 

men også påvist buttsnutefrosk. Lokal-regionalt 

viktig ynglelokalitet. Viltvekt 2. 

Liten Middels Stor 

 

        ▲ 
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Figur 16. Oversikt over viktige viltområder fra planområdet. Nummereringen henviser til forklaring i Tabell 11. 
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11.4 Avbøtende tiltak 

For hjort vil et aktuelt avbøtende tiltak vil være å bygge viltgjerde der det ikke er 

terrengformasjoner som fysisk hindrer viltet å trekke ut i vegbanen. Dette vil forhindre 

kollisjoner med risiko for skade på personer og kjøretøy, og samtidig redusere direkte 

påkjørsler som fallviltårsak i kommunene. I en situasjon som i dag, med høy 

populasjonsstørrelse av hjort, vil påkjørsler være påregnelig langs store deler av aktuelle 

vegtraseer. 

Der vegen blir tunnelført får hjorteviltet mulighet til å opprettholde naturlig arealbruk. Ved 

enkelte av alternativene vil tunnelføring kunne medføre at naturlige vilttrekk opprettholdes. Her 

kan det gjennomføres ytterligere tiltak som gir bedre betingelser for opprettholdelse av 

trekkene. Dette kan være terrengtilpasninger som kanaliserer trekkene, åpning av 

vegetasjonen eller kombinasjonsløsninger med viltgjerde.  

For rovfugl vil det kunne være ulike negative konsekvenser av vegutbyggingen. Nærføring til 

eksisterende hekkeplasser vil medføre fare for direkte skade på hekkeplass (reir/reirtre), 

forstyrrelser (i anleggsfase og ved økt trafikkbelastning), samt fragmentering av leveområdet. 

Avbøtende tiltak krever presis kartfesting av hekkelokalitetene. Sikring av tilstrekkelig 

buffersone mot det fysiske inngrepet, kombinert med tilpasset periode for anleggsarbeidet, kan 

hindre negative forstyrrelser i anleggsperioden. Bygging av kunstige reir i god avstand fra ny 

veglinje vil kunne kompensere for bortfall av eksisterende hekkeplasser. Sistnevnte tiltak er 

mest aktuelt for hønsehauk og musvåk.  

Storfugl vil påvirkes negativt ved fragmentering av leveområder, samt forstyrrelser i 

forplantningstida (spilltid). Ved hogst av nåværende spillplasser vil bestandsturktur kunne 

endres negativt. Avbøtende tiltak krever presis kartfesting av spillplasser. Sikring av 

tilstrekkelig buffersone mot det fysiske inngrepet kombinert med tilpasset periode for 

anleggsarbeidet, kan hindre negative forstyrrelser i anleggsperioden. 

For våtmarksfugl vil all nærføring til prioriterte våtmarksområder være negativt. Spesielt 

uheldig er utfylling eller andre fysiske inngrep i lokalitetene. Kantsoner har viktige funksjoner i 

denne typen områder, og det må vektlegges å bevare slike. Etablering av nye kantsoner (eller 

forsterking av eksisterende) kan være et aktuelt avbøtende tiltak. 

Viktige viltverdier er knyttet til flere større sammenhengende naturskogsområder. En 

fragmentering av disse områdene vil derfor i varierende omfang ha negative konsekvenser. 

Ulike tunell-løsninger vil i større eller mindre grad kunne begrense disse konsekvensene. Til 

slutt kan også nevnes at det detaljert er oppsummert flere konkrete avbøtende tiltak i Iuell mfl. 

(2003).  

 

12 FUNKSJONSOMRÅDER FOR FISK OG ANDRE 

FERSKVANNSARTER 

Med unntak av amfibier, var det i denne verdivurderingen ikke en del av oppdraget å få utført 

egne undersøkelser av fisk- og andre ferskvannsarter. Det var allikevel nødvendig å foreta en 

gjennomgang av eksisterende kunnskap om ferskvannsrelaterte naturtyper der fisk inngår 
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siden disse til en viss grad overlapper med andre naturtyper, som for eksempel naturtypen 

som i DN-håndbok 13 (1999) ble kalt «viktig bekkedrag» (se eget kapittel). Denne 

gjennomgangen, som også inneholder en del om fiskebiologiske forhold, er sendt 

oppdragsgiver i eget notat. En art som er tilknyttet ferskvann som er av interesse, og som er 

kjent fra en lokalitet på Tysnes, er elvemusling (VU). Det var ikke en del av oppdraget å 

undersøke ytterligere forekomster av denne arten i dette prosjektet, men siden den er rødlistet, 

har vi allikevel notert noe generelt om arten fra området.  

12.1 Amfibier 

Sammenlignet med mange andre land har Norge en relativt artsfattig amfibiefauna med totalt 

6 viltlevende arter (buttsnutefrosk, spissnutefrosk, damfrosk, småsalamander, storsalamander 

og nordpadde). Innenfor undersøkelsesområdet er det potensial for forekomster av 

buttsnutefrosk, småsalamander, storsalamander og nordpadde (Dolmen 2008, Artskart) og 

under feltarbeidet i 2015 ble dette undersøkt.  

Innenfor de tre kommunene Tysnes, Stord og Os foreligger det tidligere funn av nordpadde 

(Tysnes, Stord, Os), buttsnutefrosk (Tysnes, Stord, Os) og storsalamander (Os) (Norsk Natur 

informasjon 2003, Steinsvåg & Overvoll 2004, Håland & Mjøs 2006, Strand 2007). 

Registreringer utført av bl.a. Leif Åge Strand (1990 - 2005), og funn lagt inn i Artskart, tyder på 

at det er nordpadde som er den vanligste amfibiearten på øykommunene i Hordaland. Dette 

samsvarer godt med inntrykket etter feltarbeidet som ble utført i undersøkelsesområdet våren 

2015.  

I perioden 22 - 24.6 ble potensielle amfibielokaliteter nær de ulike veglinjealternativene befart. 

Lokalitetene ble valgt ut med bakgrunn i eldre funn, samt visuelt søk på flyfoto/kart i liten 

målestokk (1: 5000). Befaringene hadde fokus på dokumentasjon av viktige ynglelokaliteter 

(søk etter yngel) og mulige strekninger med stor trafikkdødelighet for nordpadde (visuelt søk 

etter påkjørte individer i vegbanen). Det ble også foretatt sveip med håv etter standard 

metodikk (Dolmen 1992), med henblikk på søk etter de to salamanderartene. Ideelt burde 

amfibiesøket vært gjennomført noe tidligere på sesongen, men grunnet dato for 

kontraktsinngåelse var ikke dette mulig inneværende år. Viktige ynglelokaliteter for 

buttsnutefrosk og nordpadde er imidlertid identifiserbare gjennom visuell observasjon av yngel 

(rumpetroll) i perioden juni/juli. Padderumpetroll har forøvrig en utpreget stimadferd som gjør 

dem ekstra synlige på ynglelokalitetene.  Det ble gjort funn av nordpadde og buttsnutefrosk i 

alle de tre kommunene under feltarbeidet i 2015, mens hverken storsalamander eller 

småsalamander ble påvist i undersøkelsesområdet. 

Søk etter ihjelkjørte individer av frosk og nordpadde på asfalterte veger gir ofte en indikasjon 

på strekninger med stor trafikkdødelighet for disse artene. Slike risikostrekninger ligger 

fortrinnsvis der artene krysser trafikkerte veger på vandring til eller fra gyteplassen. Deler av 

framtidig vegløsning vil i noen grad følge trase for eksisterende veger innenfor 

undersøkelsesområdet. Det ble derfor foretatt søk langs alle aktuelle strekninger for å påvise 

eventuelle risikopunkter innenfor nåværende vegnett (E39 Stord, lokalvegnettet på Tysnes og 

E39/lokalvegnett i Os). Det ble imidlertid ikke påvist strekninger med stort antall trafikkdrepte 

individer (kun spredte funn av ihjelkjørt nordpadde).  

Totalt ble 20 potensielle ynglelokaliteter for buttsnutefrosk og nordpadde undersøkt i de tre 

kommunene. Begge artene ble påvist ynglende både i Stord, Tysnes og Os. Det ble ikke funnet 
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store forekomster av buttsnutefrosk, men rumpetroll av nordpadde ble påvist særlig tallrikt i 

følgende lokaliteter (Figur 17):  

1. Iglatjørna nord for Grimåsen på Stord (viktig ynglelokalitet) 

2. Iglatjørna på Tysnes (viktig ynglelokalitet) 

3. Gjøvågstjørna på Reksteren (viktig ynglelokalitet) 

 

 

Figur 17. Viktige ynglelokaliteter for nordpadde innenfor undersøkelsesområdet påvist i 2015 (se også Figur 18).  
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Figur 18. Øverst: Gjøvågstjørna. Viktig ynglelokalitet for nordpadde på Tysnes (t.v.). Foto: Geir Høitomt 23.06. 

2015. Rumpetroll av nordpadde fra Iglatjørna på Stord (t.h.). Foto: Geir Høitomt 22.06. 2015. Nederst: Nordpadde 

ved Iglatjørna på Stord (t.v.). Foto: Geir Høitomt 22.06.2015. Buttsnutefrosk ved Iglatjørna på Tysnes (t.h.). Foto: 

Geir Høitomt 23.06.2015. 

12.2 Elvemusling 

Det fantes ved utgangen av 2010 levende elvemusling (VU) i 11 vassdrag i Hordaland fylke 

(kjente forekomster). Arten er tapt fra omtrent halvparten av tidligere muslingførende vassdrag 

i fylket, og mange av de resterende forekomstene er preget av forgubbing.  

Innenfor undersøkelsesområdet er det en liten bestand i Kvernavikselvo på Reksteren på 

Tysnes (Tabell 11). Denne forekomsten teller 80 – 150 individer og er preget av manglende 

rekruttering og forgubbing (Kålås 2010). Under feltarbeidet i 2015 ble elva oppsøkt og arten 

påvist. Flere titalls individer ble sett, men uten at opptellinger ble gjort. Forekomsten var 

konsentrert i djupere partier av bekken, og arten ble sett over en strekning på ca. 100 meter.  

Dette er en forekomst i en mindre elv (bekk), som viser at arten kan opptre i slike små vassdrag 

i denne regionen. Det kan derfor ikke utelukkes at det finnes uoppdagete forekomster i 

Hordaland (og dermed også innenfor undersøkelsesområdet). Kålås (2010) påpeker også 

dette i sin bestandsoversikt. Lokaliteten er gitt viltvekt 4 (for å synliggjøre dens verdi i denne 

rapporten).  

Elvemusling er oppført som sterkt truet på IUCN sin globale rødliste fra 2010. Norge har i dag 

mer enn halvparten av den europeiske bestanden av elvemusling, og dette gjør den til en 

ansvarsart for Norge. Arten er sårbar for inngrep i leveområdet (vassdraget) i form av graving, 

nedslamming og endret vannkvalitet. Elvemusling er også fredet i Norge.  
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13 GEOLOGISKE FOREKOMSTER 

Naturmangfoldloven sier at «Naturmangfold er summen av biologisk mangfold, 

landskapsmangfoldet og geologisk mangfold». Geologisk mangfold er variasjonene i 

berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og prosessene som skaper dem. Det geologiske 

mangfoldet er kilde til variasjon i biologisk mangfold og i natur- og kulturlandskap. Det 

geologiske mangfoldet inkluderer: 

- Det økonomiske ressursgrunnlaget 

- Rammen for naturopplevelsen 

- Grunnlaget for undervisning på alle nivå, og for forskning 

- Grunnlag for både landskapsmangfold og biologisk mangfold 

Den geologiske naturarven er viktig og viser geologi og geomorfologi (landformer). For 

planområdet er det enkelte registrerte forekomster i den nasjonale databasen for geologisk 

mangfold/geologisk naturarv. Databasen for geologisk mangfold er basert på utkast til 

fylkesvise verneplaner fra 1979. Figur 19 viser verdisatte geologiske forekomster som enten 

blir berørt av tiltaket, eller som ligger såpass nær at de bør inkluderes i planene. En kort 

verdibegrunnelse av disse er gitt i tabell 12. 
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Tabell 12. Verdisetting og verdibegrunnelse for geologiske forekomster. 

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse KU-verdi 

1 

Geosted: Os, 

Kolskogen, 

nordre og 

søndre del. 

Dette er det eneste glasifluviale avsetningen i 

området mellom Hardanger og Sognefjorden som 

er eldre enn Yngre Dryas. Strukturene i 

sedimentene er ikke unike, men allikevel viktige 

som studieobjekt og ekskursjons-lokalitet.  

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

2 

Geosted: Os, 

Grindavoll – 

Skeie. 

Massene ved Grindavoll – Skeie er avsatt i Yngre 

Dryas og er fraktet ut i sjøen av samme breelva 

som avsatte sand og grus ved Ulvensletta. Dette 

geostedet er en av få raviner i Hordaland som 

består av silt og leire og er derfor viktig som 

ekskursjonslokalitet.  

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

3 
Geosted: Os, 

Røttingi. 

Geostedet gjelder Mobergkonglomeratet, som her 

er sterkt deformert, men der primære opp-ned 

strukturer lokalt kan observeres. I konglomeratet er 

det sandstein og skifersoner og området gir også 

en blotning i hele Mobergkonglomeratet. Geostedet 

har også verdi som nøkkelområde for vitenskapelig 

forståelse. 

Liten Middels Stor 

 

                  ▲ 

 

4 
Geosted: Stord, 

Katnakken 

Dette er vulkanitter og basiske ganger som tilhører 

Sunnhordalandsmassivets eruptive bergarter, og 

det utgjør en del av et større kaledonsk dekke. 

Innen området er vulkanittene og de basiske 

gangene godt synlig langs vegen og strukturer som 

strømningsbåndning, strømningsfolder, 

mineraliserte gasshulrom og feltspatkrystaller kan 

observeres i skjæringene. Området egner seg godt 

til undervisning.  

Liten Middels Stor 

 

                        ▲ 
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Figur 19. Registrerte områder med geologisk naturarv fra planområdet.  
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14 NATURMANGFOLDLOVEN 

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn som 

retningslinje ved utøving av offentlig myndighet. Flere av de miljørettslige prinsippene setter, 

på overordnet nivå, forutsetninger og føringer for konsekvensutredningen. Dette gjelder bl.a. 

kravene til kunnskapsgrunnlag, beskrivelse av påvirkninger, vurderinger av føre-var-forhold og 

kompenserende tiltak. På bakgrunn av at denne utredningen kun er en verdivurdering, er 

følgende vurderinger gjort av §§ 8-12: 

 

§ 8 om kunnskapsgrunnlaget 

Det foreligger god og oppdatert dokumentasjon av naturtypelokaliteter og til dels artsmangfold 

i undersøkelsesområdet. Dette gir et svært godt grunnlag for videre planlegging. 105 

naturtypelokaliteter er kartlagt, hvorav 76 er nye (72,4%). I tillegg til «standard» 

naturtypekartlegging er det gjennomført spesialistkartlegging av lav, og delvis også moser, i 

skogområdene. Dette gir et samlet godt kunnskapsgrunnlag. Fokus på funn av rødlistearter 

har vært gjennomført som en naturlig del av standard naturtypekartlegging. Videre har 

vurdering av potensial for funn av rødlistearter vært gjennomført.  

Kilder til kunnskap om naturmangfold er feltarbeid i 2015, kvalitetssikring av eksisterende 

informasjon i Naturbase (www.naturbase.no) og Artskart og Artsobservasjoner 

(www.artsdatabanken.no). I tillegg er det hentet inn lokalkunnskap fra bl.a. jaktlag, 

naturinteresserte personer, og andre lokalkjente med lokal spisskompetanse på natur. 

Beskrivelser av naturtypelokaliteter inneholder detaljer om bl.a. avgrensning, naturtyper, 

artsmangfold, rødlistearter, forvaltningsråd og verdibegrunnelse og er vedlegg til 

temarapporten. Datainnsamlingen dekker de kategoriene som er vanlige i et arbeid av denne 

typen, dvs. vilt/viltområder og naturtypelokaliteter. Forekomster av rødlista naturtyper, utvalgte 

naturtyper og prioriterte arter etter NML er omtalt.  

Som bakgrunnsinformasjon for problemstillinger knyttet til arealbehov for arealkrevende arter 

og viltbevegelser er det også foretatt landskapsøkologiske vurderinger. På denne måten vil 

tiltakets kumulative effekt for større områder belyses på en bedre måte enn en tilnærming som 

kun fokuserer på de enkelte lokalitetene. Vurdering av beslutningsgrunnlagets kvalitet (jf. NML 

§9 føre-var-prinsippet) må sees på bakgrunn av de nevnte usikkerheter samt kvaliteten av 

verdibegrunnelsene. 

 

§ 9 om føre-var-prinsippet 

Kunnskapsgrunnlaget for verdivurderingen av naturtyper og vilt er vurdert som godt, og derfor 

kommer trolig ikke føre-var prinsippet til anvendelse i denne sammenhengen (se også om 

usikkerhet nedenfor). 

 

§§ 10 - 12  

På bakgrunn av at denne utredningen er en verdivurdering, er ikke § 10 (om 

økosystemtilnærming og samlet belastning), § 11 (om at kostnadene ved miljøforringelse skal 

bæres av tiltakshaver) og § 12 (om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) diskutert her. 

http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/
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Om usikkerhet 

Eksempel på grupper som kunne vært kartlagt, og hvor det er potensial for funn av rødlistede 

arter, er blant annet ulike sopp- og insektgrupper knyttet til kulturlandskap og skog. Trolig er 

allikevel de fleste naturtypelokalitetene i undersøkelsesområdet fanget opp ved kartleggingen. 

Dette gjelder spesielt A og B-lokaliteter. Nøyere undersøkelser av C-lokaliteter eller 

«kandidater» til C-områder ville trolig ha medført noen nye lokaliteter av små areal eller økt 

verdi på C-lokaliteter. Spesielt gjelder dette naturtyper som er lett å overse, f.eks. 

enkeltstående gamle trær, små areal med sumpskog og eller kildeskog eller areal med funn 

av rødlistearter som ikke er kartlagt som naturtypelokaliteter. Totalt sett er det vurdert at 

verdivurderingen har vært svært grundig når det gjelder naturtypekartlegging og at det dermed 

er en god oversikt over hvor de viktige lokalitetene er i undersøkelsesområdet. 

Siden feltarbeidet for tillegget for endringene av vegtraseen og nye krysspunkter ble utført tidlig 

i 2016 (mars), er det noe usikkerhet knyttet til registreringene av disse lokalitetene.  
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http://www.dirnat.no/
http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/
http://www.vannportalen.no/
http://www.vann-nett.no/
http://www.nve.no/
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Fugl og vilt  Olav Overvoll Fylkesmannen i Hordaland 

Fugl og vilt Magnus Johan Steinsvåg Fylkesmannen i Hordaland 
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16 VEDLEGG: LOKALITETSBESKRIVELSER 

Nummereringen av alle naturtypelokalitetene, med kort sammendrag, er gitt i tabellene og i 

figurene i hovedrapporten ovenfor. I vedlegget her er alle naturtypebeskrivelsene for alle nye 

naturtypelokaliteter gjengitt. For naturtypelokaliteter som tidligere var registrert i Naturbasen, 

så er det gitt et kort sammendrag.  

 

Lok. id. 1  Vaktdal 1 BN00081116 

Naturtype  Slåttemark 

Utforming  Utforming frisk fattigeng slått 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Slåttemark (frisk fattigeng slått), tilsvarer trolig utforming fattig slåttefukteng. Lokaliteten er i 

god til svak hevd og inneholder flere indikator-arter for gammel slåttemark, men har også 

flere gjengroingsarter. Fem vanlige beitemarksopp er også kjent herfra. 

 

Lok. id. 2 Momfrubakkneset nord 

Naturtype  Regnskog 

Utforming  Fattig boreonemoral regnskog 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 2. juni 

2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Stord – 

Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets 

fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Momfrubakkneset og øst for 

Røtinga i Os kommune. Avgrensingen gjelder en regnskog. Lokaliteten ligger hovedsakelig 

på flat mark og i et bredt og lite dalføre, ca. 15 moh. Naturtypelokaliteten grenser nederst 

mot granplantefelt og fattig bærlyngskog med dominans av furu. Berggrunnen består av 

kvartsdioritt og løsmassene består for det meste av bart fjell stedvis med tynt dekke. Enkelte 

steder er det torvdannelse. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en regnskog, utforming fattig 

boreonemoral regnskog. Blåbærskog dominerer og det er bare enkelte partier med svak 

lågurtskog. 

Artsmangfold: Furu, bjørk, rogn og svartor dominerer i tresjiktet og einer finnes i busksjiktet. 

Feltsjiktet består av vanlige arter på blåbærmark, som for eksempel blåbær, blåtopp og 

smyle og forekomster av vivendel indikerer svak lågurtskog. Rogn er det mest interessante 

treslaget for epifytter, med regnskogsarter som kystskriftlav (VU), vanlig rurlav, Arthonia 

ilicina (VU) og Mycoporum antecellens. Kystskriftlav vokser også rikelig på bjørk her.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er for det meste intakt, men det har 

foregått noe hogst her tidligere. Det er også innslag av gran her fra nærliggende 

granplantefelt. Det er lite død ved her og bare enkelte mindre læger ble observert. I tillegg er 

den påvirket av enkelte stier.   



Verdikartlegging av naturmiljø og biologisk mangfold for vegprosjekt E39, Stord - Os 66 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå hogst og å hindre at 

gran etablerer seg. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er enkelte myrområder. Fattig boreonemoral regnskog finnes 

også på Ytterøya og på Bjørnen.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten er middels artsrik og inneholder bl.a. mye kystskriftlav (VU). 

Den er liten i areal og det er lite variasjon i topografien. Bare enkelte av trærne er eldre og 

skogtilstanden vektes derfor lavt. På bakgrunn av dette er verdien vurdert til viktig (B-verdi). 

 

Figur 20. Fattig boreonemoral regnskog fra Momfrubakkneset (lok. id. 2), øst for Røtinga i Os kommune. Foto: 

Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. id. 3 Ytterøya 

Naturtype  Regnskog 

Utforming  Fattig boreonemoral regnskog 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 17. 

oktober 2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ord sør på Ytterøya i Os kommune. 

Avgrensingen gjelder en regnskog. Lokaliteten ligger både på flat mark og i en svak sørvendt 
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og nordvendt li i et bredt og lite dalføre, ca. 15 til 20 m o.h. Naturtypelokaliteten grenser mot 

et granplantefelt mot nord og mot vest, og er ellers omgitt av fattig bærlyngskog med 

dominans av furu. Berggrunnen består av fyllitt og glimmerskifer og løsmassene består for 

det meste av forvitringsmateriale. Enkelte steder er det torvdannelse. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en regnskog, utforming fattig 

boreonemoral regnskog. Svak lågurtskog dominerer, men det er også enkelte partier med 

blåbærskog. 

Artsmangfold: Furu, bjørk, rogn og svartor dominerer i tresjiktet og einer og hassel finnes i 

busksjiktet. Feltsjiktet består av vanlige arter som indikerer svak lågurtmark, som for 

eksempel bringebær, krossved, storfrytle og vivendel. Ellers finnes vanlige arter for 

blåbærskoger. I tillegg finnes en del einstape og skogburkne i lokaliteten. Rogn er det mest 

interessante treslaget for epifytter, med regnskogsarter som gul pærelav (NT), kystskriftlav 

(VU), vanlig rurlav, Arthonia ilicina (VU) og Mycoporum antecellens. Kystskriftlav og 

kattefotlav vokser også på bjørk her. På furu ble kattefotlav og ringstry (NT) registrert, på 

svartor og bjørk ble dvergperlemose registrert, mens det på hassel bare ble funnet vanlig 

skriftlav og en mellav-art. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er lite intakt, og det har foregått en del 

hogst her tidligere. Det er også innslag av gran her fra nærliggende granplantefelt, samt 

vestamerikansk hemlokk. Det er noe død ved her og både læger og gadd ble observert.  

Fremmede arter: Enkelte mindre individer av vestamerikansk hemlokk (SE) ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå hogst og å hindre at 

gran etablerer seg.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er enkelte myrområder. Fattig boreonemoral regnskog finnes 

også på ved Røttingen og på Bjørnen. 

Verdibegrunnelse: Lokaliteten er middels artsrik og inneholder bl.a. kystskriftlav (VU), 

Arthonia ilicina (VU), gul pærelav (NT) og dvergperlemose. Den er liten i areal (3,7 daa) og 

det er lite variasjon i topografien. Noen av trærne er gamle og skogtilstanden vektes derfor til 

middels. På bakgrunn av dette er verdien vurdert til viktig (B-verdi). 
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Figur 21. Fattig boreonemoral regnskog fra Ytterøya (lok. id. 3) i Os kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. id. 4 Innerøya, BN00039670 

Naturtype  Rik sump- og kildeskog 

Utforming  Varmekjær kildeskog 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Rik sump- og kildeskog, trolig utforming varmekjær kildeskog. Svartor dominerer i tresjiktet 

og flere individer er storvokste og flerstamma. Bortsett fra store mengder med slakkstarr, ble 

det ikke registrert sjeldne arter her. Naturtypelokaliteten er stor og velutviklet og danner en 

overgang til en strandeng. 

 

Lok. id. 5  Kaldafossen øst 

Naturtype  Kystmyr 

Utforming  Annen kystmyr 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 13. 

august 2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Kaldafossen, nord på Reksteren i 

Tysnes kommune. Berggrunnen består hovedsakelig av granitt. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en kystmyr, utforming annen 

kystmyr. Myra er et kompleks av jordvanns- nedbørsmyr med tuer og myrflater.  

Artsmangfold: Karplantefloraen er artsfattig og representativ for regionen med arter som 

bjønnskjegg, blåtopp, duskull, klokkelyng, røsslyng og torvull. Det finnes også en del 

småvokste furutrær. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Myra er stor (68,4 daa), er svakt drenert, men med intakt 

hydrologi.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå drenering og 

arealbeslag. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er enkelte myrområder.   

Verdibegrunnelse: Myra er et kompleks av jordvanns- og nedbørsmyr på 68,4 daa, ca. 60 

m o.h., og har både tuer og myrflater. Vegetasjonen er artsfattig og representativ for 

regionen (klokkelyng, rome, røsslyng og duskull). Den er svakt drenert, men hydrologien er 

for det meste intakt. Det er også en bekk i Myra.  På bakgrunn av dette er den vurdert som 

viktig (B-verdi). 

 

Figur 22. Kystmyrer ved Kaldafossen øst (t.v.) og Rishaugane nord (t.h.) på Reksteren (lok. id. 5 og 7). Foto: Per 

Gerhard Ihlen. 
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Lok. id. 6 Kaldafossen nord 

Naturtype  Kystmyr 

Utforming  Annen kystmyr 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 13. 

august 2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Kaldafosstjørn, nord på 

Reksteren i Tysnes kommune. Berggrunnen består hovedsakelig av granitt. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en kystmyr, utforming annen 

kystmyr. Myra er et kompleks av jordvanns- nedbørsmyr med tuer og myrflater.  

Artsmangfold: Karplantefloraen er artsfattig og representativ for regionen med arter som 

bjønnskjegg, blåtopp, duskull, klokkelyng, røsslyng og torvull. Det finnes også en del 

småvokste furutrær. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Myra er stor (41 daa) og har intakt hydrologi.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå drenering og 

arealbeslag. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er enkelte myrområder.   

Verdibegrunnelse: Myra er et kompleks av jordvanns- og nedbørsmyr på 41 daa, ca. 50 m 

o.h., med tuer og myrflater, og med intakt hydrologi. Vegetasjonen er artsfattig og 

representativ for regionen (klokkelyng, rome og røsslyng). På bakgrunn av dette er den 

vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Lok. id. 7  Rishaugane nord 

Naturtype  Kystmyr 

Utforming  Annen kystmyr 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 13. 

august 2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Rishaugane, nord på Reksteren i 

Tysnes kommune. Berggrunnen består hovedsakelig av granitt. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en kystmyr, utforming annen 

kystmyr. Myra er et kompleks av jordvanns- nedbørsmyr med tuer og myrflater.  

Artsmangfold: Karplantefloraen er artsfattig og representativ for regionen med arter som 

bjønnskjegg, blåtopp, duskull, klokkelyng, pors, røsslyng og torvull.  
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Bruk, tilstand og påvirkning: Myra er middels stor (32 daa) og har intakt hydrologi.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå drenering og 

arealbeslag. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er enkelte myrområder.   

Verdibegrunnelse: Myra er et kompleks av jordvanns- og nedbørsmyr på 32 daa, ca. 50 m 

o.h., med tuer og myrflater. Vegetasjonen er artsfattig og representativ for regionen 

(klokkelyng, pors, rome og røsslyng). Den er også en bekk her og kystmyra har en intakt 

hydrologi. Den er derfor vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Lok. id. 8 Fiskatjørna 

Naturtype  Kystmyr 

Utforming  Annen kystmyr 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 13. 

august 2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Fiskatjørna, nord på Reksteren i 

Tysnes kommune. Berggrunnen består hovedsakelig av granitt. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en kystmyr, utforming annen 

kystmyr. Myra er et kompleks av jordvanns- nedbørsmyr med tuer og myrflater.  

Artsmangfold: Karplantefloraen er artsfattig og representativ for regionen med arter som 

bjønnskjegg, blåtopp, duskull, klokkelyng, pors, røsslyng og torvull.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Myra er stor (41 daa), men er negativt påvirket av stier, 

drenering, kraftlinjer og svak gjengroing av furu i sørlig del. Store deler har intakt hydrologi. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå drenering og 

arealbeslag. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er enkelte myrområder.  

Verdibegrunnelse: Myra er et kompleks av jordvanns- og nedbørsmyr på 51 daa med tuer 

og myrflater. Fisketjørna og bekkene, er med i avgrensningen. Vegetasjonen er artsfattig og 

representativ for regionen (klokkelyng, pors og rome). Den er negativt påvirket av stier, 

drenering, kraftlinjer og svak gjengroing av furu i sørlig del. Store deler har intakt hydrologi. 

Den er vurdert som viktig (B-verdi). 
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Figur 23. Kystmyr ved Fiskatjørna (lok. id. 8) på Reksteren som er tuedominert i nord (t.v.), og som har åpne 

myrflater sør for innsjøen (t.h.). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 9 Bjørnakletten vest 

Naturtype  Regnskog 

Utforming  Fattig boreonemoral regnskog 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Hoveddelen av naturtypelokaliteten, det vestligste området, ble først undersøkt 

av Hans H. Blom og Per Gerhard Ihlen 19. september 2013 i forbindelse med ARKO-

prosjektet. Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) kartla den østlige delen 14. august 2015 i 

forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Stord – Os, 

på oppdrag for Statens vegvesen. Resultatene av begge disse undersøkelsene er gitt her. 

Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for 

arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på nordsiden av Gjøvågsfjellet og vest for 

Bjørnakletten, nord på Reksteren i Tysnes kommune. Berggrunnen består hovedsakelig av 

granitt og løsmassene av bart fjell med et tynt dekke. Hele området er bratt og nordvendt 

med mange bergvegger.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en regnskog, utforming fattig 

boreonemoral regnskog. Blåbær- og småbregneskog dominerer og det er store innslag av 

storbregneskog. 

Artsmangfold: Tresjiktet domineres av bjørk og rogn, og det er innslag av furu. I feltsjiktet 

finnes arter som skogburkne, smørtelg, storfrytle og vendelrot. På rogn ble flest epifytter 

registrert. Av eksempler kan nevnes Arthonia ilicina (VU), Arthonia radiata, Arthopyrenia 
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analepta, Buellia disciformis, kystvortelav (VU), kystvrenge, buktporelav, rund porelav og 

Mycoporum antecellens. Hassel har ikke så mange arter, men vanlig rurlav vokser rikelig 

her. På bergvegger vokser f.eks. broddtelg, hinnebregne, småhinnemose og skrukkelav. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er åpen med enkelte eldre trær og den er lite 

hogstpåvirket. Skogtilstanden vektes derfor lavt.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå hogst og å hindre at 

gran etablerer seg.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landskap dominert 

av furu og med innslag av lauvskoger.  

Verdibegrunnelse: Bjørk og rogn dominerer og det er en artsrik epifyttflora på rogn, med 

flere regnskogsarter (bl.a. Mycoporum antecellens) og rødlistearter (bl.a. kystvortelav, VU). 

Naturtypelokaliteten er stor i areal (54,5 daa) og det er mange bergvegger. Noe av skogen er 

eldre og den er lite hogstpåvirket. På bakgrunn av dette er den vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Figur 24. Fattig boreonemoral regnskog ved Bjørnakletten vest (lok. id. 9) på Reksteren. Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. id. 10 Gjøvågstjørna sør 

Naturtype  Regnskog 

Utforming  Fattig boreonemoral regnskog 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten ble først undersøkt av Hans H. Blom og Per Gerhard Ihlen 

19. september 2013 i forbindelse med ARKO-prosjektet. Beskrivelsen her baserer seg på 
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resultatene fra det prosjektet og er utført i forbindelse med verdivurdering av tema 

naturmangfold for E39 på strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. 

Resultatene av begge disse undersøkelsene er gitt her. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Gjøvågstjørna og vest for 

Bjørnakletten, på Reksteren i Tysnes. Berggrunnen består hovedsakelig av granitt og 

løsmassene av bart fjell med et tynt dekke. Området er nordvendt og har flere bergvegger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en regnskog, utforming fattig 

boreonemoral regnskog, der blåbær- og småbregneskog dominerer. 

Artsmangfold: Naturtypelokaliteten er dominert av furu og bjørk i tresjiktet og det er enkelte 

innslag av rogn. Den er relativt artsfattig, men har enkelte forekomster av hinnebregne på 

bergvegger, kystkorallav (NT) og gammelgranlav på bjørk og kystvortelav (VU) på rogn.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er åpen med enkelte eldre trær og den er lite 

hogstpåvirket. Skogtilstanden vektes derfor lavt.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå hogst.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landskap dominert 

av furu, og med innslag av lauvskoger.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten er dominert av furu og bjørk, og er relativt artsfattig, men 

med enkelte forekomster av hinnebregne og rødlisteartene kystvortelav (VU) og kystkorallav 

(NT). Den er liten (14,5 daa), men har flere bergvegger. Skogen er åpen og enkelte trær er 

eldre. På bakgrunn av dette er den vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Figur 25. Fattig boreonemoral regnskog sør for Gjøvågstjørna (lok. id. 10) på Reksteren. Foto: Per Gerhard Ihlen.  
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Lok. id. 11 Skurvedalen sørøst BN00103500 

Naturtype  Regnskog 

Utforming  Fattig boreonemoral regnskog 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten ble undersøkt av Geir Gaarder i 2014, og er en regnskog, utforming 

fattig boreonemoral regnskog, vurdert som viktig (B-verdi). Bjørk og furu dominerer og den er 

artsrik med flere rødlistearter (f.eks. Pectenia cyanoloma, NT) og regnskogsarter (bl.a. 

dvergperlemose). Den er middels stor (18 daa) og det er god variasjon i topografien. Skogen 

er for det meste i en aldersfase. 

 

Figur 26. Fattig boreonemoral regnskog ved Skurvedalen sørøst (lok. id. 11) på Reksteren. Foto: Per Gerhard 

Ihlen. 

 

Lok. id. 12 Mjellsfjellet BN00062571 

Naturtype  Regnskog 

Utforming  Fattig boreonemoral regnskog 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten ble undersøkt av Gaarder & Fjeldstad (2011) og er en regnskog, 

utforming fattig boreonemoral regnskog, vurdert som lokalt viktig (C-verdi). Bjørk dominerer 

og den er relativt artsfattig, men med kyststry (VU) og Arthonia arthonioides. Lokaliteten er 

liten og men enkelte små bergvegger. Skogtilstanden er vurdert til lav vekt. 
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Figur 27. Fattig boreonemoral regnskog ved Mjellsfjellet (lok. id. 12) på Reksteren. Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 13 Flygansværbotn – sør BN00062572 

Naturtype  Regnskog 

Utforming  Fattig boreonemoral regnskog 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten ble undersøkt av Gaarder & Fjeldstad (2011) og er en regnskog, 

utforming fattig boreonemoral regnskog, vurdert som viktig (B-verdi). Bjørk og furu 

dominerer, den er artsrik med flere rødlistearter, som kystskriftlav (VU), og kystkorallav (NT), 

og regnskogsarter, bl.a. hinnebregne. Den er middels stor (18 daa) og det er god variasjon i 

topografien. Skogen er eldre. 

 

Lok. id. 14 Flygansværbotn BN00000845 

Naturtype  Kystmyr 

Utforming  Annen kystmyr 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten ble undersøkt av Håland mfl. (2003) og er en kystmyr, utforming annen 

kystmyr, vurdert som viktig (B-verdi). Lokaliteten er et kompleks av jordvanns- og 

nedbørsmyr med tuer, myrflater og en bekk. Vegetasjonen er artsfattig og representativ for 

regionen og den har også en del spredte furutrær. På åpne myrflater finnes 

mykmattesamfunn med bl.a. dikesoldogg og hvitmyrak. Myra har et stort areal og intakt 

hydrologi. 
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Figur 28. Kystmyr, utforming annen kystmyr, ved Flygansværbotn (lok. id. 14) på Reksteren. Foto: Per Gerhard 

Ihlen. 

 

Lok. id. 15 Furehaugen vest 

Naturtype  Regnskog 

Utforming  Fattig boreonemoral regnskog 

Verdi Svært viktig (A-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 19. 

august 2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Furehaugen på Reksteren, i 

Tysnes kommune. Avgrensingen gjelder en regnskog. Berggrunnen består hovedsakelig av 

granitt og løsmassene av for det meste et tynt morenedekke på bart fjell.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en regnskog, utforming fattig 

boreonemoral regnskog. Blåbær- og småbregneskog dominerer, men det er også innslag av 

svak lågurtmark. 

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

Naturtypelokaliteten er artsrik med arter som bjønnkam, blodstorkenebb, blåknapp, 

bringebær, fugletelg, hengeving, storfrytle, teiebær og vivendel i feltsjiktet og storkransmose 

og stortujamose i bunnsjiktet. Bergveggene har et tett mosedekke, for det meste med vanlige 

arter, men småhinnemose ble registrert i nord. Epifyttfloraen er artsrik og av eksempler kan 

nevnes gul pærelav (NT), kystskriftlav (VU), kystvortelav (VU) og Mycoporum antecellens på 
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rogn, ringstry (NT) på furu, dvergperlemose, kattefotlav og gammelgranlav på bjørk, stor 

fløyelslav, kystfiltlav, kystblåfiltlav (NT) og Pachyphiale carneola (VU) på osp. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogsområdet har et stort areal (49 daa) og det er god 

topografisk variasjon i form av bergvegger og kløfter. Noe av skogen er trolig eldre, men for 

det meste ung. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå hogst.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landskap dominert 

av furu og med innslag av lauvskoger.  

Verdibegrunnelse: Bjørk og furu dominerer, den er artsrik med mange rødlistearter som 

kystblåfiltlav og Pachyphiale carneola (NT og VU) og regnskogsarter (bl.a. dvergperlemose). 

Den er stor i areal (49 daa) og det er god topografisk variasjon i form av bergvegger og 

kløfter. Noe av skogen er trolig eldre. Naturtypelokaliteten er vurdert som svært viktig (A-

verdi). 

 

Figur 29. Fattig boreonemoral regnskog ved Furehaugen vest (lok. id. 15) på Reksteren. Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 16 Nedre Gjelland 

Naturtype  Hagemark 

Utforming  Hasselhage 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 14. 

august 2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 
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Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Nedre Gjelland på Reksteren, i 

Tysnes kommune. Avgrensingen gjelder en hagemark. Berggrunnen består hovedsakelig av 

granitt og løsmassene av et tynt morenedekke på bart fjell.  

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

hasselhage, hovedsakelig på svak lågurtmark. 

Artsmangfold: Hassel dominerer og hasselkrattene står så tett at det er lite lystilgang. 

Lokaliteten er derfor artsfattig med vanlige arter som englodnegras og jordnøtt og med vanlig 

skriftlav på hassel. Ingen rødlistearter ble registrert.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er ung, uten store og gamle trær og er beitepåvirket.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Beite bør opprettholdes og eventuelle grantrær bør fjernes. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landskap dominert 

av furu og innmark.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten er liten (2,9 daa), hassel dominerer og den er uten store og 

gamle trær. Hasselkrattene står tett og det er lite lystilgang. Lokaliteten er derfor artsfattig og 

ingen rødlistearter ble registrert. Noe beite foregår. Naturtypelokaliteten er derfor vurdert som 

lokalt viktig (C-verdi). 
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Figur 30. Hagemark, utforming hasselhage, ved nedre Gjelland (lok. id. 18) på Reksteren. Foto: Per Gerhard 

Ihlen. 

 

Lok. id. 17 Gjelland 

Naturtype  Hagemark 

Utforming  Hasselhage 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 14. 

august 2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Gjelland på Reksteren, i Tysnes 

kommune. Avgrensingen gjelder en hagemark. Berggrunnen består hovedsakelig av granitt 

og løsmassene for det meste av et tynt morenedekke på bart fjell.  

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

hasselhage, hovedsakelig på svak lågurtmark. 

Artsmangfold: Hassel dominerer, og det er innslag av lind, osp og rogn. Hasselkrattene står 

tett og det er lite lystilgang. Lokaliteten er derfor artsfattig med vanlige arter som bjørnebær, 

blåtopp, bringebær, gauksyre, hengeving, hvitveis, jordnøtt, skogburkne og vivendel i 

feltsjiktet og vanlig skriftlav og vortekantlav på hassel. Ingen rødlistearter ble registrert.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er jevnt over ung, men den er uten store og gamle 

trær. Den er beitepåvirket og grenser til et granplantefelt. 
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Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Beite bør opprettholdes og det bør tynnes for trevegetasjon der det er i 

ferd med å gro igjen. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landskap dominert 

av furu og med innslag av lauvskoger.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten er middels stor (5 daa), hassel dominerer og den er uten 

store og gamle trær. Hasselkrattene står tett og det er lite lystilgang. Lokaliteten er derfor 

artsfattig og ingen rødlistearter ble registrert. Noe beite foregår. Naturtypelokaliteten er derfor 

vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Figur 31. Hagemark, utforming hasselhage, ved Gjelland (lok. id. 17) på Reksteren. Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 18 Tangen øst 

Naturtype  Kystmyr 

Utforming  Annen kystmyr 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 19. 

august 2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturtypelokaliteten ligger øst for Tangen, sør på 

Reksteren, i Tysnes kommune. Berggrunnen består hovedsakelig av granitt. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en kystmyr, utforming annen 

kystmyr. Myra er et kompleks av jordvanns- nedbørsmyr med noen tuer, men mest myrflater 

og mykmatter.  

Artsmangfold: Karplantefloraen er artsfattig og representativ for regionen med arter som 

bjønnskjegg, blåtopp, duskull, flekkmarihand, heistarr, klokkelyng, pors, røsslyng, slåttestarr 

og torvull. På mykmattene finnes bukkeblad, gulldusk og myrhatt. I kantene er det litt rikere 

med arter som dystarr og stjernestarr. Det finnes også en del småvokste furutrær på myra. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Myra er stor, svakt drenert, men hovedsakelig med intakt 

hydrologi.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå drenering og 

arealbeslag. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er enkelte myrområder.  

Verdibegrunnelse: Myra er et kompleks av jordvanns- og nedbørsmyr med tuer, myrflater 

og en bekk. Karplantefloraen er middels rik med stjernestarr i kantene og med gulldusk og 

myrhatt på mykmattene. Det finnes også en del spredte furutrær. Myra er trolig svakt drenert, 

men ellers med intakt hydrologi. Naturtypelokaliteten vurderes derfor som viktig (B-verdi).  

 

Figur 32. Kystmyr, utforming annen kystmyr, ved Tangen øst (lok. id. 18) på Reksteren. Foto: Per Gerhard Ihlen.  
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Lok. id. 19 Ervika vest BN00088048 

Naturtype  Regnskog 

Utforming  Fattig boreonemoral regnskog 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten ble undersøkt av Flynn & Gaarder (2012) og er en regnskog, utforming 

fattig boreonemoral regnskog, vurdert som viktig (B-verdi). Bjørk og rogn dominerer og 

skogen er ikke spesielt gammel. Den er middels artsrik med rødlistearter som kystskriftlav og 

kystvortelav (begge VU). Det er også noe topografisk variasjon i form av bergvegger. 

 

Lok. id. 20 Grasvika vest for Sunde BN00088058 

Naturtype  Regnskog 

Utforming  Fattig boreonemoral regnskog 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten ble undersøkt av Flynn & Gaarder (2012) og er en regnskog, utforming 

fattig boreonemoral regnskog, vurdert som viktig (B-verdi). Furu dominere og det er innslag 

av bjørk og rogn. Den inneholder flere rødlistearter, bl.a. kystskriftlav (VU) og kystkorallav 

(NT), og noe hinnebregne. Noe av skogen er eldre og enkelte av trærne er trolig gamle. 

 

Lok. id. 21  Sunde vest BN00088100 

Naturtype  Regnskog 

Utforming  Fattig boreonemoral regnskog 

Verdi Svært viktig (A-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten ble undersøkt av Flynn & Gaarder (2012) og er en regnskog, utforming 

fattig boreonemoral regnskog, vurdert som svært viktig (A-verdi). Bjørk og rogn dominerer og 

den inneholder flere rødlistearter, bl.a. kystvortelav og gullprikklav (begge VU), og noe 

hinnebregne. Skogen er i aldersfase, men med lite død ved. 
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Figur 33. Fattig boreonemoral regnskog ved Sunde vest (lok. id. 21) på Reksteren. Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 22 Sunde 

Naturtype  Gammel furuskog 

Utforming  Gammel kystfuruskog 

Verdi Svært viktig (A-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 20. 

august 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Sunde, sør på Reksteren, i 

Tysnes kommune. Avgrensingen gjelder en gammel furuskog. Lokaliteten ligger i et 

småkupert terreng, men som også har flere områder på flat mark. Naturtypelokaliteten 

strekker seg fra havnivå og opp til omtrent 50 moh. Berggrunnen består av gabbro og 

amfibolitt og løsmassene består for det meste av et tynt morenedekke på for det meste bart 

fjell. Enkelte steder er det torvdannelse. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en gammel furuskog, 

utforming gammel kystfuruskog. Blåbærskog og bærlyngskog dominerer og bare enkelte 

steder er det ert svakt lågurtpreg.  

Artsmangfold: Furu dominerer og det er innslag av bjørk og einer. Naturtypelokaliteten er 

artsfattig og inneholder vanlige arter som blåbær, einstape, røsslyng og smyle, samt noe 

purpurlyng. Epifyttfloraen er mest interessant og av eksempler kan nevnes ringstry (NT) på 
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furu og kystskriftlav (VU) på bjørk. Av vanlige arter kan nevnes fingerbeger, kysttvebladmose 

og Micarea prasina s.lat.  på furubark og fausknål og larvemose på ved. 

Bruk, tilstand og påvirkning: I følge Johannes Ebbesvik (fra Sunde) har det ikke vært utført 

hogst her på minst 60 år (og trolig enda lenger siden) og skogen er derfor gammel og det er 

rikelig med død ved her. Årsaken til at det ikke har vært hugget her er at området er svært 

vindutsatt og at det derfor ofte er vindfelte trær som gjør det vanskelig for skogsmaskiner å 

komme til.  Det er derfor lite påvirkning annet enn enkelte stier. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå hogst og å hindre at 

gran etablerer seg.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er enkelte myrområder, men med få områder med gammel 

furuskog.  

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er karakterisert av mange vindfelte furutrær, og det 

er derfor rikelig med læger og gadd i ulike nedbrytningsstadier. Lokaliteten er artsfattig, men 

har forekomster av purpurlyng, ringstry (NT) og kystskriftlav (VU). Fungaen på død ved er lite 

undersøkt, men det er stort potensial for funn av sjeldne arter her. Naturtypelokaliteten er 

vurdert som svært viktig (A-verdi). 

 

Figur 34. Gammel furuskog, utforming gammel kystfuruskog, ved Sunde (lok. id. 22) på Reksteren. Foto: Per 

Gerhard Ihlen. 
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Lok. id. 23 Sunde sørvest BN00088071 

Naturtype  Kystfuruskog 

Utforming  Purpurlyng furuskog 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten ble undersøkt av Flynn & Gaarder (2012) og er en kystfuruskog, 

utforming purpurlyng furuskog, vurdert som viktig (B-verdi). Den er i aldersfase og har preg 

av kontinuitet. Den inneholder litt læger, men er artsfattig. Det er også noe topografisk 

variasjon med lave bergvegger. 

 

Lok. id. 24  Grønehaugen sør 

Naturtype  Regnskog 

Utforming  Fattig boreonemoral regnskog 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 20. 

august 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Landrøyvågen, i Tysnes 

kommune. Berggrunnen består av kvartsdioritt og det er et tynt løsmassedekke med en del 

bart fjell i form av bergvegger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en regnskog, utforming fattig 

boreonemoral regnskog. Blåbærskog dominerer. 

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

Feltsjiktet består av vanlige arter på blåbærmark. På rogn ble gul pærelav (NT) og 

kystskriftlav (VU) registrert.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogsområdet er lite (1,8 daa) og stort sett intakt, men det 

har vært utført noe plukkhogst i nyere tid. Skogen er i aldersfase, men med lite død ved.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå hogst, spesielt av 

rogn.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er enkelte myrområder. Fattig boreonemoral regnskog finnes 

flere steder på Reksteren.  

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er artsfattig og det er sparsomme forekomster 

rødlisteartene kystskriftlav (VU) og gul pærelav (NT). Skogsområdet er lite (1,8 daa), er i 

aldersfase, men med lite død ved. Den er vurdert til lokal verdi (C-verdi). 
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Lok. id. 25 Grønehaugen sørøst 

Naturtype  Kystmyr 

Utforming  Annen kystmyr 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 20. 

august 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Landrøyvågen, i Tysnes 

kommune. Berggrunnen består av kvartsdioritt.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en kystmyr, utforming annen 

kystmyr. Myra er en nedbørsmyr med tuer og myrflater.  

Artsmangfold: Karplantefloraen er artsfattig med arter som bjønnskjegg, blåbær, 

klokkelyng, røsslyng, tranebær og tyttebær, og med rund soldogg på mykmattene. Det finnes 

også en del småvokste furutrær. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Myra er liten (2,4 daa) og har intakt hydrologi.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå drenering og hogst.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er enkelte myrområder.   

Verdibegrunnelse: Myra er en nedbørsmyr med tuer og myrflater. Karplantefloraen er 

artsfattig og med rund soldogg på mykmattene. Det finnes også en del småvokste furutrær. 

Myra er liten (2,4 daa) og har intakt hydrologi. Den er vurdert til lokal verdi (C-verdi). 
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Figur 35. Kystmyr, utforming annen kystmyr, ved Grønehaugen sørøst (lok. id. 25). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 26 Buvågtjørna sør 

Naturtype  Regnskog 

Utforming  Fattig boreonemoral regnskog 

Verdi Svært viktig (A-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 20. 

august 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Buvågtjørna, sør for 

Landrøyvågen, i Tysnes kommune. Avgrensingen gjelder en regnskog. Lokaliteten er for det 

meste vendt mot nordøst der avgrensningen følger en bergvegg og bratt skråning. 

Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt og løsmassene består for det meste av et tynt 

morenedekke. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en regnskog, utforming fattig 

boreonemoral regnskog. Blåbærskog dominerer og det er bare enkelte partier med svak 

lågurtskog. 

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

Feltsjiktet består av vanlige arter på blåbærmark, men det er også småbregner som 

hengeving og fugletelg. Rogn er det mest interessante treslaget for epifytter, med arter som 

gul pærelav (NT), kattefotlav, kystvortelav (VU), kystskriftlav (VU) og stjernerurlav (EN). 

Kystblåfiltlav (NT) ble registrert på en hassel og dvergperlemose finnes spredt på bjørk. 
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Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er stort sett intakt, men det har vært utført noe 

plukkhogst i nyere tid. Skogen er i optimalfase og aldersfase, men med lite død ved. 

Naturtypelokaliteten grenser til et granplantefelt.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Skogen er stort sett intakt, men det har vært utført noe plukkhogst i 

nyere tid. Skogen er i optimalfase og aldersfase, men med lite død ved. Naturtypelokaliteten 

grenser til et granplantefelt.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er enkelte myrområder. Fattig boreonemoral regnskog finnes 

flere steder på Reksteren.  

Verdibegrunnelse: Bjørk og furu dominerer og den inneholder flere rødlistearter, bl.a. 

kystvortelav (VU) og stjernerurlav (EN). Skogen er stort sett intakt, men det har vært utført 

noe plukkhogst i nyere tid. Skogen er i optimalfase og aldersfase, men med lite død ved. Den 

er derfor vurdert som svært viktig (A-verdi). 

 

Figur 36. Fattig boreonemoral regnskog ved Buvågtjørna sør (lok. id. 26). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 27  Tveit nordøst 

Naturtype  Kystmyr 

Utforming  Annen kystmyr 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 21. 

august 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 



Verdikartlegging av naturmiljø og biologisk mangfold for vegprosjekt E39, Stord - Os 90 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nordøst for Tveit, ved Amlandsvegen, i 

Tysnes kommune. Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en kystmyr, utforming annen 

kystmyr. Myra er et kompleks av jordvanns- og nedbørsmyr med hovedsakelig myrflater og 

med enkelte tuer og med en bekk.  

Artsmangfold: Vegetasjonen er artsfattig med enkelte småvokste svartor- furutrær. I 

feltsjiktet finnes arter som elvesnelle, flaskestarr, klokkelyng, rome, rund soldogg og torvull. 

Bukkeblad og hvitmyrak finnes i åpne mykmattesamfunn og stjernestarr finnes i myrkanten.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Myra har intakt hydrologi.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå drenering og hogst.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er enkelte myrområder.   

Verdibegrunnelse: Myra er et kompleks av jordvanns- og nedbørsmyr med hovedsakelig 

myrflater og med enkelte tuer og en bekk. Vegetasjonen er artsfattig med enkelte svartor- og 

furutrær. Hvitmyrak finnes i åpne mykmattesamfunn. Myra har intakt hydrologi, er relativ stor 

og er vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Figur 37. Kystmyr, utforming annen kystmyr, nordøst for Tveit (lok. id. 27). Foto: Per Gerhard Ihlen. 
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Lok. id. 28 Amlandsvegen nord 

Naturtype  Hagemark 

Utforming  Hasselhage 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 21. 

august 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Amlandsvegen, ved Amland, i 

Tysnes kommune. Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt. Løsmassene består av et 

usammenhengende og tynt dekke av morenemateriale over berggrunnen 

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

hasselhage. Der det ikke er beitet dominerer blåbærmark. 

Artsmangfold: Hassel og svartor dominerer og gir lite lystilgang til feltsjiktet. Lokaliteten er 

derfor artsfattig og ingen rødlistearter ble registrert. Av vanlige arter kan nevnes engkvein, 

einstape, gulaks, fugletelg, hengeving, hårfrytle og smyle. Av epifytter på svartor kan nevnes 

bitterlav, brun korallav, kysttvebladmose og Micarea prasina s.lat. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er liten (3,8 daa). Noe beite foregår, men 

den også noen tegn til gjengroing.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Beite bør opprettholdes og det bør tynnes for trevegetasjon der det er i 

ferd med å gro igjen. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landskap dominert 

av furu og med innslag av lauvskoger.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten er liten (3,8 daa) og noe beite foregår. Hassel og svartor 

dominerer og gir lite lystilgang til feltsjiktet. Lokaliteten er derfor artsfattig og ingen 

rødlistearter ble registrert. På bakgrunn av dette er den vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
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Figur 38. Hagemark, utforming hasselhage, ved Amdalsvegen (lok. id. 28). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 29 Sætratjørna 

Naturtype  Gammel sump- og kildeskog 

Utforming  Gammel oresumpskog 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 21. 

august 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Sætratjørna i Tysnes kommune. 

Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt. Løsmassene består av et usammenhengende 

og tynt dekke av morenemateriale over berggrunnen. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en gammel sump- og 

kildeskog, utforming gammel oresumpskog. 

Artsmangfold: Naturtypelokaliteten er dominert av svartor, der flere individer er gamle, og 

bjørk. Ellers er den artsfattig med vanlige arter for regionen. Av eksempler kan nevnes 

blåbær, gaukesyre, mannasøtgras, stjernestarr og smyle i feltsjiktet. Bare vanlige epifytter 

som bitterlav, larvemose og vingemose ble registrert på svartor.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er liten og det foregår trolig noe beite, 

men den viser også tegn til gjengroing. Den grenser også til et granplantefelt. Enkelte av 

svartortrærne er trolig gamle.  
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Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Beite bør opprettholdes og gran bør fjernes dersom den etablerer seg.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landskap dominert 

av furu og med innslag av lauvskoger.  

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er dominert av svartor, der flere individer er gamle. 

Den er ellers liten og artsfattig og med noe beitepåvirkning. På bakgrunn av dette er den 

vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Figur 39. Gammel sump- og kildeskog, utforming gammel oresumpskog, ved Sætratjørna (lok. id. 29). Foto: Per 

Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 30 Sætratjørna sørøst 

Naturtype  Gammel boreal lauvskog 

Utforming  Fuktig kystskog 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 21. 

august 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Sætratjørna i Tysnes kommune. 

Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt. Løsmassene består av et usammenhengende 

og tynt dekke av morenemateriale over berggrunnen. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en gammel boreal lauvskog, 

utforming fuktig kystskog, der småbregne- og svak lågurtskog dominerer. 

Artsmangfold: Skogen har dominans av bjørk og hassel, den er artsfattig med arter som 

gauksyre, markjordbær, mjødurt, stankstorknebb, storkransmose, smyle og teiebær. Den 

inneholder også enkelte arter som er vanlige i regnskoger (kattefotlav og grynfløyelslav). 

Bare en rødlistet art ble registrert, Arthonia stellaris (VU), på hassel.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er i aldersfase og det er noe død ved. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå hogst.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landskap dominert 

av furu og med innslag av lauvskoger.  

Verdibegrunnelse: Skogen har dominans av bjørk og hassel, den er artsfattig og inneholder 

hovedsakelig vanlige arter. Bare en rødlistet art ble registrert, Arthonia stellaris (VU). Skogen 

er i aldersfase og det er noe død ved og er derfor vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Figur 40. Gammel boreal lauvskog, utforming fuktig kystskog, ved Sætratjørna sørøst (lok. id. 30). Foto: Per 

Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 31 Sperråsen BN00062595 

Naturtype  Hagemark 

Utforming  Hasselhage 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  
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Naturtypelokaliteten ble beskrevet av Gaarder & Fjeldstad (2011) og er en gammel boreal 

lauvskog, utforming fuktig kystskog, vurdert som lokalt viktig (C-verdi). Skogen har dominans 

av bjørk, furu, hassel og svartor. Den er ikke artsrik, og inneholder enkelte arter som er 

vanlige i regnskoger (småhinnemose). Skogen er i aldersfase og det er noe død ved. 

Verdien er nedjustert i forhold til Gaarder & Fjeldstad (2011). 

 

Lok. id. 32 Sauhaugane 

Naturtype  Gammel sump- og kildeskog 

Utforming  Gammel oresumpskog 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 21. 

august og 22. september 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for 

E39 på strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og 

verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger 

rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Sauahaugane i Tysnes kommune. 

Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt. Løsmassene består av et usammenhengende 

og tynt dekke av morenemateriale over berggrunnen. Det renner en bekk gjennom 

lokaliteten. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en gammel sump- og 

kildeskog, utforming gammel oresumpskog. 

Artsmangfold: Svartor er det dominerende treslaget, men det finnes også noe furu. 

Feltsjiktet er artsfattig med arter som mannasøtgras, ryllsiv, slåttestarr og stjernestarr. Av 

epifytter kan nevnes vingemose, vanlig skriftlav og vanlig rurlav på svartor. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Bortsett fra at naturtypelokaliteten er noe beitepåvirket, er 

den intakt. Flere av svartortrærne er trolig gamle. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå hogst og drenering.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landskap dominert 

av furu og med innslag av lauvskoger.  

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er dominert av svartor, der flere individer er gamle. 

Ellers er den liten og artsfattig og med en bekk. Den er noe beitepåvirket og er vurdert som 

lokalt viktig (C-verdi). 

 

Lok. id. 33 Heiadalen øst 

Naturtype  Regnskog 

Utforming  Fattig boreonemoral regnskog 

Verdi Svært viktig (A-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 22. 

september 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 



Verdikartlegging av naturmiljø og biologisk mangfold for vegprosjekt E39, Stord - Os 96 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Heiadalen, ikke langt ord for 

Beltestad, i Tysnes kommune. Avgrensingen gjelder en regnskog. Berggrunnen består av 

gabbro og amfibolitt. Løsmassene består av et usammenhengende og tynt dekke av 

morenemateriale over berggrunnen.  Lokaliteten ligger hovedsakelig nordøstvendt og 

grenser til gjengrodd innmark nederst og fattig bærlyngskog med dominans av furu på 

høydedraget ovenfor. Det er flere bergvegger her. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en regnskog, utforming fattig 

boreonemoral regnskog. Blåbær- og svak lågurtmark er dominerende vegetasjonstyper. 

Artsmangfold: Hassel dominerer, men det er også innslag av bjørk, rogn, selje og svartor, i 

tresjiktet. Feltsjiktet består av vanlige arter for svak lågurt- og blåbærmark, som for eksempel 

blåbær, blåtopp, gauksyre, skogfiol, smyle, storfrytle og trollurt. I bunnsjiktet er det rikelig 

med kystjamnemose og stortujamose og med innslag av heimose. Bergveggene har enkelte 

næringskrevende arter som krusfellmose og revemose. Hassel er det mest interessante 

treslaget for epifytter, med arter i lungeneversamfunnet som lungenever, muslinglav, 

kystnever, kystblåfiltlav (NT), grynfiltlav, vanlig rurlav, Arthonia stellaris (VU) og Pachyphiale 

carneola (VU). 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er for det meste intakt, skogen er ikke 

spesielt gammel og det har foregått noe hogst her tidligere. Det er lite død ved her og bare 

enkelte mindre læger ble observert.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå hogst.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er enkelte myrområder. Fattig boreonemoral regnskog finnes 

flere steder på Reksteren.  

Verdibegrunnelse: Hassel dominerer og den inneholder flere rødlistearter som kystblåfiltlav 

(NT) og Pachyphiale carneola (VU). Skogen er stort sett intakt, ikke spesielt gammel, men 

det har vært utført noe hogst og det er lite død ved. Det er også noe topografisk variasjon i 

form av flere bergvegger. Den er derfor vurdert som svært viktig (A-verdi). 
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Figur 41. Fattig boreonemoral regnskog ved Heiadalen øst (lok. id. 33). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 34 Beltestad sør BN00062577 

Naturtype  Rik sump- og kildeskog 

Utforming  Rikere lauvsumpskog 

Verdi Svært viktig (A-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Geir Gaarder i 2001 og er en rik sump- og kildeskog, 

utforming rikere lauvsumpskog, vurdert som svært viktig (A-verdi). Svartor dominerer og det 

er innslag av bjørk og hassel. Den inneholder flere rødlistearter, bl.a. stjernerurlav (EN) og 

skoddelav (NT). Skogtilstanden vurderes til mellom lav og middels vekt, men er noe redusert 

pga. plantet gran. Det er også lite død ved. Heterogen naturtypelokalitet som bør deles opp i 

flere enheter. 
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Figur 42. Rik sump- og kildeskog, utforming rikere lauvsumpskog (lok. id. 34). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 35 Søreid 

Naturtype  Naturbeitemark 

Utforming  Fattig beiteeng 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 23. 

september 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Søreid i Tysnes kommune. 

Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt og løsmassene av et usammenhengende og tynt 

dekke av morenemateriale over berggrunnen. Det er også flere små knauser og skogholt 

med svartor i naturtypen.  

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

fattig beiteeng. 

Artsmangfold: Vanlige karplanter som englodnegras, gulaks, engkvein, engrapp, knappsiv, 

kystmaure, ryllik, storsyre og tepperot, og soppen stjerneporet rødspore, ble registrert.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er svakt gjengrodd med knappsiv. 
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Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å opprettholde beitetrykket.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et landskap som består av 

innmark, lauv- og barskoger dominert av furu. Naturbeitemarker finnes på flere steder i 

nærheten.  

Verdibegrunnelse: Lokaliteten er svakt gjengrodd. Små knauser og skogholt med svartor 

trekker verdien opp. Vanlige karplanter og soppen stjerneporet rødspore ble registrert. 

Naturtypelokaliteten er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Figur 43. Naturbeitemark, utforming fattig beiteeng, ved Søreid (lok. id. 35). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 36 Håviskelandslia 

Naturtype  Rik edellauvskog 

Utforming  Lågurt-hasselkratt 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 23. 

september 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Håviskelandsheia, ved Søreid, i 

Tysnes kommune. Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt og løsmassene av et 

usammenhengende og tynt dekke av morenemateriale over berggrunnen.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en rik edellauvskog, 

utforming lågurt-hasselkratt. 

Artsmangfold: Tresjiktet domineres av hassel og noe ask (VU), bjørk og svartor.  

Lokaliteten er middels artsrik med arter som gauksyre, ormetelg, stankstorknebb og trollurt i 

feltsjiktet, og stortujamose og kystkransmose i bunnsjiktet. Av epifytter kan nevnes 

Pachyphiale carneola (VU) og rund porelav på hassel og skrubbenever på rogn.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er stort sett intakt og skogen er ikke 

spesielt gammel, men er noe påvirket av hogst nær kraftlinjegaten. Det er lite død ved her. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå hogst.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landskap dominert 

av furu og med innslag av innmark og lauvskoger.  

Verdibegrunnelse: Dominert av hassel og noe ask (VU), som ikke er spesielt gammel. Den 

er middels artsrik med bl.a. Pachyphiale carneola (VU) og uten fremmede arter. Det er lite 

død ved, men noe topografisk variasjon med bergvegger. På bakgrunn av dette er den 

vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Figur 44. Rik edellauvskog, utforming lågurt-hasselkratt, ved Håviskelandslia (lok. id. 36). Foto: Per Gerhard 

Ihlen. 
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Lok. id. 37 Drangsvågen aust BN00062587 

Naturtype  Rik edellauvskog 

Utforming  Lågurt-hasselkratt 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Geir Gaarder i 2001 og er en rik edellauvskog, utforming 

lågurt-hasselkratt, vurdert som lokalt viktig (C-verdi). Lokaliteten inneholder ask (VU), alm 

(VU) og hassel, og har enkelte innslag med av arter fra lungeneversamfunnet. Det er også 

noe topografisk variasjon i form av bergvegger her. 

 

Lok. id. 38 Drangsvågen BN00062586 

Naturtype  Strandeng og strandsump 

Utforming  Naturlig strandeng 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Geir Gaarder i 2001 og er Strandeng og strandsump, 

utforming naturlig strandeng (C-verdi). Naturtypen er sjelden i dette distriktet. Lokaliteten er 

liten og artsfattig, men inneholder noen havstrandplanter. 

 

Lok. id. 39 Åsen nord 

Naturtype  Kystmyr 

Utforming  Annen kystmyr 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 24. 

september 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Åsen, sørvest i Tysnes 

kommune. Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en kystmyr, utforming annen 

kystmyr. Myra er for det meste en nedbørsmyr, med noe jordvannspreg i vestlige del. Det er 

mest myrflater og noen tuer i myra.  

Artsmangfold: Karplantefloraen er artsfattig med arter som bjønnskjegg, blåbær, einer, 

klokkelyng, rome, røsslyng og tyttebær, og med hvitmyrak på noen mykmatter. Det finnes 

også en del småvokste furutrær på myra. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Myra er liten (7,2 daa) og har intakt hydrologi.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå drenering.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er flere myrområder.   
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Verdibegrunnelse: Myra er for det meste en nedbørsmyr, med noe jordvannspreg i vestlige 

del. Det er mest myrflater og noen tuer i myra og floraen er artsfattig og representativ for 

regionen. Myra har intakt hydrologi, men har et lite areal, og er derfor vurdert som lokalt 

viktig (C-verdi). 

 

Figur 45. Kystmyr, utforming annen kystmyr, nord for Åsen (lok. id. 39). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 40 Leitesvika vest 

Naturtype  Regnskog 

Utforming  Fattig boreonemoral regnskog 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 24. 

september 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nær Leitesvika, sørvest i Tysnes 

kommune. Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt og løsmassene av et tynt dekke over 

berggrunnen. Det er også noe topografisk variasjon i form av bergvegger.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en regnskog, utforming fattig 

boreonemoral regnskog. Blåbærskog, som også er beitepåvirket, er dominerende 

vegetasjonstype. I tillegg er det enkelte områder med svak lågurtskog. 
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Artsmangfold: Bjørk dominerer, men det er også innslag av rogn og svartor, i tresjiktet. 

Feltsjiktet består av vanlige arter for beitepåvirket blåbær- og svak lågurtmark, som for 

eksempel blåbær, bringebær, engkvein, englodnegras, gauksyre og smyle. I tillegg finnes en 

del skogburkne. Epifyttfloraen på bjørk og svartor består stort sett av vanlige arter som brun 

korallav, kystkransmose, kysttvebladmose og vingemose, men på en bjørk ble det registrert 

en god forekomst av grå buktkrinslav (VU). 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er for det meste intakt, skogen er ikke 

spesielt gammel, det har foregått noe beite hogst her tidligere og det er lite død ved her.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå hogst.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, og til del svartor, der det også er enkelte myrområder. Fattig boreonemoral 

regnskog er ikke observert i denne delen av Tysnes tidligere.   

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er dominert av bjørk og med innslag av rogn og 

svartor på beitepåvirket blåbærmark. Skogen er ikke spesielt gammel eller artsrik, men 

funnet av grå buktkrinslav (VU) på bjørk hever verdien. Det er også noe topografisk variasjon 

i form av bergvegger. På bakgrunn av dette er den vurdert som viktig (B-verdi).  

 

Figur 46. Regnskog, utforming fattig boreonemoral regnskog, vest for Leitesvika (lok. id. 40). Foto: Per Gerhard 

Ihlen. 

 

 



Verdikartlegging av naturmiljø og biologisk mangfold for vegprosjekt E39, Stord - Os 104 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

Lok. id. 41 Leiteåsen 

Naturtype  Kystmyr 

Utforming  Annen kystmyr 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 24. 

september 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Åsen, sørvest i Tysnes 

kommune. Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en kystmyr, utforming annen 

kystmyr. Myra er et kompleks av jordvanns- og nedbørsmyr med myrflater og tuer.  

Artsmangfold: Karplantefloraen er artsfattig med arter som bjønnskjegg, blåbær, einer, 

klokkelyng, rome, røsslyng og tyttebær, med stjernestarr i kantene og med hvitmyrak på 

enkelte mykmatter. Det finnes også en del småvokste furutrær på myra. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Myra er liten (7,5 daa) og har intakt hydrologi, men er noe 

påvirket av ferdsel. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå drenering.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er flere myrområder.   

Verdibegrunnelse: Den er et kompleks av jordvanns- og nedbørsmyr med myrflater og tuer. 

Vegetasjonen er artsfattig og representativ for regionen. Hvitmyrak finnes i åpne 

mykmattesamfunn. Myra har intakt hydrologi og et lite arealet (7,5 daa). På bakgrunn av 

dette er den vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
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Figur 47. Kystmyr, utforming annen kystmyr, ved Leiteåsen (lok. id. 41). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 42 Kongsvik 

Naturtype  Gammel sump- og kildeskog 

Utforming  Gammel oresumpskog 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 23. 

september 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Kongsvik i Tysnes. Berggrunnen 

består av gabbro og amfibolitt og løsmassene av bart fjell og et tynt dekke over berggrunnen.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en gammel sump- og 

kildeskog, utforming gammel oresumpskog. Svartorskoger dominerer og de opptrer i 

mosaikk med furuskoger, for det meste på blåbærmark.  

Artsmangfold: Naturtypelokaliteten er dominert av svartor, der mange individer er gamle, og 

bjørk og furu. Ellers er den beitepåvirket og artsfattig med vanlige arter for regionen. Av 

eksempler kan nevnes bjønnkam, blåbær, engkvein, englodnegras, gauksyre og smyle. 

Epifyttfloraen på svartor domineres av vanlige arter som bitterlav, vanlig kvistlav og 

vingemose, men det er også flere spredte forekomster av skoddelav (NT).  
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Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er stor og det foregår trolig noe beite, 

men den viser også tegn til gjengroing. Den grenser også til et granplantefelt. Enkelte av 

svartortrærne er trolig gamle.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Beite bør opprettholdes og hogst av svartortrær bør unngås.  

Del av helhetlig landskap: Skoglandskapet her domineres av lauvtrær (mest svartor og 

bjørk) i mosaikk med furu.   

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er dominert av svartor, der flere individer er gamle, 

og de vokser i mosaikk med furuskog, mest på blåbærmark. Lokalitet er stor, beitepåvirket, 

relativ artsfattig, men med flere forekomster av skoddelav (NT). Den er derfor vurdert som 

viktig (B-verdi).  

 

Figur 48. Gammel sump- og kildeskog, utforming gammel oresumpskog, ved Kongsvik (lok. id. 42). Foto: Per 

Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 43 Øvrebø 

Naturtype  Naturbeitemark 

Utforming  Fattig beite-eng 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  
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Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 23. 

september 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Øvrebø nær Straumsneset i Tysnes 

kommune. Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt og løsmassene av et 

usammenhengende og tynt dekke over berggrunnen.  

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

fattig beiteeng. 

Artsmangfold: Vanlige karplanter som englodnegras, gulaks, englodnegras, engkvein, 

engrapp, grasstjerneblom, knappsiv, kystmaure, smyle, storsyre og tepperot ble registrert.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er på 7,5 daa og svakt gjengrodd med 

knappsiv. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å fortsette med tradisjonell drift.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et landskap som består av 

innmark, lauv- og barskoger dominert av furu. 

Verdibegrunnelse: Lokaliteten er liten (7,5 daa), svakt gjengrodd og bare vanlige karplanter 

ble registrert. Den er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Figur 49. Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng, ved Øvrebø (lok. id. 43). Foto: Per Gerhard Ihlen. 
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Lok. id. 44 Straumsneset 

Naturtype  Hagemark 

Utforming  Fattig hagemark med edellauvtrær 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 23. 

september 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Straumsneset i Tysnes kommune. 

Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt og løsmassene av et usammenhengende og tynt 

dekke over berggrunnen.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypelokaliteten er en hagemark, 

utforming fattig hagemark med edellauvtrær. 

Artsmangfold: Eik dominerer i tresjiktet og det er innslag av ask (VU) og bjørk. Feltsjiktet 

har vanlige arter som blåknapp, blåtopp, einstape, hårfrytle, smyle, tepperot og vivendel. 

Epifyttfloraen på eik består av vanlige arter som grå fargelav og kystband. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten ser ut til å være beitet, men er svakt 

gjengrodd enkelte steder. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å opprettholde beitetrykket.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et landskap som består av 

innmark, lauv- og barskoger dominert av furu. Naturbeitemarker og hagemarker finnes flere 

steder i nærheten.  

Verdibegrunnelse: Karplantefloraen er artsfattig, men gode forekomster av middels store 

eiker gjør naturtypelokaliteten verdifull. Den er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
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Figur 50. Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær, ved Straumsneset (lok. id. 44). Foto: Per 

Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 45 Storehaugen øst 

Naturtype  Hagemark 

Utforming  Hasselhage 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 16. 

oktober 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturtypelokaliteten ligger øst for Storehaugen i Tysnes 

kommune. Berggrunnen består av granitt og løsmassene av et tynt dekke over berggrunnen. 

Det er også noen lave bergvegger her. 

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

hasselhage. Den domineres av blåbærmark som er beitepåvirket.  

Artsmangfold: Hassel dominerer og står så tett og det er lite lystilgang. Lokaliteten er derfor 

artsfattig og av arter fra feltsjiktet kan nevnes blåbær, blåtopp, bringebær, engkvein, 

gauksyre, hengeving, smørtelg, smyle, storfrytle og vivendel. På hassel ble bare putevortelav 

og vanlig skriftlav registrert.  
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Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er uten store og gamle trær og det foregår beite her.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturtypelokaliteten er å opprettholde hevden.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landskap dominert 

av furu og med innslag av lauvskoger og innmark.  

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er liten (3, daa), hassel dominerer og den er uten 

store og gamle trær. Hasselkrattene står tett og det er lite lystilgang. Noe beite foregår og 

lokaliteten er artsfattig, og er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Figur 51. Hagemark, utforming hasselhage, øst for Storehaugen (lok. id. 45). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 46 Vindåsen vest 

Naturtype  Hagemark 

Utforming  Fattig hagemark med edellauvtrær 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 1. 

oktober 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Vindåsen i Tysnes kommune. 

Berggrunnen består av granitt og løsmassene av et usammenhengende og tynt dekke over 

berggrunnen.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypelokaliteten er en hagemark, 

utforming fattig hagemark med edellauvtrær. 

Artsmangfold: Hassel og eik dominerer i tresjiktet og det er innslag av ask (VU) og bjørk. 

Feltsjiktet har vanlige arter som blåknapp, blåtopp, englodnegras, engrapp, engkvein, 

fagerperikum, gjerdevikke, gulaks, kystmaure, ryllik, vanlig arve, småsyre, smyle, sølvbunke, 

tepperot og tveskjeggveronika. Heimose ble registrert i bunnsjiktet. På eik ble barkragg, 

bitterlav, grynvrenge, grå korallav, kystnever, lungenever, matteflette, piggstry, skrubbenever 

og sølvkrittlav registrert, mens hassel er artsfattig med hovedsakelig vanlig skriftlav på 

barken. Bergveggene er også artsfattige med f.eks. grå korallav og ryemose.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er beitet, men er svakt gjengrodd enkelte 

steder. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å opprettholde hevden. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et landskap som består av 

innmark, lauv- og barskoger dominert av furu. Naturbeitemarker og hagemarker finnes flere 

steder i nærheten.  

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er stor (23,6 daa), hassel, og stedvis eik, dominerer 

og flere av eiketrærne er gamle. Hasselkrattene står ofte tett og der er det lite lystilgang og få 

arter. Arter fra lungeneversamfunnet finnes flere steder, men ingen rødlistearter ble 

registrert. En del beite foregår. Den er derfor vurdert som viktig (B-verdi). 
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Figur 52. Hagemark, utforming fattig hagemark med edellauvtrær, vest for Vindåsen (lok. id. 46). Foto: Per 

Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 47 Ramnakulten 

Naturtype  Rik edellauvskog 

Utforming  Lågurt-hasselkratt 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 1. 

oktober 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturtypelokaliteten ligger ved Ramnakulten i Tysnes 

kommune. Berggrunnen består av granitt og løsmassene av bart fjell med et tynt dekke over 

berggrunnen.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en rik edellauvskog, 

utforming lågurt-hasselkratt. Svak lågurtskog dominerer.  

Artsmangfold: Alm, Ask (begge VU), hassel og svartor dominerer i tresjiktet. Av arter fra 

felt- og bunnsjiktet kan nevnes gauksyre, kratthumleblom, kystmaigull, stankstorknebb, 

storfrytle, storkransmose og trollurt. Epifyttfloraen har enkelte arter fra lungeneversamfunnet. 

Av eksempler kan nevnes barkragg, buktporelav, lungenever og stiftfiltlav på ask og 
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hinnenever, lungenever, kystnever, kystband og skjellnever på alm. En stor forekomst av 

hengestry på svartor kan også nevnes. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Noen av trærne er gamle og det er noe beiting i naturtypen. 

Den grenser også til et granplantefelt. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturtypelokaliteten er å unngå flatehogst. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landskap dominert 

av furu og med innslag av lauvskoger og innmark.  

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten har mest alm, ask (begge VU) og hassel. Svak 

lågurtmark dominerer og enkelte av trærne er gamle. Den er middels artsrik med bl.a. arter 

fra lungeneversamfunnet og er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Figur 53. Rik edellauvskog, utforming lågurt-hasselkratt, ved Ramnakulten (lok. id. 47). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 48 Langedalen 

Naturtype  Rik edellauvskog 

Utforming  Lågurt-hasselkratt 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 1. 

oktober 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 



Verdikartlegging av naturmiljø og biologisk mangfold for vegprosjekt E39, Stord - Os 114 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturtypelokaliteten ligger i Langedalen, nær Uggdal, i 

Tysnes kommune. Berggrunnen består av granitt og løsmassene av bart fjell med et tynt 

dekke over berggrunnen. Det er også en del topografisk variasjon med flere bergvegger. Det 

renner også en bekk i bunnen av dalen. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en rik edellauvskog, 

utforming lågurt-hasselkratt. Lågurt- og svak lågurtskog dominerer.  

Artsmangfold: Ask (VU) og hassel dominerer i tresjiktet og det er innslag av bjørk. Av arter 

fra feltsjiktet kan nevnes enghumleblom, haremat, gauksyre, lundgrønaks, markjordbær, 

ormetelg, sanikkel, stankstorknebb og storfrytle. I bunnsjiktet ble kystkransmose, 

prakthinnemose, skyggehusmose og stortujamose registrert. Av epifytter kan nevnes 

flishinnelav, grynfiltlav, krusfellmose, kystvrenge, lungenever, musehalemose, 

rottehalemose, rund porelav, ryemose, olivenlav (NT) og stiftfiltlav på ask.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er relativt ung og det er hogstfelter og noe beiting i 

naturtypen. Den grenser også til et granplantefelt. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturtypelokaliteten er å unngå flatehogst. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landskap dominert 

av furu og med innslag av lauvskoger og innmark.  

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten domineres av ask (VU) og hassel. Skogen er ikke 

spesielt gammel og den er middels artsrik med arter fra lungeneversamfunnet, bl.a. olivenlav 

(NT). På bakgrunn av dette er den vurdert som viktig (B-verdi). 
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Figur 54. Rik edellauvskog, utforming lågurt-hasselkratt, i Langedalen (lok. id. 48). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 49 Reiso 

Naturtype  Naturbeitemark 

Utforming  Fattig beiteeng 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 1. 

oktober 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturtypelokaliteten ligger nær Reiso i Tysnes kommune. 

Berggrunnen består av granitt og løsmassene av bart fjell med et tynt dekke over 

berggrunnen. Det er også en del topografisk variasjon med flere bergvegger. Det renner 

også en bekk i bunnen av dalen. 

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

fattig beiteeng. 

Artsmangfold: Vanlige karplanter som blåtopp, englodnegras, gulaks, engkvein, 

engkransmose, hårfrytle, hvit bergknapp, kystmaure, revebjelle, smyle, småsyre, storsyre, 

sølvbunke, tepperot og vanlig arve ble registrert. Noen kortvokste bjørke- og ospetrær gjør at 

deler av lokaliteten har litt hagemarkspreg.  
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Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er liten og svakt gjengrodd med einstape 

og knappsiv. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å fortsette med tradisjonell drift.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et landskap som består av 

innmark, lauv- og barskoger dominert av furu. 

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er svakt gjengrodd, men inneholder flere beitearter. 

Små knauser og skogholt med bjørk er viktige elementer. Bare vanlige karplanter ble 

registrert og lokaliteten er vurdert som viktig (B-verdi).  

 

Figur 55. Naturbeitemark, utforming fattig beiteeng, ved Reiso (lok. id. 49). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 50 Londo øst 

Naturtype  Gammel boreal lauvskog 

Utforming  Gammel ospeskog 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 29. 

september 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturtypelokaliteten ligger øst for Londo, nær Uggdal, i 

Tysnes kommune. Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt og løsmassene av bart fjell 

og et tynt morenedekke over berggrunnen. Det er også en del topografisk variasjon i form av 

bergvegger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en gammel boreal lauvskog, 

utforming gammel ospeskog. Skogen står på blåbær- og svak lågurtmark og er noe 

beitepåvirket.  

Artsmangfold: Tresjiktet domineres av osp, men har også enkelte innslag av bjørk, rogn og 

eik. Floraen i feltsjiktet er middels artsrik, med arter som gaukesyre, hårfrytle, liljekonvall, 

skogstjerne og smyle. I bunnsjiktet er etasjemose, kystkransmose og kysttvebladmose 

vanlige. Det ble registrert noen vanlige epifytter som bitterlav, grå fargelav og Mycoporum 

antecellens på eik, og noen fra lungeneversamfunnet, bl.a. grynfiltlav, kystfiltlav, muslinglav, 

stiftfiltlav, kystblåfiltlav (NT) på osp. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Feltsjiktet i skogen er noe beitepåvirket og i tillegg er det er 

noe menneskelig tråkkslitasje. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturtypelokaliteten er å unngå flatehogst og å 

opprettholde beite.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypen utgjør en del av et større landskap dominert av 

furuskoger og innmark.  

Verdibegrunnelse: Skogen står på blåbær- og svak lågurtmark og er noe beitepåvirket. 

Naturtypelokaliteten er middels artsrikt, med flere arter i lungeneversamfunnet, bl.a. 

kystblåfiltlav (NT) og er bl.a. derfor vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Lok. id. 51 Nordhaug nord 

Naturtype  Hagemark 

Utforming  Hasselhage 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 29. 

september 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturtypelokaliteten ligger ved nord for Nordhaug, nær 

Uggdal, i Tysnes kommune. Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt og løsmassene av 

et tynt morenedekke. Det er også noen lave bergvegger her. 

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

hasselhage. Den domineres av svak lågurtmark.  

Artsmangfold: Hassel dominerer og det er innslag av bjørk og selje. Hasselkrattene står tett 

og det er lite lystilgang. Lokaliteten er derfor artsfattig og av arter fra feltsjiktet kan nevnes 

blåbær, bringebær, fugletelg og hengeving. På hassel ble bare vanlig skriftlav registrert.  
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Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er uten store og gamle trær og det foregår noe beite 

her.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturtypelokaliteten er å opprettholde hevden.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landskap dominert 

av furuskoger og innmark.  

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er liten (2,2 daa), hassel dominerer og den er uten 

store og gamle trær. Hasselkrattene står tett og det er lite lystilgang. Lokaliteten er derfor 

artsfattig og ingen rødlistearter ble registrert. Noe beite foregår. På bakgrunn av dette er den 

vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Figur 56. Hagemark, utforming hasselhage, nord for Nordhaug (lok. id. 51). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 52 Nordhaug sør 

Naturtype  Naturbeitemark 

Utforming  Fattig beiteeng 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 29. og 

30. september 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 
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strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Nordhaug nær Uggdal i Tysnes 

kommune. Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt og løsmassene av et tynt 

morenedekke over berggrunnen. Det er også flere små knauser og skogholt med svartor. 

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

fattig beiteeng. 

Artsmangfold: Vanlige karplanter som englodnegras, gulaks, engkvein, engrapp, 

engkransmose, grasstjerneblom, hvitkløver, hårfrytle, kystmaure, myrfiol, ryllsiv, smyle, 

stjernestarr, storbjørnemose, storsyre, sølvbunke, tepperot og vanlig arve ble registrert.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er på 36 daa og svakt gjengrodd med 

knappsiv. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å fortsette med tradisjonell drift.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et landskap som består av 

innmark, lauv- og barskoger dominert av furu. 

Verdibegrunnelse: Lokaliteten er svakt gjengrodd. Størrelsen (26,5 daa), små knauser og 

skogholt med svartor trekker verdien opp. Bare vanlige karplanter ble registrert. På bakgrunn 

av dette er naturtypelokaliteten vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Figur 57. Naturbeitemark, utforming fattig beiteeng, sør for Nordhaug (lok. id. 52). Foto: Per Gerhard Ihlen. 
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Lok. id. 53 Nonshaugen BN00000832 

Naturtype  Beiteskog 

Utforming  Skogsbeite i edellauvskog 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten er en beiteskog, utforming skogsbeite i edellauvskog, vurdert som viktig 

(B-verdi). Beiteskogen er dominert av svartor og hassel og består mest av vanlige arter, men 

har også en registrert forekomst av grå buktkrinslav (VU) og spredte forekomster av 

kystkorallav (NT). Verdien er justert opp i forhold til Naturbasen. 

 

Figur 58. Beiteskog, utforming skogsbeite i edellauvskog, ved Nonshaugen (lok. id. 53). Her fra området med en 

del innslag av svartor. Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 54 Øyjordsvatnet BN00000825 

Naturtype  Middels kalkrik innsjø 

Utforming  Middels kalkrik innsjø i lavlandet 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten er en middels kalkrik innsjø, utforming middels kalkrik innsjø i lavlandet, 

vurdert som lokalt viktig (C-verdi). Den inkluderer flere naturtyper (myr, innsjø, elveløp) og 

avgrensningen bør derfor revideres. Bare vanlige arter for regionen er kjent herfra. 
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Lok. id. 55 Langalia 

Naturtype  Rik edellauvskog 

Utforming  Lågurt-hasselkratt 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 25. 

september 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturtypelokaliteten ligger ved Langalia i Tysnes 

kommune. Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt og løsmassene av bart fjell og et tynt 

morenedekke over berggrunnen. Det er også en del topografisk variasjon i form av 

bergvegger. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en rik edellauvskog, 

utforming lågurt-hasselkratt. Svak lågurtskog dominerer, men det er også noe blåbær- og 

småbregnemark.  

Artsmangfold: Ask (VU), hassel og rogn dominerer i tresjiktet og av arter fra feltsjiktet kan 

nevnes engkvein, gauksyre og trollurt. I bunnsjiktet ble kystkransmose og stortujamose 

registrert. Epifyttfloraen er artsfattig og av eksempler kan nevnes muslinglav, vanlig 

smaragdlav og bleik bønnelav på hassel og rogn.  

 Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er relativt ung og det er hogstfelter og noe grøfting i 

naturtypen. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturtypelokaliteten er å unngå flatehogst. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landskap dominert 

av furuskoger og innmark.  

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten har mye ask (VU) og hassel og innslag av arter fra 

lungeneversamfunnet. Naturtypen har også en del topografisk variasjon i form av 

bergvegger. Den er negativt påvirket av hogst og grøfting. Den er derfor vurdert som lokalt 

viktig (C-verdi). 
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Figur 59. Rik edellauvskog, utforming lågurt-hasselkratt, i Langalia (lok. id. 55). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 56 Mjølkevikhaugen 

Naturtype  Regnskog 

Utforming  Fattig boreonemoral regnskog 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 30. 

september 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Djupekoppen i Tysnes kommune. 

Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt og løsmassene av bart fjell om med et tynt 

dekke over berggrunnen. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en regnskog, utforming fattig 

boreonemoral regnskog. Blåbær- og småbregneskog er dominerende vegetasjonstyper.  

Artsmangfold: Bjørk, og delvis osp, dominerer i tresjiktet. Feltsjiktet består av vanlige arter 

for blåbær- og småbregnemark. I tillegg finnes en del storfrytle. Epifyttfloraen på osp består 

av arter som buktporelav, grynfiltlav, kystfiltlav, rund porelav, skorpefiltlav (NT) og 

kastanjelav (VU). 
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Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er for det meste intakt, skogen er ikke 

spesielt gammel, men noe redusert pga. plukkhogst og noen forekomster av gran. Det er 

rikelig med død ved av osp. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå hogst og å fjerne 

granplanter. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, og til del svartor, der det også er enkelte myrområder. Fattig boreonemoral 

regnskog er ikke observert på denne delen av Tysnes tidligere.   

Verdibegrunnelse: Bjørk og osp dominerer og naturtypelokaliteten inneholder flere 

rødlistearter, bl.a. kastanjelav (VU) og skorpefiltlav (NT). Skogtilstanden er noe redusert pga. 

plukkhogst og noen forekomster av gran, men det er rikelig med død ved av osp. På 

bakgrunn av dette er den vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Figur 60. Regnskog, utforming fattig boreonemoral regnskog, ved Mjølkevikhaugen (lok. id. 56). Foto: Per 

Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 57 Breidavatnet nordøst 

Naturtype  Kystmyr 

Utforming  Annen kystmyr 

Verdi Viktig (B-verdi)  
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Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 30. 

september 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nordøst for Breidavatnet i Tysnes 

kommune. Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en kystmyr, utforming annen 

kystmyr. Naturtypen er et kompleks av jordvanns- og nedbørsmyr med myrflater og tuer.  

Artsmangfold: Karplantefloraen er artsfattig med arter som bjønnskjegg, blåtopp, einer, 

heistarr, klokkelyng, myrfiol, pors, rome, rund soldogg, røsslyng, smyle, stjernestarr og 

tepperot. Det finnes også en del døde og gamle furutrær i myrkanten. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Myra er stor (28,4 daa) og med intakt hydrologi. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå drenering.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er flere myrområder.   

Verdibegrunnelse: Naturtypen er et kompleks av jordvanns- og nedbørsmyr med myrflater 

og tuer. Vegetasjonen er artsfattig og representativ for regionen, men har flere intermediære 

arter i kantene. Den er stor og med intakt hydrologi og er vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Figur 61. Kystmyr, utforming annen kystmyr, nordøst for Breidavatnet (lok. id. 57). Foto: Per Gerhard Ihlen. 
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Lok. id. 58 Breidavatnet nord 

Naturtype  Gammel furuskog 

Utforming  Gammel kystfuruskog 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 30. 

september 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Breidavatnet og vest for 

Nordbustadvatnet i Tysnes kommune. Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt og 

løsmassene av bart fjell med et tynt dekke over berggrunnen. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en gammel furuskog, 

utforming gammel kystfuruskog. Blåbærskog og bærlyngskog er dominerende 

vegetasjonstyper.  

Artsmangfold: Furu er dominerende treslag og det er innslag av bjørk og einer. 

Naturtypelokaliteten er artsfattig og inneholder vanlige arter som blåbær, røsslyng og smyle. 

Epifyttfloraen er artsfattig og bare vanlige arter som fingerbeger, kysttvebladmose, 

larvemose og Micarea prasina s.lat. ble funnet på furuved. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen ser ut til å være i en aldersfase og det er rikelig med 

død ved i form av vindfelte trær. Død finnes i ulike nedbrytningsstadier.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå hogst og å hindre at 

gran etablerer seg.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er enkelte myrområder, men med få områder med gammel 

furuskog.  

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten finnes mest på bærlyng- og blåbærmark. Det er 

enkelte vindfelte furutrær og brukbart med læger og gadd i ulike nedbrytningsstadier. 

Naturtypelokaliteten er artsfattig og med vanlige arter for regionen og er derfor vurdert som 

viktig (C-verdi).  
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Figur 62. Gammel furuskog, utforming gammel kystfuruskog, nord for Breidavatnet (lok. id. 58). Foto: Per Gerhard 

Ihlen. 

 

Lok. id. 59 Iglatjørna nord BN00062564 

Naturtype  Rik edellauvskog  

Utforming  Lågurt-hasselkratt 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten er beskrevet av Gaarder & Fjeldstad (2011) og er en rik edellauvskog, 

utforming lågurt-hasselkratt, vurdert som viktig (C-verdi). Svak lågurtmark dominerer og 

feltsjiktet er artsfattig. Fuktkrevende arter som gul pærelav (NT) og kastanjelav (VU) finnes 

på bark. 

 

Lok. id. 60 Torsteinvatnet øst 

Naturtype  Gammel furuskog 

Utforming  Gammel kystfuruskog 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 30. 

september 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 
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strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Breidavatnet i Tysnes kommune. 

Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt og løsmassene av bart fjell med et tynt dekke 

over berggrunnen. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en gammel furuskog, 

utforming gammel kystfuruskog. Blåbærskog er dominerende vegetasjonstype.  

Artsmangfold: Furu er dominerende treslag og det er innslag av bjørk og rogn. 

Naturtypelokaliteten er artsfattig og inneholder vanlige arter som blåbær, røsslyng og smyle. 

Epifyttfloraen er artsfattig, men ringstry (NT) vokser på bark her. På ved ble vanlige arter 

som fingerbeger, kysttvebladmose, larvemose og Micarea prasina s.lat. registrert.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen ser ut til å være i en aldersfase og det er rikelig med 

død ved i form av vindfelte trær. Død finnes i ulike nedbrytningsstadier.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå hogst og å hindre at 

gran etablerer seg.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er enkelte myrområder, men med få områder med gammel 

furuskog.  

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten vokser på blåbærmark og har flere vindfelte 

furutrær og bra med læger og gadd i ulike nedbrytningsstadier. Den er artsfattig og med 

vanlige arter for regionen, bl.a. med ringstry (NT). På bakgrunn av dette er den vurdert som 

viktig (B-verdi). 
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Figur 63. Gammel furuskog, utforming gammel kystfuruskog, øst for Torsteinvatnet (lok. id. 60). Foto: Per 

Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 61 Nordbustaddalen 

Naturtype  Kystmyr 

Utforming  Annen kystmyr 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 30. 

september 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Nordbustaddalen i Tysnes kommune. 

Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en kystmyr, utforming annen 

kystmyr. Myra er et kompleks av jordvanns- og nedbørsmyr hovedsakelig med tuer og noen 

myrflater og en bekk.  

Artsmangfold: Vegetasjonen er artsfattig med enkelte småvokste furutrær. I feltsjiktet finnes 

arter som blåtopp, klokkelyng, pors, rome og tepperot.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Myra har intakt hydrologi.  
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Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå drenering og hogst.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er enkelte myrområder.   

Verdibegrunnelse: Den er et kompleks av jordvanns- og nedbørsmyr hovedsakelig med 

tuer. Vegetasjonen er artsfattig og representativ for regionen. Myra har intakt hydrologi og 

det renner også en bekk gjennom den og er vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Figur 64. Kystmyr, utforming annen kystmyr, i Nordbustaddalen (lok. id. 61). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 62 Øyjord nord 

Naturtype  Hagemark 

Utforming  Hasselhage 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 25. 

september 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Djupekoppen i Tysnes kommune. 

Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt og løsmassene av forvitringsmateriale. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en hagemark, utforming 

hasselhage.  

Artsmangfold: Naturtypelokaliteten er dominert av hassel og har innslag av ask (VU), eik, 

hegg, rogn og selje.  Den er artsrik og består av vanlige arter som bjønnkam, krypsoleie, 

mjødurt, skogburkne, skogsnelle, sølvbunke og tepperot i feltsjiktet og kystkransmose og 

stortujamose i bunnsjiktet. Epifyttfloraen er artsfattig og består av vanlige arter som vanlig 

kvistlav og bleiktjafs, og enkelte regnskogsarter som Mycoporum antecellens på rogn.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er i hevd. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å opprettholde hevden.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landskap dominert 

av furuskoger og innmark.  

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er dominert av hassel, er artsrik og består av 

vanlige arter, samt enkelte regnskogsarter. Lokaliteten er også i hevd. Den er derfor vurdert 

som viktig (B-verdi). 

 

Lok. id. 63 Djupekoppen 

Naturtype  Kystmyr 

Utforming  Annen kystmyr 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 25. 

september 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Djupekoppen i Tysnes kommune. 

Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en kystmyr, utforming annen 

kystmyr. Myra er for det meste en nedbørsmyr, men har også noe jordvannsmyr, og den har 

både myrflater, tuer og små tjern.  

Artsmangfold: Karplantefloraen er artsfattig med arter som bjønnskjegg, blåbær, einer, 

flaskestarr, klokkelyng, pors, rome, røsslyng og tranebær. Det finnes også en del småvokste 

furutrær på myra. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Myra er stor (17,8 daa) og er noe drenert. Den er også 

påvirket av vegen på østsiden av myra. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå drenering.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er flere myrområder.   

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er for det meste en nedbørsmyr, men det er også 

noe jordvannsmyr, og den har både myrflater, tuer og små tjern. Vegetasjonen er artsfattig 
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og representativ for regionen. Myra er noe drenert. På bakgrunn av dette er den vurdert som 

lokalt viktig (C-verdi). 

 

Lok. id. 64 Lunda 

Naturtype  Skogsbekkekløft 

Utforming  Kystbekkekløft 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 24. 

september 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Lunda i Tysnes kommune. 

Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt og løsmassene av bart fjell og et 

usammenhengende og tynt dekke av over berggrunnen. Lokaliteten har stor topografisk 

variasjon med gjel, bergvegger, stein og blokker.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypelokaliteten er en skogsbekkekløft, 

utforming kystbekkekløft. Dominerende vegetasjonstyper er blåbærskog og småbregneskog 

med dominans av bjørk og furu.  

Artsmangfold: Tresjiktet domineres av bjørk og furu, med innslag av rogn, og feltsjiktet 

består av vanlige arter som for eksempel bjønnkam, blåbær, blåtopp, fugletelg, hengeving, 

skogburkne og smyle. På bergvegger finnes bergpolstermose, stripefoldmose og kystpute og 

på stein i elveløpet finnes bekketvebladmose, buttgråmose, mattehutre og skjoldsaltlav. 

Epifyttfloraen er artsfattig med vanlig skriftlav og vanlig rurlav på rogn. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er trolig ung, det er lite død ved og det er enkelte 

grantrær her. Elveløpet har også redusert vannføring i forbindelse med et lite vannuttak her.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå tekniske inngrep og å 

unngå at gran etablerer seg. Det er ingen umiddelbare trusler mot lokaliteten, men teoretiske 

påvirkninger kan være redusert vannføring, og hogst og arealinngrep som kan endre 

artsmangfoldet. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er enkelte myrområder. 

Verdibegrunnelse: Lokaliteten er dominert av furu og bjørk på blåbærmark. Har stor 

topografisk variasjon med gjel, bergvegger, stein og blokker. Bare vanlige lav- og mosearter 

knyttet til vassdraget ble registrert og ned er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Lok. id. 65 Grovaneset øst 

Naturtype  Kystfuruskog 

Utforming  Purpurlyng-furuskog 

Verdi Viktig (B-verdi)  
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Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 24. 

september 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Grovaneset i Tysnes kommune. 

Berggrunnen består av granitt og løsmassene av bart fjell og et usammenhengende og tynt 

dekke av over berggrunnen. Lokaliteten har en variert topografisk variasjon med store 

bergvegger og dalsøkk.  

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

purpurlyng-furuskog. Blåbær- og bærlyngskog er dominerende vegetasjonstyper. 

Artsmangfold: Furu dominerer i tresjiktet, der det også er innslag av selje. I tillegg til vanlige 

arter for blåbær- og bærlyngskoger, består feltsjiktet av spredte forekomster av purpurlyng. 

Einer dominerer i busksjiktet, der det også er innslag av kristtorn.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten ha noe skog i aldersfase og noe med et 

gammelt preg, mest i øvre del. Gadd og læger finnes spredt. Lokaliteten er påvirket av 

kraftlinjer. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå hogst.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er flere myrområder.   

Verdibegrunnelse: Noe av skogen er i aldersfase og noe har et gammelt preg og den 

inneholder noe gadd og læger, men er artsfattig. Flere forekomster av purpurlyng finnes. 

Naturtypelokaliteten har en variert topografisk variasjon med store bergvegger og dalsøkk. 

Den er derfor vurdert som viktig (B-verdi).  
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Figur 65. Kystfuruskog, utforming purpurlyng-furuskog, øst for Grovaneset (lok. id. 65). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 66 Grovaneset 

Naturtype  Kystfuruskog 

Utforming  Purpurlyng-furuskog 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 24. 

september 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Grovaneset i Tysnes kommune. 

Berggrunnen består av granitt og løsmassene av bart fjell og et usammenhengende og tynt 

dekke av over berggrunnen.  

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

purpurlyng-furuskog. Blåbær- og bærlyngskog er dominerende vegetasjonstyper. 

Artsmangfold: I tillegg til vanlige arter for blåbær- og bærlyngskoger, består floraen av 

purpurlyng og en del kristtorn. Det er også karakteristisk med store mengder av einstape.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen relativ ung, med noe læger, og er påvirket av hogst 

og kraftlinjer. 
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Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå hogst.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er flere myrområder.   

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten inneholder litt læger, men er artsfattig. Det er flere 

forekomster av purpurlyng og kristtorn. Lokaliteten har også noe topografisk variasjon og en 

del bergvegger. Skogen er påvirket av hogst og kraftlinjer. På bakgrunn av dette er 

naturtypelokaliteten vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Figur 66. Kystfuruskog, utforming purpurlyng-furuskog, ved Grovaneset (lok. id. 66). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 67 Sjøbudalen nord 

Naturtype  Hagemark 

Utforming  Hasselhage 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 23. 

september 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Sjøbudalen, ved Søreid, i Tysnes 

kommune. Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt og løsmassene av et 

usammenhengende og tynt dekke av morenemateriale over berggrunnen. Den en lang 

bergveggsrekke og flere store steiner i lokaliteten. 

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

hasselhage, hovedsakelig på svak lågurtmark. 

Artsmangfold: Hassel dominerer og står så tett og det er lite lystilgang. I tillegg finnes noe 

ask (VU) i tresjiktet. Lokaliteten er artsfattig med arter som for eksempel gaukesyre, 

stankstorknebb, smyle, sølvbunke og vendelrot i feltsjiktet. Den har et tett mosedekke på 

steinene med kystkransmose og musehalemose. Av epifytter kan nevnes Pachyphiale 

carneola (VU) og flishinnelav og rund porelav på ask.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Tresjiktet har noen storvokste asketrær, men ingen er gamle. 

Det foregår også en del beite i lokaliteten. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Beitetrykket bør opprettholdes og hasselkrattene bør tynnes.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større landskap dominert 

av furuskoger og innmark.  

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er liten (1,5 daa), hassel dominerer, det er innslag 

av ask (VU), men den er uten store og gamle trær. Hasselkrattene står tett og det er lite 

lystilgang. Lokaliteten er artsfattig, men på grunn av en forekomst av bla. Pachyphiale 

carneola (VU) heves verdien. Noe beite foregår og naturtypelokaliteten er vurdert som viktig 

(B-verdi). 
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Figur 67. Hagemark, utforming hasselhage, ved Sjøbudalen nord (lok. id. 67). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 68 Sjøbudalen BN00000823 

Naturtype  Naturbeitemark 

Utforming  Fattig beite-eng 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten er en naturbeitemark, utforming fattig beite-eng, vurdert som viktig (B-

verdi). Lokaliteten er svakt gjengrodd. Størrelsen (45 daa), små knauser og skogholt med 

svartor trekker verdien opp. Bare vanlige karplanter ble registrert. 
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Figur 68. Naturbeitemark, utforming fattig beite-eng, ved Sjøbudalen (lok. id. 68). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 69 Stemmetjørna vest 

Naturtype  Kystmyr 

Utforming  Annen kystmyr 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 30. 

september 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Stemmetjørna i Tysnes 

kommune. Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en kystmyr, utforming annen 

kystmyr. Myra er for det meste en nedbørsmyr, men har også noe jordvannsmyr. Den har 

myrflater, men mest tuer.  

Artsmangfold: Karplantefloraen er artsfattig med regionalt vanlige arter som bjønnskjegg, 

blokkebær, blåbær, klokkelyng, pors, rome og røsslyng. Det finnes noen småvokste furutrær 

på myra.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Myra er liten (3,5 daa), intakt og er trolig et viktig område for 

hjortevilt.  
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Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå drenering.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er flere myrområder.   

Verdibegrunnelse: Myra er hovedsakelig en nedbørsmyr med myrflater og tuer. 

Vegetasjonen er artsfattig og representativ for regionen, og myra har intakt hydrologi. Den er 

derfor vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Figur 69. Kystmyr, utforming annen kystmyr, vest for Stemmetjørna (lok. id. 69). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 70 Stemmetjørna sør BN00062566 

Naturtype  Regnskog 

Utforming  Fattig boreonemoral regnskog 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Gaarder & Fjeldstad (2011) og er en regnskog, utforming 

fattig boreonemoral regnskog, vurdert som lokalt viktig (C-verdi). Den er dominert av bjørk og 

har innslag av rogn og hassel. Den er ikke spesielt gammel eller artsrik, men er funnet noe 

gul pærelav (NT) her. Det er også noe topografisk variasjon i form av bergvegger. 
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Figur 70. Regnskog, utforming fattig boreonemoral regnskog, sør for Stemmetjørna (lok. id. 70). Foto: Per 

Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 71 Torsteinvatnet sør 

Naturtype  Kystmyr 

Utforming  Annen kystmyr 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 30. 

september 2015, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på 

strekningen Stord – Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger 

Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Torsteinvatnet i Tysnes kommune. 

Berggrunnen består av gabbro og amfibolitt.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en kystmyr, utforming annen 

kystmyr. Myra er for det meste en nedbørsmyr, men har også noe jordvannsmyr. Den har 

myrflater, men mest tuer.  

Artsmangfold: Karplantefloraen er artsfattig med regionalt vanlige arter som bjønnskjegg, 

blokkebær, blåbær, klokkelyng, pors og røsslyng. På tuene vokser det rikelig med 

heigråmose og kystreinlav. Det finnes også en del småvokste bjørke- og furutrær på myra.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Myra er liten (6,0 daa) og intakt.  
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Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå drenering.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er flere myrområder.   

Verdibegrunnelse: Myra er hovedsakelig en nedbørsmyr med enkelte myrflater, men mest 

tuer. Vegetasjonen er artsfattig og representativ for regionen. Myra har intakt hydrologi. På 

bakgrunn av dette er den vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Figur 71. Kystmyr, utforming annen kystmyr, sør for Torsteinvatnet (lok. id. 71). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 72 Raunholmselva øst 

Naturtype  Skogsbekkekløft 

Utforming  Kystbekkekløft 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 

14.10.2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og 

rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturtypelokaliteten ligger i nedre del av Raunholmselva i 

Stord kommune. Avgrensingen gjelder en skogsbekkekløft. Lokaliteten er nordøstvendt og 
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omfatter det elvenære miljøet fra havnivå og opp til E39. Lokaliteten er i hovedsak 

topografisk avgrenset og grenser mot innmark. Berggrunnen består av granitt med enkelte 

innslag av amfibolitt og grønnstein, mest i øvre del. Løsmassene består for det meste av bart 

fjell stedvis med tynt dekke. Flere steder langs elveløpet er det relativt store, vertikale 

bergvegger parallelt med elveløpet og i selve elveløpet er det mye stein og en del mindre 

blokker. Flere mindre fossefall finnes også. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypelokaliteten er en skogsbekkekløft, 

utforming kystbekkekløft. Dominerende vegetasjonstype er blåbærskog med dominans av 

bjørk i nedre del og beiteskog med dominans av svartor i øvre del. Det må presiseres at 

bekken i øvre del ikke renner i en kløft og at denne delen best hadde vært kartlagt som et 

«viktig bekkedrag». I de reviderte fakta-arkene er ikke denne naturtypen med og derfor er 

den øvre delen her inkludert i skogsbekkekløften. 

Artsmangfold: I tillegg til bjørk og svartor, finnes ask (VU), rogn og selje i tresjiktet. 

Feltsjiktet består av vanlige arter som for eksempel bjønnkam, blåbær, blåtopp, skogburkne 

og smyle, og beiteindikatorer som sølvbunke og englodnegras. På bergvegger finnes 

bergpolstermose og skjoldsaltlav og fjellmarikåpe. På stein og bergvegger er det også 

bekketvebladmose, buttgråmose og mattehutre. Epifyttfloraen er artsfattig. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er intakt, men skogen er trolig ung og det 

er lite død ved her. Skogsmarka er også beitet. I tillegg er den påvirket av E39 og ferdsel.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå tekniske inngrep. 

Teoretiske trusler kan være redusert vannføring, og hogst og arealinngrep som kan endre 

artsmangfoldet.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et fjordlandskap dominert 

av innmark, furuskog og enkelte myrområder. 

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er dominert av unge boreale lauvtrær på 

beitepåvirket blåbærmark. Den har noe topografisk variasjon med små gjel, bergvegger, 

stein og blokker. Bare vanlige lav- og mosearter knyttet til vassdraget ble registrert og den er 

derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
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Figur 72. Skogsbekkekløft, utforming kystbekkekløft, ved Raunholmselva øst (lok. id. 72). Foto: Per Gerhard 

Ihlen. 

 

Lok. id. 73 Raunholmselva BN00042267 

Naturtype  Skogsbekkekløft 

Utforming  Kystbekkekløft 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Leif Appelgren i Ihlen mfl. (2010) og er en 

skogsbekkekløft, utforming kystbekkekløft, vurdert som lokalt viktig (C-verdi). Den ligger 

langs begge sider av Raunholmselva, fra E39 og omtrent opp til høydekote 400 m. Bjørk er 

dominerende treslag, men den inneholder også noen kravfulle arter knyttet til edellauvskog 

og enkelte fuktighetskrevende arter (for eksempel hinnebregne).  

 

Lok. id. 74 Mehammar 

Naturtype  Skogsbekkekløft 

Utforming  Kystbekkekløft 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 

14.10.2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 
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Stord – Os. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og 

rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturtypelokaliteten ligger i nedre del av Mehammarelva i 

Stord kommune. Avgrensingen gjelder en skogsbekkekløft. Lokaliteten er nordøstvendt og 

omfatter det elvenære miljøet fra ca. 50 til 110 m o.h. Lokaliteten er i hovedsak topografisk 

avgrenset og grenser nederst mot innmark og beiteskog. Elevstrekningene ovenfor 

avgrenset område er ikke undersøkt, men trolig fortsetter skogsbekkekløften høyere opp i 

terrenget, trolig til høydekote 250 m. Berggrunnen består av granitt med enkelte innslag av 

amfibolitt og grønnstein, mest i øvre del. Løsmassene består for det meste av bart fjell 

stedvis med tynt dekke. Flere steder langs elveløpet er det relativt store, vertikale 

bergvegger parallelt med elveløpet og i selve elveløpet er det mye stein og en del mindre 

blokker. Flere mindre fossefall finnes også. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er en skogsbekkekløft, 

utforming kystbekkekløft. Dominerende vegetasjonstype er blåbærskog med dominans av 

bjørk.  

Artsmangfold: I tillegg til bjørk, finnes ask (VU), furu, rogn og selje i tresjiktet og einer i 

busksjiktet. Feltsjiktet består av vanlige arter som for eksempel bjønnkam, blåbær, blåtopp, 

skogburkne og smyle. På bergvegger er det flere steder rikelig med hinnebregne, 

bergpolstermose, skjoldsaltlav og fjellmarikåpe. På stein og bergvegger er det også 

bekketvebladmose, buttgråmose og mattehutre. Epifyttfloraen er artsfattig og av eksempler 

kan nevnes kysttvebladmose og vingemose på bjørk, sølvkrittlav på rogn og Opegrapha 

varia på ask.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er intakt, men skogen er trolig ung og det 

er lite død ved her. Skogsmarka ser også ut til å være beitet. I tillegg er den påvirket av E39, 

broer, stier og granplantefelt.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå tekniske inngrep. Det 

er ingen umiddelbare trusler mot lokaliteten. Teoretiske trusler kan være redusert vannføring, 

og hogst og arealinngrep som kan endre artsmangfoldet.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et fjordlandskap dominert 

av innmark, furuskog og enkelte myrområder. 

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er dominert av ung bjørk på blåbærmark. Den har 

en del topografisk variasjon med gjel, bergvegger, stein og blokker. Enkelte fuktkrevende 

arter som hinnebregne ble funnet her, men de fleste andre registrerte artene knyttet til 

vassdraget er vanlige. Av rødlistearter ble bare ask (VU) registrert. Lokaliteten er derfor 

vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
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Figur 73. Skogsbekkekløft, utforming kystbekkekløft, ved Raunholmselva (lok. id. 74). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 75 Børtveit BN00041860 

Naturtype  Beiteskog 

Utforming  Skogsbeite i gamle boreale lauvskoger 

Verdi Svært viktig (A-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten ble kartlagt av Moe & Fadnes (2008) og er en beiteskog, trolig utforming 

skogsbeite i gamle boreale lauvskoger, og er vurdert som svært viktig (A-verdi). Vegetasjon 

er åpen med en del skogsdekke av ulike lauvtrær, der bjørk dominerer. Ellers finnes ask 

(VU), einer, hassel, osp og svartor. Grasbakkene er sterkt nedbeitet og det går både sau og 

storfe i området. Det er en god lokalitet for beitemarksopp med bl.a. rød honningvoksopp og 

stanknarrevokssopp (begge VU). I tillegg finnes solblom (VU) her.  

 

Lok. id. 76 Børtveit sør 

Naturtype  Store gamle trær 

Utforming  Alm 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 

14.10.2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 
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Stord – Os. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og 

rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nær Børtveit i Stord kommune. 

Avgrensingen gjelder ett gammelt almetre (VU). 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av ett gammelt almetre. 

Treet er ca. 1,5 m i brysthøydediameter (dbh) og står på svak lågurtmark med innslag av en 

del storbregner. 

Artsmangfold: Bare vanlige kryptogamer som kystband og ryemose ble registrert på bark 

av alm (VU). 

Bruk, tilstand og påvirkning: Almen står på svak lågurtmark med innslag av en del 

storbregner. Treet er gammelt og har sprekkbark. Tilstanden er god og treet er ikke styvet, 

men på grunn av en del skygge, er det få epifytter her. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: For å ivareta og utvikle naturverdiene må treet spares og trær som står 

i nærheten bør fjernes slik at det blir mer lystilgang.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et fjordlandskap dominert 

av innmark, furuskog og enkelte myrområder. 

Verdibegrunnelse: Treet er gammelt og intakt. Det har en del sprekkbark, men ingen 

rødlistearter ble registrert. På bakgrunn av dette, og at det er mindre enn 0,5 km til en 

lokalitet med samme treslag, gjør at det er vurdert som viktig (B-verdi).  

 

Lok. id. 77 Børtveit sør II 

Naturtype  Store gamle trær 

Utforming  Ask 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 

14.10.2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og 

rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nær Børtveit i Stord kommune. 

Avgrensingen gjelder ett gammelt asketre (VU). 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av ett gammelt asketre. 

Treet er ca. 1,2 m i brysthøydediameter (dbh) og står på svak lågurtmark med innslag av en 

del storbregner. 

Artsmangfold: Treet er omtrent uten epifytter og bare matteblæremose ble registrert på 

bark. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet står på svak lågurtmark med innslag av en del 

storbregner. Treet er relativt gammelt og har sprekkbark. Tilstanden er god og treet er ikke 

styvet, men på grunn av en del skygge, er det få epifytter her. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert. 
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Skjøtsel og hensyn: For å ivareta og utvikle naturverdiene må treet spares og trær som står 

i nærheten bør slik at det blir mer lystilgang.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et fjordlandskap dominert 

av innmark, furuskog og enkelte myrområder. 

Verdibegrunnelse: Treet er intakt og har en del sprekkbark, men ingen rødlistearter ble 

registrert. På bakgrunn av dette, og at det er mindre enn 0,5 km til en lokalitet med samme 

treslag, gjør at det er vurdert som lokalt viktig (C-verdi).  

 

Figur 74. Store, gamle trær, utformingene ask (nærmest i bildet) og alm (i bakgrunnen) sør for Børtveit (lok. id. 76 

og 77). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Nr. 78 Jektevik 

Naturtype  Kystlynghei 

Utforming  Kalkfattig, lite tørkeutsatt hei 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 

14.10.2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og 

rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Jektevik i Stord kommune. 

Avgrensingen gjelder en kystlynghei. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er en kystlynghei, utforming 

kalkfattig kysthei. Berggrunnen er hard og næringsfattig og det mye bart fjell og bare et tynt 

løsmassedekke over berggrunnen. 

Artsmangfold: Feltsjiktet består av vanlige arter som for eksempel bjørneskjegg, blåbær, 

blåtopp, klokkelyng, røsslyng og rome i feltsjiktet og bjørk og einer i busksjiktet.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Kystlyngheien har et lite areal, den er ikke i bruk og er i en 

tidlig gjengroingsfase. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: For å ivareta og utvikle naturverdiene bør tradisjonell bruk av lyngheier 

gjenopptas, men her er det viktigst å fjerne einer og unge bjørketrær.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et fjordlandskap dominert 

av innmark, furuskog og enkelte myrområder. 

Verdibegrunnelse: Kystlyngheien har et lite areal, er i en tidlig gjengroingsfase og 

inneholder ingen rødlistearter. På bakgrunn av dette er den vurdert som lokalt viktig (C-

verdi).  

 

Figur 75. Kystlynghei, utformingen kalkfattig og lite tørkeutsatt hei, fra Jektevik (lok. id. 78). Foto: Per Gerhard 

Ihlen. 
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Lok. id. 79 Vest for Bandadalen i granplantefelt II 

Naturtype  Store gamle trær 

Utforming  Eik 

Verdi Viktig (B-verdi)  

  

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 

14.10.2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og 

rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nær vegen vest for Bandadalen, nær 

Agdestein, i Stord kommune. Avgrensingen gjelder ett gammelt eiketre. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av ett gammelt eiketre 

med godt utviklet stammehulhet. Treet er ca. 1,8 m i brysthøydediameter (dbh) og står på 

svak lågurtmark i et granplantefelt. 

Artsmangfold: Bare vanlige kryptogamer som musehalemose, kystkransmose og en 

mellav-art ble registrert på bark. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Eiketreet står på svak lågurtmark i et granplantefelt. Treet er 

gammelt, har sprekkbark, hulrom, noe vedmold og død ved. Treet og den epifyttiske 

kryptogamfloraen er negativt påvirket av å være i granplanteskogen. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: For å ivareta og utvikle naturverdiene må treet spares og granplantene 

som står i nærheten bør fjernes.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et fjordlandskap dominert 

av innmark, furuskog og enkelte myrområder. 

Verdibegrunnelse: Treet er gammelt og lite intakt. Det har en del sprekkbark, hulrom, 

vedmold, og død ved, men ingen rødlistearter ble registrert. På bakgrunn av dette, og at det 

er mindre enn 0,5 km til en lokalitet med samme treslag, gjør at det er vurdert som viktig (B-

verdi). 
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Figur 76. Hul og gammel hul eik vest for Bandadalen II (lok. id. 79). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 80 Vest for Bandadalen i granplantefelt I 

Naturtype  Store gamle trær 

Utforming  Eik 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 

14.10.2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og 

rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nær vegen vest for Bandadalen, nær 

Agdestein, i Stord kommune. Avgrensingen gjelder ett gammelt eiketre. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av ett gammelt eiketre 

med godt utviklet stammehulhet. Treet er ca. 1,8 m i brysthøydediameter (dbh) og står på 

svak lågurtmark, med bl.a. gauksyre, vivendel og smyle, i et granplantefelt. 

Artsmangfold: Bare vanlige kryptogamer som musehalemose, kystkransmose og en 

mellav-art ble registrert på bark. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Eiketreet står på svak lågurtmark i et granplantefelt. Treet er 

gammelt, har sprekkbark, hulrom, mye vedmold, død ved (i hulrommet) og hovedstammen 
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oppsprukket. Treet og den epifyttiske kryptogamfloraen er negativt påvirket av å være i 

granplanteskogen. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: For å ivareta og utvikle naturverdiene må treet spares og granplantene 

som står i nærheten bør fjernes.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et fjordlandskap dominert 

av innmark, furuskog og enkelte myrområder. 

Verdibegrunnelse: Treet er gammelt og lite intakt. Det har en del sprekkbark, hulrom, 

vedmold, og død ved (i hulrommet), men ingen rødlistearter ble registrert. På bakgrunn av 

dette, og at det er mindre enn 0,5 km til en lokalitet med samme treslag, gjør at det er vurdert 

som viktig (B-verdi). Vedmolden indikerer at det er potensial for funn av sjeldne insekter, 

men dette er ikke undersøkt her. Siden treet står i et granplantefelt er det ikke en utvalgt 

naturtype. 

 

Lok. id. 81 Bandadalen vest 

Naturtype  Store gamle trær 

Utforming  Eik 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 

14.10.2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og 

rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nær vegen vest for Bandadalen, nær 

Agdestein, i Stord kommune. Avgrensingen gjelder ett gammelt eiketre. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av ett gammelt eiketre 

med stammehulhet. Treet er ca. 1,2 m i brysthøydediameter (dbh) og står på blåbærmark i 

en skog tidligere var dominert av furu og noe bjørk. Nå er det meste av denne skogen ryddet 

i forbindelse med kraftgaten her. 

Artsmangfold: Bare vanlige kryptogamer som kystband, matteflette, ryemose og stor 

vulkanlav ble registrert på bark og eikebroddsopp ble registrert på død ved inne i hulrommet. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Eiketreet står på blåbærmark og skogen var tidligere 

dominert av furu og noe bjørk (er nå hugget). Nå dominerer einer. Treet er gammelt, har en 

del sprekkbark, hulrom, noe vedmold og død ved (i hulrommet). Videre er hovedstammen 

oppsprukket og det nærliggende området har mye planteskog av gran. Ingen andre synlige 

påvirkninger ble observert. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: For å ivareta og utvikle naturverdiene må treet spares. Granplantene 

som står i nærheten bør fjernes.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et fjordlandskap dominert 

av innmark, furuskog og enkelte myrområder. 
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Verdibegrunnelse: Treet er gammelt og er delvis intakt. Det har en del sprekkbark, hulrom, 

noe vedmold, inneholder død ved (i hulrommet), men ingen rødlistearter ble registrert. På 

bakgrunn av dette, og at det er mindre enn 0,5 km til en lokalitet med samme treslag, gjør at 

det er vurdert som viktig (B-verdi). Vedmolden indikerer at det er potensial for funn av sjeldne 

insekter, men dette er ikke undersøkt her.  

 

Figur 77. Gammel og hul eik vest for Bandadalen (lok. id. 81). Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 82 Bandadalen nord 

Naturtype  Store gamle trær 

Utforming  Eik 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 

14.10.2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og 

rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nær vegen nord for Bandadalen, nær 

Agdestein, i Stord kommune. Avgrensingen gjelder ett gammelt eiketre. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av ett gammelt eiketre 

med lite utviklet stammehulhet. Treet er ca. 1,0 m i brysthøydediameter (dbh) og står på 
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blåbærmark i en skog tidligere var dominert av furu og noe bjørk. Nå er det meste av denne 

skogen ryddet i forbindelse med kraftgaten her. 

Artsmangfold: Bare vanlige arter som matteflette og stiftfiltlav ble registrert på bark.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Eiketreet står på blåbærmark og skogen var tidligere 

dominert av furu og noe bjørk (er nå hugget). Treet er gammelt, har en del sprekkbark, et litt 

hulrom, noe vedmold og død ved (i hulrommet). Det meste av treet er intakt, men 

hovedstammen er oppsprukket. Treet er også negativt påvirket av en «hytte» som er bygget i 

det. Ingen andre synlige påvirkninger ble observert. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: For å ivareta og utvikle naturverdiene må treet spares. Unge trær som 

står i nærheten og skygger ut det gamle treet bør fjernes og plankene som er festet her bør 

fjernes.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et fjordlandskap dominert 

av innmark, furuskog og myrområder. 

Verdibegrunnelse: Treet er gammelt og ser ut til å være intakt. Det har en del sprekkbark, 

hulrom, noe vedmold, inneholder bare enkelte partier med død ved (i hulrommet), men 

inneholder ingen observerte rødlistearter. På bakgrunn av dette, og at det er mindre enn 0,5 

km til en lokalitet med samme treslag, gjør at det er vurdert som viktig (B-verdi). Vedmolden 

indikerer at det er potensial for funn av sjeldne insekter, men dette er ikke undersøkt her. 

 

Figur 78. Gammel og hul eik nord for Bandadalen (lok. id. 82). Foto: Per Gerhard Ihlen. 
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Lok. id. 83 Bandadalen vest II 

Naturtype  Store gamle trær 

Utforming  Eik 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 

14.10.2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og 

rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nær vegen ved vest for Bandadalen, nær 

Agdestein, i Stord kommune. Avgrensingen gjelder ett gammelt eiketre. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av ett gammelt eiketre 

med lite utviklet stammehulhet. Treet er ca. 1,0 m i brysthøydediameter (dbh) og står på 

blåbærmark i en skog dominert av furu og noe bjørk.  

Artsmangfold: Bare vanlige arter som grynkorkje, matteflette, matteblæremose og vanlig 

kvistlav ble observert på barken.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Eiketreet er omgitt av skog dominert av furu og noe bjørk på 

blåbærmark. Treet er gammelt, har en del sprekkbark, lite hulrom, noe vedmold og død ved 

(enkelte greiner). Det meste av treet er intakt og det ikke observert negative påvirkninger. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: For å ivareta og utvikle naturverdiene må treet spares. Unge trær som 

står i nærheten og skygger ut det gamle treet bør fjernes (spesielt gran som sprer seg her).  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et fjordlandskap dominert 

av innmark, furuskog og myrområder. 

Verdibegrunnelse: Treet er gammelt og ser ut til å være intakt. Det har en del sprekkbark, 

men lite hulrom og vedmold, og inneholder bare enkelte partier med død ved (greiner). Treet 

står imidlertid nær (< 0,5 km) en lokalitet med samme treslag. På bakgrunn av dette, og at 

det ikke ble registrert noen rødlistearter her, gjør at det er vurdert som viktig (B-verdi). 
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Figur 79. Gammel hul eik ved Bandadalen vest II (lok. id. 83) . Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

Lok. id. 84 Hetleseter nord 

Naturtype  Hagemark 

Utforming  Hasselhage 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 

14.10.2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og 

rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturtypelokaliteten ligger nær vegen ved og nord for 

Hetleseter, nær Agdestein, i Stord kommune. Avgrensingen gjelder en hagemark dominert 

av hassel. Hasseltrærne står tett og det er også en del plantet gran rundt og delvis i 

naturtypen. Det er derfor lite lys som kommer til. 

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

hasselhage. Lokaliteten er beitet og med dominans av hassel og en og annen eik. 

Artsmangfold: Lokaliteten har et artsfattig feltsjikt med bl.a. englodnegras, gauksyre, 

hårfrytle, skogburkne og smyle og i bunnsjiktet er det vanlige arter som kystkransmose og 

stortujamose. På grunn av lite lys er det en artsfattig epifyttflora, der vanlig skriftlav 

dominerer på hassel.  
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Bruk, tilstand og påvirkning: Det er litt usikkert om lokaliteten beites nå, men beiting har 

trolig foregått inntil nylig fordi det ikke er tegn til gjengroing. Den er negativt påvirket av et 

tilgrensende granplantefelt. En og annen gran finnes også i naturtypelokaliteten.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Hogst av hassel bør ikke gjennomføres, men skogen bør ryddes for 

gran. Død ved må ikke fjernes. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et fjordlandskap dominert 

av innmark, furuskog og myrområder. 

Verdibegrunnelse: Lokaliteten er har god tilstand, men hevden har trolig nylig opphørt. Den 

inneholder ingen rødliste arter og få engarter. Videre er den liten, inneholder ingen gamle 

trær og ligger mer enn 1 km fra nærmeste verdifulle kulturmark. På bakgrunn av dette er den 

vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Figur 80. Hagemark med dominans av hassel nord for Hetleseter på Stord (lok. id. 84). Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. id. 85 Hetleseter 

Naturtype  Store gamle trær 

Utforming  Eik 

Verdi Viktig (B-verdi)  
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Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 

14.10.2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og 

rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturtypelokaliteten ligger nær vegen ved Hetleseter, nær 

Agdestein, i Stord kommune. Avgrensingen gjelder ett gammelt eiketre. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av ett gammelt eiketre 

med velutviklet stammehulhet. Treet er ca. 1,4 m i brysthøydediameter (dbh) og står på 

blåbærmark i en skog dominert av furu og noe bjørk.  

Artsmangfold: I tillegg til vanlige arter som vanlig kvistlav og matteflette på bark, ble 

kysttornemose, grannkrekmose og stor vulkanlav registrert.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Eiketreet er omgitt av en relativt ung skog dominert av furu og 

noe bjørk på blåbærmark. Treet er gammelt, har en del sprekkbark, et stort hulrom, noe 

vedmold, dødved (i hulrommet) og det ser ut til å være intakt. Ingen synlige påvirkninger ble 

observert. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: For å ivareta og utvikle naturverdiene må treet spares. Unge trær som 

står i nærheten og skygger ut det gamle treet bør fjernes.  

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et fjordlandskap dominert 

av innmark, furuskog og myrområder. 

Verdibegrunnelse: Treet er gammelt og ser ut til å være intakt. Det har en del sprekkbark, 

hulrom, noe vedmold, inneholder bare enkelte partier med død ved (i hulrommet), men 

inneholder ingen observerte rødlistearter. På bakgrunn av dette, og at det er mellom 0,5 til 1 

km unna en lokalitet med samme treslag, gjør at det er vurdert som viktig (B-verdi). 

Vedmolden indikerer at det er potensial for funn av sjeldne insekter, men dette er ikke 

undersøkt her. 
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Figur 81. Store, gamle trær ved Hetleseter på Stord (lok. id. 85). Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. id. 86 Hjartåsen nord 

Naturtype  Kystmyr 

Utforming  Annen kystmyr 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 

15.10.2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og 

rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Hjartåsen i Stord kommune. 

Berggrunnen består av metasandstein og glimmerskifer. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en kystmyr, utforming annen 

kystmyr. Myra er en nedbørsmyr med tuer og myrflater.  

Artsmangfold: Karplantefloraen er artsfattig med arter som bjønnskjegg, blåbær, blåtopp, 

klokkelyng, rome, røsslyng og tyttebær, og med stjernestarr i kantene. Det finnes også en del 

pors og småvokste furutrær. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Myra er middels stor (6,6 daa) og har intakt hydrologi, men er 

negativt påvirket av kraftlinjer og stier. 
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Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå drenering. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er enkelte myrområder.   

Verdibegrunnelse: Myra er en nedbørsmyr med tuer og myrflater. Karplantefloraen er 

artsfattig og med stjernestarr i kantene. Myra er middels stor, har intakt hydrologi, og er 

påvirket av kraftlinjer. Den er derfor vurdert til lokal verdi (C-verdi). Det må også presiseres at 

myrområdet strekker seg lenger mot sør, men siden det blir utenfor undersøkelsesområdet, 

er den delen ikke undersøkt her. 

 

Figur 82. Kystmyr fra nordsiden av Hjartåsen (lok. 86), Stord kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. id. 87 Hjartåsen sør 

Naturtype  Kystmyr 

Utforming  Annen kystmyr 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 

15.10.2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og 

rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Hjartåsen i Stord kommune. 

Berggrunnen består av metasandstein og glimmerskifer. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en kystmyr, utforming annen 

kystmyr. Myra er en nedbørsmyr med tuer og myrflater. 

Artsmangfold: Karplantefloraen er artsfattig med arter som bjønnskjegg, blåbær, blåtopp, 

klokkelyng, pors, rome, røsslyng og tyttebær. Det finnes også en del småvokste furutrær. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Myra er liten (4,7 daa) og har intakt hydrologi, men er negativt 

påvirket av kraftlinjer og stier. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå drenering. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er enkelte myrområder.   

Verdibegrunnelse: Myra er en nedbørsmyr med tuer og myrflater. Karplantefloraen er 

artsfattig, myra er liten, har intakt hydrologi, og er påvirket av kraftlinjer. Den er derfor vurdert 

som lokalt viktig (C-verdi).  

 

Lok. id. 88 Tverrelva øst 

Naturtype  Gammel furuskog 

Utforming  Gammel kystfuruskog 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 

15.10.2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og 

rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for Tverrelva nær Boravik, i Stord 

kommune. Avgrensingen gjelder en gammel furuskog. Lokaliteten ligger i et småkupert 

terreng. Berggrunnen består av metasandstein og glimmerskifer og løsmassene består av 

forvitringsmateriale. Enkelte steder er det noe torvdannelse. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en gammel furuskog, 

utforming gammel kystfuruskog, der blåbærskog og bærlyngskog dominerer. 

Artsmangfold: Furu dominerer og det er innslag av bjørk og einer. Naturtypelokaliteten er 

artsfattig og inneholder vanlige arter som blåtopp, blåbær, einstape, røsslyng og smyle. 

Epifyttfloraen består av vanlige arter fra "kvistlavsamfunnet". 

Bruk, tilstand og påvirkning: Ingen hogstinngrep ble observert og skogen har både gamle 

og unge trær. Det er sparsomt med død ved her, men enkelte stående individer finnes. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå hogst. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er enkelte myrområder, men med få områder med gammel 

furuskog. 
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Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er karakterisert av noe død ved, den er liten i areal 

og den er artsfattig. Fungaen på død ved er ikke undersøkt, men det er potensial for funn av 

sjeldne arter her. Naturtypelokaliteten er vurdert som svært lokalt viktig (C-verdi). 

 

Figur 83. Gammel kystfuruskog øst for Tverrelva (lok. 88), Stord kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. id. 89 Kjosåsen øst 

Naturtype  Hagemark 

Utforming  Hasselhage 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 

15.10.2015 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen 

Stord – Os. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og 

rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturtypelokaliteten ligger rett vest for E39 og øst for 

Kjosaåsen, i Stord kommune. Avgrensingen gjelder en hagemark dominert av hassel. 

Hasseltrærne står tett og det er derfor lite lys som kommer til. 

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

hasselhage. Lokaliteten er beitet og har noe preg av blåbærmark. 

Artsmangfold: Hassel dominerer i tresjiktet og i tillegg finnes det noe kristtorn. Lokaliteten er 

artsfattig med bl.a. bjønnkam, blåbær, bringebær, gauksyre, vivendel og smyle i feltsjiktet og 
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med vanlige arter som etasjemose og kystkransmose i bunnsjiktet. Det er innslag av enkelte 

bergvegger med krusfellmose og kammose. På grunn av lite lys er det en artsfattig 

epifyttflora, og av arter som ble registrert kan nevnes gulband, muslinglav, stiftfiltlav, vanlig 

skriftlav og Arthopyrenia analepta.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Det er litt usikkert om lokaliteten beites nå, men beiting har 

trolig foregått inntil nylig fordi det er få tegn til gjengroing. Ingen andre negative påvirkninger 

ble registrert.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Fortsatt hevd bør opprettholdes. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et fjordlandskap dominert 

av innmark, furuskog og myrområder. 

Verdibegrunnelse: Lokaliteten er har god tilstand, men hevden har trolig nylig opphørt. Den 

inneholder ingen rødliste arter og få engarter. Videre er den liten, inneholder ingen gamle 

trær og ligger mer enn 1 km fra nærmeste verdifulle kulturmark. På bakgrunn av dette er den 

vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Figur 84. Hagemark, utforming hasselhage, øst for Kjosåsen (lok. 89) i Stord kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  
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Lok. id. 90 Ådlandsskogen BN00041848 

Naturtype  Kystfuruskog 

Utforming  Oseanisk lågurt-furuskog 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten er kartlagt og beskrevet av Moe & Fadnes (2008). Per Gerhard Ihlen 

(Asplan Viak AS) undersøkte også lokaliteten 15.10.2015 i forbindelse med verdivurdering av 

tema naturmangfold for E39 på strekningen Stord – Os. Naturtypelokaliteten er kartlagt som 

kystfuruskog, utforming oseanisk lågurt-furuskog og gitt C-verdi, på grunn av at trærne har 

uvanlig store dimensjoner. At lokalitetene liten og artsmangfoldet er lavt, trekker verdien ned.  

 

Lok. id. 91 Håkre øst 

Naturtype  Kystmyr 

Utforming  Annen kystmyr 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 8. mars 

2016, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Stord 

– Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets 

fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Håkre på Reksteren i Tysnes 

kommune. Berggrunnen består av granitt. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en kystmyr, utforming annen 

kystmyr. Myra er en nedbørsmyr som inneholder tuer og myrflater.  

Artsmangfold: Karplantefloraen er artsfattig med arter som bjønnskjegg, blåbær, blåtopp, 

klokkelyng, pors, rome, røsslyng og tyttebær. Det finnes også enkelte småvokste furutrær. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Myra er middels stor (10,3 daa) og har intakt hydrologi. Ingen 

negative påvirkninger ble observert. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå drenering. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, der det også er enkelte myrområder.   

Verdibegrunnelse: Myra er en nedbørsmyr med tuer og myrflater. Karplantefloraen er 

artsfattig, myra er middels stor (10,3 daa), har intakt hydrologi, og er derfor vurdert som viktig 

(B-verdi).  

 

Lok. id. 92 Håkrevika øst 

Naturtype  Naturbeitemark 

Utforming  Fattig beite-eng 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  
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Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 8. mars 

2016, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Stord 

– Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets 

fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. Det må også nevnes at 

lokaliteten grenser til en annen beitemark som er helt gjengrodd av knappsiv. Denne er 

derfor ikke tatt med her. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Håkrevika på Reksteren i Tysnes 

kommune. Berggrunnen består av granitt og løsmassedekket er tynt og usammenhengende. 

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

fattig beite-eng. 

Artsmangfold: Vanlige karplanter her er englodnegras, knappsiv, smyle og småsyre. Det er 

også karakteristisk at det er mye engkransmose i bunnsjiktet. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er tydelig gjengrodd med knappsiv. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å opprettholde beitetrykket. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et landskap som består av 

innmark, lauv- og barskoger dominert av furu. Naturbeitemarker finnes på flere steder i 

nærheten. 

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er tydelig gjengrodd og er derfor vurdert som lokalt 

viktig (C-verdi). Det må presiseres at mer feltarbeid bør utføres, og da spesielt å registrere 

karplanter og beitemarksopp på sensommeren. 

 

Figur 85. Kystmyr øst for Håkre (t.v.) og naturbeitemark, utforming fattig beite-eng øst for Håkrevika (t.h.), begge 

på Reksteren (henholdsvis lokalitetene 91 og 92), i Tysnes kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  
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Lok. id. 93 Sætresjøen vest 

Naturtype  Hagemark 

Utforming  Hasselhage 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 8. mars 

2016 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Stord – 

Os. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus 

for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturtypelokaliteten ligger vest for Sætresjøen og øst for 

Blokkebærhaugen på Reksteren i Tysnes Kommune. Avgrensingen gjelder en hagemark 

dominert av hassel. Hasseltrærne står tett og det er derfor lite lys som kommer til. 

Berggrunnen består av granitt og løsmassedekket er tynt og usammenhengende. 

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

hasselhage. Lokaliteten er beitet og har noe preg av blåbærmark. 

Artsmangfold: Hassel dominerer i tresjiktet og i tillegg finnes det noe bjørk, eik, kristtorn og 

rogn. Lokaliteten er artsfattig med bl.a. bjønnkam, blåbær, gauksyre, revebjelle, smyle og 

vivendel i feltsjiktet, og med vanlige arter som etasjemose, kystjamnemose og 

kystkransmose i bunnsjiktet. På grunn av lite lys er det en artsfattig epifyttflora, og av arter 

som ble registrert kan nevnes vanlig skriftlav og putevortelav på hassel, sølvkrittlav og 

bitterlav på eik, grynkorkje på bjørk og vanlig smaragdlav på rogn. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Det er litt usikkert om lokaliteten beites nå, men beiting har 

trolig foregått inntil nylig fordi det er få tegn til gjengroing. Ingen andre negative påvirkninger 

ble registrert.  

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Hevden bør opprettholdes. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et fjordlandskap dominert 

av innmark, furuskog og myrområder. 

Verdibegrunnelse: Lokaliteten er har god tilstand. Den inneholder ingen rødlistearter og få 

engarter. Videre er den middels stor, inneholder ingen gamle trær og ligger mindre enn 1 km 

fra nærmeste verdifulle kulturmark. På bakgrunn av dette er den vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Lok. id. 94 Blokkebærhaugen 

Naturtype  Gammel sump- og kildeskog 

Utforming  Gammel oresumpskog 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 8. mars 

2016 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Stord – 

Os. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus 

for arter følger rødlisten for 2015. 
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturtypelokaliteten ligger ved Blokkebærhaugen på 

Reksteren i Tysnes Kommune. Berggrunnen består av granitt og løsmassedekket tynt og 

usammenhengende. Det renner et liten bekk gjennom lokaliteten. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en gammel sump- og 

kildeskog, utforming gammel oresumpskog. 

Artsmangfold: Svartor er det dominerende treslaget, men det finnes også noe furu. 

Feltsjiktet er artsfattig med arter som geittelg, knappsiv og vivendel. I bunnsjiktet ble 

stortujamose og storbjørnemose registrert. Av epifytter kan nevnes grå korallav, 

kystkransmose, matteflette og vingemose på svartor og vanlig smaragdlav på rogn. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Bortsett fra at naturtypelokaliteten er noe beitepåvirket, er 

den intakt. Flere av svartortrærne er trolig gamle. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå hogst og drenering. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, ofte med innslag av lauvskoger, og av innmarksområder. 

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er dominert av svartor, der flere individer er gamle. 

Ellers er den liten og artsfattig og med en bekk. Den er noe beitepåvirket og er vurdert som 

lokalt viktig (C-verdi). 

  

Figur 86. Hagemark, utforming hasselhage vest for Sætresjøen (t.v.) og gammel sump- og kildeskog, utforming 

gammel oresumpskog ved Blokkebærhaugen (t.h.), begge på Reksteren (henholdsvis lokalitetene 93 og 94), i 

Tysnes kommune. Foto: Per Gerhard Ihlen.  
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Lok. id. 95 Blokkebærhaugen sør 

Naturtype  Hagemark 

Utforming  Hasselhage 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 8. mars 

2016 i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Stord – 

Os. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets fakta-ark for 2014 og rødlistestatus 

for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Naturtypelokaliteten ligger sør for Blokkebærhaugen på 

Reksteren i Tysnes Kommune. Avgrensingen gjelder en hagemark dominert av hassel. 

Hasseltrærne står tett og det er derfor lite lys som kommer til. Berggrunnen består av granitt 

og løsmassedekket er tynt og usammenhengende. 

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

hasselhage. Lokaliteten er beitet. 

Artsmangfold: Hassel dominerer i tresjiktet. Lokaliteten er artsfattig og har enkelte vanlige 

beitearter. På grunn av lite lys er det en artsfattig epifyttflora, og av arter som ble registrert 

kan nevnes vanlig skriftlav og barkragg på hassel. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Beiting foregår og det er få tegn til gjengroing. Ingen andre 

negative påvirkninger ble registrert. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Fortsatt hevd bør opprettholdes. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av furu, ofte med innslag av lauvskoger, og av innmarksområder. 

Verdibegrunnelse: Lokaliteten er har god tilstand. Den inneholder ingen rødlistearter, er 

liten og ligger mindre enn 1 km fra nærmeste verdifulle kulturmark. På bakgrunn av dette er 

den vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Lok. id. 96 Sørvågen sør 

Naturtype  Skogsbekkekløft 

Utforming  Kystbekkekløft 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 8. mars 

2016, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Stord 

– Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets 

fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Sørvågen i Tysnes kommune. 

Berggrunnen fattig på plantenæringsstoffer og løsmassene består av bergvegger, stein og 

blokker. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypelokaliteten er en skogsbekkekløft, 

utforming kystbekkekløft. Dominerende vegetasjonstyper er blåbærskog og småbregneskog 

med dominans av svartor og bjørk. 

Artsmangfold: Tresjiktet domineres av bjørk og svartor og med innslag av rogn. Feltsjiktet 

består av vanlige arter som for eksempel bjønnkam, blåbær, blåtopp, fugletelg, hengeving, 

skogburkne og smyle. Epifyttfloraen er artsfattig med vanlige arter fra "kvistlavsamfunnet". 

Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er trolig ung og det er lite død ved her. Elveløpet i 

naturtypen er intakt og det er trolig ikke redusert vannføring i forbindelse med vannuttak her. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå tekniske inngrep. Det 

er ingen umiddelbare trusler mot lokaliteten, men teoretiske påvirkninger kan være redusert 

vannføring, og hogst og arealinngrep som kan endre artsmangfoldet. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av innmark og et større 

skoglandskap dominert av bjørk og furu. 

Verdibegrunnelse: Lokaliteten er dominert av bjørk og svartor på blåbær- og 

småbregnemark. Den har noe topografisk variasjon med bergvegger, stein og blokker. Bare 

vanlige arter ble registrert og den er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Lok. id. 97 Sørvågen aust BN00062594 

Naturtype  Rik sump- og kildeskog 

Utforming  Rik sumpskog 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten er kartlagt og beskrevet av Gaarder & Fjeldstad (2011). På bakgrunn av 

at dette er en velutvikla og intakt sumpskog, som også har arter som indikerer humide 

forhold, er naturtypelokaliteten vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Lok. id. 98 Sperråsen nord BN00093449 

Naturtype  Regnskog 

Utforming  Fattig boreonemoral regnskog. 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten er kartlagt og beskrevet av Flynn mfl. (2013). På bakgrunn av at det er 

registrert flere rødlistearter her, bl.a. Thelotrema macrosporum (EN) og floristisk interessante 

bergvegger, men at lokaliteten har et lite areal og at skogen ikke er særlig gammel, er den 

vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Lok. id. 99 Beltestad søraust 

Naturtype  Rik edellauvskog 

Utforming  Alm-lindeskog 

Verdi Viktig (B-verdi)  
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Naturtypelokaliteten er kartlagt og beskrevet av Gaarder & Fjeldstad (2011). På bakgrunn av 

at naturtypelokaliteten har en eldre skog med innslag av en rik flora, med enkelte 

rødlistearter, samt innslag av flere hule eiker, er den vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Lok. id. 100 Storaberget øst 

Naturtype  Hagemark 

Utforming  Fattig hagemark med boreale trær 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 9. mars 

2016, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Stord 

– Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets 

fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for Vindåsen i Tysnes kommune. 

Berggrunnen består av fattig silikatberg og løsmassene av et usammenhengende og tynt 

dekke over berggrunnen. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypelokaliteten er en hagemark, 

utforming fattig hagemark med boreale trær, som hovedsakelig vokser på blåbærmark. 

Artsmangfold: Bjørk og svartor dominerer i tresjiktet og det er innslag av rogn. Feltsjiktet 

har vanlige arter som blåbær, blåtopp, hårfrytle og smyle, og i bunnsjiktet dominerer 

stortujamose og storbjørnemose, med innslag av kystjamnemose. På svartor ble grynkorkje 

og vanlig smaragdlav registrert. På rogn ble skorpelaven Mycoporum antecellens registrert, 

et funn som indikerer humide forhold. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Naturtypelokaliteten er intakt og beitet av sau, men er uten 

det tydelige hagemarkspreget der grasarter dominerer. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for lokaliteten er å opprettholde hevden. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et landskap som består av 

innmark, lauv- og barskoger dominert av furu. Naturbeitemarker og hagemarker finnes flere 

steder i nærheten. 

Verdibegrunnelse: Naturtypelokaliteten er liten (8,4 daa). Bjørk og svartor dominerer 

tresjiktet og lokaliteten er artsfattig og ingen rødlistearter ble registrert. En del beite av sau 

foregår og lokaliteten er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

Lok. id. 101 Hovåsen nord BN00062585 

Naturtype  Rik edellauvskog 

Utforming  Alm-lindeskog 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten er kartlagt og beskrevet av Geir Gaarder og Olav Overvoll i forbindelse 

med egne feltundersøkelser i 2001. På bakgrunn av at naturtypelokaliteten er en 
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edellauvskog med enkelte forekomster av rødlistearter, og fordi det er et funn av en 

hekkende og sjelden fugleart her, er den vurdert som viktig (B-verdi). 

 

Lok. id. 102 Vindåsen nord 

Naturtype  Kystmyr 

Utforming  Annen kystmyr 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Innledning: Naturtypelokaliteten er kartlagt av Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak AS) 9. mars 

2016, i forbindelse med verdivurdering av tema naturmangfold for E39 på strekningen Stord 

– Os, på oppdrag for Statens vegvesen. Beskrivelse og verdisetting følger Miljødirektoratets 

fakta-ark for 2014 og rødlistestatus for arter følger rødlisten for 2015. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for Vindåsen i Tysnes kommune. 

Berggrunnen består av silikatberg. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er en kystmyr, utforming annen 

kystmyr. Myra er en nedbørsmyr som inneholder tuer og myrflater.  

Artsmangfold: Karplantefloraen er artsfattig med arter som bjønnskjegg, blåbær, blåtopp, 

klokkelyng, pors, rome, røsslyng og tyttebær. Det finnes også enkelte småvokste furutrær. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Myra er liten (3,1 daa), har intakt hydrologi og ingen negative 

påvirkninger ble observert. 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble registrert.  

Skjøtsel og hensyn: Det beste for de biologiske verdiene er å unngå drenering. 

Del av helhetlig landskap: Naturtypelokaliteten utgjør en del av et større skoglandskap 

dominert av bjørk og furu, der det også er enkelte myrområder.   

Verdibegrunnelse: Myra er en nedbørsmyr med tuer og myrflater. Karplantefloraen er 

artsfattig, myra er liten, har intakt hydrologi, og er derfor vurdert som lokalt viktig (C-verdi).  
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Figur 87. Hagemark, utforming fattig hagemark med boreale trær øst for Storaberget (t.v.) og annen kystmyr nord 

for Vindåsen (t.h.) i Tysnes kommune (henholdsvis lokalitetene 100 og 102). Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

Lok. id. 103 Siktnevågen vest BN00039705 

Naturtype  Rik edellauvskog 

Utforming  Ingen angitt 

Verdi Viktig (B-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten er kartlagt og beskrevet av Bjørn Moe i forbindelse med en egen 

feltundersøkelse 7. oktober 2004. Naturtypelokaliteten er sørøstvendt og består av en 

edellauvskog med ask (VU) og hassel. I feltsjiktet finnes flere krevende arter som falkbregne 

og lundgrønaks og kystblåfiltlav (NT) vokser på berg. I ettertid er det også registrert olivenlav 

(NT) og Pachyphiale carneola (VU) herfra. På bakgrunn av dette er lokaliteten vurdert som 

viktig (B-verdi). 

 

Lok. id. 104 Siktnevågen nord BN00039674 

Naturtype  Rik sump- og kildeskog 

Utforming  Rik sumpskog 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten er kartlagt og beskrevet av Bjørn Moe i forbindelse med en egen 

feltundersøkelse 7. oktober 2004. Naturtypelokaliteten ligger innerst i Siktnevågen og er en 

rik sumpskog med dominans av svartor og med flere karakterarter som slakkstarr og klourt. I 

tillegg er det en strandeng med saltsiv her. Lokaliteten er derfor vurdert som lokalt viktig (C-

verdi). 
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Lok. id. 105 Siktnevågen aust BN00039673 

Naturtype  Strandeng og strandsumpskog 

Utforming  Ingen angitt 

Verdi Lokalt viktig (C-verdi)  

 

Naturtypelokaliteten er kartlagt og beskrevet av Bjørn Moe i forbindelse med en egen 

feltundersøkelse 7. oktober 2004. Naturtypelokaliteten er en godt skjermet og 

brakkvannspåvirket strandeng, som utgjør en ca. 20 m brei sone med sand og grus. Den er 

artsfattig og går gradvis over i en svartorskog. Verdisettingen er endret fra C- til B-verdi fordi 

strandeng er vurdert som nær truet (NT). 
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17 VEDLEGG: ENDRET VEGTRASÉ OG NYE 

KRYSSPUNKTER 

I forbindelse med nye krysspunkter og at noen av de opprinnelige vegtraséene ble noe 

endret, ble det utført supplerende feltundersøkelser 8. og 9. mars 2016 (se kap. 10.7.). I 

vedlegget her er det gitt en oversikt over områdene der dette feltarbeidet hovedsakelig ble 

utført.  

 

   

   

Kartet øverst til venstre viser kryssutforming på Gjøvåg, Reksteren. Øverst til høyre viser kryssutforming på 

Uggdalsdalen, Tysnes. Kartet nederst til venstre viser kryssutforming på Søreidsvågen, Tysnes. Kartet nederst til 

høyre viser kryssutforming på Drange, Tysnes. 
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Kartet øverst til venstre viser kryssutforming på Økland, Tysnes. Øverst til høyre viser kryssutforming på 

Mehammar i Stord. Kartet nederst til venstre viser kryssutforming på Agdestein, Stord. Kartet nederst til høyre 

viser kryssutforming på Buvika, Stord. 

 

 


