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Referat
Moe, B., Korsmo, H. & Svalastog, D. 1992. Verneplan for bar-
skog. Regionrapport for Vest-Norge - NINA Utredning 31:1-114

I denne rapporten er. 91 prioriterte barskoglokaliteter vurdert
med hensyn til typeområde, supplementsområde og spesialom-
råde. Barskogområdene er gruppert i soner som har noenlunde
de samme naturforholdene, for at de skal bli mest mulig sam-
menlignbare. I alt er 322 km2 undersøkt med hensyn til skog-
samfunn, skogstruktur, flora og andre forhold. Av dette er ca
116 km2 et faglig forsvarlig minimum dersom landsplanen skal
gi et representativt utvalg i region Vest-Norge.

Emneord: Vern av barskog - Verneverdi - Vest-Norge - Skog-
struktur - Vegetasjon Flora.

Bjørn Moe, Botanisk institutt, Universitetet i Bergen, Allegt. 4
5007 Bergen.
Harald Korsmo, og Dag Svalastog, NINA, Norges landbrukshøg-
skole, Urbygningen, 1432 Ås.

Abstract
Moe, B., Korsmo, H. & Svalastog, D. 1992. Conservation plan
for coniferous forests. Regional report for West Norway. - NINA
Utredning 31:1-114

This report describes 91 sites of old-growth natural or virgin co-
niferous forests with respect to representativity as reference are-
as, supplemental for representativity, and areas of special inter-
est as reserves. The sites are grouped in zones which have more
or less the same naturual ecological conditions to be as compar-
able as possible. Totally 322 km2 is investigated in relation to
forest community, stand structure, flora, and other relations. Of
these, ca 116 km2 is considered to be the defensible minimum
area worthy of protection if this conservation plan is going to be
a representative selection for the region of West Norway.

Key words: Conservation of coniferous forest - Conservation in-
terest - West Norway - Stand structure - Vegetation - Flora.

Bjørn Moe, Dept. of Botany, University of Bergen, Allegt. 41, N-5007
Bergen, Norway
Harald Korsmo and Dag Svalastog, NINA Norges landbruks-
høgskole, Urbygningen, N-1432 Ås, Norway



Forord
Arbeidet med en verneplan for barskog startet med et forpro-
sjekt i 1984. Hensikten var å få et innblikk i hvordan mulighet-
ene var for å finne representative lokaliteter med naturskog. Det
skulle vise seg å bli meget vanskelig å finne større områder i lav-
landet som inneholdt rikere vegetasjonstyper. En status over
vernet barskog i Norge kom ut som Økoforsk utredning (Korsmo
1987).

Skogbruket har vært invitert til et samarbeide om denne verne-
planen. I Vest-Norge (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane
og Møre og Romsdal) har vi fått forslag til barskogområder fra
fylkesskogetater og Miljøvernmyndigheter. De har vært til hjelp
for utvelgelse av lokaliteter for nærmere undersøkelse. I tillegg
er det gjort en del rekognoseringer fra fly.

Feltarbeidet har vært utført i flere peridder avbrutt av undersøk-
elsen i sørlige del av Nordland (1987). Feltarbeidet begynte i
1986 med flyrekognosering og registreringer i Hordaland og
Sogn og Fjordane. Rogaland ble undersøkt i 1989. Samme år
startet en opp litt feltarbeid.i Møre og Romsdal om høsten med
sluttføring av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i 1990.

For en del år siden ble det startet inventering åv kalkfuruskog.
Dette arbeidet har vært utført av førstearnanuensis Jørn Erik
Bjørndalen, Institutt for biologi og naturforvaltning, NLH og for-
sker Tor.Erik Brandrud, NIVA (Bjørndalen & Brandrud1989a og
b). Noen få kalkfuruskogforekomster er også tatt med i vårt
arbeid.

11987 ble det satt ned et ut.;alg av Miljøverndepartementet re-
presentert ved Direktoratet for naturforvaltning, Landbruksdep-
artementet, Fylkesskogetaten, Miljøverndepartementet og Fyl-
kesmennenes miljøvernavdelinger. Som mandat fikk utvalget til
oppgave å vurdere vernekriterier, økonomiske konsekvenser og
verneplanens omfang.

I samråd med Økoforsk (senere ornorganisert til Norsk institutt
for naturforskning - NINA) ble det satt opp en tempoplan for in-
venteringsarbeidet som bl.a. gikk ut på å gjøre region Vest-
Norge ferdig i 1990 (Direktoratet for naturforvaltning 1988).

Følgende personer har arbeidet med feltregistreringene i Vest-
Norge:

Cand real Bjørn Moe (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjord-
ane), avdeiingsingeniør Dag Svalastog og prosjektleder Harald
Korsmo (Møre og Romsdal).Under utarbeidingen av rapporten
har vi diskutert inndelingskriterier og foretatt en prioritering
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Ås-NLH, februar 1992

Harald Korsmo
prosjektleder
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innen mest mulig ensartede enheter (soner). Vi har tatt utgangs-
punkt i klimasonering, plantegeografiske elementer, vegeta-
sjonstyper, .vegetasjons- og naturgeografiske regioner foruten
barskogutvalgets ønsker så langt vi har funnet dette faglig for-
svarlig.

Som faggruppe har vi sett det som vår primære oppgave å legge
frem et så velbegrunnet faglig forsvarlig bidrag til en verneplan
for regionen som mulig. Vår oppgave har vært å legge frem data
som uavhengig av såvel- naturverninteresser som næringsinteres-
ser belyser verneverdier, og som skal sørge for et mest mulig va-
riert og representativt utvalg av barskog. Om våre prioriteringer
overstiger et arealbehov som det er praktisk mulig å verne,
rokker det ikke ved vår strengt faglige vurdering.

Som prosjektansvarlig vil jeg få takke mine medarbeidere for en
meget solid innsats. Feltarbeidet har til tider vært svært kreven-
de. Avdelingssekretær Gerd L. Aarsand fortjener stor takk for sitt
innsatsfylte arbeid i mange faser frem til endelig rapport.

En takk rettes også til skogbruks- og miljøvernetatene i fylkene
for nyttige opplysninger i forbindelse med feltarbeidet, og for in-
itiativ der hensikten var å stoppe/utsette hogster som kunne re-
dusere verneverclier i viktige områder til en endelig vurdering av
områdene i regionen var avsluttet.
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1 Innledning
Barskogen er nest etter snaufjellet • vår mest utbredte naturtype
og utgjør ca 1/4 av landarealet. Skogen virker som en reguleren-
de faktor på lokalklima, vannhusholdning, vannkvalitet, og som
støybarriere. Skogen har ved siden av sin økonomiske verdi som
råstoffkilde også en funksjon som rekreasjonskilde (Hågvar 1984
a, Kardell 1985). Skogens betydning for mennesket i en sosial
sammenheng blir mer viktig etter som vårt samfunn bygges ut
på det tekniske området. Skogen består dessuten av diverse mil-
jøer som skaper muligheter for mange livsformer av planter og
dyr. Naturskogens artsrike mangfold vil få- økt betydning som
viktige genreservoar for økonomisk verdifulle skogstrær og for-
skjellige plante- og dyrearter i fremtiden.

Spørsmålet-om hvordan våre skoger skal se ut i fremtiden er over-
veiende et politisk spørsmål samfunnet må ta stilling til. Utnyttel-
sen av den gjenværende naturskogen vil bli en aweining av ulike
interesser knyttet til skognaturen i vid forstand. Selv med langsik-
tig planlegging og disposisjon kan det vise seg vanskelig å bevare
de natur- Og friluftskvalitetene vi har i dag. En kan derfor ikke
regne med samme tilgang på gammel naturskog i fremtiden.

Skog representerer en fornybar ressurs med økonomisk verdi
som samfunnet ønsker å utnytte. Den politiske målsettingen for
vårt skogbruk, og derigjennom reguleringer ved bl.a. økonomis-
ke virkemidler, kan stimulere eller dempe på forskjellige typer ak-
tiviteter i det utøvende skogbruk. Hvordan dette vil oppføre seg i
fremtiden vil også i stor grad være bestemt av markedssituasjo-
nen for skogprodukter og myndighetenes ønske for bosetting
og arbeidsplasser i distriktene:

En nøktern vurdering av mulighetene for et mer naturvernrettet
skogbruk sammenlignet med et skogbruk som må ta hensyn til et
stigende behov for råstoff til industrien, kan vise seg å gå i retning
av en sterkere økonomisk utnyttelse av våre skoger. Om pålegg for
et mer naturvernorientert skogbruk er tilstrekkelig, kan bare forsk-
ning avdekke. Det vil antagelig fortsatt bli en utstrakt bruk av plan-
ting slik at arealer med eksisterende naturskog fortsatt vil avta i for-
hold til kulturskog. Slike kulturskoger er nå vanlig i lavlandet flere
steder og vil etterhvert bli mer vanlig opp mot skoggrensenivå.
Derfor vil det bli nødvendig snarest mulig å frede de arealer som av
vitenskapelige grunner er nødvendige å sikre for ettertiden. Dette
må være et representativt utvalg av hele vår skognatur. Da sikres re-
feransegrunnlaget før det er for sent. Til nå er bare en meget be-
skjeden del av det produktive skogareal i Norge vernet (Korsmo
1987). De største arealene ligger på lav bonitet nær skoggrensen,
og mange av verneområdene i dag er så små at de ikke engang
utgjør økologisk funksjonelle enheter (økosystem) (Hågvar 1984b).
I Stortingsmelding nr. 18 (landbruksdepartementet 1984) går
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landbruksmyndighetene sterkt inn for å intensivere hogsten av
gammelskogen ved hjelp av omfattende tilskuddsordninger, samt
å øke innsatsen i skogkultursektoren (Landbruksdepartementet
1984). Overføringer fra jordbruksoppgjøret til skogbruket vil
fremskynde awirkningen av den gamle hogstmodne skogen gjen-
nom økt veibygging og tilskudd til drift i bratt terreng.

I Stortingsmelding nr. 68 (Miljøverndepartementet 1981) pekes
det på behovet for å opprette "regionale- verneplaner for et
system av urskogpregede barskogsområder" (Miljøverndeparte-
mentet 1981).

11984 ga Miljøverndepartementet Økoforsk i oppdrag å utføre
landsomfattende inventeringer for en landsplan over verneverdig
barskog. Tilsvarende undersøkelser i Sverige ble avsluttet for
flere år siden (Bråkenhielm 1982). Myndighetene må se sitt
ansvar for dette arbeidet også ut fra et glObalt miljøperspektiv
(Verdenskommisjonen for miljø og utvikling 1987).

11986 ble det nedsatt et utvalg i Direktoratet for naturforvalt-
ning (Barskogutvalget) som i tillegg til å være et informasjons-
og kontaktorgan mellom landbruksmyndighetene og miljøvern-
myndighetene skal se på kriterier for vern, erstatningsspørsMål
og omfanget en slik verneplan vil få (Direktoratet- for naturfor-
valtning 1988).

Hovedtyngden av vernet barskog ligger nær skoggrensen. Dette
er skog som har liten produksjonsevne. For å rette på dette for-
holdet vil landsplanen komme med bidrag som også skal gjøre
det mulig å verne et mer representativt utvalg. Dette innebærer
at nye forekomster i lavlandet og i de montane åstraktene (høye-
religgende mellomborealt høydelag under den subalpine fjellsko-
gen) bør kornme sterkere med enn hva tilfellet har vært

Regionrapporten gir en sammenstilling av verneverdige bar-
skogsområder i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og
Møre og Romsdal. Områdene er prioritert uavhengig av fylkes-
grensene.

Norsk instium fo? naturforskning (NINA) 2010 www.nina.no
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2 Motiver for vem av
barskog

Tømmer har alltid vært en viktig ressurs, og praktisk talt hele
vårt produktive skogareal viser spor etter hogst. Urskog i streng
forstand utgjør en helt ubetydelig del (Huse 1971, Huse &
Korsmo 1987).

Sammenlignet med naturskogens genetiske mangfold represen-
terer kulturskog et mindre variert livsmiljø med færre økologiske
nisjer.' Dette har ført til at omlegging til et kulturskogbruk påvirk-
er arter som er knyttet til gammel naturskog (Ahlen 1977, Ahlen
et al. 1984, Myrberget 1984). Disse har fått sine leveområder
(biotoper) drastiskt redusert (Ulfvens 1987, Haapanen 1965,
1966). En del spesielle arter er derfor trdet (Direktoratet for na-
turforvaltning 1988, Ingelbg 1984, Ingelög et al. 1984). Dette
gjelder også flere insekter og sopper knyttet til urskogens sene
utviklingsfaser og langt fremskredne nedbrytningsstadier
(Kvamme & Hågvar 1985). I områder med lang skogkontinuitet
vil det som regel foreligge muligheter for spredning til beskytt-
ede områder (refugier) når skogbranner og stormkatastrofer
finner sted.

Vern av barskog er en viktig samfunnsoppgave. Det Vil koste det
offentlige store summer å sikre områder gjennom fredning (Di-
rektoratet for naturforvaltning 1988). Vern etter naturvernloven
er den sikreste form for fredning av viktige referanseområder til
forskning. Betydningen av å ha naturlige økosystem av denne
type til vitenskapelige formål vil åpenbart øke etter som årene
går, siden de vil bli mer og mer sjeldne utenfor fredete arealer
(Franklin 1981). Før en går til fredning av barskog som skal
dekke den variasjonen en har innenfor barskogsøkosystemet, er
det viktig å ha en god oversikt over gjenværende gammel natur-
skog før en prioritering av områderfinner sted. , Derved sikrer
man at utvalget blir mest mulig representativt. En kan angi føl-
gende grunner for vern av barskog (Korsmo 1987):

1 Den anvendte skogforskningen trenger muligheter for å stu-
dere hvordan gammel naturskog utvikler seg uten inngrep;
for å kunne sammenligne med eksperimentelle forsøk i
vanlig bruksskog. Mulighetene er dermed til stede for å
kunne vurdere konsekVensene av moderne skogbruk.

2 Grunnforskningen er avhengig av referanseområder for å
kunne øke kunnskapen om skogøkosystemets struktur og
funksjon. Særlig verdifulle er studier i forbindelse med system-
ets vekst, utvikling over tid og energistrømmene. Nærings-og
stofftransport står her sentralti forbindelse med overvåking av
miljøet. Reservater med gammel barskog/urskog vil også

7

beVare spesielle nedbrytningsstadier i skog som ivaretar arter
som er spesialisert innenfor meget trange økologiske nisjer,
f.eks. rovinsekter og visse sopper.

3 I undervisningen byr reservater på en spesiell anledning til å
demonstrere,arter som ikke kan leve under forhold som ut-
nyttes økonomisk fordi deres særegne miljøkrav ikke lenger
finnes. I lite påvirkede skoger kan vegetasjonssamfunn og
skogstruktur uten innflytelse av menneskelig påvirkning de-
monstreres. Det praktiske skpgbruk kan høste erfaring fra en
naturstyrt utvikling sorn bl.a. viser hvordan Skog bør forynges
naturlig under forskjellige klimaforhold. Derved kan hogst-
teknikken tilpasses de naturgitte betingelser i et kommersielt
skog bruk

4 I forbindelse med allmen folkeopplysning bør folk få vite at
den skogen de ser rundt  seg i dag ikke har vært slik bestan-
dig. Barskogreservatene er derfor av stor interesse for all-
mennheten. En urskog gir mennesker en mulighet til å opp-
leve skogen slik den så ut før den ble utnyttet økonomisk.

5 Større områder som vernes kan ved fornuftig bruk tjene frilufts-
formål. Stortingsmelding nr. 40 (1986-87) fremholder at det
sannsynligvis ikke er noe industrialisert land hvor friluftslivet
spiller så stor rolle som i Norge (Miljøverndepartementet 1987).
Barskogen er et viktig område for friluftsliv, og for mange vil
graden av uberørthet være vesentlig for opplevelsen.

6 Et vernet naturskogområde gir muligheter for å ta vare på et
større genetisk mangfold enn hva en får i en kommersielt
drevet kulturskog.

7 Et tilstrekkelig tett nett av gammel naturskog/urskog kan vise
seg å få betydning når det gjelder å beskytte kulturskog mot
parasitter og andre skadedyr i en form for biologisk bekjemp-
else.

8 På samme måte som vi har en kulturarv har vi også en natur
arv å ta vare på. Gammel barskog er en god kilde til å doku-
mentere naturens stedegenhet og utvikling over lang tid
frem til i dag.

Norsk institutt for naturfoiskning (NINA) 2010 http:www.nina.no
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3 Vemekriterier
Skogområder som det er aktueltå ta stilling til som mulige reser-
vater, bør alle vurderes med de samme vernekriterier for at ran-
geringen skal bli mest mulig objektiv.

En kan ikke sette for strenge krav til et område dersom skogtyp-
en er *lden. Det samme er tilfelle om skogtypen har høy pro-
duksjonsevne. Sistnevnte tilfelle er særlig utsatt for skogplanting,
oppdyrking eller overføring til grunn for tekniske anlegg. Slike
områder grenser erfaringsmessig ofte opp til tettsteder og er føl-
gelig svært sårbare for videre utbygging.

Generelt blir kravet til urørthet modert noe i forhold til sjelden-
het. Hos oss er f.eks. større arealer med gammel lågurtgranskog
sjelden å finne i rein naturskogtilstand i lavlandet. Det meste av
denne typen er allerede oppdyrket. I mange tilfeller forekommer
denne skogtypen kun på små arealer. Skogsamfunnet vil ofte ha
meget høy verneverdi. Det har høy produksjonsevne og er til nå
sterkt underrepresenterf i de reservater som er vernet etter na-
turvernloven eller fredet administrativt. Slike skoger er også arts-
rike. Områder på 200-400 dekar bør være minstearealet med
overvekt av denne typen. Regional representasjon kan medføre
ønske om å gå under denne størrelsen hvis typen er svært van-
skelig å finne ellers. Små skogforekomster bør dessuten ha
solide buffersoner (Hågvar et al. 1985).

3.1 Utvalg og avgrensning
Urskog er langt å foretrekke som reservat, men gammel natur-
skog er ofte det nærmeste en kan komme de fleste steder. Skog
som det ikke er hogd i på 60 - 70 år, er et meget gunstig ut-
gangspunkt for et reservatforslag når mer urørt skog mangler.I
praksis viser det seg at en ofte må ta til takke med langt mer
hogstpåvirket skog der en også får inn fragmenter med kultur-
skog. Større innslag av rein kulturskog er ikke ønskelig så lenge
vi ennå har naturskog å velgei. Situasjonen er i så måte særlig
vanskelig i lavlandet.

Et stort landskap med intakt barskog som ovenfor beskrevet, er
å foretrekke fremfor et enkelt skogbestand. Mindre deler av et
landskap er i mange tilfeller det nærmeste en kan komme et
ideelt verneforslag i dagens situasjon.

Et vel definert nedbørsfelt er en ideell avgrensning på et reservat-
forslag. Dette er spesielt verdifullt i forbindelse med økosystem-
analyser, nærings- og stofftransport (f.eks. miljøovervåking).
Mindre gunstig er en eller annen bestemt terrengform uten rela-
sjon til nedbørsfelt. Ofte kan dette bli løsningen hvis hensikten

bare er å verne ett enkelt skogsamfunn. Deler av et nedbørsfelt
- der opptil flere terrengformer inngår, vil som regel være mulig å
finne. Formen på mindre reservat bør, så langt det er mulig,
være tilnærmet sirkelformet for å få minst mulig kanteffekt på
det arealet en ønsker å beskytte (se forøvrig Olsen 1988). Ellers
bør grensene legges mest mulig langs naturlige topografiske skil-
lelinjer. Det vil ofte være uheldig å legge grensa langs bekker og
elver der en finner spesielle lokalklimatiske forhold med økolog-
Iske nisjer som er viktig å ta vare på av hensyn til variasjonsbred-
)den i et område.

3.2 Kriterier for vurdering
En samlet vurdering krever god geografisk oversikt og kjennskap
til hvert enkelt verneforslag.

Representativitet
Er området egnet som referanseområde/typeområde? I en reser-
vatplan vil hovehensikten være å fange opp barskogens økolo-
giske variasjonsbredde innenfor hver naturgeografisk region eller
sone. For at dette skal bli mulig kan det komme på tale med
flere reservater pr. region/sone.

Sjeldenhet
-Det er viktig å bevare skogtyper som vi har lite av eller som er i
ferd med å forsvinne. Lågurtgranskog er sjeldnere og derfor mer
verneverdig enn f.eks. blåbærgranskog under ellers like forhold.

Lang skogkontinuitet
Skog som har stått lenge uten hogst vil etter flere tregenerasjo-
ner nærme seg en slags urskogtilstand som etterhvert får indika-
torarter på urskogforhold.

Diversitet (mangfold)
Et skogområde med flere skogsamfunn har en større diversitet
enn der bare ett skogsamfunn forekommer. Dette vil også bety at
når flere skogsamfunn opptrer, er også artsdiversiteten større.
Morfologisk diversitet går her på strukturelle forhold ved trærne.
En skog som representerer flere utviklingsfaser, har en større mor-
fologisk diversitet enn ett skogbestand i samme utviklingsfase.

Verdi som "genbank"
Arter på alle trofisk nivå' i økosystemet (ledd i næringskjeden)
bør medregnes, ikke bare skogstrær som har størst økonomisk .
interesse for skogbruket.

Truede arter
Mange plante- og dyrearter er avhengig av et stabilt miljø slik en
finner det i en lite påvirket skog. Det er ikke praktisk gjennom-
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førbart å innhente fullstendige artslister, særlig når det gjelder
laverestående arter. Dette er bl.a. meget tidkrevende og forut-
setter spesiell fagkornpetanse. Kjennskapet til forekomster av
truede og sårbare arter i de inventerte områdene vil derfor være
mangelfullt.

Forskning/undervisning
Barskogreservatene vil i fremtida bli sentrale områder for forsk-
ning bl.a. når det gjelder overvåking av miljøet. Etter hvert som
arealene med naturskog skrumper.inn, vil de også få stor betyd-
ning for undervisning på alle nivåer.

Rekreasjon  .
Rekreasjonsverdien av et område vil bl.a. være knyttet til arealets
størrelse og variasjon. Forekomsten av eventuelle vannsystemer
vil også ha betydning for dyreliv og friluftsinteresser. Små reser-
vat er særlig utsatt for slitasje og andre forstyrrelser ved for sterk
ferdsel. Adkomstmuligheter og avstand til tettsteder og andre
urbane miljø er av betydning når det gjelder forventet utfart til
et bestemt område.

3.3 Prioritering av forekomstene
Etter at områdene har gjennomgått en kvalitativ vurdering
de prioritert etter en tredelt skala:

Svært verneverdig (***)/Nasjonalt verneverdig  .
Områder kan være viktige på grunn av en spesiell botanisk fore-
komst eller som et større typeområde. I utgangspunktet vil en
forsøke å tilstrebe en avgrensning tilsvarende et nedbørsfelt.
Slike områder kan f.eks. bestå av skog i tilnærmet urskogtilstand
eller floristisk rike lokaliteter. En vil prøve å unngå nevneverdige
innslag av plantefelter (kulturskog) i verneforslagene så langt det
er mulig hvis bedre forekomster med naturskog finnes. Et reser-
vatforslag begynner å bli av en viSs interesse som genbank for
skogbruket når arealet overstiger 10.000 dekar (Haveraaen
1985). For isolerte forekomster kan nok arealet være mindre
dersom topografien tilsier det. Internasjonalt verneverdige områ-
der vil være mest hensiktsmessig å foreslå når en nærmer seg
full landsoversikt over.inventerte reservatforslag.

M eget verneverdig (**)/Regionalt verneverdig
Dette er vanligvis mindre områder enn foregående. De vil ikke
nødvendigvis inneholde spesielt sjeldne arter og vegetasjonssam-
funn. Slike områder vil være viktige for å oppfylle krav til repre-
sentativitet innenfor et bestemt geografisk område. Små innslag
av kulturskog kan tolereres dersom området ellers holder høy
standard som reservat.

Lokalt verneverdig (*)
Verneverdig i lokal sammenheng. Slike kan omfatte relativt små
områder uten spesielt sjeldne skogsamfunn, men kan likevel ha
en viss friluftsmessig betydning. Et beskjedent innslag av kultur-
skog og tydelig påvirkning på annen måte kan tolereres.
De lokalt verneverdige områdene er ikke med i den regionale pri-
oriteringen og derfor utelatt fra denne rapporten.
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4 Fredet barskog reg onen

Vern av barskog har ingen lange tradisjoner i vårt land. Det
første reservatet som ble vernet ved lov, er fra 1914 (Miljøvern-
departementet 1985). Senere er det blitt flere reservater vernet
etter naturvernloven, og det er blitt opprettet administrativt fre-
dete områder på statens grunn (jf. Børset 1979). En oversikt over
vernet barskogi Norge er vist i Korsmo (1987).

I tabell 1 er vist hvor mye barskog som er vernet innenfor region-
en. En vil se at det er meget beskjedent areal som er fredet som
naturreservat. Fredet barskog fordelt på fylker viser høyest tall for
Hordaland.

Tabell 1 Fredet barskog i Vest-Norge. Data etter Korsmo (1987).
Protected coniferous forest in West Norway.

Fylke Naturreservat

antall daa

Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal

Figur 1
Vernet barskog i Vest-Norge i prosent av
det produktive barskogarealet som
Landsskogtakseringen har registrert i de
siste takstene, og hvor mye som er ver-
net totalt i prosent av det produktive
skogarealet i hele landet. Alternativ A
og 8 utgør to ambWonsnivå i vår nasjo-
nale målsetting (Direktoratet for natur-
forvaltning 1988).
Protected coniferous forest in West Nor-
way in per cent of productive coniferous
forest, and all protected coniferous for-
est in per cent of the total area of pro-
ductive coniferous forest in Norway. Al-
ternatives A and 8 indicate ambition
levels are according to national aims.
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I  figur  1 er det vemete barskogarealet i Vest-Norge sett i forhold
til hele landet. Med et produktivt skogareal på ca 55 millioner
dekar for hele landet regnet som bartredominert areal, viser det
seg at storregionen Vest-Norge i følge taksert skogareal etter
Landskogtakseringen har ca 8 % av vårt produktive skogareal
(Løvseth 1989a, b, Løvseth & Nordby 1989 og Øyen & Løvseth
1991). Når en ser på landet som helhet, er det langt igjen før en
nasjonal målsettingen av vernet barskog er oppnådd (Direktorat-
et for naturforvaltning 1988).

Alternativ A ligger i nærheten av et areal av vernet barskog som
betyr en firedobling av eksisterende areal med fredet barskog i
landet (Korsmo 1987) eller noe mer (Direktoratet for naturfor-
valtning 1988).

0.61

Vest-Norge Landet
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5 Materiale og metoder

5.1 FOrarbeidet

Skogbruksmyndighetene ble først invitert til et samarbeide om å
finne frem til barskogsområder som burde undersøkes. Det ligger
i sakens natur at barskogreservater også er viktige for skog-
forskningen og som et korrektiv til uheldige virkninger av dagens
skogbruk (Korsmo 1987). Et formelt ansvar for å ta hensyn til na-
turverninteressene i skogbruket er nedfelt i den nye skogbruks-
loven. Dette er et generelt påbud som vil gjelde områder hvor det
drives et regulært skogbruk, og hvor reservater ikke er aktuelt å
opprette.

I tillegg ble det utført en del flyrekognoseringer for å bedømme
innkomne forslag og eventuelt finne lokaliteter i områder som
var dårlig representert. Slike rekognoseringer skaffet oss en grov
oversikt over skogforhold som ha betydning for senere ut-
velgelser av aktuelle områder for nærmere undersøkelse, og en
kunne samtidig få vurdert hvorvidt en del innkomne forslag var
verdt et besøk i marka.

Landbruksdepartementet og miljøverndepartementet har i felles
rundskriv av 6.4.87 pålagt skogbruksrnyndighetene å bistå na-
turvernmyndighetene i forbindelse med verneplanen. Dette
rundskrivet ble sendt ut året etter at en hadde begynt
inventeringsarbeidet i Hordaland. Pålegget til fylkesskogkontore-

' ne hadde likevel stor verdi for det videre registreringsarbeidet.

I møter med ledelsen for fylkesskogkontorene,- skogeierforening-
ene og andre interesseorganisasjoner i Vest-Norge ble det gitt en
orientering om verneplanarbeidet og hvilke utvalgskriterier som
skulle legges til grunn for innhenting av opplysninger om aktuel-.
le områder som burde undersøkes nærmere. Fylkesskogetaten i
Hordaland fikk denne .orie.nteringen i et møte med fylkesman-
nens miljøvernavdeling og Bjørn Moe som skulle stå for markar-
beidet i fylket. I dette fylket hadde miljøvernlederen allerede
igang et samarbeidsprosjekt med fylkesskogetaten om registre-
ring av en del skogområder som skulle innarbeides i en ressurs-
plan for fylket.

5.2 Registreringsarbeidet .
Feltarbeidet har pågått i kortere eller lengre perioder siden 1986.
Grunnlagsmaterialet vil bli nedfelt i fylkesvise rapporter som er
under utarbeiding.

I hvert område blir vegetasjonstypene beskrevet foruten eventu-

elle floristiske innslag av spesiell plantegeografisk interesse.
Videre blir skogstruktur som utviklingsfaser og suksesjoner i tre-
bestandet ved siden av dimensjons- og aldersforhold omtalt. En
oversikt over arter som tilhører ulike plantegeografiske elemen-
ter og hvordan de fordeler Seg på soner, er vist i  vedlegg 1.

I en del av undersøkelsesområdet er det også gjort kvalitative ob-
servasjoner av dyrelivet (virveldyr), vesentlig fugl.

Av de registrerte områdene er 91 lokaliteter vurdert som regio-
nalt og nasjonalt verneverdige. Det totale arealet av disse områ-
dene utgjør tilsammen 322 km2 som består av skogdekt areal og
impediment. Vi vil anslå en gjennomsnittlig impedimentprosent
på ca 40%. Det faglig forsvarlige arealet er totalt 116 km2 for
regionen. Dette er ennå ikke sikret et varig vern (merket med

i  vedlegg 2).

Barskogutvalget har i sitt alternativ B anbefalt at det i vernepla-
nen for barskog for hele landet bør vernes 550 km2 i tillegg til
det som tidligere er vernet (Direktoratet for naturforvaltnirig
1988). Deres anbefaling er  ikke  faglig begrunnet. Arealets stør-
relse er kanskje mer realistisk ut i fra politiske og næringsorgani-
sasjonsmessige årsaker. Utvalgets utredning er på dette punkt
derfor spekulering omkring et omfang i verneplanen som ikke
har faglig dekning. En faglig begrunnet anbefaling, nevnt som
alternativ A, ble på daværende tidspunkt estimert til å være ca
1300, km2 stort (Direktoratet for naturforvaltning 1988). Hva

-som viser seg å. være mulig å finne som et faglig forsvarlig mini-
mum, har en først oversikt over når hele landet er undersøkt.

I Vest-Norge kommer det i tillegg ca 2 km2 som allerede har fått
en form for vern innenfor systemet av naturreservater, enten ved
administrativ fredning eller som er fredet etter naturvernloven
(jf.  tabell 1).

Vest-Norge har som tidligere nevnt ca 8% av landets produktive
barskog. Denne regionen har vesentlig furuskog som grovt sett
kan deles i en kystskogtype og en mindre eksponert type inne i
fjordstrøkene. Her finner vi fra suboseaniske til svakt kontintale
furuskoger innerst i de lengste fjordene og oseaniske i ytre og
midtre fjordstrøk. Noen få forekomster med gran forekommer
spredt i regionen. I enkelte områder som i Hardanger og indre
Sogn finnes det fremdeles lange intakte lipartier 'med eldre furu-
skog som viser stor økologisk variasjonsbredde.

I Vest-Norge har en funnet lite påvirkete områder med til dels ur-
skognære forekomster, som i første rekke skyldes vanskelig til-
gjengel ig het..

Forvaltningsmyndighetene har foreslått en regional reservatfor-
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Tabell 2 Produktivt bartredominert skogareal fordelt på Vest-Norge i km2. Data etter Løvseth (1989a, b), Løvseth & Nordby
(1989) og Øyen & Løvseth (1991), og inventert totalareal som også er redusert skjønnsmessig for impediment med 40%.
Productive coniferous forest in km2 distributed on counties of West Norway and total area censused which is also adjusted according
to 40% of impediment.

deling som svarer til andelen av landets produktive bartredomi-
nerte skogareal, eller 8-10% for Vest-Norge. Landsdelen viser
svært store klimasoneringer fra vest mot øst, og den varierte to-
pografien gir betydelige gradienter etter en høydesonering og
ulike eksposisjoner. Dette gir grunnlag for å anbefale en høyere
andel av reservater enn det som svarer til det produktive skoga-
realet. Deler av den vestnorske furuskogen er spesiell for Europa,
noe som gir landet vårt et internasjonalt ansvar.

Det omfanget barskogutvalget anbefaler ble foreslått -før en
hadde kunnskap om variasjonen i skogtyper og hvor mye verne-
verdig barskog som er igjen i alle regioner. Dersom planen får
dette omfanget vil mange områder gå tapt innenfor det som vi i
dag anser som et  faglig forsvarlig minimum i region Vest-Norge.

Tabell 2 gir en oversikt over regionens produktive skogareal
basert på opplysninger fra landsskogtakseringen (løvseth
1989a, b, løvseth & Nordby 1989 og øyen & løvseth 1991), og
arealet av inventert meget og svært verneverdig barskog i
regionen. Regionens samlede produktive, bartredominerte areal
baserer seg på en prosentsats for hvert fylke som er regnet av
det totale produktive skogareal (Løvseth 1989a, b, Løvseth &
Nordby 1989 og øyen & løvseth 1991).

5.3 Kriterier for inndeling av
undersøkelsesområdet

Barskogutvalget anbefaler å legge de naturgeografiske regionene
til grunn for verneplanarbeidet, for å kunne fange opp hovedtrek-
kene i den naturlige variasjonen i barskognaturen. Dette har vi
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ikke funnet faglige grunner for å gjøre i Vest-Norge. Siden klimaet
på kysten av Vest-Norge har sterk innflytelse på naturgrunnlaget,
for vegetasjonen og dens sonering langs klimagradienter, har vi
her brukt betegnelsen "sone" som blir en mer eller mindre paral-
lel avgrensning av landområder som følger konturen av kyststrip-
en på Vestlandet. En sone kan inneholde, helt eller delvis, en til
flere naturgeografiske regioner. De naturgeografiske forhold etter
en soneinndeling viser seg likevel å være så forskjellig innenfor sin
avgrensning at variasjonen i økologiske forhold ikke avspeiles bare
ved å foreslå ett typeområde. Variasjonen i flora, vegetasjon og
topografi er ganske enkelt for stor.

De regionale undersøkelsene av barskog har vært med på å gi et
mer fullstendig bilde av variasjonen. Derfor er det viktig å
komme frem til et utvalg av større områder som er så relevante
som mulig, og som representerer det typiske ved en sone (type-
områder). Men områder som også kan være min-dre enn typeom-
rådene, da de inneholder sjeldne arter, skogsamfunn eller
urskoginteriør (spesialområder), er verdifulle i vernesammenheng
(jf. Direktoratet for naturforvaltning 1988). Eksempelvis kan vi
her nevne at for å fange opp store høydeforskjeller og særlig
gunstig asonale eller regionalklimatiske forhold, kan også enkel-
te lavereliggende floristisk rike barskoger ved de dype flordarme-
ne bli foreslått som spesialområder.

Innenfor en sone kan det som nevnt finnes faglige grunner for å
foreslå minst ett (i en del tilfeller også flere) typeområde(r) og i
tillegg spesialområder der slike finnes. Hvis viktige typeområder i
en sone ikke inneholder den variasjon som er sterkt ønskelig,
kan en søke å finne de manglende elementene i  supplements-
områder. Disse er det som oftest flere av i hver sone.
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Følgende inndeling er gjort, sefigur 2:

Sone 1. Kystseksjonen. Ytre Vestlandet

Sone 2a. Ryfylkefjordene

Sone 2b. Sunnhordland og midtre Har-
danger

Sone 2c. Distriktet fra midtre Horda-
land til midtre Sogn

Sone 2d. Fjordstrøkene fra Sunnfjord til
Romsdal

Sone 2e. Fjordstrøkene fra Romsdal til
Nord-Møre

Sone 3a. Indre strøk av Ryfylke, Hardan-
ger og Sogn

Sone 3b. Indre strøk av Møre og Roms-
dal

Figur 2
Verneverdige barskogslokaliteter i regi-
on Vest-Norge.
Coniferous forest locations worthy of
conservation in the region West Nor-
way.



6 Kommentarertil
og vurdering av
barskoglokal-rtetene
i Vest-Norge

Lokalitetene er nummerert fortløpende innen samme sone, og
en begynner med de mest oseaniske og avslutter med de mest
kontinentale. -

I beskrivelsen nedenfor brukes ofte ord som: "type, område eller
skogsone" om "vegetasjonsregion" etter Dahl et al. (1986) for å
unngå forveksling med betegnelsen naturgeografisk region og
sone som er en mindre enhet.

6.1 Sone 1. Kystseksjonen.
•tre Vestlandet

Sone 1 omfatter de ytre kyststrøkene på Vestlandet med en av-
grensning som er trukket etter kystseksjonen slik den er skilt ut
av Dahl et al. (1986). Den følger Vestlandet i et sammenhengen-
de belte parallelt med kysten i en bredde av ca 30 km, regnet fra
de ytterste øyene og innover. Beltet er breiest i sør og smalner
gradvis av mot den nordlige delen. Furuskogen er knyttet til lav-
landsbeltet av kystseksjonen. Det prealpine og alpine beltet til-
svarer særlig høyere nivåer på Nordvestlandet som derfor har få
barskoglokaliteter.

Kystseksjonen eller lyngheiregionen ble dannet etter hvert som
bosetningen bredte seg langs kysten for et par tusen år siden.
Behovet for beitemark førte til nedhogging og brenning av opp-
rinnelig skog, hovedsakelig furu (Kaland 1979, 1986). Mulighet-

' er for å ha husdyr på beite hele året var en forutsetning for
denne driftsmetoden, og østgrensen går derfor der vinteren ble
for kald og snørik. .Laveste månedsmiddeltemperatur ligger
mellom 0 og +1 °C eller høyere. I lavlandet er det vanligvis
verken stabilt snødekke eller langvarig frost. Selv høyereliggende
nivåer mangler dyp tele slik at snøen som måtte komme smelter .
normalt fort vekk. Høsten er også mild, og tilsammen gir dette
en relativt lang vekstsesong. Selv om antall nedbørsdager i året
er såpass høyt som 200, er mengdene heller moderate, mellom
800 og 1500 mm (jf. Meyer & Skogen 1984).

Etter at bruken av lyngheiene har opphørt eller blitt sterkt redu-
sert, skjer det en gjengroing slik at skogen kommer tilbake ute
med kysten  (figur 3).  Det er nce uklart om regionen har vært
totalt avskoget, eller om små lommer med skog har blitt stående
igjen. Uansett, furuskogen i dette distriktet er så hardt utnyttet
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av mennesket at det er vanskelig å finne skog av eldre karakter. I
de fleste tilfeller vil skogens alder være bestemt av når gjengroin-
gen av den åpne lyngmarken startet. Omtrent midt i forrige år-
hundre opphørte bruken av heiene over store arealer, og dette
er årsaken til at trærne i mange Skoger er yngre enn 130 år.
StedVis inngår overstandere som er eldre, særlig på grunnlendt
mark der de seintvoksende trærne har små dimensjoner. Langt
sjeldnere står de eldre trærne på bedre boniteter, og der slike
finnes må de betraktes som interessante relikter. Alderen er her
registrert opp til 270 år, sjeldnere over 300 år, og med stamme-
diametre på 80 - 90 cm. Dette er fortrinnsvis enkelttrær som står
blant en yngre hovedgenerasjon med furu. Skogen er generelt
fattig på gadd og læger som skyldes avgang etter gamle trær.
Den korte skogkontinuiteten er en naturlig forklaring på dette,
men en må også regne med at tørrtrær i stor grad har blitt inn-
samlet til brensel.

I eldre kystfuruskog er det alltid stubber som viser spor etter
hogst.. Dette indikerer at den gamle skogen i alle fall har stått her
i noen hundreår. Stubbene er ofte gjengrodde og har kommet
langt i nedbrytningen fordi omsetningen i det oseaniske klimaet
går relativt raskt. Ofte er det bare tuer i lyngen tilbake, men de .
kan være svære og antyder en tidligere tregenerasjob adskillig
større enn den som dominerer i dag. De yngre furuskogene -
mangler sporene etter en tidligere skog da disse er blitt utvisket i
løpet av den langvarige lyngheifasen. Mye av kystfuruskogen re-
presenterer første tregenerasjon på tidligere kulturpåvirket mark.
I flere områder kan en over korte avstander følge gradienten fra
sluttet skog til åpen hei. Grensen mellom skog og hei er ikke ab-
solutt, og den flyttes i dag stadig lenger vestover.

Kystfuruskogen er mer enn annen skog sterkt modifisert av
lokale forhold på voksestedet. I beskyttede lesider er trærne for-
holdsvis rettstammet i en jevnt bestokket skog med mange tette
greiner mot toppen  (figur 4).  Svai i stammen er ofte karakteris-
tisk. På utsatte og havnære partier viser trærne en tilpasning til
de rådende værforhold, der særlig vinden spiller inn. Trærne får
korte, sterkt forgreinete skjeve stammer. Greinene kan være
grove og lange slik at den tette kronen blir breiere enn treets
høyde. Toppen av treet er avflatet eller rundet, og denne sam-
mentrykte vekstformen gjør at trærne ofte ser eldre ut enn de
egentlig er.

Vestlandets ytre kyststrøk representerer noe av det mest særeg-
ne vi har i norsk (og skandinavisk) barskogsammenheng. Dette
gjelder såvel trærnes strukturelle tilpasninger til det havnære kli-
maet som flora og vegetasjon.

Flere av de kystbundne skogtypene må sees i lys av at lyngrnar-
ken har vært og delvis er påvirket av beite. Tette kratt med einer
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Figur 3
Mange stederpå ytre Vestlandet er fu-
ruskogen i spredning ut i de åpne lyng-
heiene etter at kulturpåvirkningen opp-
hørte. Fra søndre Bømlo (sone 1).
Foto: B.M.
Many places on the exposed coast of
West Norway pine woods are spread-
ing into open ung heath areas after
ceasation of cultural impact. From the
southem part of Bømlo (group 1).

Figur 4
Den havnære furuskogen er tilpas-
ningsdyktig med særegne struktur-
former, ofte karakterisert av kortvoks-
te trær med vide, kraftige kroner. Fra
Krakksfjellet (12) i ytre Sogn (sone 1).
Foto: B.M.
The ocean-near pine forest is well
adaptable to extreme conditions
which can be seen from the tree
structure often characterized by short
trunks and wide vigorous canopies.
From Krakksfjellet (12) in Sogn
(group).



(Juniperus communis) er et synlig resultat av dette. Noen steder
er eineren så fremtredende at skogene blir vanskelige å ta seg
frem i. Den inngår i forskjellige skogtyper. Kulturpåvirkningen
gjør at vegetasjonen i kystfuruskogen vil endres over tid. Mange
steder er røsslyng (Calluna vulgaris) og blåtopp  (Molinia caeru-
lea) de viktigste artene på mye av det fattige og utarmete jords-
monnet: Dette er en fuktskog-type av røsslyng-blokkebærskog
som er utbredt i heiområdene. Kystbjønnskjegg (Scirpus germa-
nicus) og klokkelyng (Erica tetralix) er karakteristiske, mens blok-
kebær  (Vaccinium uliginosum) forekommer mer sparsomt og
mangler helt i noen områder. Røsslyng-blokkebærskog av kyst-
type (Bazzanio-Pinetum) er også viktig, og det kan være vanske-
lig å trekke skillet mellom disse to utformingene. Karakterarten
storstylte (Bazzania trilobata) er vanlig, men det er særlig torv-
mosene furutorvmose (Sphagnum capillifolium) og lyngtorvmose
(S. quinquefarium) som dominerer i bunnsjiktet. Disse forekom-
mer også der det er blåbærvegetasjon, og Bazzanio-Pinetum har
gjerne et variert innhold av lyngarter. Dette samfunnet opptrer
på koller i kupert terreng og svært ofte i nordhellinger. Veldre-
nerte skråninger har blåbærskog, men denne er vanskelig å plas-
sere sosiologisk og tilhører neppe. Eu-Piceetum. Innslag av blå-
topp  (Molinia caerulea) og einstape (Pteridium aquilinum) er ka-
rakteristisk. Ikke sjelden er blåbærskogen oppblandet med mye
røsslyng, fjellkrekling (Empetrum hermaphroditurn) og tyttebær
(Vaccinium vitis-idaea) i en artsfattig furuskog. Kulturpåvirknin-
gen i mye av den oseaniske furuskogen fører til at grensen
mellom skogtypene viskes ut.

• Urterike furuskoger inneholder en rekke av de oseaniske artene .
som er karakteristisk for Vestlandets kyst- og fjordstrøk, slik som
kusymre (Primula -vulgaris), sanikel  (Sanicula europaea), skog-
grønnaks (Brachypodium sylvaticum), falkbregne  (Polystichum
aculeatum), vårmarihand (Orchis mascula) og breiflangre (Epi-
pactis hellebdrine). Kristtorn  (Ilex aquifolium) står spredt, mens
bergflette (Hedera helix) klatrer både i fjellvegger og på bakken.
En furuskog med purpurlyng  (Erica cinerea) er registrert på
Bømlo og representerer en sjelden type spesiell for ytre Vestland-
et. Den inneholder f.eks. heistarr  (Carex binervis),  heifrytle
(Luzula congesta) og fagerperikurn (Hypericum pulchrum).-Det er
en oseaniskrskog som trekker forbindelsen til furuskoger i Skott-
land (jf. Bunce & leffers 1977).

De 21 prioriterte lokalitetene i denne sonen representerer et
samlet areal på ca 55 km2. Størrelsen varierer fra 350 til 6.000
daa. I mange områder er det produktive skogarealet lite fordi
myrer, snaue heier og glissen skog på grunnlendt mark danner
en mosaikk med furuskogen. Kystseksjonen tilsvarer særlig
region 38b som omfatter ytre Hordaland og de fleste lokalitet-
ene vest i Sogn og Fjordane. På Nordvestlandet dekkes fire om-
råder av region 40a (Nordiska miniSterrådet 1984).
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,Vurdering av lokalitetene
Innenfor lyngheiregionen er det ingen store klimaforskjeller fra

, nord til sør. Sonens meget lange utstrekning går imidlertid gjen-
nom flere ulike bergartsformasjoner av vidt forskjellig geologisk
opprinnelse. Dette- gjør det nødvendig med flere typeområder
for å dekke inn mest mulig av den variasjonen som finnes i kyst-'
furuskogene.

Østsiden -av Søre Bømlo inneholder et stort sammenhengende
furuskog-distrikt som mot vest går over i åpen lynghei. Denne
grensen har nærmet seg havet bare i løpet av de siste ti-årene.
Sentralt i dette skogdistriktet ligger Sagvatnet(4) som er en
egnet typelokalitet på basisk berggrunn. Arealet på 6 km2 gjør
den til det største området i hele sonen. Det er en lavlandslokali-
tet fint avgrenset mot sjøen i øst og delvis ferskvann i sør og
vest. Grensen følger ellers rygger og høydedrag i det svært ku-
perte terrenget med høyeste nivå 131 m o.h. Dalganger med
myrer•og tjern er viktig for helheten i området. Myrvegetasjonen
er noen steder ekstremrik med store bestander av brunskjene
(Schoenus ferrugineus), breiull  (Eriophorum latifolium), nøkkesiv
(Juncus stygius) og brunmyrak (Rhynchospora fusca). Den basis-
ke berggrunnen med grønnstein-og grønnskifer danner grunnla-.
get for en generelt artsrik flora. Skogsvegetasjonen er variert og
representert med både fattige og rike utforminger. Et høyt antall
euoseaniske innslag er karakteristisk, med f.eks. purpurlyng, ku-
symre, heistarr og fagerperikum. Til tross for små høydeforskjel-
ler er det stor variasjon fra ekspOnerte koller til beskyttede lesid-
er både mht. vegetasjon og tresetting. Skogstrukturen er utpre-
get oseanisk med korte trær som har vide kroner. Mye er glissen
skog på det grunne jordsmonnet, men partier med grove furu-
stammer forekommer i skråninger. Navnet "Sagvatnet" tyder på
sterk utnyttelse av denne skogen i eldre tider, og det er mulig at
ornrådet var relativt skogløst så seint som på midten aV forrige
århundre. Fordi lokaliteten er uberørt av det moderne skogbruk,
er dette en unik anledning til å sikre et stort areal av den mest
oseaniske furuskogen vi har i Norge. På det grunnlaget er denne
svært verneverdige typelokaliteten høyt prioritert.

Spesialområdet Skogafjellet (3) ligger ved Berge lenger sør på
Bømlo. Det er et lite fjellplatå som når såvidt over 100 m o.h. og
er avgrenset av bratte lier på nord- og sørsiden. Et tverrsnitt av lo-
kaliteten fra lia og opp til platået viser en gradient gjennom skog-
typer somer meget sjeldne i landsmålestokk. Her ligger den vest-
ligste og en av de største kalkfuruskogene på Vestlandet. Mange
oseaniske arter er viktige og Setter sitt preg på vegetasjonen f.eks.
bergflette (Hedera helix) og storfrytle (Luzula sylvatica). Sørøstlige
arter spiller liten rolle, men blodstorkenebb (Geranium sangui-
neum) er karakteristisk i lysåpninger. Denne sunnhordlandstypen
av rik furuskog (jf. Brandrud & Bjørndalen 1985) er meget velut-
viklet i den sørvendte lia av Skogafjellet.furutrærne oppnår grove
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dimensjoner på den rike jordbunnen, og skogen inneholder en
del kristtorn. På platået av Skogafjellet er furutrærne små med en
utpreget kystskogstruktur. Vegetasjonen her representerer den
største og fineste utformingen av furuskog med purpurlyng (Erica
cinerea) som er registrert i barskogplanen. Mye skog av lignende
type er hogget i Sunnhordland, og Skogafjellet må sees på som
en gjenværende rest av kalkfuruskog med botaniske verneverdier
som ikke kan erstattes av andre lokaliteter. Dette høyt prioriterte
spesialområdet utfyller Sagvatnet, og sammen fanger disse to
områdene opp mye av kystfuruskogens variasjonsbredde på
basisk berggrunn i distriktet.

Supplementsområdet Rutsøya (2) prioriteres lavere enn de to
foregående. Denne intakte øya er småkupert med furuskog på
kollene og en del myr på flater og i fuktige søkk. Fattige furu- -
skogstyper dominerer, men rikere innslag av skog med urter fo-
rekommer, særlig ved det nedlagte kalkbruddet på øyas østside.
Skogen er jevnaldret og ikke særlig gammel, hovedsakelig i over-
kant av 100 år. Den representerer første tregenerasjon på gjen:
grodd lynghei. Det er hogget litt skog på bedre boniteter i nyere
tid. Disse partiene er delvis tilplantet med gran.

Rossafjellet (1) er det sørligste området i sone 1. Den ligger i
nordvestlige del av Rogaland der furuskogen står i kontakt med
lyngheiene, og mye skog har kommet opp etter gjengroing av
tidligere åpen mark. Noe er løvskog, særlig bjørk, men Også
hassel, eik og svartor forekommer. Mye av furuskogen er nyeta--

Figur 5
Mange oseaniske furuskoger er i dag
truet av skogbruk, og naturskogareal-
ene skrumper inn i takt med en økt
bygging av traktorveier. Foto: B.M.
Today many oceanic pine forests are
threatened by forestry, and the natural
forests decrease according to the scale
of construction new tractor roads.

blert, og trærne er derfor 'ikke særlig gamle, ofte mellom 90 og
120 år. Noen eldretrær som er over 200 år, er registrert på
høyere nivåer og viser at det har vært litt skog her i lengre tid. På
høydedragene har trærne buskform i et åpent lende etter som
gjengroingen med skog går langsommere her. Fjellryggene med
høyder opp til 259 m o.h. er tallrike og gjør terrenget svært
kupert.Det liggerofte tjern i senkninger mellom åsene. Gradient-
en fra beskyttede lesider til eksponerte høydedrag er stor både
mht. skogstruktur og vegetasjon. En rekke skogtyper er represen-
tert, de fleste viser preg av kulturpåvirkning med mye einer (luni--
perus communis) og blåtopp  (Molinia caerulea). Flere oseaniske
arter er viktige og setter preg på skogsvegetasjonen. En interes-
sant type er furuskog med røsslyng (Calluna vulgaris) og purpur-
lyng (Erica cinerea). Lokaliteten er vurdert som et svært vernever-
dig supplementsområde. .

Kvernavatnet (7) er vurdert som typeOmråde på sørlige del av
Huftarøy. Et større furuskogdistrikt dekker hele østsiden av øya.
Moderne skogbruk .har de siste årene gjort betydelige inngrep,
og Kvernavatnet gjenstår nå som en uberørt rest av denne na-
turskogen. Den bratte lia i vestfører opp til et kupert platå av en
rekke koller med det høyeste nivået 234 m o.h. Det er gode
vekstforhold i lia med produktiv skog av høye rette furustam-
mer. På høyere nivåer er furuskogen brutt opp av myrer og til
dels snaue heier med relativt langsom gjenvekst av furu. De
korte furustammene har en utpreget kystskogstruktur med vide
kroner og stor avstand mellom trærne. Store forskjeller i skog-
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struktur og vegetasjon langs en vertikalgradient gjør dette til et
variert og velegnet oseanisk typeområde på fattig jordbunn. Be-
tydelig einerdominans i busksjiktet vitner om gjengroing etter
langvarig kulturpåvirkning (figur 5).  Også feltsjiktet bærer sterkt
preg av beite, ofte med lite lyng og i stedet mye gress, særlig
smyle (Deschampsia flexuosa), blåtopp (Molinia caerulea) og hår-
frytle  (Luzula pilosa).

Gjøvågsfjellet (6) vurderes som et svært verneverdig supple-
mentsområde. Området har fin avgrensning til sjøen i vest og
følger herfra en gradient opp på fjellet, ca 300 m o.h. Avgrens-
ningen mot sørøst er mindre bra der påvirkningen med hogst og
dyrket mark utgjør en kile som snevrer inn lokaliteten. Fra tett
skog kan en følge gradienten mot lynghei. Den yngre skogen
har vært åpen mark tidligere, og en slik gjengroing pågår nå
særlig på høyereliggende nivåer. I området forekommer også
eldre enkelttrær som er opp til 300 år. Det er en variert skog
med utpreget kystskogstruktur. , Flere store fattigmyrer utgjør
skogløse partier, særlig på flatene i den østlige delen. Skogsve-
getasjonen er fattig med lyngdominans, særlig av røsslyng (Cal-
luna vulgaris) og blåbær (Vaccinium. myrtillus), men en del gress
vitner om kulturpåvirkning. Gjøvågsfjellet er et godt alternativ til
Kvernavatnet.

Supplementsområdet Holmedalsheia (5) har lavere verneverdi
enn de to foregående. Det ligger på sørvest-siden av Stord med
en vertikalutstrekning fra 50 - 350 m o.h. Terrenget er opprevet
og tungt fremkommelig. Lokaliteten er skogfattig, men viser stor
variasjon fra den produktive, hedre delen til åsene på høyerelig-
gende nivåer. Trærne er rettstammet og oppnår grove dimensjo-
ner i vest, men denne ha er i dag sterkt påVirket av hogst. De
eksponerte høydedragene har bare spredt tresetting med små
furutrær. En større lyngbrann har herjet her for et par ti-år tilba-
ke. Det er mye bjørk i den østlige delen av området, noe som
trolig henger sammen med gjengroing etter gamle hogster der
furuskogen ikke har klart å komme tilbake. Floraen har et osea-
nisk preg og er artsrik på den basisk'berggrunnen med gabbro
som dekker storparten av lokaliteten.

Typeområdet Øvredal  (8) ligger meget godt avgrenset mellom
fiellrygger i 300 m høYde- og strekker seg helt ut til fjorden i
sørøst. Skog av yngre preg dominerer etter at hogst og beite har
spilt en viktig rolle frem til siste del av forrige århundre. Likevel
finnes overStandere, til dels med svært grove dimensjoner som
representerer rester etter den opprinnelige furuskogen. På høye
nivåer er det relativt mye gammel skog med trær som er godt
over 300 år. En del av dette er uproduktiv mark, men gamle trær.
finnes også i lia på bedre jordbunn. Øvredal fanger opp et intakt
nedbørfelt med myrer og små elver som drenerer til vannet i
bunnen av dalen. Det er sjelden å finne så store arealer med ube-
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rørt furuskog i distriktet, og området vurderes som svært verne-
verdig.

Spesialområdet Gripakletten. (9) er en growokst furuskog som
ligger langt mot vest i Nordhordland. Det er en isolert skogfore-
komst av gammel, opprinnelig karakter i et ellers barskogfattig
distrikt. Et bergartsskille gjennom lokaliteten gir variasjon i natur-
grunnlaget og stort mangfold av habitater. Eksponerte partier
har fattig kystskogstruktur i kontrast til lier på amfibolitt der
skogen er frodig og rettstarnmet. Oseaniske ktyptogamer er
godt representert i nordvendte kløfter med nordgrense for ut-
bredelsen til småhinnemose (Plagiochila punctata). Her er ellers
flere lavarter spesielle for distriktet. Avgrensningen er gunstig
mot Storavatnet i nord der mange bukter gir området en lang
strandlinje. Hogst av nyere dato har forringet den sørlige delen
der snaUflater og plantefelt med gran nedsetter verneverdien.

Supplementsområdet Navdalsbotn (10) er en isolert liten furu-
skog i de snaue kystfjellene ved Sognesjøen. Lokalitetens havnæ-
re beliggenhet representerer en gradient fra åpen lynghei til slut-
tet furuskog. Trærne har sterkt forgreinete stammer med noe
avflatet og vide kroner som gir området kystskogstruktur. En
rekke trær er gamle og representerer rester med furuskog i et
landskap som er sterkt utnyttet. Hogst har forekommet for en
tid tilbake, men den isolerte beliggenheten har medvirket til at
en del av skogen har fått stå igjen. Lokaliteten er liten, men fint
avgrenset i en botn. Den er vurdert som meget verneverdig.

På nordøstsiden av Sula i Ytre Sogh finnes en del furuskog i det
sterkt kuperte terrenget. Den devonske konglomeraten er meget
hard, og det er nakent fjell som preger landskapet. Kollene har
brattkanter og svaberg som gir markante forskjeller fra dalgan-
ger med skog og myr til golde høydedrag. I dette opprevne ter-
renget er det avgrenset to barSkogområder: Engevik (11) og
Krakksfjellet (12). Sistnevnte er vurdert som det beste alternati-
vet. Det er en intakt dalgang omgitt av fjellrygger, og smale av-
lange tjern utfyller mye av dalbunnen med et lite nedbørfelt.
Sluttet furuskog utgjør omtrent en tredjepart av arealet. Til tross
for hi.pgster i forskjellige perioder står det igjen en furuskog av
gamle trær -med alder opp til 275 år. Dette er sjeldent i distriktet
der kraftig utnyttelse av skog og lynghei har pågått i lang tid.
Denne skogen har .derfor reliktkarakter, til dels med trær av
grove dimensjoner. Det er en av de vestligste kystfuruskogene i
Norge. Som sluttet skog blir det i hvert fall vanskelig å finne furu
lengre vest. Skogen viser en langvarig tilpasning til den ekspo-
nerte, havnære beliggenheten. For skogbruket er dette et margi
nalområde, men lokaliteten har høy naturvitenskapelig verdi.
Den er vurdert som et svært verneverdig og høyt prioritert spesi-
.alområde. Engevik-området er svært skogfattig og representerer
en mosaikk av skog i dalganger mellom fjellrygger med impedi-
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ment. Sluttet furuskog finnes knapt, og de tresatte delene utgjør
trolig mindre enn en femtepart av arealet. Myrer og tjern dekker
også en betydelig del av området. Denne stedegne naturskogen
har utpreget kystskogstruktur. I dag er det skog av yngre karak-
ter som dominerer, men enkeltstående gamle trær med grove
dimensjoner representerer rester etter den tidligere opprinnelige
furuskogen. lokaliteten er vurdert som et to-stjerners område.

Kvalstadfjellet (13) ligger på Svanøy ved innløpet til Førdefjord-
en i ytre Sunnfjord. Dette skogområdet på sørvestsiden av øya
representerer en gradient fra åpent hav til toppen av fjellplatået,
235 m o.h. Berggrunnen er næringsrik, og ulike eksponeringer
gir varierte vekstforhold. Flere artsrike skogtyper med oseanisk
preg er representert i lia, bl.a. med mye storfrytle (Luzula sylvati-
ca) og kusymre (Primula vulgaris). I tillegg er fattige furuskog-
samfunn vanlig på høydedragene. Skogstrukturen gjenspeiler
den vindutsatte beliggenheten med vide trekroner som er sterkt
forgreinet. Noen trær oppnår svært grove dimensjoner og høy
alder. Furuskogen på Kvalstadfjellet har et opprinnelig preg og
en grad av urørthet som er sjelden i distriktet. Deler av området,
særlig de øvre nivåene må ha vært skogkledt i svært lang tid.
Skogen har her reliktkarakter, stedvis med en del gadd som er
sjelden i havnære furuskoger. På lavere nivåer er skogen yngre
etter en gjengroing av tidligere åpen beitemark. Kvalstadfjellet er
et velegnet typeområde, men det er også flere spesielle og sjeld-
ne forhold ved denne furuskogen .knyttet til den næringsrike
berggrunnen og havnære beliggenheten. Botaniske verneverdier
på Svanøy er tidligere beskrevet av Fremstad & Skogen (1975).

Supplementsområdet Stavvika  (14) omfatter nordvest-vendte
lier mellom 100 og 450 m o.h. Furuskogen har en naturlig, fin
avgrensning mot fjell øverst, mens den nederste delen er relativt
mye hogstpåvirket. Det går et geologisk skille gjennom lokalitet-
en med næringsrike bergarter i nord og fattige gneiser i sør. Ver-
tikalgradienten gir stor variasjon i skogstruktur .og vegetasjon.
Eksponerte, fattige partier har kortvokste trær med vide kroner
og kystskogstruktur. I lia er skogen rettstammet med bra vekst
på den næringsrike jordbunnen. Skogen er middels gammel og
bærer Preg av lang tids utnyttelse med hogst og beite. Den
sterke kulturpåvirkningen viser tydelig igjen på vegetasjonen.
Feltsjiktet er relativt artsrikt. Området er vurdert som meget ver-
neverdig og sidestilt med  Sandvikfjellet (15). Dette er også et
artsrikt skogområde på rik berggrunn. Flere ekstremrike myrer er
floristisk interessante, bl.a. med rnyggblom (Hammarbya paludo-
sa). Lokaliteten viser et variert skogbilde med mye produktiv fu-
ruskog i liene der høye rettstammete trær oppnår ganske grove
dimensjoner. Disse partiene er påvirket av moderne skogbruk,
og en avgrensning mot flatehogst og skogsveier nedsetter yerne-
verdien. Høydedragene er mer uberørt der en velutviklet kystfu-
ruskog er karakteristisk, ofte med innslag av gamle trær etter en

tidligere tregenerasjon. Både skogstruktur og vegetasjon endres
mye over små høydeforskjeller.

Terdalsdalen (16) er et tredje supplementsornråde i det samme
distriktet øst for Florø. Dalen ligger på fattig devonsk sandstein

• og er velavgrenset av bratte fjellsider. Nederst i dalen kommer
det inn hogst og kulturskog. Furuskog dekker bare deler av.den
vide dalbunnen, og det er bjørkeskog over 270 m o.h. Dette er
resultatet av langvarig kulturpåvirkning med hogst og beite. I ve-
getasjonen inngår både gress og flere antrdpokore arter, men
mye er sannsynligvis potensiell blåbærskog. Løsmasser med mye
blokker gir gjerne en åPen skogstruktur, men også tett bestok-
ning forekommer på finere substrater. Til tross for den tidligere
bruken har denne dalen en rekke gamle overstandere med furu
som oppnår grove dimensjoner. Området er vurdert som meget
verneverdig— Mens Terdalsdalen ligger i en relativt beskyttet
botn, er  Seljestokken (17) en eksponert fjelfrygg. Dette har den
felles med Kvalstadfjellet, men berggrunnen av devonsk sand-
stein er vesentlig fattigere enn på Svanøy. Derfor utfyller disse to
områdene hverandre bra. Vegetasjonen på østsiden av Seljestok-
ken har utpreget fattig og oseanisk heikarakter. Viktige arter er
røsslyng (Calluna vulgaris), blåtopp  (Molinia caerulea), klokke-
lyng  (Erica tetralix) og heistarr (Carex binervis). Vestsiden har tør-
rere og lokalt litt rikere skog, til dels med innslag av eik, hassel
og kristtorn. Dette er en velutviklet kystfuruskog med en struktur
av vide sammentrykte furukroner. Skogen er relativt gammel til å
ligge så langt mot vest, ofte med trær som er godt over 200 år.
Furuskogen på Seljestokken er tidligere omtalt som landets vest-
ligste (Hagem 1917). Dette er en velavgrenset fjellrygg, men på-
virkningen i kanten nedsetter helhetsinntrykket. Den er under
tvil vurdert som et svært verneverdig område.

like vest for Måløy ligger den spesielle og isolerte furuskogen Ho-
levik  (18). En gunstig avgrensning følgermarkerte fjellrygger på
begge sider av den lille dalen. Et bol gfelt er planlagt ved den sør-
østlige delen av dalen og får negatv innvirkning på avgrensnin-
gen her. Lokaliteten har en gradient fra sluttet skog i beskyttede
lier og opp til vindeksponerte heier over høydegrensen for skog i
det havnære distriktet. Store endringer i vegetasjon og skogstruk-
tur over små høydeforskjeller er karakteristisk. Strukturen er ut-
preget oseanisk med korte trær og meget vide kroner med lange
greiner som kan bli ganske tykke. Trærne deler seg ofte langt
nede ved bakken og mangler dermed en hovedstamme. Dette gir
skogen et meget spesielt utseende som det ikke er observert til-
svarende av på andre lokaliteter. Grove dimensjoner med stam-
mediametrer opp til 80 cm er ikke uvanlig. Eldre trær på 160 år
viser at det har stått skog her i relativt lang tid, men mye yngre
skog har kommet opp ved redusert kulturpåvirkning. Skogsvege-
tasjonen er artsrik med en rekke euoseaniske innslag som fager-
perikum (Hypericum pulchrurn), storfrytle (Luzula sylvatica) og ku-
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symre  (Primula vulgaris).  Dette spesialområdet med intakt,
havnær og til dels growokst kystskog har svært høy botanisk ver-
neverdi.

Solavågsfjellet (21)  (figur 6)  foreslåes som typeområde i nord-
lige del av denne sonen. Lokaliteten har en sørvendt li med inn-
slag av en del varrnekjære arter. Lokaliteten er frodig og artsrik
med bl.a. breiflangre (Epipactis helleborine), ramsløk (Allium urSi-
num),  trollbær  (Actaea spicata), furuvintergrønn (Pyrola chloran-
tha) og skogmarihand (Dactylorhiza fuchsii). I samme lokalitet fo-
rekommer n nordvendt li med humid vegetasjon. Her vokser
bl.a. storstylte (Bazzania trilobata). Områ det er rik på kontraster
med skog i alle eksposisjoner og en del myr. Flere sørvendte par-
tier har til dels grov og virkesrik (kompakt) furuskog og et variert
innslag med vegetasjonssamfunn. Solavågsfjellet er derfor et
viktig typeområde innenfor nordlige del av sone 1. Av spesialom-
råder har en i denne delen to lokaliteter: Eikøya (18) og  Djup--
vikvatn (19). Begge er typiske kystfuruskoger, men førstnevnte
er noe mer variert både topografisk og vegetasjonsmessig (figur
7).  Områdene karakteriseres av fattige furuskogsamfunn, hoved-
sakelig kysttype av røsslyng-blokkebærfuruskog. Djupvikvatn har
også innslag av røsslyng-blokkebærfuruskog i de mer høyerelig-
gende nivåene. Eikøya har fragmenter med lågurtfuruskog i sør-
vendte skråninger ved siden av fremstikkende knauser bevokst
med heigråmose (Racomitrium lanuginosum). Sanikel (Sanicula
europaea) vokser i lågurtfuruskogen, mens storfrytle (Luzula syl-
vatica) også inngår i blåbærfuruskogen.

6.2 Sone 2a. Ryfylkefjordene
Sone 2a omfatter den sørligste delen av Vestlandet i et bredt
belte fra grensen mot lynghei i vest og østover til fjellheiene i
indre strøk av Ryfylke. De fleste lokalitetene i Rogaland tilhører
denne sonen som strekker seg nord til Åkrafjorden i Hordaland.
Avgrensningen svarer til underregion 37b av Vestlandets og
furuskogsregion, beskrevet som "Ryfylkets fjord- og heiområd-
er" (Nordiska ministerrådet 1984). Fjordarmene er trange med
bratte sider, utformet etter sprekkesystemer i berggrunnen..
Daler og fjorder er gjerne rettlinjet og går i den samme retning-
en der sprekkene er parallelle (jf. Andersen 1988).

Den sørlige delen av Ryfylke består av grunnfjell med granitt,
gneis og migmatitt. Nordover øker innslaget av kaledonske ber-
garter, og berggrunnen er mer kompleks sammensatt. Også her
•er det mye gneiser, men i tillegg fyllitt, glimmerskifer og kvart-
sitt.
Ryfylkets bratte fjorder og daler gir terrenget skarpe relieffer,
ofte med betydelige høydeforskjeller til omkringliggende åser og
fjell. På kart over vegetasjonsregioner er mellom- og nordboreal
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slått sammen fordi grensen er vanskelig å utfigurere (Meyer &
Skogen 1984). De undersøkte lokalitetene er hovedsakelig mel-
lomboreale furuskoger. Større furuskogdistrikter finnes i den
nordøstlige delen av Ryfylke, særlig i Suldal kommune. I den
midtre delen forekommer furuskog mer sparsomt etter som kul-
turpåvirkningen med hardt ,beite og dyrket mark er fremtreden-
de. Ved Jørpeland kommer det igjen et furuskogdistrikt som
dekker storparten av arealene nordvest for Lysefjorden og ved
deler av Høgsfjorden. Noen av Ryfylkefjordene er for bratte til at
furuskog kan etablere seg, og det er bare et par: lokaliteter som
ligger i lier med grense til fjorden. likevel er flere av lokalitetene
lavlandsområder med produktiv skog som i nyere tid er lite påvir-
ket av hogst. Terrenget her er gjerne kupert og tungt tilgjenge-
lig.

Dagens skog må sees i sammenheng med den tidligere utnyttel-
sen av tømmerressursene som fant sted i Ryfylkefjordene. Det er
kartlagt 145 vannsager som har vært i drift i en kortere eller
lengre periode frem til midten av 1600-tallet (Lillehammer
1987). Dette indikerer en hard utnyttelse av skogen over et rela-
tivt kort tidsrom. Trelasteksporten var omfattende, og hogstene
førte trolig til at det var lite barskog igjen mot slutten av det
århundre. Forholdene for gjenvekst med furu ble vanskelig der
beite og. annen kulturpåvirkning holdt markene åpne. Mye av
bjørkeskogen som i dag karakteriserer bratte vestlandslier er
sannsynligvis et resultat av gjengroing i seinere tid. Vestlandets
blandingskogsregion er i hvert fall delvis kulturbetinget, og i den
opprinnelige skogen var det nok adskillig mer furu. Dagens furu-
skog har også betydelig mindre dimensjoner enn den grove
skogen som må da dekket store deler av Ryfylke frem til tidlig på
1500-tallet. Restene etter denne urskogen sees helst sOm enkelt-
trær (overstandere) eller sjeldnere i små skogbestander sammen
med dagens herskende furugenerasjon av yngre preg.

Ryfylkefjordene er ikke lange nok til at klimaet endres vesentlig fra
ytre til indre strøk. En høy årsnedbør og relativt milde vintrer er ka-
rakteristisk for hele sonen. Floraen er derfor rik på frostømfintlige
arter som krever høy luftfuktighet (figur 8).  Derfor finnes de helst i
nordvendte kløfter og berghamrer. Hinnebregne (Hymenophyllum
wilsonii) går igjen sammen med flere moser som er sjeldne i lands-
målestokk, men forekommer lokalt rikelig i distriktet (jf. Lye 1967).
Det gjelder særlig praktdraugmose (Anastrophyllum donnianum),
purpurmose (Pleurozia purpurea) og prakttvebladmose (Scapania
ornithopodioides). Røsslyng-blokkebærfuruskog av kysttype (Baz-
zanio-Pinetum) dekker betydelige arealer og er det viktigste skog-
samfunnet i mange områder. I skogbunnen inngår mye storstylte
(Bazzania trilobata) sammen, med torvmoser. Levermosene rød-
muslingmose (Mylia taylörii), småstylte (Bazzania tricrenata), hei-
mose (Anastrepta orcadensis) kan forekomme i store mengder,
helst i bergufsene, sjeldnere i skogbunnen. Både røsslyng (Calluna
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Figur 6
Solavågsfjellet (21) er et relativt stort
typeområde med store Tokalklimatiske
variasjoner pga. forskjellige eksposisjons-
retninger. Dette gjenspeiles i høy diversi-
tet i vegetasjon og skotruktur. Bildet
er tatt nær toppen med utsikt nordover
og viser fattige nordhellinger med sterkt
humid preg (sone 1). Foto: D.S.
The locality Solavågsfjellet (21) is a rath- ,
er large type area with considerable vari-
ation in local dimate mainly on account
of differences in aspetts refiecting the
high diversity of vegetation and stand
structure. The picture is from the top of
the locality with view toward the north
and shows poor northfacing slopes with
strong humide influence (group 1).

Figur _7
Eikøya (19)  er en liten øy sør for Ha-
reidlandet med typisk kystfuruskog.
Bildet viser sørøstsiden av øya (sone 1).
Foto: D.S.
The locality Eikøya (19) is a small island
south of Hareidlandet with typical
coastal pine forest The picture shows
the southeastern aspect of the island
(group 1).



Figur  8
Noen furuskoglokaliteter i Rogaland inneholder interessante
kryptogamforekomster med oseaniske levermoser knyttet til
nordvendte berghamrer. Foto:B.M.
Some pine forests in Rogaland include interesting occurrence of
cryptogams with oceanic liverworts inhabiting north facing rock
walls.

vulgaris)og blåbær(Vaccinium myrtillus)er viktige lyngarter i for-
skjelbge skogtyper, men mange steder er også blåtopp(MOlinia ca-
erulea)svært fremtredende. Her er mye blåbærskog i liene, særlig
på bedre jordbunn der furutrærne oppnår nokså grove dimensjo-
ner. Arter tilhørende Eu-Piceetum er vanlige, som f.eks. linnea(Lin-
naea borealis),maiblom(Maianthemum bifolium)og gullris(Solida-
go virgaurea).Blåbær-skrubbærskog er også karakteristisk 'der det
kommer til skrubbær(Cornus suecica)og gjerne en del bjønnkam
(Blechnum spicant).

De 15 prioriterte lokalitetene i denne sonen representerer et
samlet areal på 45,7 km2. Størrelsen på dem varierer fra 500 til
7700 daa. Det er ikke gjort beregninger på hvor mye av dette
som er produktiv skog. En stor del av det produktive arealet er
imidlertid marginale områder for moderne skogsdrift etter som
topografien gjør flere av dem vanskelig tilgjengelige.
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Vurdering av lokalitetene
De tre typelokalitetene har arealer på henholdsvis 5,3 km2, 6,2 km2.
og 7,7 km2, og det er de største områdene innen sonen. Gitiand-
såsen (24) ligger i et distrikt som er gjennomgående dominert av
furuskog, og lokaliteten er en intakt del av denne. Avgrensningen
er meget gunstig og følger strandlinjen mot ferskvann nederst og
omkringliggende fjellrygger øverst. Innen høydeforskjellen på ca
400 m fanger dalen opp et nedbørfelt. Ulike eksposisjoner gir uvan-
lig stor variasjon i skogstruktur, vegetasjon og flora. Både fattige og
relativt rike furuskoger er godt representert. På nordvendte berg og
blokker finnes store mengder hinnebregne sammen rned oseaniske
moser. Nederst er furuskogen høyproduktiv og oppblandet med
eik, hassel og svartor. Her er spor etter hogst i nyere tid, men disse
avtar gradvis oppover i høyden. På høyere nivåer er påvirkningsgra-
den meget liten der små partier har. urskogkarakter. Gamle trær
som er mer enn 300 år forekommer, noen av dem med brannlyr.
Dette er en enestående mulighet til å sikre et stort sammenhengen-
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de areal med variert, oseanisk furuskog, til dels på høyproduktiv
mark i lavlandet. Området er derfor særdeles velegent som typelo-
kalitet for distriktet. Den er vurdert som svært verneverdig og blant
de høyest prioriterte på Sørvestlandet.

Det andre typeområdet, Langavatnet (27) utgjør et avsnitt av
nedbørfeltet til det uregulerte Jørpelandsvassdraget, men her kan
kraftutbyggingsplaner føre til nedsatt verneverdi om de blir iverk-
satt. Dette langstrakte dalføret har en avgrensning som følger
høyfjellet omkring Langavatn (439 m o.h.) og Furenesvatn (284 m
o.h.). De to vannene utfyller mesteparten av dalbunnen. Under de
bratte fjellene er det mye grovblokket ur, og furuskog utgjør bare
en del (trolig under 1/3) av dalens totalareal. Her er furuskog med
uberørte partier som viser svært lang skogkontinuitet. Tidligere
hogster har forekommet, men mye gammel furuskog er blitt stå-
ende igjen, ofte med trær som er over 400 år  (figur 9).  Deler av
området har urskogkarakter, og dette er den beste dokumenta-
sjonen på opprinnelig furuskog som er registrert i Ryfylke. En
rekke skogtyper forekommer, .fortrinnsvis med oseaniske arter
som begunstiges av høy luftfuktighet og mye nedbør. Særlig inte-
ressant er mosefloraen med store mengder praktdraugmose
(Anastrophyllum donnianum), prakttvebladmose (Scapania orni-
thopodioides) og purpurmose (Pleurozia purpurea). Langavatnet
er velegnet som typelokalitet med både typiske og sjeldne karak-
tertrekk. Den vurderes som svært verneverdig og høyt prioritert.
Gitlandsåsen og langavatnetutfyller hverandre godt.

Det tredje typeområdet, Drotningheia (32) ligger på et sterkt
kupert høydedraglenger nord i Ryfylke. Også denne inneholder et
variert utvalg av skogtyper, fortrinnsvis fattige furuskogsamfunn
som er karakteristisk for høydelaget 300-500 m o.h. Variasjonen i
skogsvegetasjonen fra de næringsrike liene til høydedrag med
fattig, grunnlendt mark er stor. Det herskende tresjiktet har en
alder på 120 - 130 år. Eldre overstandere forekommer, men det er
helst få trær da denne generasjonen antas å være hogd for lang
tid tilbake. I nyere tid har denne skogen.ligget urørt, og den van-
skelige tilgjengeligheten gjør dette til et marginalområde. Påvirk-
ningen er sterk i østkanten av lokaliteten med store hogstflater,
noe som nedsetter helhetsinntrykket: Området er vurdert som
svært verneverdig, men prioritert etter Gitlandsåsen.og Longavatn.

Spesialområde Eltravåg (22) er et lavlandsområde med marker-
te koller som når opp til 250 m o.h. Den kuperte topografien
består av bratte berghamrer og nordvendte kløfter. Store be-
stander av hinnebregne er karakteristisk sammen med velutvikle-
de oseaniske mosesamfunn med bl.a. purpurrnOse (Pleurozia
purpurea), småhinnemose (Plagiochila punctata) og fleinljå •
cranodontium denudatum). Disse mosene representerer det vik-
tigste grunnlaget for vern. I tillegg finnes rikmyrer med brunskje-
ne  (Schoenus ferrugineus). Området har en gradient fra stor-
stammet furu-eikeskog i liene til glissen furuskog på åsene.
Skogen i dette området er sterkt påvirket kanten med grense til
hogstflater, grøftet myr og plantefelt med gran.
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Figur 9
Furuskogen ved Langavatnet (27) i
Jørpelandsvassdraget er blant de mest
urskognære på Sørvestlandet (sone
2a). De gamle growokste furutrærne
har kraftige greiner. Foto: B.M.
The pine forest at the lake Langavat-
net (27) in the riverbasin of Jørpeland
is among the most virgin-like type in
the southwestern part of Norway
(group 2a). The ancient big pine trees
have vigorous branches.



Supplementsområde Foreknuten (23) ligger isolert og tungt til-
gjengelig i de bratte liene på sørvest-siden av Høgsfjorden. Dette
er derfor et marginalområde for moderne skogsdrift til tross for
partier med mye rettstammet fin, tømmerskog. Her er gradienter
.fra produktiv skog i liene og opp til glissen skog på skrinn mark i
høyereliggende nivåer. Mosefloraen er interessant med bl.a.
store mengder purpurmose som dekker bergvegger. Stubber
etter gamle hogster forekommer hyppig, men en del grov furu-
skog står igjen. Et lite bestand på høyere nivåer har urskogpreg.
Den avsides beliggenheten gir karakter av uberørt natur, men
kraftlinjen i nord gjør avgrensningen av denne delen uheldig.

Foreknuten kan sarnmenlignes med  Nordstølhei (30) som har
lignende terrengformer. Dette supplementsområdet ligger ved
Jøsenfjorden i bratte nord- og-nordvest-vendte lier. Her er både
rein furuskog og rein bjørkeskog, men også mye blandingskog
av furu og bjørk. Aldersfase er bra repesentert med opp til 175-
årige trær som oppnår store dimensjoner. Det høye bjørkeinnsla-
get er trolig innkommet etter kraftig nedhogging av en tidligere

,opprinnelig furuskog. Stubber etter de gamle hogstene er vanlig.
Vegetasjonen viser klare oseaniske trekk med store mengder
storstylte (Bazzania trilobata) og en rekke andre moser som er
karakteristiske i nordvendte lier i distriktet. Blåbær-skrubbær-
skog er også meget vanlig. Her er et rikholdig utvalg av andre
skogtyper, men de spiller en mindre fremtredende rolle. Floraen
er relativt artsrik..

Lyngstøl (29) • er et tredje supplementsområde på den andre
siden av Jøsenfjorden, altså like vest for Nordstølhei. Også her
ligger furuskogen på et nordvendt høydedrag ovenfor de bratte
fjellsidene ved fjorden på lignende måte som Foreknuten. Det har
vært stølsdrift på Lyngstøl, og mye skog har kommet opp etter at
denne opphørte for ca 120 år siden. En del eldre skog er imidler-
tid blitt stående igjen på høyere nivåer. Her er spor etter tidligere
hogster, men små bestander er mer uberørt og har urskogpreg.
Skogsvegetasjonen er til dels sterkt påvirket av den tidligere
bruken av området, ofte med mye blåtopp (Molinia caerulea) og
erler(Juniperus communis). Humide bekkekløfter med purpur-
mose(Pleurozia purpurea) og andre oseaniske levermoser er ka-
rakteristisk. Lyngstøl, Nordstølhei og Foreknuten er tre supple-
mentsområder som bør sees under ett ut i fra de mange likhets-
trekkene. De har høy verneverdi, kanskje med Nordstølhei som
det beste alternativet. -

Vallskor (34) ved Hylsfjorden er et mindre supplementsområde
enn de tre foregående og vurderes lavere. Også her er fjordsiden
meget bratt og tungt tilgjengelig der lokaliteten strekker seg fra
havnivå og opp til vel 500 m o.h. Det er hovedsakelig en bland-
ingskog av furu og bjørk, sjeldnere rein furuskog. Skogen er ikke
særlig gammel. Store dimensjonervitrierom gode vekstforhold.
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Et høyt løvtreinnslag henger sannsynligvis sammen med gjen-
roingen etter at den opprinnelige furuskogen ble awirket for
lang tid tilbake. Rester etter gamle furustubber forekommer på
steder hvor det i dag er bjørkeskog.

Øystadliane (33) ligger lenger inne i landet som det østligste om-.
rådet i sone 2a. Det oseaniske'særpreget er derfor svekket sam-
menlignet med de øvrige lokalitetene. Likevel er det mye storstyl-
te  (Bazzania trilObata) og rødmuslingmose (Mylia taylorii)  i de
nordvendte liene som rettferdiggjør en tilhørighet til denne
sonen. Myrene som dekker deler av platået øverst har et østlig
Preg med snipestarr (Carex rariflora). Skogen i området represen-
terer en fin vertikalgradient fra den lavereliggende delen med pro-
duktiv skog og opp til høydedrag med øvre grense for barskogen.

-Fra en relativt ung skog nederst øker alderen oppover i lien. På et
høyereliggende nivå finneS meget gamle furutrær som er over-
standere etter eldre generasjoner, trolig 300 - 400 år. Både skog
og vegetasjon er særlig i den sørvestlige delen påvirket av støls-
drift. Selv Om mye aV denne gamle furuskogen bare er enkelttrær
eller glissen skog på fattig mark, er dette vurdert som et verdifullt
supplement til typeområdet Drotningshei.

De fire supplementsområdene som gjenstår er lavere prioriterte
to-stjerners alternativer. Lokalitetene-er mindre enn de foregåen=
de, det størSte med et areal på 2000 daa:  Skurvedalen (26) er
en av sidedalene til Lysefjorden. Nederst er dalen sterkt kulturpå-
virket og består hovedsakelig av bjørkeskog. Furuskog dekker
bare den øvre delen, men også her er det mye bjørk. Generelt
minker løvtreinnslaget oppover i høyden parallelt med at kultur-
påvirkningen avtar. Frekvensen av gamle trær øker tilsvarende,
og det er registrert flere individer som er godt over 200 år. Skur-
vedalen ligger fint avgrenset mot høyfjellet, og en kan følge gra-
dienten fra produktiv furuskog via fjellbjørkeskog til snaufjell.

Ulvaskogvatn (25) ligger lenger vest; på oversiden av de stup--
bratte fjellsidene ved lysefjorden. I det svært kuperte terrenget er
furuskogen fragmentarisk fordelt i bratte lier. Lokaliteten er skog-
fattig med mye impedinient og grunnlendt mark på kollene. Disse,
står i kontrast til de tørre sørvendte skråningene der furuskogen
er noe oppblandet med eik. Mye av skogen er ung og har
kommet opp etter kraftig hogst, trolig på begynnelseh av dette
århundre. Eldre skog finnes bare på grunnlendt mark' der sein-
tvoksende trær er oVer 300 år. Mye av skogen er utilgjengelig og
representerer et marginalområde i skogbrukssammenheng.

Lauvåsvatn (28) ligger sørvest på øya Ombo og tilhører den vest-
lige delen av sonen. Grensen til kystseksjonen går: litt lenger ute i
fjorden, og området har fellestrekk med denne. Furuskogen har
-utpreget kystskogstruktur med strkt forgreinete trær og svai i
starrimen. Skogen står eksponert mot sør- og sørvestlige vindret-
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ninger, Enkelte trær har grove dimensjoner og vitner om gode
vekstforhold etter som de ikke er særlig gamle, hovedsakelig
yngre enn 130 år. Skogsvegetasjonen er kulturpåvirket, og mye
blåbærskog inneholder store mengder einstape (Pteridium aquili-
num)  og einer  (Juniperus communis).  I tørrere tyttebærskog
inngår påfallende mye knerot (Goodyera repens). Lokaliteten er et
supplement til områdene i Ryfylkefjordene der skogen er av en
noe annen karakter.

Supplementsområdet Asane (35) har mye av de samme terreng-
formene som Lauvåsvatn med et høydedrag omgitt av slake
skråninger. Også her er spor etter kulturpåvirkningen betydelig
med store mengder blåtopp  (Molinia caerulea) i skogsvegeta-
sjonen. I bjørkelier er smørtelg (Thelypteris.limbosperma) og ein-
stape (Pteridium aquilinum) et resultat av gjengroing av tidligere
åpen mark. Furuskogen er ikke særlig gamrdel, fortrinnsvis med
trær som er yngre enn 100 år. Dagens generasjon med furu er
trolig den første etter at området var ganske snaut frem til slut-
ten av forrige århundre. Skogen er påvirket i kanten med gren-
ser til plantefelt i den nordlige delen.

Kjølvikskorpa (31) er et interessant spesialområde ytterst i Sands-
fjorden. Denne øya på 500 daa ligger intakt uten tekniske inngrep
som hytter, kaianlegg osv. Furuskog dekker hele øya, og den
bærer preg av en beliggenhet mot sørvestlige vinder, noe som gir
den karakter av kystskog med trær som er sterkt forgreinet og -
nokså avflatet i kronen. Dette er en jevnt sluttet skog med første
generasjon furu på tidligere åpen mark. Hovedgenerasjonen er•
mellom 90 og 120 år, og det finnes knapt trær som er eldre enn
130 år. Øya må derfor ha vært snau inntil midten av forrige århun-
dre. Edle løvtrær som hassel, eik, lind og svartor forekommer, men
dette er først og fremst en fattig lavlandsskog. 'Lyngvegetasjonen
er variert i det småkuperte terrenget, hovedsakelig med blåbærfu-
ruskog og kysttype av røsslyng-blokkebær-skog. Kjølvikskorpa re-
presenterer en fin anledning til å sikre en uberørt øy med oseanisk
furuskog. Det er svært få slike igjen på Vestlandet. Rutsøya i Bømlo
kommune er mer påvirket og lavere prioritert. Topografisk er den
fredete øya Storsøy i Stord kommune en interessant sammenlig-
ning (jf. Bjørndalen & Brandrud 1989a, Vevle 1981). Skogwegeta-
sjonen er imidlertid helt forskjellig da berggrunnen der er kalkrik.

Spesialområdet Viksdalen (36) ligger i øvre del v et nord-sør-
gående dalføre som ellers er sterkt kulturpåvirket med dyrket
mark i dalbunnen og kulturskog i dalsidene. Furuskogen er
gammel med seine utviklingsstadier som viser at det har vært
skog her i lang tid. Den representerer derfor restene etter en
opprinnelig skog. I nordvest-vendte lier kan furuskogen følges
etter en gradient fra lavland til fjell. Mye er glissen, oseanisk
skog på fattig jordbunn, ofte med levermoser i bunnsjiktet Men
også grovere skog for'ekommer i bedre drenerte lier.

6.3 Sone 2b. Sunnhordland og midtre
Hardanger

Sone 2b er fortsettelsen nordover av den foregående, hvilket in-
nebærer Sunnhordland fra Åkrafjorden til midtre fjordstrøk i Har-
danger. Avgrensningen svarer til 37c av Vestlandets løv- og furu-
skogsregion, beskrevet som "Sunnhordlands fjordstrøk" (Nordis-
ka ministerrådet 1984). Noen av lokalitetene har grense til sjøen,
men for de andre er avstanden aldri større enn at en kan regne
med betydelig klimaeffeket av fjorden. For temperaturen betyr
dette milde vintrer med en januar-isoterm rundt 0 °C for laverelig-
gende nivåer. Fjorden virker regulerende . også på årsnedbøren
som i de fleste tilfeller er mindre enn 2000 mm. Lokalt er nedbør-
verdiene betydelig større der skogen ligger nær høye fjell.

Det går et bergartsskille langs Hardangerfjorden. Østsiden er et
grunnfjellsområde av granitter og gneiser samt en del andre me-
tamorfe bergarter. På vestsiden er berggrunnen kaledonsk med
sedimenter, vulkanitter og dypbergarter dannet under kambrosi-
lur-tiden. Basiske, næringsholdige bergarter dominerer og gir
gode vekstvilkår på denne siden av fjorden. Flere av lokalitetene
ligger dessuten gunstig eksponert mot sør.

Høydeforskjellen er gjerne stor der ornrådene strekker seg fra lav-
land til fjell. Noen steder kan skogen følges sammenhengende
over store vertikale avstander, noe som er verdifullt til å fange inn
variasjoner og mangfold i de vestnorske furuskogene. Det finnes
områder som kan følges fra boreonemoral til nordboreal region.
Intakte arealer med boreonemoral furuskog er sjeldne fordi det
har vært et sterkt press på dem fra det moderne skogbruk de siste
par tiårene. Hardanger-Sunnhordland distriktet har flere rike fu-
ruskoger registrert under verneplan for kalkfuruskog (Bjørndalen
& Brandrud 1989a, b). De er floristisk interessante med en rekke
arter som er karakteristiske i kystområdene og inn til midtre fjord-
strøk. Sonens østgrense går ved innergrensen til en gruppe fros-
tømfintlige oseaniske og nemorale arter som er relativt vanlige i
distriktet. Utbredelsen til bergflette (Hedera helix) sammenfaller
bra med-sonens avgrensning både mot øst og nord. En rekke
andre skogsarter er karakteristiske, som vårmarihand (Orchis mas-
cula), sanikel (Sanicula europaea), breiflangre (Epipactis hellebori-
ne), falkbregne (Polystichum aculeatum), skogfredløs (Lysimachia
nemorum), skogsvingel (Festuca altissima), storfrytle'(Luzula sylva-
tica) og flere andre. Det er helst i kalkfuruskogene disse artene
nngår i feltsjiktet. I andre typer; furuskog kandepåtreffes i bekke-
kløfter og ved bratte skrenter der jorda er næringsrik på den ba-
siske berggrunnen. Ikke sjelden kommer det også til fjellplanter
på slike habitater.

Blåbærfuruskog er kanskje den vanligste skogtypen i de veldre-
nerte liene. Mye av den tilhører Eu-Piceetum, men også blåbær-
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skrubbærskog i Corno-Betuletum er bra representert. Mye blå-
bærskog viser spor etter tidligere kulturpåvirkning med einer (.1u-
niperus communis), einstape (Pteridium aquilinum)  og blåtopp
(Molinia caerulea).I nordvendte lier er blåbærskogen ofte rik på
torvmoser i bunnsjiktet, og særlig på tuer og nedbrutte stubber
forekommer storstylte  (Bazzania trilobata)  lokalt rikelig. Dette
gjør det vanskelig å skille samfunn tilhørende Eu-Piceetum fra
Bazzanio-Pinetum. Røsslyng-blokkebærskog av kysttype (Bazzan-
io-Pinetum) er et utbredt skogsamfunn i sonen, særlig på næ-
ringsfattig jord.

Den boreonemorale regionen har ofte edelløvSkog i bratte, ra-
sutsatt lier, oftest nær fjorden. Furuskogen står gjerne på nivåer
høyere oppe i mer kupert terreng og fortrinnsvis på stabil mark.
Fordelingen av furuskog og løvskog i distriktet er også i stor grad
betinget av kulturpåvirkningen. Løvskogen står ofte nær gårde-
ne der trærne har vært utnyttet til lauving og styving gjennom
generasjoner. Furuskogen har sannsynligvis dekket større arealer
tidligere, men er blitt fortrengt av mennesket. I dag kommer f u-
ruskogen tilbake på egnete voksesteder etter som beitetrykket
har avtatt. Mange høydedrag og noe avsidesliggende lier har
hatt furuskog sammenhengende i mange hundre år. De repre-
senterer ofte rester etter den opprinnelige furuskogen på Vest-
landet. De gamle trærne er gjerne 300 - 400 år, men i disse
takte naturskogene' er aldersspredningen stor. Forekomst av,
gadd og sjeldnere læger vitner om lang skogkontinuitet i noeri
slike områder. Stubber etter eldre hogster finnes omtrent overalt
i disse skogene, også på vanskelig tilgjengelige steder selv om
frekvensen er lavere her. Nedbrutte stubber etter meget gamle
hogster kan være gjengrodde og sees bare som svake forhøynin-
ger på lyngvegetasjonen. Hogster fra dette århundre har etter-
latt stubber som i dag er godt synlige.

På tilsvarende måte som i ryfylkeskogene har det vært en sterk
utnyttelse av furuskogen i Sunnhordland-Hardanger distriktet i
tidligere tider. Frem til 1500-tallet var det sannsynligvis svært
grove urskoger med furu i de mange liene på næringsrik berg-
grunn. Det som var hogget av tømmer til da var begrenset til
lokal utnytting på gårdene. Seinere økte presset på skogen da
de første vannsagene ble tatt i bruk rundt år 1530 (Vaage
1972). Utover på 1600-tallet eksporterte dette diStriktet store
mengder oppskårne planker, særlig til Skottland. I de mest utsat-
te områdene førte dette til at skogen ble uthogget, i hvert fall
for de groveste dimensjonene.

I dag har Fusa-halvøya de største arealene med sammenhengende
furuskog. Mye av den er påvirket av traktorveier og hogst, men .
også uutnyttet skog finnes over et stort område: En opprevet topo-
grafi gjør terrenget vanskelig fremkommelig, og det trengs store in-
vesteringer i traktorveier for å drive mye av skogen som står igjen.
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De 11 prioriterte lokalitetene i denne sonen representerer et
samlet areal på ca 59 km2. Størrelsen varierer fra 500 til 17.000
daa, det siste er det klart største området i Vestlandsregionen.
Der det er mulig, er grensen trukket godt over skoggrensen for å
fange opp gradienten fra lavland til fjell. Derfor er en del skoglø-
se arealer og mye uproduktiv mark med i disse tallene. For noen
få områder 'er imidlertid andelen av produktiv skogsmark meget
høyt.

Vurdering av lokalitetene
TypeområdetØkland (37) ligger vest i sonen langt sør på
Tysnesøy. Nordvest-vendte lier representerer en gradient fra lav-
land til "fjell", ca 400 m o.h. Her er furuskog fra beskyttede lesi-
der, kløfter og gjel opp til høyderyggene. Furuskogen endres be-
tydelig fra gode vekstforhold med en grov skog nederst til tre-
satt impediment på høyere nivåer. Oppover i høyden øker sko-
gens alder, og mange trær er her godt over 200 år. Dette gir
skogen et opprinnelig preg. Et rimelig antall skogtyper er repre-
sentert. I bekkekløftene er det hinnebregne (Hymenophyllum
wilsonii) og flere oseaniske moser. lokaliteten er bra egnet som
typeområde i overgangssonen mellom ytre kyststrøk og de
midtre fjordområdene. Skogen er truet av hogst fra nordlig kant
der en traktorvei fører inn i området.

ionås(39) er blant de få lokalitetene i den sørlige delen av Vest-
landsregionen som oppnår et areal på 10 km2. Det er et høytlig-
gene mellom til nordborealt område som består av fjellrygger
med avrenning til et kompleks av av vann sentralt i lokaliteten.
lier med ulike eksponeringer gir varierte vekstforhold i det ku-
perte terrenget. Jonås er en mosaikk av skog (både bjørk og
furu), myr, vann og fjellhei. Furuskogen utgjør derfor bare en del
av totalarealet. Deler av skogen er gammel, særlig på nærings-
fattig jord der trsesettingen er glissen. Med sitt store areal har
Jonås bra typeområdefunksjon for fattig naturskog i dette høy-
delaget.

Det tredje typeområdetYddal (43) er med 17 km2 den største
barskoglokaliteten som er registrert på Vestlandet(figur 10).
Gjennom gradienten fra lavland til fjell er sørboreale, mellombo-
reale og nordboreale skogtyper representert. Mange furuskog-
samfunn forekommer, både av kravfull og nøysom karakter. Flo-
raen er artsrik'på den basiske berggrunnen, og forskjellige plante-
geografiske elementer er representert. Mange er arter knyttet til
kyst- og fjordstrøkene, men her er også fjellplanter og østlige inn-
slag. Grov, rettstammet furuskog står i liene sørvest i området,
mens høyderyggene i nordøst har glissen skog og en del impedi-
ment. I rikere skog inngår svært gamle og grove trær med barlind
(Taxus baccata). Furuskogen har vært mye utnyttet, særlig i til-
knytning til de nedlagte gårdene ved Yddal. Her finnes en
gammel vannsag, og rester etter demninger viser at selv mindre
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bekker har vært utnyttet til fløting. Men skog av mer urørt karak-
ter med gamle overstandere forekommer også. Den opprevne to,
pografien gjør området tungt tilgjengelig for moderne skogbruk.
Dette er et uvanlig stort skogsområde med kvaliteter som gjør det
særdeles velegnet som en høyt prioritert typelokalifet. Det av-
grensede arealet omfatter nedbørfeltet til Fernangervassdraget
som er vurdert høyt i verneplan IV (Odland & Fremstad 1990).

Gullbergnotten (47) er et typeområde i liene langs midtre del
av Hardangerfjorden og det østligste i sone 2b. Det er en lang
fjellrygg med tilstøtende nordvendte lier. Skogens oseaniske ka-*
rakter er særlig tydelig på bunnsjiktet som inneholder flere frost-
ømfintlige levermoser. Blåbærfuruskog står på rikere mark, mens
røsslyng-blokkebærskog av kysttype forekommer mer grunn-
lendt. Furuskogen får gradvis et mer uberørt preg oppover i
høyden, og øverst i liene er trærnes alder ofte mer enn 300 år.
Lang skogkontinuitet og stedvis urskogpreg er karakteristisk,
hvilket gjør lokaliteten interessant til skogshistorisk forsknings-
område. Lokalt gir store mengder gubbeskjegg(Alectoria sar-

mentosa)denne skogen et spesielt utseende. Nederst er furu-
skogerygrovere og ofte oppblandet med eik og svære ospetrær.
Generelt er avgrensningen uheldig der skogbruksaktiviteten har
nådd relativt langt opp i høyden. Spor etter eldre hogster er
vanlig i hele området, men likevel representerer dette området
restene etter opprinnelig furuskog som er sjelden i distriktet. Lo-
kaliteten er svært verneverdig og høyt prioritert, men den uheldi-
ge avgrensningen nedsetter helhetsinntrykket.
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Figur 10
Noe av furuskogen i Ydda1 (43) har
urskogpreg rned læger og mye gadd
(sone 2b). På Vestlandet er slike fore-
komster sjeldne og knyttet til avsides-
liggende lier og høydedrag. Foto: B.M.
Some of the pine forest in the locality
Yddal (43) has a virgin-like appearance
with dead rotting stems on the forest
floor and a lot of snags (group 2b). ln
West Norway such occurrences are
rare and therefore connectedto re-
mote slopes and hills.

Spesialområdet Linga (46) ligger på motsatt side av Hardanger-
fjorden der liene er eksponert mot sør. På den næringsrike berg-

• grunnen er vekstgrunnlaget meget gunstig. Her er mye grov
rettstammet furuskog i den lavestliggende delen. Denne tilhører
boreonernoral, og oppover i høyden kommer en suksessivt over i
sørboreal, mellomboreal og nordboreal region. En vertikalgra-
dient fra lavlancl til fjell er velutviklet. Furuskogen får et eldre
preg, på høyere nivåer, ofte r-ried trær som er rundt 250 år. Det
gode vekstgrunnlaget gir en artsrik flora, og bekkekløftene har
trolig Vestlandets største forekomst av blåveis(Hepatica nobilis).

Linga var opprinnelig et av de få områdene på Vestlandet med
relativt mye skog på høye boniteter uten hogst i nyere tid. Det
er imidlertid nylig bygget en traktorvei som har nedsatt egnethe-
ten som typeområde, og den er derfor vurdert som spesialområ-
de. Ulike eksponeringer gjør Unga og Gullbergnotten forskjelli-
ge, og begge har kvaliteter som vanskelig kan erstattes av andre
lokaliteter i Hardangerdistriktet.

Furebergsda1en (41) og  Varaldsøy (42) er to supplementsorn-
råder litt lenger ute i Hardangerfjorden. Det førstnevnte ligner
Gullbergnotten mht. høydelag og den nordlige eksposisjonen.
Mye furuskog er oppblandet med bjørk, hvilket er karakteristisk
for bratte vestlandslier. Høyderyggene har fattig furuskog som
er relativt gammel. I kløfter og berghamrer er mosefloraen ut-
preget oseanisk, og en liten bestand med hinnebregne(Hyme-
nophyllum wilsonii)kommer til på lavereliggende nivå. Lokalite-
ten bør sees i sammenheng med den planlagte Folgefonna na-



sjonalpark, og kanskje inkluderes i denne. Varaldsøy er et stort
og variert område på øyas østside. Det har grense til edelløvsko-
greservatet som når ned til fjorden. Gradienten fra edelløvskog i
den bratte lia og over i furuskog på det innenforliggende kuper-
te terrenget er interessant for å sikre et tverrsnitt av vestlands-
skogens variasjon innen ett og samme område. Furuskogen er
intakt med grovvokst, rik skog i liene og fattige skogtyper på
myrer og koller. Det er bare den sørlige delen som er undersøkt,
og det knytter seg derfor usikkerhet til verneverdien.

SpesialområdetSnilstveitøy(40) har grense til sjøen der en tørr
furuskog er oppblandet med de edle løvtrærne eik, lincl og
hassel. Vegetasjonen har lågurtpreg, bl.a. med innslag av hvit
skogfrue (Cephalanthera longifolia) og andre arter som er sjeld-
ne i distriktet. Langs en gradient oppover i høyden kommer det
til fattig furuskog på platået øverst. I den nordvestlige delen av
sonen ligger spesialområdetBjørnen (38), omtrent på grensen
til lyngheiseksjonen. Lokaliteten er en del av en halvøy med gun-
stig avgrensning til sjøen i sørvest og sørøst. En kompleks berg-
artssammensetning og ulike eksposisjoner i et kupert terreng gir
varierte vekstbetingelser. Rik furuskog ved sjøen er oppblandet
med ask, eik, hassel og lind. Ellers er det mye bergflette (Hedera
helix) og kristtorn  (Ilex aquifolium).  Denne delen av skogen er
også vurdert i kalkfuruskogundersøkelsene (Bjørndalen & Brand-
rud 1989a, b). På Bjørnåsen er furuskogen en utpreget fattig
røsslyng-blokkebærskog av kysttype. De eldste trærne som er
rundt 170 år står på fattig jord. Store variasjoner over små høy-
deforskjeller er karakteristisk i dette området som har utpreget
kystskogstruktur. Bjørnen har en meget spesiell kryptogamflora.
Både av moser og særlig lav finnes oseaniske arter som er svært
sjeldne, og flere av dem er i Norge lite kjent utenfor dette distrik-
tet av Hordaland. Mosene forekommer særlig på bergvegger,
som f.eks. kystsigd  (Dicranum scottianum) og småhinnemose
(Plagiochila punctata),  lavartene også på bark av løvtrær, som
Gniphis elegans og  Fyrenula neglecta.  Kombinasjonen variert
kystfuruskog og sjeldne kryptogamer gjør Bjørnen til et svært
verneverdig spesialområde.

Steinen(44) er et spesialområde som ligger nordvest for typelo-
kaliteten Yddal. Det er et småkupert platå .på et høydedrag med
tilstøtende bratte lier. En vanskelig tilgjengelighet og mye glissen
skog på næringsfattig jord har medvirket til at området har
igget uberørt i lang tid. Trærnes korte stammer og vide kroner
gir skogen en særegen kystskogstruktur. Skogen er eksponert
mot fjorden i sørvest. De gamle, seintvoksende trærne har en
alder rundt 250 - 300 år. Skogens opprinnelige preg er intakt
selv om hogst har forekommet i eldre tid. Dette er en bra doku-
mentasjon på urskog i distriktet. Den artsfattige fuktheivegeta-
sjonen med en rekke oseaniske innslag er karakteristisk for høy-
delaget. Gammel furuskog er ikke uvanlig på slike steder, men
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skogstrukturen er særlig fint utviklet og gjør dette til et svært
verneverdig spesialområde. SupplementsområdetAltaneset(45)
ligger også eksponert mot fjorden i sørvest. De greinrike trærne
med vide kroner har kystskogstruktur. Spredtstående trær på
grunnlendt mark er karakteristisk på den harde berggrunnen.
Området representerer en mosaikk av fattig furuskog, oseanisk
fukthei, myr og impediment. lokalt finnes små rikere partier av
grovvokst furuskog innblandet gamle eiketrær. Lokaliteten er
dermed ganske variert og representerer et naturområde som
ligger fint avgrenset mot sjøen. Lite produktiv mark og en van-
skelig tilgjengelig topografi gjør dette til et marginalområde i
skogbrukssammenheng.

4 Sone 2c. Distriktet  fra midtre
Hordaland til midtre Sogn

Denne sonen går som et belte fra midtre del av Hordaland fylke
og nordover til midtre Sogn. Avgrensningen svarer til en del av
37d av Vestlandets løv- og furuskogsregion, beskrevet som
"Sogn & Fjordanes ytre og midtre fjordstrøk" (Nordiska Minister-
rådet 1984). Berggrunnen kan grovt deles i to. Mesteparten
består overveiende av gneiser med forskjellig opprinnelse, særlig
migmatittisk gneis og båndgneis. Disse gir et .næringsfattig
grunnlag for vegetasjonen. I sørvest ligger bergensbuene som
• består av omdannede bergarter i kaledonske dekker. Disse er
sammensatt av komplekser, til dels av basisk karakter som sted-
vis gir et bedre vekstgrunnlag enn i gneisområdene.

Flere smale fjordarmer strekker seg et stykke inn i sonen, f.eks.
Samnangerfjorden, Osterfjorden og Masfjorden, og de fleste bar:
skoglokalitetene ligger nær disse fjordene. Årsnedbøren er ofte
over 3000 mm, særlig i maksimumsonen der fjordene møter høye

Fjellområder dekker store deler av sonen sør for Sognefjor-
den (Stølsheimen og Voss/Bergsdalsfjellene), og her er det bare
noen av dalførene som ligger under barskoggrensen. Sonen har
relativt lite barskog, og ofte dekker bjørkeskoger store arealer
både i lavlandet og høyere oppe mot fjellet. Mye furuskog har et
betydelig innslag av bjørk. Dette skyldes i hvert fall delvis mennes-
kelig påvirkning med hogst og beite. Her er mye furuskog av
yngre preg, særlig på nordsiden av Sognefjorden. Det har derfor
vært vanskelig å finne verneverdige barskoglokaliteter her.

Den høye årsnedbøren kombinert med næringsfattig berggrunn
har gitt mye utvasking av mineraler i jordsmonnet. Derfor er arts-
fattige skogtyper av humid karakter fremtredende.I busksjiktet
er det ofte store mengder med einer. Røsslyng-blokkebærskog
av kysttype er vanlig, o,fte medzkvantitativt viktige arter som røss-
lyng  (Calluna vulgaris), blåtopp  (Molinia caerulea) og kystbjønn-
skjegg (Scirpus germanicus). Torvmoser og oseaniske levermoser

28
(1,7, Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 httly.'iwww.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustraajoner i denne rappeoen.



nina utredning 031

er fremtredende i bunnsjiktet. Floraens oseaniske karakter når
helt øst i sonen, med f.eks. bjønnkam (Blechnum spicant), hei-
starr  (Carex binervis), klokkelyng (Erica tetralix), rome  (Nartheci-
um ossifragum) og smørtelg  (Thelypteris limbosperma). Disse
artene har lokalt en stor betydning i de forskjellige furuskogtype-
ne i dette distriktet.

De 7 prioriterte lokalitetene i denne sonen representerer et
samlet areal på 20,6 km2. Størrelsen på dem varierer fra 1100 til
5600 daa, og i barskogsammenheng er dette relativt små områ-
der. Det er typisk for sonen at furuskog ikke dekker større area-
ler, men den opprevne topografien er også årsak til dette.

Vurdering av lokalitetene
Typeområde Kleppsvatn (49) ligger bare et pår km nord for Her-
landsnesjane myrreservat på Osterøy. Det er en fjellrygg bestående
av et småkupert platå og tilstøtende lier. På høyderyggen er det
fattig furuskog i veksling med myr og fukthei. Skråningen på vest-
siden er rikere med growokst skog av til dels høye rettstammete
trær. Variasjonen etter høydelag og eksposisjon kommer godt
frem i dette området sorn altså fanger opp flere typiske trekk ved
furuskogen i distriktet. Det oseaniSke preget er markert, særlig
med arter som krever høy luftfuktighet. Her er hinnebregne (Hy-
menophyllum wilsonii) og flere vestlige levermoser i nordvendte
kløtter. Furuskogen er intakt, men stedvis påvirket av moderne
skogbruk i kanten. Her er fire ,aktuelle supplementsområder, alle
vurdert som to-stjerners forekomster.

Stamnesfjellet (51) er en fjellrygg i tilsvarende høydelag og på
samme berggrunn av gneiser som Kleppsvatn. I det meget ku-
perte terrenget er furuskogen oppbrutt av myrer, små tjern og
koller med impediment. Mye av den er gammel, men seintvoks-
ende, og trærne oppnår helst små dimensjoner.

Æsevågen (50) er en avlang åsrygg i vestlige del av denne •
sonen, nær grensen til lyngheiseksjonen. Det er en eldre, pro-
duktiv furuskog med trær som er godt over 200 år. Det utgjør en
gjenværende rest av opprinnelig furuskog i et distrikt som ellers
er sterkt utnyttet av.mennesket. Hogst, grøfting og tilplanting av
myrene gir området en uheldig avgrensning mot vest. Her er i til-
legg en kraftlinjetrase. Dette forringer verdien som skogreservat
da den smale formen på furuskogen gjør at kanteffekten blir
stor. Æsevågen kan sidestilles med supplementsornrådet lauv-
vik  (53) som også har gammel furuskog på bra jordbunn et
stykke oppe i lia. Over en relativt stor vertikalutstrekning viser
området variasjon i skogstruktur og vegetasjon. Noe av furuskog-
en er oppblandet med løvtrærne eik, hassel og svartor, særlig
nedre del der spor etter kulturpåvirkning er tydelig. Ulike ekspo-
sisjoner gir varierte vekstbetingelser, og i nordvendte bergvegger
har særlig mosefloraen et oseanisk preg med bl.a. prakttveblad-
mose (Scapania ornithopOdioides). Kraftlinjen gjennom lokalite-
ten nedsetter helhetsinntrykket i dette varierte skogområdet:

Supplementsområdet Bjørnås (48) skiller seg fra de foregående
ved å tilhøre en bedre berggrunn av basisk sammensetning.
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Figur 11
Granskogen i Modalen er den vestlig-
ste i Norge. Pionerforekomster med
spredte trær lyder på at gran  er  i
spredning opp mot fjellet (sone 2c).
Foto: B.M.
Spruce forest in the Modalen area is
the westernmost site of this . type in
Norway.. Pioneer occurrences with
scattered trees indicate that Norway
spruce is spreading and approaching
the mountain (group 2c).



Dette gir gode vekstforhold i de sørvendte liene der en rettstam-
met furuskog er delvis oppblandet med hassel.Påhøyere nivåer
er tresettingen mer spredt med en gruppevis bestokning på kol-
lene. Myrene omkring er ofte rike med innslag av arter som er
relativt sjeldne i distriktet.

SpesialområdetOtterstadstølen(52) er utvilsomt den mest in-
teressante barskoglokaliteten i denne sonen. Her ligger den vest-
ligste granskogen i Norge, og behovet for vern av denne klassis-
ke forekomsten er tidligere påpekt av Aas (1972). Granskogen
kom hit for mer enn 400 år siden (Fægri 1950a, b, se forøvrig
GIøersen 1884), muligens ved hjelp av mennesket etter som spor
fra kulturpåvirkningen .strekker seg enda lengre tilbake i tiden.
Granskogen er konsentrert til liene omkring stølen, men viser
tegn på spredning med pionerforekomster opp mot fjellet (Lang-
edal 1985)(figur 11). Det er en intakt skog med relativt gamle
trær på ca 130 år. Innslag av læger vitner om lang skogkontinui-
tet og en naturskog med et opprinnelig preg med lite spor av
hogst. I skogsvegetasjonen er både bjønnkam(Blechnum spi-
cant)og smørtelg(Thelypteris limbosperma)karakteristiske arter
som gir granskogen et oseanisk særpreg. Denne isolerte gran-
skogen er spesiell for distriktet og vurderes som et høyt prioritert
område. Lengst i sør er det tatt med noe furuskog, og granskog-
en fyller altså bare en del av det avgrensede området.

SpesialområdetSaurdal(54) i midtre Sogn representerer øst- og
sørøstvendte lier mellom 200 og 700 m o.h. Fra en sluttet furu-
skog nederst endrer skogen karakter oppover mot en mer spredt
tresetting på høyere nivåer. Dette gir en fin gradient fra lavland
til fjell. En kjerne med gammel furuskog har svære overstandere
på over 400 år som er rester etter opprinnelig skog. Furuskogen
har urskogpreg, noe som er sjeldent i distriktet, i hvert fall lenger
vestover langs Sognefjorden. I bekkekløfter er det stedvis lågurt-
skog med en relativt artsrik flora. I øvre del er skog og vegeta-
sjon påvirket av seterdriften. Saurdal fyller et distrikt av midtre
Sogn som ellers er dårlig dekket av lokaliteter.

6.5 Sone 2d. Fjordstrøkenefra
Sunnfjord til Romsdal

Sonen omfatter de midtre fjordstrøkene i Sunnfjord, Nordfjord,
Sunnmøre og Romsdal. I hovedtrekk samsvarer. den med nordli-
ge del av region 37d av Vestlandets løv- og furuskogsregion, be-
Skrevet som "Sogn & Fjordanes ytre og midtre fjordstrøk" (Nor-
diska ministerrådet 1984). Dette gjelder dog bare distriktene i
lavlandet etter som store arealer ovenfor 'skoggrensen kommer
inn under fjellregionene 35d og 35e i østlige del av sonen.

Geologisk tilhører sonen det store gneisområdet på Nordvestlandet.

Berggrunnen er i utgangspunktet fattig, med migmatittisk gneis og
båndgneis, men ofte bidrar løsmasser til å forbedre nædngsgrunnla-
get. Dette er helst lokalt, og det er sjelden morenemateriale dekker
større arealer. Impediment og grunnlendt mark er vanlig på høyde-
dragene. I devonfeltet mellom Sunnfjord og Nordflord har fjellfor-
masjonene brattkanter som gir en karakteristisk trappetopografi.
Spesielle furuskoger er registrert på små olivinforekornster.

Klimaet er utpreget oseanisk i sørvest med milde vintrer og høy
årsnedbør. På vestsiden av Alfotbreen faller det mer enn 5000
mm i året og er med dette blant de fuktigste stedene i Norge.
Det er registrert spesielle furuskoger i dette distriktet som bl.a.
inneholder interessante kryptogamer. Nedbørmengdene avtar til
mellom 1000 og 2000 mm mot nordøst i sonen. Dette indikerer
store regionale klimaforskjeller over korte avstander. Likevel be-
holder klimaet sin oseaniske karakter relativt langt innover i de
øst-vest gående fjordene i Nordfjord. Sammenligner en f.eks.
områdene ved Alfoten med Stryn lengst inne i fjorden er det
imidlertid store floristiske forskjeller bl.a. ved at de oseaniske art-
enes betydning er svekket. Mengden av f.eks. storstylte(Bazza-
nia trilobata) avtar suksessivt innover i fjordene og mangler•
lengst øst i sonen. Arter som klokkelyng(Erica tetralix)og rome
(Narthecium ossifragum)opptrer på myrene nokså langt inn i
landet Jostedalsbreen danner et plantegeografisk viktig skille
mellom Nordfjord og indre Sogn (Skogen 1980), og det faller
derfor naturlig å trekke en grense langs denne.

I de indre brenære strøkene med dype daler og bratte lier er det
hovedsakelig løvskog, og furuskog trives dårlig på det ra'Sutsatte
og ustabile jordsmonnet her. lenger vest ligger et stort og bra
furuskogdistrikt fra Breimsvatnet, omkring Utvikfjorden og ved
Hornindalsvatnet. De to klart største lokalitetene tilhører dette
distriktet, begge med arealer på over 10 km2. I Sunnfjord har
det vist seg vanskelig å finne verneverdige områder utover de
som er omtalt i ytre kyststrøk ved Florø. I den sentrale delen av
Sunnfjord, dvs, distriktet omkring Førde, er skogene sterkt påvir-
ket av det moderne skogbruk. Mye furuskog er hogget og er-
stattet av plantet gran, slik at kulturskogene er blitt godt synlige
i skogbildet i dette distriktet. Mye furuskog har et yngre preg og
representerer første tregenerasjon på tidligere åpen mark.

De 13 prioriterte lokalitetene i denne sonen representerer et
samlet areal på 53,6 km2. To av dem er som nevnt over 10.000
daa, resten mindre enn 5000 daa, det minste bare 400 daa. Det
er stort sett mellomboreale furuskoger som tilhører midlere og
høyereliggende nivåer. Gamle skoger er knyttet til slike høyde-
lag. Nordboreal er mangelfullt utviklet særlig i de ytre strøkene,
men forekommer i fjellnære områder i øst. I varme fjordlier er
sørboreal representert, fortrinnsvis ved Storfjorden og Romsdals-
fjorden.
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Vurdering av lokalitetene
Stordalen (59) er vurdert som det eneste typeområdet og har
med sine 10,4 km2 det største arealet innen sonen. Lokaliteten
består av nord- og nordøst-vendte lier fra 300 til 700 m o.h. og
viser en gradient fra sammenhengende skog til snaufjell. Dette
gir en naturlig, fin avgrensning. Furuskogen brytes opp av mange
bakkemyrer, og en spredt tresetting av enkelttrær eller treklynger
er karakteristisk, særlig på høyere nivåer. Trærne er meget
gamle, ofte over 400 år og gir en god dokumentasjon på opprin-
nelig furuskog i distriktet. Mye gadd og spredt læger indikerer
lang skogkontinuitet. De h'øyere nivåene har et klart urskogpreg,
hvilket er høyst uvanlig over store arealer som her. Samtidig
finnes et bra utvalg av skogtyper med et svakt oseanisk preg som
er representativt for de midtre fjordstrøkene i denne delen av
Vest-Norge. En uberørt natur over et såpass stort areal er en sjel-
denhet langs vestlandsfjordene, og disse kvalitetene gjør dette til
en svært verneverdig og høyt prioritert typelokalitet.

Kolebakkane (58) og  Nakkane  (60) er interessante suppl -
mentsområder. Den førstnevnte ligger på sørsiden av fjellryggen
som skiller mot Stordalen. I omtrent det samme høydelaget har
også dette området gammel furuskog av opprinnelig karakter.
Her er derfor flere likhetstrekk, men Kolebakkane er eksponert
mOt sør hvilket gir en tørrere furuskog i de bratte liene nederst.
Ellers er skogtypene nokså likt utformet på høyere nivåer der en
barskogmosaikk av myr og furuskog er karakteristisk. Også Kole-
bakkane er vurdert som svært verneverdig, men da avstanden til
typeområdet er såpass liten bør det satses mest på e-t større re-
servat i Stordalen. Nakkane ligger i dalen mellom Innvikfjorden
og Hornindalsvatnet. Arealet på 10,2 km2 er nesten ,like stort
som typeområdet. Nordvendte lier i høydelaget 200 - 800 m o.h.
gir bra variasjon innen skogstruktur og vegetasjon. Nordboreal
bjørkeskog kommer inn på høyere nivåer. Fattig furuskog i mo-
saikk med myr og fukthei dominerer den sentrale delen av områ-
det. Mange gamle overstandere viser rester etter eldre tregener-
asjoner, særlig på fattige partier. I de rikere liene er spor etter
eldre hogster vanlig, og skogen er her av yngre preg. Også Nak-
kane er velegnet som barskogreservat med det store arealet av
intakt, men fattig naturskog. Området prioriteres lavere enn ty-,
peområdet.

I vestlige del av sonen ligger spesialområdene Pyttane  (57) og
Sørdalen (91) nordvest for Alfotbreen. Ved foten av breområdet
på dette devonske fjellmassivet er årsnedbøren kanskje større
enn noe annet sted i landet. Pyttane tilhører Myklebustdalen
i;nellom Ålfoten Og Svelgen der området ligger som en botn gun-
stig avgrenset i sørvest mot bratte devonske fjellsider. I nord og
øst går det kraftlinjetraseer, og grensen er trukket slik at disse
ligger utenfor. En verneverdig myr ligger like øst for området.
Pyttane er en av de mest urskognære furuskogene som er regis-
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trert såpass langt ute mot kysten av Vestlandet. Gamle trær
finnes i hele området, men frekvensen øker innover til bunnen
av botnen. I denne delen finnes små partier der hogst kanskje
aldri har forekommet. Ellers i området sees stubber spredt, men
mye av den opprinnelige furuskogen står fremdeles intakt. Det
eldste treet som er målt, viste 380 år, men eldre individer finnes
kanskje blant trær som holder på å gå i oppløsning. Den høye-
nedbøren bidrar til økt nedbrytning og nedsatt levealder. En bar-
skogmosaikk av fattig furuskog og myr er karakteristisk for de
flatere partiene. I liene er det blåbær-skrubbærskog, ofte.med
mye bjønnkam (Blechnum spicant) og storfrytle (Luzula sylvatica)
som bidrar til å gi vegetasjonen sitt oseaniske særpreg. Store
mengder prakttvebladmose (Scapania ornithopodioides)  og
praktdraugmose  (Anastrophyllum donnianum)  finnes i de
hUmide, nordvendte berghamrene. Pyttane er en helt spesiell og
høyt prioritert lokalitet som det knytter seg en rekke botaniske
og forstlige verdier til. Den lange skogkontinuiteten gjør Pyttane
til et særdeles interessant naturdokument som bør kunne utnyt-
tes til forskjellige forskningsoppgaver.

Sørdalen ligger ca 5 km vest for Pyttane med et areal på omtrent
det halve. Det er mange fellestrekk mellom disse to områdene
hva angår natUrgrunnlag, flora og vegetasjon. Begge tilhører et
distrikt med furuskog av noenlunde samme opprinnelse og
struktur. Det spesielle er innslag av furu i langt fremskredne suk-

," sesjonsstadier som er meget sjeldent på Vestlandet i dag. De
ligger lett tilgjengelig, noe som gjør dem velegnet som ekskur-
sjonsmål. Vanligvis er de gamle furuskogene på Vestlandet mye
vanskeligere tilgjengelig enn her. Dette er blant de mest urskog-
nære furuskogene en kan finne såpass langt vest i Norge. Sørda-
len er noe fattigere og har derfor skog med noe mindre dimen-
sjoner enn Pyttane. Det blir trolig vanskelig å opprette to natur-
reservater som ligger så nærme hverandre. Likevel bør det gjen-
nomføres tiltak som skåner mest mulig av dette særegne, opp-
rinnelige furuskogdistriktet mot hogst og treslagskifte. I motsatt
fall kan uerstattelige verdier av vår naturarv gå tapt.

Frishatten (55) ligger sørvest for Ålfotbreen og er også dominert
av gammel furuskog, men det er en fattigere skog med trær av
mindre dimensjoner enn i de to foregående lokalitetene. På fjell-
ryggene er det mye grunnlendt mark, mens vekstforholdene er
noe bedre i liene. Den store årsnedbøren medvirker til at kløfter
og berghamrer er svært humide. På råhumus finnes de samme
oseaniske mosene som i Pyttane og Sørdalen.I skogbrukssam-
menheng er Frishatten et marginalområde med sin utilgjengelig-
het og fattige skog. Pyttane og Sørdalen derimot ligger mye mer
utsatt til for hogst av den relativt grove skogen. I vernesammen-
heng er Frishatten det klart dådigste alternativet av disse tre.

Vingevassdraget (56) ligger nærmere kysten som den vestlig-
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ste lokaliteten i sonen. De bratte devonske fjellformasjonene gir
en gunstig avgrensning med et intakt nedbørfelt. Furuskog
utgjør bare en del av arealet etter som ferskvann, myr, bjørke-
skog og impediment er viktige elementer i området. En eldre fu-
ruskog med 400 år gamle overstandere er karakteristisk, Men
tresettingen er glissen med trær av små dimensjoner. Sluttet fu-
ruskog finnes knapt. Floraen har en utpreget oseanisk sammen-
setning med bl.a. heistarr (Carex binervis) og hinnebregne (Hy-
menophyllum wilsoni0. Flere av myrene er rike. Vingevassdraget
er vurdert som et to-stjerners supplementsområde.

SupplementsområdetLangvassdalen(65) gir et typisk bilde på
lite påvirket kystfuruskog der også en del myr inngår. Vegetasjon-
en er overveiende meget fattig med røsslyng-blokkebærfurskog og
gråmosefuruskog. De næringsfattige forholdene viser markert dår-
ligere vekst på trærne i de høyestliggende deler. Kontrasten er stor
i forhold til blåbærfuruskog og litt lågurtfuruskog i den bratte
nordvendte lia ned mot sjøen. Interessant for lokaliteten er en
meget epifyttrik furuskog i selve Langvassdalen: Området supplerer
lokaliteter som har større innslag av rikere vegetasjon i regionen.

Andre supplementsområder er Utvikfjellet(62), Lundsfjellet
(66) og Sekken(67). Utvikfjellet er typisk oligotrof kystfuruskog
med myr og gråmose furuskog på høydedragene og noe bedre
mark med blåbærfuruskog i sadelen som går tvers igjennom lo-
kaliteten fra nord til sør lengst øst i området. Her dannes kom- -
pakte trebestand med grunnflater på 20-24 m2/haa og tette be-
stand med blåbær  (Vaccinium myrtillus). Lundsfjellet utgjør en
markert å sryg g ved munningen av Romsdalsfjorden. Loka I iteten
er representert med alle eksposisjoner med hovedvekt på nord-
øst og sørvest. Vegetasjonen er mindre humid enn ved Utvikfjel-
let. Her har en overveiende fattig vegetasjon, men noen få inn-
slag med hassel (Corylus avellana) og gråor  (Alnus incana). Fir-
blad  (Paris quadrifolia) og myske (Galium odoratum)  forekom-
mer i feltsjiktet. I toppområdet er .skogen lite påvirket og viser
svært dårlig vekst. Sekken har overveiende fattige vegetasjonsty-
per med mindre innslag av blåbærfuruskog med storfrytle og lå-
gurtfuruskog, sistnevnte som fragmentariske utforminger.
Skogen har mindre innslag med plantefelt av gran, og lokalite-
ten har en vertikalutstrekning på nærmere 300 m. Området har .
overveiende nordvestlig eksposisjon. Det er vanskelig å fremheve
noen av disse områdene spesielt, fordi de alle er noe påvirket og
er representert med de samme vegetasjonstypene.

Av spesialområder er Tjørnanakkane(61)(figur 12)og Liafjel-
let (63) begge viktige områder. Førstnevnte har lågurtfuruskog
på olivinberggrunn og er derfor floristisk interessant med serpen-
tinspesialisten brunburkne  (Asplenium adulterinum)  og blank-
burkne (A. adiantum-nigrum): Her vokser fjelltjæreblorn (Lychnis
alpina) på nesten bart fjell og serpentinvarieteter av fjellarve (Ce-

rastium alpinum  var.  nordhagenia). Lokaliteten har en sjelden
skogtype og spesiell flora. Liafjellet er interessant med en for-
holdsvis lite påvirket forekomst av kompakt grov, relativt høy-
stammet furuskog. Skogstruktur i aldersfase, bledningsfase og
en sjelden oppløsningsfase forekommer. Det vokser furu på ca
370 år i området og lokaliteten er noe av det mest urskognære
som ble funnet på Nordvestlandet. Innslag av blåbærfuruskog
og til dels røsslyng-blokkebærfuruskog preger områdets vegeta-
sjon. De bratte liene i nord-nordvest har stedvis nesten ren stor-
bregnebjørkeskog. En tørr tyttebærfuruskog og litt blåbærfuru-
skogAågurtfuruskog opptrer i en sørvendt li lengst vest i områ-
det. Her finnes også en populasjon med hassel (Cotylus avellana)
og barlind (Taxus baccata).Ansok(64) er et lite spesialområde i
den sørbareale skogsonen. Lokaliteten utgjør en bratt sørvendt
skråning med innslag av litt varmekjære arter som lundgrønnaks
(Brachypodium sylvaticum) i tørr lågurttype, breiflangre (Epipac-
tis helleborine) og sanikel (Sanicula europaea). Håssel og henge-
bjørk  (Betula pendula) går inn i busk- og tresjiktet. Grov furu
med brysthøydediameter opp i 60 cm forekommer. Ansok har
en interessant flora og skiller seg ut i forhold til resten av områ-
dene i denne sonen.

6,6 Sone 2e. Fjordstrøkene fra
Romsdal til Nord-Møre
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Sonen er en naturlig fortsettelse av 2d og omfatter en del av na-
turgeografisk region 39a, Møre- og Sør-trøndelagstypen, med
furu og bjørk som skogdannende treslag (Nordiska ministerrådet
1984). Vintrene er milde, og fjordarmene virker utjevnende på
det regionale klimaet. Sunndalsfjorden deler sonen i to nesten
like store deler. Nedbøren kommer hovedsakelig fra vest- og
nordvestlig kant. Det er mest furuskog nær kystskogsonen i nord
og sør (Moldehalvøya) og nokså lokalt ellers f.eks. nær Os. En av
de midtnorske, sørvestligste utløpere med granskog finnesi Rin-
dalen, lengst nord i sonen. Oseanisk preget vegetasjon er her
typisk. Granskogen kan mer lokalt være lite påvirket av nyere
hogstinngrep selv om det også forekommer en del aktiv skogrei-
sing og flateskogbruk i distriktet. De sørvestlige utløperne av na-
turlig gran i området er derfor plantegeografisk viktige utposter
som gradvis tilpasses et oseanisk klima. Gjennom å studere
granas seleksjon og etableringsmønstre i relasjon til topografiske

- og vegetasjonsmessige forhold har en her muligheter til å se
hvordan denne prosessen utvikler seg over tid.

Berggrunnen er overveiende fattig. Migmatittisk gneis av granit-
tisk og granodiorittisk sammensetning dominerer sonen.I det
nordøstre hjørnet kommer det inn bergarter fra Trondhjemsfeltet,
glimmerskifer, glimmergneis, grønnstein ag arnfibolitt (Sigmond
et al. 1984), og dette kan spille en viktig rolle for. granskogens
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videre ekspansjon vestover i dette området (jf. Der relativen
Standortskonstanz" i Walter & Straka 1970).

Det er mye bjørkeskog i de bratte liene ved de største fjordarm-
ene. Edelløvskog opptrer flekkvis på gunstige bergarter i nordøst
og ved Eikesdalsvatnet. Sonen har en del røsslyng-blokke-
bærfuruskog av kysttypen nær grensen til sone 1, ellers opptrer
mye fattig tresatt myr, teppemyr og  litt lav-gråmosefuruskog på
eksponerte steder nær kysten. Der en har akkumulert morene
med gunstig drenering er blåbærfuruskog vanlig. Dette skogsam-
funnet har vært sterkt utsatt for skogreisning (treslagskifte) i de
mest kystnære strøk av sonen.

Sonen har 6 lokaliteter på tilsammen 19,5 km2. Størrelsen varie-
rer mellom 600 til 8.200 daa. Det produktive skogarealet ligger
flere steder godt under halvparten av totalarealet.

Vurdering av lokalitetene
Barsteintjernet (69) og  Hisåsen (71) er to typeområder. Først-
nevnte har høyest verneverdi og viser et nedbørsfelt med mye myr
i dalbunnen. Furuskogen som hovedsakelig er en røsslyng-
blokkebærtype og blåbærtype, er lite påvirket av hogst. Frodig
storbregne- og delvis høgstaudebjørkeskog ved siden av blåbær-
bjørkeskog og småbregnebjørkeskog, inngår i de bratte liene i
områdets sørøstlige del. Smørtelg  (Thelypteris limbosperma)
utgjør deler av feltsjiktet i førstnevnte skogsamfunn. Lav vokser på
trærne, og det er funnet lokalt store forekomster med bl.a. gub-
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Figur 12
Tjørnanakkane (61) representerer en
sjelden skogtype på ultrabasisk berg-
grunn med olivin (sone 2d). Lokalitet-
en er floristisk rik, og det høye
innholdet av tungmetaller i jordsmon-
net favoriserer en del s.k. "serpentin-

..spesialiter", Foto: D.S
The locality Tjørnanakkane (61) repre-
sents a rare forest type on ultra basic
rocks with olivine (group 2d). The site
is floristically rich, and the high con-
tent of heavy metals in the soil is fa-
vourable to certain "speCialists on ser-
pentine" soils.

beskjegg (Alectoria sarmentosa). Store thallus med lungenever
(Lobaria pulmonaria) vokser også på løvtrærne i områdel Liene
ved indre Sotnakkvatnet har skog i aldersfase og oppløsningsfase
med trær opp i 200 - 400 år og brysthøydediameter på 60-70 cm:
Hisåsen ligner mer på en kystfuruskog som befinner seg i et myr-
rikt landskap (figur 13). Kysttype av røsslyng-blokkebærfuruskog
preger vegetasjonen hvor innslaget av storstylte (Bazzania trioli-
bata)opptrer særlig på nordsiden av tuer og rabber. Jevnt over er
området artsfattig med intermediær fastmattemyr der trådstarr
(Carex lasiocarpa) representerer de rikeste innslagene. På en mar-
kert ås har vegetasjonen et spesielt humid preg. I den østlige lia av
åsen er dei særlig mye blokkmark, bregner og lav. Skrukkelav.
(Platisrnatia norvegica) vokser på rogn nær toppen av åsen. Berg-
vegger har brun korallav (Sphaerophorus globosus). Denne arten
inntar også nordsiden av furustammer flere steder Det er funnet
skog i aldersfase med trær på over 200 år.

I samme sone blir  Tjørnlidalen (68) vurdert som et meget verne-
verdig supplementsområde. lokaliteten ligger i et distrikt som i
lengre tid har vært gjenstand for en omfattende skogreisning. Lo-
kaliteten er snart det eneste naturskogelementet igjen som er no-
enlunde intakt. Det er vesentlig kysttypen av røsslyng-
blokkebærfuruskog og nokså mye blåbærfuruskog som utgjør ve-
getasjonen i området ved siden av oseanisk utforming av storbreg-
nebjørkeskog og atlantisk myr med mye rome (Narthecium ossifra-
gum) og tette matter med stivtorvmose (Sphagnum compactum).
Grov nattfiol (Platanthera chlorantha)står i litt rik bjørke-skog.



Fig'ur 13
Hisåsen (71) er en kystfuruskog i et land-
skap med mye myr. Elementer med tue-
myr er karakteristisk for området Over-
siktsbilde med utsyn nordover fra
toppen av Hisåsen 180 m o.h. (sone 2e).
Foto: H.K.
The locality Hisåsen (71) is a coastal
pine forest in a landscape with many
bogs. Elements of ombrotrophic mires
with hummocks is typical for this area.
Picture with view to the north from the
top of Hisåsen 180 m a.s.l. (group 2e).

Av spesialområder peker Romundstad (73). seg ut som et viktig
område. Lokaliteten representerer en av de sørvestligste utløpere
med naturlig granskog på Nordvestlandet. Det oseaniske preget
er påfallende med en del smørtelg i liene og terrengdekkende
myr med litt furuskog på koller. Granskogen dekker liene og er
lite påvirket av hogst. Gunstige bergarter i området gir seg utslaq
i en artsrik flora med bl.a. trollbær  (Actaea spicata),  myske
(Galium odoratum)  og ormetelg  (Dryopteris filix-mas). Rikmyr-
kanter finner en i forsenkninger og forekomster med gulsildre
(Saxifraga aizoides) på grus, svaberg og ved vannkanter. Lågurt-
granskog står på sørskråninger, mens storbregnegranskog inntar
nordhellingene. Fattige konvekse partier med røsslyng-blokke-
bærgranskog er typisk. Grantrærne er cå 80 - 120 år gamle.
Krokvatnet (70) er et furuskogsområde som er lite påvirket av -
hogst  (figur 14).  Lokaliteten utgjør et høyereliggende åsparti på
Ertvågøy. Skogen er jevnt over oligotrof med røsslyng-blokke-
bærfuruskog og kysttypen av denne, Men skiller seg ut ved en
frodig blåbærfuruskog i en nordøstvendt li ned til Krokvatnet
hvor løsmassene er dypere. Lokaliteten har tildels grov furuskog i
liene og inneholder trolig hekkende havørn. Her finnes spor etter
hogst fra meget lang tid tilbake. Lokaliteten utgjør et godt av-
grenset nedbørfelt. Det er funnet skrukkelav og brun korallav.
Sammenlignet med Romundstad prioriteres Krokvatn lavere,
rtlen begge. er meget viktige spesialområder. Lavest prioriteres
Aure skogreservat (72) som er adMinistrativt fredet (jf. Børset
199). En vei går igjennom dette området. Et innslag med grov-
stammet lågurtfuruskog i sørskråningen er sterkt beitepåvirket i
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de nordlige deler. Ellers er vegetasjonen nokså oseanisk med
bl.a. storfrytle  (Luzula sylvatica) og bjønnnkam (Blechnum spi-
cant)  i blåbær-skrubbærfuruskog ved siden av oligotrof lyngfu-
ruskog og fattig-myr på toppen av åsryggen (Tverråsen).

6.7 Sone 3a. Indre strøk av Ryfylk
Hardanger  og Sogn

Mens de foregående sonene har et klima som er influert av
fuktig og vintermild havluft, er oseaniteten betydelig svekket i
indre strøk. Dette til tross for at avstandene ikke er særlig store.
Fjordarmene forgreiner seg innover i landet mellom høye fjell -
som gir regnskygger og et annerledes klima, kort karakterisert
ved lavere årsnedbør, kaldere vintrer og varmere somrer. I sone
3a går grensen mot vest langs breområdene Folgefonna og Jos-
tedalsbreen som begge danner viktige klimaskiller mellom midtre
og indre fjordstrøk. Det er dalførene i indre Sogn som har det
mest kontinentaie klimaet innen sonen med en januartemperatur
som er ca 5 eC kaldere og juliternperatur som er 2 - 3 cC varmere
enn i ytre kyststrøk. Arsnedbøren er sterkt influert av lokale (to-
pografiske) forhold, og den kommer ofte under 800 mm i de tør-
reste distriktene.

Denne forskjellen i klimaet mellom kyst og innland forårsaker en
skarp vegetasjonsgradient fra vest mot øst som omfatter både
flora med forekomst av enkeltarter, artssammensetning i de
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enkelte vegetasjonssamfunn, og fOrekomst av hele vegetasjons-
typer. Generelt avtar den oseaniske karakteren raskere i lavlan-
det enn i høyereliggende nivåer (Meyer & Skogen 1984). Det in-
nebærer at noen suboseaniske arter har en vertikalutbredelse
som stiger innover i landet. De forekommer derfor hélst på rela-
tivt høye nivåer der et stabilt snødekke gir beskyttelse mot vin-
terkulde. Dette gjelder f.eks. arter som bjønnkam (Blechnum spi-
cant),  rome  (Narthecium ossifragum) og smørtelg (Thelypteris
limbosperma) som er utbredt til de innerste fjordarmene, men
deres betydning er sterkt svekket her sammenlignet med mer
kystnære strøk.

I furuskog gjør fraværet av de kystbundne, frostømfintlige
artene vegetasjonen mer artsfattig der disse ikke kompenseres
av andre plantegeografiske elementer. De typiske barskogsarte-
ne, olavsstake (Moneses uniflora)  og furuvintergrønn (Pyrola
chlorantha), er østlige innslag som opptrer spredt i indre strøk.
En mer sentral betydning har fjellplantene, særlig i nordboreal
region der høyfjellet ligger nært furuskogen. I lyngvegetasjonen
spiller fjellkrekling  (Empetrum hermaphroditum) en kvantitativt
viktig rolle og opptar nisjer for både røsslyng (Calluna vulgaris)
og blåbær  (Vaccinium myrtillus). Greplyng  (Loiseleuria procum-
tiens),  blålyng (Phyllodoce caerulea) og sjeldnere bleikmyrklegg
(Pedicularis lapponica) kan påtreffes i furuskoger på tørr morene-
mark. Dekker av løsmasser er generelt mer vanlig og har følgelig
større betydning for furuskogen i indre strøk sammenlignet med
mer kystnære distrikter. På steder med finkornet jord og høyt

grunnvann er floraen stedvis ganske artsrik, særlig på hygrofile
fjellplanter.

Berggrunnen er hovedsakelig kaledonsk og komlekst sammen-
satt av skyvedekker og underliggende omdannede sedimenter.
Mange steder er disse basiske og gir et næringsrikt grunnlag for
vegetasjonen. Store vekslinger i berggrunnen gir generelt varier-
te vekstforhold. De kaledonske dekkene kan være svært fattige
der det ikke ligger et lag med løsmasser oppå.

Langs fjorder og daler i" indre strøk er det mye løvskog i de
bratte rasutsatte liene. Både edelløvskog med alm, lind, og gråor
er vanlig, i tillegg til mye bjørkeskog. Noe av løvskogen er gjen-
grodde marker som tid1igere har vært holdt åpen etter langvarig
kulturpåvirkning. Sannsynligvis har en del løvskog tatt over area-
ler som opprinnelig var furuskog før denne ble hogd for lang tid
tilbake. Mange steder er imidlertid liene så bratte med ustabile
jordmasser at furuskog aldri har kunnet etablere seg. På rikere
jordbunn der edelløvskogen trives har nok furuskog i lang tid
vært fortrengt til skrinnere voksesteder i lier og høyereliggende
nivåer.

Sonen er langstrakt og har furuskog på alle høydelag nesten
opp til 1000 m o.h. Med denne store vertikalgradienten er det
påkrevd å beskrive flere typeområder for å dekke hovedtrekkene
til disse skogenes store variasjonsbredde. Det er særlig i indre
Sogn en finner furuskog både i fjordlier, daler og fjellsider langt
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Figur 14
Krokvatnet (70) er en lite påvirket fu-
ruskog som samtidig utgjør et godt av-
grenset nedbørsfelt. En finner her
skog i sen optimalfase og aldersfase
(sone 2e). Foto: H.K.
The locality Krokvatnet (70) is a site of
little impact from man composing a
well-defined catchment area, and the
stand structure is in late optimal stage
and terminal stage (group 2e).



Figur 15
De gamle growokste furutrærne i Berdalen (82) har brannskader
i barken (sone 3a). På Vestlandet oppstår skogbranner hyppigst
de indre, tørre fjordstrøkene. Foto: B.M.
The ancient big pine trees in the locality of Berdalen (82) have
fire-scars in the trunks (group 3a). In West Norway forest fi'res
occur most frequently in the inner part of the drier fiord districts.

opp mot skoggrensen som ligger høyt i dette distriktet. Ikke noe
annet sted i landet kan furuskog følges sammenhengende fra
havnivå og opp til 900 - 1000 m a.h. Lokaliteter som kan vise til
en slik høydegradient, er særlig høyt prioritert i vernesammen-
heng.

Generelt blir furuskogen eldre med stigende høyde over havet.
Nederst ved fjorden er trærne i en jevnaldret skog ofte omkring
100 år, hvilket tyder på en omfattende gjengroing i løpet av
dette århuhdre. Mange fjordlier må ha vært tilnærmet skogløs
på slutten av forrige århundre. Den fjellnære furuskogen kan
derimot være svært gammel, gjerne med trær som er over 400
år. Trærne kan ha svære dimensjoner med en stammediameter
på godt over 1 m. Skogkontinuiteten er her lenger enn det som
er vanlig på Vestlandet, ofte med mye gadd og noe læger. Stub-
ber viser at eldre hogster har funnet sted nesten over alt, men
lokalt er påvirkningsgraden svært liten. Tungt tilgjengelige furus-

koger i indre Sogn er blant de mest urskognære på Vestlandet.I
mange daler har den fjellnære furuskogen i lang tid vært utnyt-
tet av seterdriften. Det er sannsynlig at trærne fysiologisk har
lengre levealder i indre strøk enn i kystområdene fordi et fuktige-
re klima i vestlettere fører til soppangrep og en raskere nedbryt-
ning. Men generelt er furuskogen i indre strøk eldre enn kystsko-
gen også •fordi dette distriktet ikke har vært utsatt for den
samme avskogningen i eldre tid.

De gamle furuskogene på indre Vestlandet viser spor etter skog-
brann(figur 15).-Dette er langt sjeldnere lenger vest der det fuk-
tige klimaet gjør at branner har vanskelig for å inntreffe. Fre-
kvensen av 'skogbrann er trolig godt korrelert til årsnedbøren
som helst bør være lavere enn 800 mm slik det er vanlig i mer
kontinentale strøk av."Norge. Det er totalt sett mange paralleller
mellom barskogen i indre fjordstrøk på Vestlandet og i dalførene
på Østlandet. En meget viktig forskjell er imidlertid fraværet av
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naturlig granskog (jf. Nedkvitne & Thomter 1953, Ve 1968).
Skjønt, det finnes mange.granforekomster på indre Vestlandet.
Med unntak av Voss er disse alltid små og består helst av mindre
tregrupper eller enkelttrær. Derfor kan furuskogen her oppta
nisjer i vegetasjon som i andre landsdeler ville vært bevokst med
granskog.

De 14 prioriterte lokalitetene i sone 3a representerer et samlet
areal på drøyt 60 km2. Størrelsen varierer svært med det største
på 13.000 daa. Flere områder er meget tungt tilgjengelige og re-
presenterer marginal- eller nullområder i skogbrukssammen-
heng. Dette bildet kan imidlertid fort .endre seg dersom det
kommer vegforbindelse langs fjordarmene i indre Sogn, f.eks.
mellom Ardal og Lærdal.

Vurdering av lokalitetene
Sandvedalen (75) er et sideavsnitt til Opovassdraget i Odda. Lo-
kaliteten er fint avgrenset og representerer en gradient oppover
fra ca 450 m o.h. til høyfjellet i kanten av Folgefonna. Furuskog-
en er stedvis mye oppblandet med bjørk, hvilket er typisk for
dette distriktet. Mengden bjørk tiltar oppover i høyden, noe som
er naturlig i denne nordboreale delen av skogen. En del bjørke-
skog er også gjengrodde marker som har vært utnyttet til beite i
forbindelse med de mange stølene. Sterk kulturpåvirkning
preger skog og vegetasjon i Sandvedalen, men likevel finnes par-
tier med meget gamle furutrær som representerer rester etter'
opprinnelig skog. Lokaliteten er marginal i skogbrukssammen-
heng og har ligget uberørt i nyere tid..Det er vurdert som et to-
stjerners område.

Supplementsområdet Bleskestad (74) ligger ved nordøstenden
av Suldalsvatnet som den eneste lokaliteten i Rogaland sorn'er
medregnet til indre strøk. Fjellheiene vestover i distriktet er for
lave til at dette området ikke influeres av en viss oseanitet, men
sammenlignet med de andre områdene i Ryfylke (sone 2a) er de
kystbundne artenes betydning sterkt svekket her. I stedet
kommer det til en del fjellplanter slik det er vanlig i nordboreal
vegetasjon på indre Vestlandet. En gradient fra furuskog via
bjørkeskog til snaufjell er representert i de nordvendte liene.
Området er variert med ulike skogtyper på de forskjellige høyde-
lagene. I lia ved det lille tjernet har furuskogen et uberørt preg
med gamle trær på 250 - 300 år. Denne delen er med sin lange
skogkontinuitet av vesentlig betydning for at lokaliteten er vur-
dert som svært verneverdig.

Spesialområdet Husedalen (76) består også av bratte lier over
omtrent den samme høydegradienten som Bleskestad, ca 200 -
700 m o.h. Dalen er nedskåret i den vestlige delen av Hardan-
gervidda. Furuskogen får et gradivs mer uberørt preg oppover i
høyden der gamle trær har en alder på over 400 år. Dette gir

37

skogen et urskogpreg som det ikke finnes tilsvarende av i denne
delen av Hardanger. Her er furuskogstyper som er sjeldne på
Vestlandet, f.eks. lavskog og tyttebærskog. Noen ospetrær
oppnår imponerende dimensjoner. Behovet for å sikre denne
svært verneverdige furuskogen i Husedalen ble allerede påpekt
av Aas (1972). I dag er i hvert fall deler av skogen truet av mo-
derne skogbruk.

Djupedalen (80) er et av de t6 typeornrådene i indre Sogn.
Denne intakte dalen ligger nedskåret i et høyfjellsplatk og inn-
befatter det uregulerte Kolarvassdraget som løper ut i den ube-
bodde delen av Aurlandsfjorden. Langs gradienten fra fjorden til
høyfjellet (ca 900 m o.h.) er dalsidene tresatt av furuskog med
uvanlig stor variasjonsrikdom (figur  -16).  Ulike eksposisjoner
fanger opp en rekke av de furuskogstypehe som er karakteristisk
for Vestlandets indre fjordstrøk. I varme lier nederst ved fjorden
er det litt lågurtskog, til dels med innslag av termofile arter. Fjell-
planter kommer til i blåbærskog på. høyere nivåer og på skred-
jord i rasmarker. I den nedre delen bærer skogstrukturen preg av
aktiviteten etter eldre hogster, mens de øvre nivåene har vært
langt mindre utnyttet. Skogen blir gradvis mindre påvirket opp-
over i høyden, og i nivået 700 - 900 m o.h. er alle aldersgupper
representert med trær som i hvert fall er opp til 420 år. Usedvan-
lig mye gadd og læger blant de grove furutrærne gir skogen et
opprinnelig preg. Spor etter brann er vanlig i den sørvendte dal-
siden. Dette er et av de få områdene på Vestlandet der det med
sikkerhet er registrert ekte urskog. I denne uutnyttete dalen har
altså furuskogen en uvanlig stor vertikalgradient som avsluttes
med urskog øverst der skogen danner en naturlig, fin overgang
til høyfjell. Dette gjør Djupedalen til det nærmest perfekte type-
området som fyller svært mange av de vernekriteriene som er ut-
redet for barskogplanen. Denne dalen må derfor regnes blant de
absolutt høyest prioriterte lokalitetene på hele Vestlandet.

Det andre typeområdet i distriktet,  Kvitingsmorki (83), ligger
ved Ardalsfjorden lenger inne i landet og er derfor noe mer kon-
tinental enn Djupedalen. Arealet på 13 km2 er betydelig større,
og det nest største området på Vestlandet. På denne store, skog-
rike lokaliteten kan en variert furuskog følges etter en vertikal-
gradient fra fjorden og opp på høyfjellet. Dette er kanskje Vest-
landets høyestliggende furuskog med spredtstående trær som
når over 1000 m o.h.  (figur 17)  (jf. Ve 1930, Skogen et al.
1985). Dette kan være grove overstandere som er restene etter
opprinnelig skog med Irær som er opp til 450 år. Stubber etter
eldre hogster forekommer i hele området, men på høyere nivåer
står fremdeles mye gammel skog igjen. Ulike eksposisjoner og
helningsvinkler gir varierte vekstforhold og et rikt utvalg av skog-
typer. En østlig art som bleikmyrklegg (Pedicularis lapponica) kan
påtreffes i den fjellnære delen av furuskogen. Seterdriften om-
kring stølene gjør at skog og vegetasjon her er mye påvirket av
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Figur 16
Furuskogen i Djupedalen (80) har ur-
skog i den øvre delen (sone 3a). Skog-
en består av trær med forskjellige di-
mensjoner og stor aldersspredning.
Det tar svært lang tid  å  utvikle en slik
bledningsfase. Foto: B.M.
The pine forest in the locality Dju-
pedalen (80)- is of a virgin type in the
upper part of the valley (group 3a).
Trees with various dimensions and
great spread in age are typical. It takes
rather long time to develop a stand
structure of such selection forest.

hogst og beite. Kvitingsmorki representerer en sjelden anledning
til å sikre et stort sammenhengende areal fra fjorden til høyfjellet
som ikke er berørt av moderne skogbruk. Disse kvalitetene gjør
denne skogen til en svært verneverdig og høyt prioritert typelok-
alitet. En mer detaljert undersøkelse av furuskogen på Kvitings-
morki er utført av Abrahamsen & Sælthun (1988).

Spesialområdet Berdalen (82) ligger like sør for Kvitingsmorki i
en fjellnær blandingskog av bjørk og furu. Her er overstandere
av svært grove dimensjoner som representerer restene etter opp-
rinnelig skog. Mye sotmerker på trær og gadder gjør lokaliteten
egnet til å studere frekvensen av skogbranner i denne tørreste
delen av Vestlandet med bare 600 mm årsnedbør. I dette nord-i
borealeområdet er vegetasjonen stedvis mye påvirket av støls-
drift.

De to supplementsområdene Mjølbotn  (78) og  Lægdo (79) er
også nordbdreale skoger der barskogen er mye oppblandet med
fjellbjørkeskog. Enkeltstående furutrær representerer meget
gamle rester av tidligere tregenerasjoner. Gjenvekst av ny skog
etter eldre hogster har gått seint i dette høydelaget der forhold-
ene for gjenvekst er marginale. I begge områdene gir overgan-
gen fra skog til snaufjell en naturlig fin avgrensning. Lægdo
ligger særlig fint til på fjellplatået ytterst i Nærøyfjorden. Mjøl-
botn er et mer variert område som prioriteres litt høyere.

Fimreiteåsen (81) ligger ytterst på halvøyen der Sognefjorden
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gjør en av sine hovedforgreininger. Det er et skogs- og myrområ-
de med mye gammel furuskog som har blitt stående igjen som.
rester etter eldre hogster. læger finnes ikke, men gadd sammen
med trær i ulike aldersgrupper gir området preg ay uberørt na-
turskog. Både skog- og myrtypene har et svakt innlandspreg
etter som oseaniske arter spiller en Ubetydelig rolle. Dette isoler-
te området har en fin avgrensning mot de bratte liene mellom
skogplatået og fjorden. Mot øst går grensen langs en stor hogst-
flate. Moderne skogbruk har her ødelagt det som for noen år til-
bake var et stort uutnyttet naturskogområde. I tillegg til skog-
bruksaktiviteten har en kraftlinjetrase nedsatt verneverdien til
Fimreiteåsen.

Vettismorki (84) er: en del av Utladalen landskapsvernområde.
Denne klassiske barskogen ligger på et platå med en meget gun-
stig avgrensning mot høyfjellet i øst. En gradient fra nordboreal
furuskog til fjellbjørkeskog og lavalpine heier er karakteristisk. Fu-
ruskogen er mye oppblandet med bjørk, dels som et resultat av
gjengroing etter gamle hogster og stølsdrift, og dels er dette na-
turlig fjellskog for høydelaget (figur 18).  Skogen er rik på gamle
overstandere som er etterlatt under de to hogstperiodene fra hen-
holdsvis begynnelsen av 1700-tallet og siste halvdel av 1800-tallet
(jf. Ve 1971, Skår 1964). Mye gadd og læger gir lokalt partier med
urskogpreg. Som det østligste området i sonen har vegetasjonen
et innlandspreg, og foruten litt bjønnkam (Blechnum spicant)
mangler oseaniske innslag helt. Vettismorki er derfor en relativt
kontinental furuskog som representerer det siste leddet i en gra-
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dient fra kyst til innland på Vestlandet. I en vurdering av vernever-
dien til dette spesialområdet inngår den alvorlige skogdøden etter
fluorskadene. Det som i utgangspunktet var et klart tre-stjerners
område er derfor vurdert til to stjerner i dag.

.Drægnismorki (87) som ligger innerst i Lustrafjorden er også et
innlandsområde, men denne representerer en vertikalgradient
mellom 200 og 800 m o.h. Det er en sommervarm li i bratt ter-
reng med sørøstlig eksposisjon. Fra en relativt påvirket skog ne-
derst endrer furuskogen karakter oppover i høyden og oppnår
grove dimensjoner i jevn bestokning. Det øverste nivået har
svære furutrær som er blant de groveste en finner på Vestlandet
i dag. Dette er et likhetstrekk med spesialområdet ,Berdalen.
Berggrunnen av fyllitt danner grunnlaget både for den grove
skogen -og en artsrik fiora. Selv om gamle stubber viser spor
etter hogst, har denne skogen likevel et opprinnelig preg i den
grad det kan forventes her hvor stølsdriften har satt sine tydelige
spor både på skog og vegetasjon. Drægnismorki er derfor vur-
dert som et svært verneverdig spesialområde som dekker et
indre.fjorddistrikt hvor det ikke finnes andre lokaliteter.

Kinsedalen (85) ligger lenger ute på Lustrafjordens østside. En
høydegradient er representert fra fjorden og opp til snaufjellet.
Liene er svært bratte og tungt fremkommelig med rasutsatte
partier og gjel som har påvirket både skog og vegetasjon. -En
ensaldret furuskog på drøyt 100 år representerer første genera-
sjon etter at denne fjordsiden må ha vært tilnærmet skogløs på

slutten av forrige århundre. Tyttebærskog er velutviklet på de
tørre veldrenerte løsmassene, og på Vestlandet er det sjelden
denne typen dekker så store arealer som her. Den artsrike flora-
en inneholder både fjellplanter og varmekjære arter. Kinsedalen
er et to-stjerners supplementsområde.

Det finnes som tidligere nevnt relativt rnange forekomster med
naturlig granskog på indre Vestlandet, men de fleste er meget
små. I Vettismorki står det noen grantrær spredt i den fjellnære
skogen. Skogateigen (86)  (figur 19)  er det mest kjente gran-
området i indre Sogn, fredet i 1914 som Norges første skogre-
servat (jf. Børset 1979). Det ligger tungt tilgjengelig 600 - 700 m
o.h. i de bratte liene på vestsiden av Lustrafjorden. Selv med et
areal på bare 50 daa er dette den største granforekomsten i
indre Sogn. En kompakt skog med relativt gamle trær på snaut
200 år samt gadd og læger i ulike nedbrytningsstadier gir et
visst urskogpreg. Dette spesialområdet har vært benyttet til
lorskning vedrørende granens historie på Vestlandet (Fægri
1950a, b, Hafsten 1985), og den antas å ha vært i området i ca
500 år. Voss er det eneste distriktet på Vestlandet der naturlig
granskog dekker større arealer (Nedkvitne & Thomter 1953). Et
granområde herfra bør derfor være med i barskogplanen. Gene-
relt er granskogen på Voss så påvirket av moderne skogbruk at
det i lavlandet er vanskelig å finne verneverdige områder.

Tjørnabrekkene (77) tilhører den litt høyereliggende (mellom-
boreale) regionen i et heiområde der granskogen frerndeles er
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Figur 17
Kvitingsmorki (83) er en stor, skogrik
lokalitet med variert furuskog som kan
følges etter en lang vertikalgradient
fra fjorden og opp på fjellet til nesten
1000 m o.h. (sone 3a). Foto: B.M.
The locality Kvitingsmorki (83) is a
large area well covered by pine forest
that can be encountered along an alti-
tudinal gradient from the fiord level
up to the mountain, almost at 1,000
m a.s.l. (group 3a).



Figur 18
I Vettismorki (84), og flere andre
fjellnære furuskoger, har stølsclrift ført
til lokal avskoging, og mange steder
gror det igjen med bjørk der det opp-
rinnelig var furu, etter at driften har
opphørt (sone 3a). Foto: B.M.
ln the Iocality Vettismorki (84) and sev-
eral other rnountain-near pine forests,
mountain dairy farming that has result-
ed in local deforestation many places.
Birch  (Betula pubescens) succeeds in
such open areas where pine formerly
occupied the site (group 3a).

intakt. Kjernen av denne granskogen er en bratt, nordvendt li fra
500 - 600 m o.h. Store flate myrer grenser til skogen både i ned-
kant og i overkant av den relativt bratte lia. Noe myrvegetasjon
bør inkluderes i området bl.a. for å gi granskogen en buffersone
og best mulig avgrensning. En sammenligning av granskogen i
Tjørnabrekkene med Otterstadstølen viser at de to områdene er
relativt ulike. Sistnevnte ligger i den langt rherhumide Modalen
som følgelig, tilhører en annen sone av Vestlandet. Forskjellen i
oseaniteten mellom disse to granskogene gjør at de to område-
ne utfyller hverandre bra. Det faller derfor naturlig å ha med
begge for å dekke mest mulig av variasjonsbredden til den vest-
norske naturlige granskogen.

6.8 Sone 3b. Indre strøk av Møre
og Romsdal

Sonen er sterkt representert med høyfjell av til dels tindeprofil
(Snota i Trollheimen, 1667 m o.h.). Barskogen ligger i dalbunner
i fjellområdene hvor det er akkumulert glasifluviale avsetninger
og kan betraktes som fjellskog i det nordboreale niyået (Dahl et

1986). Sonen omfatter vesentlig naturgeografisk region 35e,
Møretindene, litt fra 39a, Møre- og Sør-Trøndelagstypen og 34a,
som blir en vestlig utløper av barskogen nord for Dovre. Nedbør-
som regn faller sommindremengder enn lenger vest, men i den
nordre delen av sonen er påvirkningen fra kysten større enn
lenger sør. Dette har med lokale forhold å gjøre. Vegetasjonen.
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viser derfor, et suboseanisk preg i nord. Lengst sør i sone 3b
/igger skog i regnskyggen fra fjellene vestenfor, og her viser for-
holdene også svake kontinentale trekk.

Innen sonen skjærer Romsdalen seg dypt ned mot havnivå og re-:
presenterer sørboreal og mellomboreal vegetasjon. Innerst ved
Eikesdalsvatnet og ved utløpet av Sunndalen har en i tillegg bo-
reonemorale forhold. Alt dette er løvskogområder, bl.a. edelløv-
skog, mens de registrerte lokalitetene representerer nordboreal
vegetasjon.

I Surnadal har en tett opp til Trollheimen eksempler på et skog-
bruk som utnytter ressursene meget sterkt i marginale områder.
Berggrunnen er overveiende av samme fattige type som i sonen
vestenfor.

Granskog er representert med en liten lokalitet lengst sør i
sonen. Forekomsten er kanskje ikke mer enn ca 200 år gammel,
og det er ikke klarlagt hvordan den har kommet inn til området.
Furuskogen er gjennomgående fattig med en del myr. Bjørke-
skog opptrer ofte sammen med furuskog der det utvikles bedre
bonitet ved siden av å utvikle rene trebestand. Røsslyng-
blokkebærfuruskog og bærlyngtype med fjelikrekling (Empetrum
hermaphroditum) er de vanligste typene.

I denne sonen er det funnet 3 lokaliteter på tilsammen 10,4 k
Størrelsen varierer fra 100 daa til 9.300 daa.
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Vurdering av lokalitetene
Sonen har ett typeområde, Svartåmoen (90), som ligger inntil
Trollheimen. Lokaliteten utgjør en relativt vid furuskogdal ved
sørenden av Gråsjømagasinet. Myr med suboseaniske arter som
klokkelyng(Erica tetralty) og rome (Narthecium ossifragum)er
typisk. Mye skrubbær(Cornussuecica) vokser lokalt. Her er et
stort innslag med myr og morener i et dødisgroplandskap hvor
en har tyttebærfuruskog med fjellkrekling.(Empetrum herma-

phroditum) og litt blålyng (Phyllodoce caerulea).I Svartåmoen
finner en lisider med røsslyng-blokkebærfuruskog og flatere par-
tier med litt blåbærbjørkeskog og gråorskog. Sistnevnte er sterkt
beitepåvirket. Lokaliteten bærer tydelige spor etter hogst. Det er
funnet furu på over 200 år i eji bledningsfase, men også andre
utviklingsfaser er representert.

Som spesialområder har vi  Vermadalen (89) og  Månaseter (88).
Begge er svært verneverdige og ligger ved munningen av Verma-
dalen, nokså nær hverandre. Førstnevnte utgjør en subkontinen-
tal type med fattig tyttebær-kreklingfuruskog med en del tytte-
bær (Vacciniumvitis-idaea),foruten en del fattig soligen myr. Inn-
slaget av impediment er stort. Lokaliteten har en forekomst av ur-
velav(Letharia vulpina)som trolig er den vestligste på det Eurosi-
birske kontinentet. Det er funnet furu på ca 500 år og med en
brysthøydediameter opp i mot 1 m. Denne lokaliteten er prioritert
foran Månaseter som utgjør en liten forekomst med gran av uviss
opprinnelse. Plangran er en forgreiningstype som går igjen i om-
rådet. Her er vesentlig blåbær-kreklingbjørkeskog, småbregne-
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Figur  19
Skogateigen (86) ved Lustrafjorden er
et lite granområde som ble fredet i
1914 som Norges første skogreservat
(sone 3a).
Foto: B. M.
The locality Skogateigen (86) at Lus-
trafjorden is a small spruce site which
was protected in 1914 as the first fo-
restry reserve in Norway (group 3a).

bjørkeskog isprengt gran i øvre deler og mer kompakt småbreg-
negranskog og mager lågurtgranskog i de mer optimale partiene.
Grantrærne oppnår en diameter i brysthøyde på ca 1 m og en
alder på 150 år. Lokaliteten kan være en plantegeografisk interes-
sant utpost med "naturlig granskog" på Nordvestlandet.
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7 Oversikt over de høyest
prioriterte  barskogs-
lokalitetene
altemativer

Her gis kun en oversikt over de høyest prioriterte områdene, de
fleste merket P i egen rubrikk (se vedlegg 2).  Enkelte av disse
kan i praksis vise seg vanskelige å verne, og der det finnes alter-
nativer, er dette angitt for hvert enkelt område. Som regel er
disse alternativeneklart dårligereog dekker bare delvis egenska-
pene til det høyest prioriterte området. I mange tilfeller trengs
flere alternative områder for å kunne erstatte de viktigste kvalite-
tene i det orbrådet som er høyest prioritert. Dette er likevel ikke
til hinder for at et høyt prioritert område også kan opptre som et
alternativt område.

SONE,1

Typeområder

Sonens lange utstrekning med variert geologi gjør at det kreves
flere typeområder for å dekke variasjonsbredden til våre mest
oseaniske furuskoger. Sagvatnet (4) er et svært velegnet type-
område for den sørlige delen på basisk berggrunn. Kvalstad-
fjellet  (13) tilhører den midtre del av sonen med en havnær,
growokst og til dels gammel furuskog som er sjeldent i distrik-
tet.  Solavågsfjellet (21) nord i sonen er et variert område rik på
kontraster med skog i alle eksposisjoner.

Alternative områder:
Kvernavatnet (7) ligger på fattig berggrunn og prioriteres etter
Sagvatnet, men er likevel et svært bra område. Øvredal (8) vur-
deres som et velavgrenset, men noe mindre oseanisk alternativ.

Supplementsområder

Gjøvågsfjellet (6) ligner Kvernavatnet og viser en gradient fra
åpen lynghei til sluttet furuskog.  Engevik (11) er en ekstrem
kystfuruskog i mosaikk med golde heier. Lokaliteten tilhører det
samme skogkomplekset som spesialområdet Krakksfjellet i
Solund.

Alternative områder: .
I sone 1 er det en rekke alternative områder som er klart dårlige-
re. Rossafjellet (1), Rutsøya (2), Holmedalsheiene (5), Stavvika
(14), Sandvikfjellet (15) og Terdalsdalen (16).
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Spesialområder

SONE 2a
Typeområder

Supplementsområder

Spesialområder
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Drotninghei (32) er eneste alternativ i sonen .
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Skogafjellet (3) og  Krakksfjellet (12) er de to beste spesialom-
rådene i sone 1. Førstnevnte har den vestligste kalk-furuskogen i
landet. Mange oseaniske arter setter sitt preg på vegetasjonen,
og en av de viktigste er purpurlyng(Erica cinerea).Krakksfjellet er
større ebn foregående og utgjør en av de vestligste kystfurusko-
gene med sluttet karakter..Høy alder på de grovvokste trærne gir
inntrykk av at lokaliteten har vært relativt lite utnyttet tidligere.
Holevik (18) er en meget spesiell furuskog med strukturell tilpas-
ning til det eksponerte, havnære klimaet på Nordvestlandet.

Alternative områder:
Av alternative områder vil en særlig nevne Seljestokken (17) som
tidligere er beskrevet som den vestligste furuskogen i landet.
Både Eikøya (19) og Djupvikvatn (20) prioriteres lavere.

Gitlandsåsen (24) og  Langavatnet (27) er to store lokaliteter
som i grove trekk fanger opp de naturgeografiske forhold innen
denne sonen. Områdene utfyller hverandre, men Gitlandsåsen er
det mest skogrike og varierte av dem. Særlig Langavatnet har
partier med urskognær furuskog. Oseaniske mosesamfunn er ka-
rakteristisk i begge områdene.

• Foreknuten (23) er et tungt tilgjengelig område med partier som
har grove dimensjoner og urskogpreg. lokaliteten kan sammenlig-
nes med  Lyngstøl (29) og  Nordstølhei (30). Disse tre har flere
likhetstrekk, og den sistnevnte er antagelig det beste alternativet.

Alternative områder:
Av alternative områder er Øystadliane (33) høyest prioritert.
Dette området er noe mindre oseanisk enn de foran nevnte. De
"resterende områdene har lavere verneverdi, slik som Ulvaskog-
vatn (25), Skurvedalen (26), Lauvåsvatn (28), Vallskor (34) og
Asane (35).

Kjølvikskorpa (31) er en intakt øy uten tekniske inngrep med
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en oseanisk furuskog som prioriteres høyest-av spesialområdene.

Alternative områder:
Viksdalen (36) er et fattig område, men har gammel skog i seine
utviklingsstadier. Eltravåg (22) har oseaniske mosesamfunn, men
furuskogen som er oppblandet med eik, er mye påvirket av hogst
i kantene.

SONE 2b
Typeområder

Yddal  (43) er et velegnet typeornråde og med 17 km2 det stør-
ste som er registrert på Vestlandet. Sammen med  Gullbergnot-
ten (47) som er stedvis urskogpreget, dekkes hovedtrekkene av
skogstraktene innen de rnidtre fjordstrøkene.

Alternative områder:
Økland (37) og Jonås (39) dekker tilsammen furuskog fra lavland til
fjell. Førstnevnte er et særlig bra alternativ med til dels growokst fu-
ruskog i lavlandet. Jonås er mer fattig, men har et stort areal på nær-
mere 10 km2. Lokaliteten har en del gamle, men spredtstående trær.

Supplementsområder

Furebergsdalen (41) minner mye om Gullbergnotten (47) ved å
fange opp tilsvarende høydelag og eksposisjon, men jevnt over
er skogen yngre. Varaldsøy (42) ligger inn til et edelløvskogres-
ervat og fanger opp hele vegetasjonsgradienten som er typisk
for Vestlandet. Begge er forholdsvis høyt prioritert.

Alternativt område:
Altaneset (45) er et klart dårligere alternativ enn de ovenfor
nevnte. Det har lite produktiv mark og er tungt tilgjengelig, men
fint avgrenset.

Spesialområder

Linga  (46) er et stort interessant spesialområde i midtre
Hardanger. Den lange gradienten fra lavland til fjell fanger opp
en rekke skogtyper på rik berggrunn. Området inneholder blå-
veisbestander som trolig er Vestlandets største.

Alternative områder:
Bjørnen (38) og den urskogpregete Steinen (44) betraktes som
alternative områder. Førstnevnte som ligger i overgangen til
lyngheiseksjonen, er en internasjonalt kjent kryptogamlokalitet.
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.SONE 2c

Typeområde

Kleppsvatn (49) er det eneste typeområdet i denne sonen. lo-
kaliteten fanger opp flere typiske trekk ved furuskogen i distrik-
tet, og ligger like nord for Herlandsnesjane myrreservat.

Alternative områder:
Det finnes ingen alternativer.

Supplementsområder

Samtlige supplementsområder har regional verneverdi, men
ingen peker seg klart ut som det beste. Bjørnås (48) og  Lauvik
(53) prioriteres likevel først. Sistnevnte har en stor vertikalgra-
dient som spenner over tre skogsoner.

Alternative områder:
Æsevågen (50) og Stamnesfjellet (51) er alternative områder.

Spesialområder

Otterstadstølen (52) vurderes her som et svært interessant
område med bl.a. den vestligSte granskogen i Norge.

Alternativt område:
Saurdal (54) har furuskog med urskogpreg og dekker opp
midtre Sogn som ellers er dårlig representert i verneplanen.

SONE 2d
Typeområde

Stordalen (59) er med sine 10 km2 et stort og svært velegnet
typeområde i denne sonen. Her er store urskognære partier.

Alternative områder:
Det finnes ingen alternativer.

Supplementsområder

Kolebakkane (58) og  Nakkane  (60) er interessante supple-
mentsområder. Sistnevnte er å foretrekke pga. av lengre avstand
til typeområdet.
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Langvassdalen (65) er et dårligere alternativ.

Spesialområder

Tre svært høyt prioriterte spesialområder dekker opp forskjellige
distrikter med furuskog i nordre del av Sogn og Fjordane og
Møre og Romsdal. Lengst i sør ligger  Pyttane (57) som har inn-
slag av den mest urskognære furuskogen som er registrert så
langt ut mot kysten på Vestlandet. Tjørnanakkane (61) og Lia-
fjellet (63) er begge viktige spesialområder som komplemente-
rer hverandre. Førstnevnte er floristisk rik med lågurtfuruskog på
olivin. Liafjellet har kompakt grov furuskog med innslag av bar-
lind og har stedvis urskogkarakter med sjelden utviklingsfase.

Alternative områder.
Den urskognære Sørdalen (91) kan til en viss grad erstatte Pytta-
ne. Det er ellers registrert to spesialområder, Frishatten (55) og
Ansok (64), som er klart dårligere.

SONE 2e
Typeområde

Barsteintjernet (69) er det beste typeområdet. Intakt nedbørs
felt og variert vegetasjon preger området som også er lite påvir-
ket av hogst.

Alternativt område:
Hisåsen (71) er et klart dårligere alternativ. Denne lokaliteten har
mer preg av kystfuruskog.

Supplementsområde

Tjørnlidalen (68) representerer opprinnelig kystfuruskog på god
mark og er en relikt etter at landskapet er sterkt forandret pga.
skogreising.

Alternative områder:
Det finnes ingen alternative områder.

Spesialområde

Romundstad (73) er et viktig spesialområde; fordi det represen-
terer en av de sørvestligste utpostene med naturlig granskog på
Nordvestlandet. Området er plantegeografisk interessant og

klima kan studeres.

SONE 3a

Typeområder

Alternativt Område:
Sandvedalen (75) er et klart dårligere alternativ.

Supplementsområder

Spesialområder
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Alternative områder: viktig som referanseområde der granas tilpasning til et oseanisk

Alternative områder:
Krokvatnet (70) er en oligotrof furuskog og ikke noe godt alter-
nativ til Romundstad (73). Lokaliteten er likevel ut fra sin spesiel-
le karakter viktig i reservatplanen. Aure skogreservat- (72) er et
lite område, men har en rikere flora. Denne lokaliteten er likevel
et dårligere alternativ pga. en vei som deler området i to.

Djupedalen (80) og  Kvitingsmorki (83) er begge svært høyt
prioriterte typeområder i denne sonen. Førstnevnte ligger ned-
skåret i et høyfjellsplatå som en del av det uregulerte Kolarvass-
draget. Her er stor variasjonsrikdom og relativt store arealer med
den mest urskognære furuskogen som er registrert på Vestland-
et. Kvitingsmorki ligger lenger inne i landet ved Årdalsfjorden og
har et noe mer "kontinentalt" preg. Det er kanskje Vestlandets
høyestliggende furuskog med stor variasjon, men er noe hogst-.
påvirket fra lang tid tilbake.

Begge områdene har furuskog med en lang sammenhengende
gradient fra lavland til fjell.

Bleskestad (74) ligger lengst sør i denne sonen, har innslag av
nordboreal vegetasjon og utgjør en viktig lokalitet i indre del av Ro-
galand. Furuskog av uberørt karakter er vesentlig for vurderingen
av verneverdien. Mjølbotn  (78) har nordboreal furuskogvegeta-
sjon med innslag av fjellbjørkeskog.

Alternative områder:
• Lægdo (79) vurderes som et bra alternativ til Mjølbotn. Kinseda-
len (85) har en en lang vertikalgradient med tyttebærskog av lig-
nende type som finnes i Kvitingsmorki.

Husedalen (76) er en viktig lokalitet nær Hardangervidda nasjo-
nalpark og burde vært inkludert i denne. Urskogpreget er påfal-
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lende i de øvre deler, og det er ikke funnet tilsvarende i denne delen
av Hardanger, også fordi at en her har furuskogtyper som er sjeld-
ne for Vestlandet. Tjørnabrekkene (77) på Voss er en mellombo-
real lokalitet fra Vestlandets største grandistrikt. Skogateigen (86)
skogreservat er en isolert granforekomst av stor plantegeografisk
betydning. Innerst i Lustrafjorden ligger  Drægnismorki (87) på
fylitt i en sørøstlig eksposisjon med stor vertikalgradient. Grove di-
mensjoner på furutrærne er typisk. Sammen gir disse lokalitetene
et godt bilde av variasjonené i denne sonen.

Alternative områder:
Berdalen (82) og den klassiske Vettismorki (84) har begge. grov-
vokst, gammel skog som er alternativer til Drægnismorki.

SONE 3b
Typeområde

Svartåmoen (90) representerer et typisk utsnitt av en subosean-
isk furuskog.

Alternative områder:
Det finnes ingen alternativer.

Spesialområde

Vermadalen  (89) er et furuskogsområde med kontinentale
trekk i denne sonen. Forekomsten av ulvelav (Letharia vulpina)
og innslag av svært gamle trær gjør lokaliteten til et viktig
spesialområde.

Alternative områder:
Månaseter (88) er et dårfigere alternativ. Det knytter seg dessuten
en viss uklarhet om granskogens opprinnelse. Nedslitte brakker
og forsøpling etter vassdragsregulering av Verma, mellom denne
lokaliteten og foregående, gjør det lite aktuelt å foreslå en sam-
menslåing av begge forekomstene til ett verneforslag.
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8 Sammendrag
I Vest-Norge begynte arbeidet med landsplanen for vern av bar-
skog 11986.

Under inventeringsarbeidet ble skogbruksmyndighetene tidlig invi-
tert til et samarbeide om å finne frem til barskogområder som
burde undersøkes. Gjennom et felles rundskriv fra Landbruksdep-
artementet og Miljøverndepartementet ble skogbruksmyndighete-
ne pålagt å bistå naturvernmyndighetene i arbeidet med vernepla-
nen. I tillegg til regionrapporter vil grunnlagsmaterialet bli nedfelt i
fylkesvise rapporter. I hvert område blir vegetasjonstyper, skog-
struktur og flora beskrevet mer inngående.

I  tabell 1  er detgitt en oversikt over fredet barskog i regionen,
og  figur 1  viser hvor stor andel Vest-Norge har av barskog som
er fredet som naturreservat og som administrativt skogreservat i
prosent av det produktive barskogarealet i Vest-Norge. Samme
figur viser også hvor mye barskog som er vernet i prosent av det
produktive skogarealet for hele landet. I tillegg viser figuren to
alternativer på den nasjonale målsettingen med verneplanen. En
oversikt over produktivt bartredomined skogareal og inventert
totalareal og produktivt skogareal er vist i  tabell 2.

Sammenhengen mellom forekomsten av arter fra de undersøkte
lokalitetene, inndelt etter floraelementer, er vist etter hvor vanli-
ge artene .er i forhold til sonene, se vedlegg 1.

I denne regionrapporten har de fylkesvise inventeringene av lo-
kaliteter blitt sammenstilt og vurdert innenfor forholdsvis ensart-
ede soner med noenlunde de samme forhold for å avgrense del-
områder. Etter som det er en markert klimagradient fra vest mot
øst i regionen, går grenselinjene mellom sonene stort sette paral-
lelt med kysten. Arter og vegetasjonstyper med en utbredelse
som kan korreleres til klima, er tillagt særskilt betydning for
denne inndelingen (se vedlegg 1).

I  vedlegg 2  er alle de høyt prioriterte lokalitetene ordnet etter
soner, og i  figur 2  er områdene plassert geografisk.

I denne rapporten er ialt 91 av de mest verneverdige barskogslok-
alitetene vurdert og prioritert i forhold til hverandre. De utgjør et
totalareal på 322 km2 hvorav 116 km2 regnes som et faglig for-
svarlig minimurri for Vest-Norge. En har skjønnsmessig anslått det
produktive skogarealet til å være gjennomsnittlig 60% av totala-
realet, resten er impediment uten sammenhengende skog pga
myr og blottlagt berggrunn.

9 Summary
In 1986 the work with the conservation plan started in West
Norway. In the course of the inventory the forestry authorities
were early invited to cooperate to find forest sites (localities) that
should be investigated. In a circular from the Ministry of Agricul-
ture and the Ministry of Environment the forestry administra-
tions in every county were instructed to assist the nature conser-
vation authorities in the work with the conservation Plan.

In addition to regional reports, the basic information gathered
will be presented in reports for each county where every locality
will get a thorough description with respect to vegetation types,
stand structure and flora.

In  Table 1  there is given a survey of conserved coniferous forest
in the region of West Norway, and  Figure 1 shows how much
of West Norway .that has coniferous forest within nature re-
serves and areas conserved by voluntary agreement. In addition,
this figure shows the level of the two national aims with respect
to this conservation. plan. A survey of productive land with coni-
ferous trees and total area respectively, productive forest area in-
ventoried, is given in  Table 2.

The occurrence of plant species in the sites classified as flora ele-
ments, is shown according to how common the species is in re-
lation to the number of forest sites inventoried within each
group, see Appendix 1.

In this report the site inventories carried out by counties have
been assembled and evaluated within relatively homogenous
groups with quite similar conditions to distinguish subgroups.
Since it is a marked gradient in climate from the west to the east
in the region of West Norway, the limits between the groups ap-
pear in a parallell manner along the coastline. Species and vege-
tation types with distribution correlated to climate is emphasized
in such a division (see Appendix 1).

In  Appendix 2  all localities of high conservation interest are
ranked within groups, and in  Figure 2  the localities are plotted
by geographical distribution.

In the report 91 of the most conservation worthy sites of conifer-
ous forest are evaluated and given priority in relation to each
other. The area investigated constitutes a total of 322 km2
where 116 km2 are considered as a scientific minimum area in
West Norway. The amount of productive forest with coniferous
dominance is subjectively assessed to 60% of this total area.
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11 Vedlegg

Vedlegg 1
Oversikt over arter som tilhører ulike plantegeografiskeelementer og hvordan de fordeler seg på soner.

Tegnforklaring:
Arten forekommer (+). på bare en lokalitet i regionen

+ på mer enn en, men færre enn 1/3 av lokalitetene i sonen
++ på mer enn 1/3, men færre enn 2/3 av lokalitetene i sonen

+++ på mer enn 2/3 av lokalitetene i sonen

Sone
2b 2c 2d 3b
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Skogsalat (Mycelis muralis)
Skogkarse (Cardamine flexuosa

Sør-sørøstlige arter

Snau vaniljerot (Monotropa hypophegea)
Blodstorkenebb (Geranium sanguineum)
Myggblom (Harnmarbya paludosa)
Brunskjene (Schoenus ferrugineus)

Østlige arter

Kantkonvall (Polygonatum odoratum)
Blåveis (Hepatica nobilis)
Filtkonglys (Verbascum thapsus)
Skogflatbelg (Lathyrus sylvestris)
Kransmynte (Satureja vulgaris)
Vårerteknapp (Lathyrus vernus)
Trollhegg (Frangula alnus)
Krossved (Viburnum opulus)
Hengebjørk (Betula pendula)
Prikkperikum (Hypericum perforatum
Bergmynte (Origanum vulgare)
Karve (Carum carvi)
Gjeldkarve (Pimpinella saxifraga)
Sølvmure (Potentilla argentea)
Stavklokke (Campanula cervicaria)
Humle (Humulus lupulus)
Sibirbjønnkjeks (Heracleum sibiricurr)
Bakkemynte (Satureja acinos)
Rødflangre (Epipactis atrorubens)
Hvitbergknapp (Sedum album)
Tjæreblom (Lychnis viscaria)
Gulmaure (Galium verum)
Rødknapp (Knautia arvensis)
Maigull (Chrysosplenium alternifolium )

Sone
2b 2c 2d

(+)
++

Blystarr (Carex livida)
Nøkkesiv (Juncus stygius)
Myskemaure (Gahum triflorum)
Stor myrfiol (Viola epipsila)
Skavgras (Equisetum hyemale)
Skogjamne (Diphasium complanatum)
Moskusurt (Adoxa moschatellina)
Knerot (Goodyera repens)
Korallrot (Corallorhiza trifida)

S1
(11 Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http: 1www.nina.no
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3b

(+) (+)
(+)



Olavsstake (Moneses uniflora)
Hvitsoleie (Ranunculus platanifolius)
Furuvintergrønn (Pyrola chlorantha)
Svelta (Scirpus hudsonianus)
Tyrihjelm (Aconitum septentrionale)

Fjellarter

(+) (+) (+)
(+)
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Moselyng (Cassiope hypnoides)
Fjellnøkleblom (Primula scandinavica)
Dvergbjørk (Betula nana)
Rypebær (Arctostaphylos alpinus)
Svarttopp (Bartsia alpina)
Fjelltimotei (Phleum alpinum)
Blålyng (Phyllodoce caerulea)
Sølwier (Salix glauca)
Grønnvier (S. phylicifolia)
Gulsildre (Saxifraga aizoides)
Setergråurt (Gnaphalium norvegicum)
Turt (Cicerbita alpina)
Fjelltistel (Saussurea alpina)
Fjellfrøstjerne (Thalictrum alpinum)
Setermjølke (Epilobium hornemannii)

+++

(+)

++

+++

+ +

(+)

Harerug (Polygonum viviparum)
Stivstarr (Carex bigelowii) (+) +
Bjønnbrodd (Tofieldia pusilla) (+)
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Vedlegg 2

Høyt prioriterte barskoglokaliteter i Vest-Norge

Verne-
Prioritet
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Naturgeogr. Område- Verne- Høyeste
region klassifika*in verdi prioritet

37c Type
38b Spes.
37c - Type
37c Spes.
37c Supp.
37c Supp.
37c Type
37d Spes.
37d Supp.
37c Spes.
37c Type

37d Supp.
37d •Type
38b Supp.
37c1 Supp.
37d, Spes.
37d Supp.
37d Spes.

37d Spes.
37d Supp.
37d Spes.
37d Spes.
37f Supp.
37f Type
37f Supp.
37f Spes.
37f Supp.
37f Spes.
37f Spes.
37f Supp.
37f Supp.
37f Supp.

39a Supp.
39a Type
39a Spes.
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Fylke Naturgeografisk Lokalitet Totalareal Vegetasjons-
region (daa) region

Sone  2b
Hordaland 37 Økland 4.200 SB-MB/NB
Hordaland 38 Bjørnen 500 BN-SB
Hordaland 39 Jonås 9.700 MB/NB
Hordaland 40 Snilstveitøy 1.200 BN-SB
Hordaland 41 Furebergsdalen 3.600 MB-NB
Hordaland 42 Varaldsøy 6.200 SB-MB/NB
Hordaland 43 Yddal 17.000 SB-MB-NB
Hordaland 44 Steinen 1.300 MB/NB
Hordaland 45 Altaneset 3.100 BN

;  Hordaland 46 Linga 3.800 BN-SB-MB-NB
Hordaland 47 Gullbergnotten 6.100 SB-MB/NB

Sone  2c
Hordaland 48 Bjørnås 1.900 MB/NB
Hordaland 49 Kleppsvatn 3.600 MB/NB
Hordaland 50 Æsevågen 1.100 SB
Hordaland 51 Stamnesfjellet 3.200 MB/NB
Hordaland 52 Otterstadstølen 5.600 MB/NB
Hordaland 53 lauvvik 2.000 .  SB-MB/NB
Sogn og Fjordane 54 Saurdal 3.200 SB-MB/NB

Sone  2d
Sogn og Fjordane 55 Frishatten 2.700 MB/NB
Sogn og Fjordane 56 Vingevassdraget 5.000 MB/NB
Sogn og Fjordane 91 Sørdalen 1.800 MB/NB
Sogn og Fjordane 57 Pyttane 3.500 MB/NB
Sogn og Fjordane 58  . Kolebakkane 4.400 MB/NB
Sogn og Fjordane 59 Stordalen 10.400 MB-NB
Sogn og Fjordane 60 Nakkane 10.200 MB-NB
Møre og Romsdal 61 Tjørnanakkane 2.500 SB-MB/NB
Møre og Romsdal 62 Utvikfjellet 3.400 SB-MB/NB
Møre og Romsdal 63 Liafjellet 2.000 BN-SB-MB
Møre og Romsdal 64 Ansok 400 SB
Møre og Romsdal 65 langvassdalen 3.000 SB-MB/NB
Møre og Romsdal 66 Lundsfjellet 1.000 SB
Møre og Romsdal 67 Sekken 3.300 SB-MB/NB

Sone  2e
Møre og Romsdal 68 Tjørnlidalen 1.100 MB-NB
Møre og Romsdal 69 Barsteintjernet 8.200 MB-NB
Møre og Romsdal 70 Krokvatnet 2.400 MB-NB



Verne- Høyeste
verdi prioritet
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Fylke Naturgeografisk Lokalitet Totalareal Vegetasjons- Naturgeogr. Område-
region (daa) region region klassifikasjon

Møre og Romsdal 71 Hisåsen 2.700 SB 39a Type
Møre og Romsdal 72 Aure skogreserv. 600 SB-MB-NB 39a Spes.
Møre og Romsdal 73 Romundstad 4.500 SB-MB 34a Spes.

Sone 3a
Rogaland 74 Bleskestad 2.900 MB-NB 37a Supp.
Hordaland 75 Sandvedalen 6.100 MB/NB 37b Type
Hördaland 76 Husedalen 1.900 MB/NB 37b Spes.
Hordaland 77 Tjørnabrekkene 1.600 MB/NB 37d Spes.
Hordaland 78 Mjølbotn 3.200 NB 35c Supp.
Sogn og Fjordane 79 Lægdo 3.100 NB 35c Supp.
Sogn og Fjordane 80 Djupedalen- 5.200 SB-MB-NB 37e Type
Sogn og Fjordane 81 Fimreiteåsen 4.200 MB/NB 37e Supp.
Sogn og Fjordane 82 Berdalen 1.700 NB 37e Spes.
Sogn og Fjordane 83 Kvitingsmorki 13.000 SB-MB-NB 37e Type
Sogn og Fjordane 84 Vettismorki 9.600 NB '35d Spes.
Sogn og Fjordane 85 Kinsedalen 4.100 SB-MB/NB 37e Supp.
Sogn og Fjordane 86 Skogateigen 50 MB 37e Spes.
Sogn og Fjordane 87 Drægnismorki 3.600 .SB-MB-NB 37e Spes.

Sone 3b
Møre og Romsdal 88 Månaseter 100 NB 35e Spes.
Møre og Romsdal 89 Vermadalen 1.000 NB 35e Spes.
Møre og Romsdal 90 Svartåmoen 9.300 NB 35e Type
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Vedlegg 3
Kart over områder
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Skogafjellet, Bømlo, Hordaland - sone 1
Kart M711: 1114 II

Sagvatnet, Bømlo, Hordaland - sone 1
Kart M711: 1114 II
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Holmedalsheiene, Stord, Hordaland - sone 1
Kart M711: 11141
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11. Engevik, Solund, Sogn og Fjordane - sone
Kart M711: 1117 III

.131
Skorpeknoppen

12. Krakksfjellet, Solund, Sogn  og Fjordane - sone 1
Kart M711: 1117 III
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17. Sel jestokken, Flora, Sogn og Fjordane - sone 1
Kart M711: 1118 III
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18. Holevik, Vågsøy, Sogn og Fjordane - sone 1
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21. Solavågsfjellet, Ålesund, Møre og Romsdal - sone 1
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24. Gitlandsåsen, Forsand, Strand, Rogaland - sone 2a,
Kart M711: 12121
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25. Ulvaskogvatn, Forsand, Strand, Rogaland - sone 2a
Kart M711: 1212 I

26. Skurvedalen, Forsand, Rogaland - sone 2a
Kart M711: 1313 III
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27.  Langavatnet, Forsand, Hjelmeland, Rogaland  -  sone 2a
Kart M711: 1213 II, 1313 III
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28 Lauvåsvatn, Finnøy, Rogaland sone 2a
Kart M711: 1213 II
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29. Lyngstøl, Hjelmeland, Suldal, Rogaland sone 2a
Kart M711: 1313 IV
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30. Nordstølhei, Hjelmeland, Rogaland - sone 2a
Kart M711: 1313 IV
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• 31. Kjølvikskorpa, Suldal, Rogaland - sone 2a
Kart M711: 1213 I
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32 Drotninghei, Suldal, Rogaland - sone 2a
Kart M711: 1313 IV
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33. Øystadliane, Suldal, Rogaland, -  sone.2a
Kart M711: 1313 I/II, 1314 II/III
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Vallskor, Suldal, Rogaland - sone 2a
Kart M711: 1314 III
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35. Åsane, Sauda, Rogaland sone 2a
Kart M711: 1314 III

76

0 i  2

NIPtsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http:
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, flgurer, illusuasjoner i denne rappefun

nina utredning031.



nina utredning 031

36. Viksdalen, Ølen, Hordaland - sone 2a
Kart M711: 1214 III
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37. Økland, Tysnes, Hordaland - sone 2b
Kart M711: 1214 IV
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38. Bjørnen, Os, Hordaland sone 2b
Kart M711: 1115 II
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39. Jonås, Kvinnherad, Hordaland - sone -2b
Kart M711: 1214 I/IV
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40. Snilstveitøy, Kvinnherad, Hordaland - sone 2b
Kart M711: 1214 I

41. Furebergsdalen, Kvinnherad, Hordaland -- sone 2b
Kart M71I: 1215 II
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42. Varaldsøy, Kvinnherad Hordaland - sone 2b
Kart M711: 121511
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43. Yddal, Fusa, Kvam, Hordaland - sone 2b
Kart M711: 1215  II/III
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44. Steinen, Fusa, Hordaland - sone 2b
Kart M711: 1215 III
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45. Altaneset, Fusa, Hordaland - sone 2b
Kart M711: 1215 III/IV
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46. Linga, Kvam, Hordaland - sone 2b
Kart M711: 1215 I
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47. Gullbergnotten, Jondal, Hordaland sone 2b
Kart M711: 1315 IV
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48. Bjørnås, Samnanger, Hordaland - sone 2c
Kart M711: 1215 IV
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49. Kleppsvatn, Osterøy, Hordaland - sone 2c
Kart M711: 1216 III
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50. Æsevågen, Lindås, Hordaland - sone 2c
Kart M711: 1116 II
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51. Stamnesfjellet, Vaksdal, Hordaland - sone 2c
Kart M711: 1216 III
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52. Otterstadstølen, Modalen, Hordaland - sone 2c
Kart M711: 1216 IV ---
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53. Lauvvik, Masfjorden, Hordaland - sone 2c
Kart M711: 1116 1
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54. Saurdal, Balestrand, Sogn og Fjordane - sone 2c
Kart M711: 1317 III
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55. Frishatten, Flora, Sogn og Fjordane - sone 2d
Kart M711: 1118 II
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56. Vingevassdraget, Bremanger, Sogn og Fjordane - sone 2d
Kart M711: 11181
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91

91. Sørdalen, Bremanger, Sogn og Fjordane - sone 2d
Kart M711: 1118 I
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57. Pyttane, Bremanger, Sogn og Fjordane - sone 2d
Kart M711: 1218 IV

58. Kolebakkane, Gloppen, Sogn og Fjordane - sone 2d
Kart M711: 1318 IV

92
Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http:1www.nina.no

Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i de-nne rapporun

•

nina  utredning 031



ni a utredning 031

7:=5

1 41.4eu =• t1

es rbon en..

1M V

Steilbm-:`

376.

45
Jarburn  S

59. Stordalen, Gloppen, Stryn, Sogn og Fjordane - sone 2d
Kart M711: 1318 IV
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60. Nakkane, Stryn, Eid, Sogn og Fjordane - sone 2d
Kart M711: 1318 IV
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61 Tjørnanakkane, Volda, Møre og Romsdal - sone 2d
Kart M711: 111911
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62. Utvikfjellet, Ørskog, Møre og Romsdal sone 2d
Kart M711: 1219 IV

.17
lumixci,en

63. Liafjellet, Ørskog, Møre og Romsdal - sone 2d
Kart M711: 12191
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64. Ansok, Stranda, Møre og Romsdal - sone 2d
Kart M711: 1219 I

65. Langvassdalen, Vestnes, Møre og Romsdal - sone 2d
Kart M711: 1220 II
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66. Lundsfjellet, Rauma, Møre og Romsdal - sone 2d
Kart M711: 1320111
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67. Sekken, Molde, Møre og Romsdal - sone 2d
Kart M711: 1320 III
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68. Tjørnlidalen, Eide, Møre og Romsdal - sone 2e
Kart M711: 1320 IV
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69. Barsteintjernet, Nesset, Møre og Romsdal sone 2e
Kart M711: 1320 I
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70. Krokvatnet, Aure, Møre og Romsdal - sone 2e
Kart M711: 1421 III

71. Hisåsen, Aure, Møre og Romsdal - sone 2e
Kart M711: 1421 IV
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72. Aure skogreservat, Aure, Møre og Romsdal - sone 2e
Kart M711: 1421 IV

73. Romundstad, Rindal, Møre og Romsdal - sone 2e
Kart M711: 1521 III
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74. Bleskestad, Suldal, Rogaland - sone 3a
Kart M711: 131411
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75. Sandvedalen, Odda, Hordaland - sone 3a
Kart M711: 1314 IV
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77. Tjørnabrekkene, Voss, Hordaland - sone 3a
Kart M711: 1316 III
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76. Husedalen, Ullensvang, Hordaland - sone 3a
Kart M711: 1315 I

, F:u.re1:a.ge:n

'Grana

• 1`'

Skr  di7 .73,7 7, 7  Sk  re

hovde

Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http:1.www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksion av tabeller, figurer.1Ilustrusioner.i clenne rapponve

\1:st( d

nina  utredning 031



nina ukedning 031

Mj I ' • /

sas

• 17a3s1)

.  Hiigh g
ar:dal  •
' •

Afjybotn

.V.7/ •

111  • -301

128, •

r. srteS-

. NiZ.:51. ?

tfjelle

78. Mjølbotn, Voss, Ulvik, Hordaland - sone 3a
Kart M711: 1316 II

)

79.  Lægdo,  Aurland, Sogn og Fjordane - sone 3a
Kart M711: 1416 IV, 1316 I
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80. Djupedalen, Aurland, Sogn og Fjordane - sone 3a
Kart M711: 1417
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81 Fimreiteåsen, Sogndal, Sogn og Fjordane - sone 3a
Kart M711: 1317 II, 1417 III
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82. Berdalen, Lærdal, Sogn og Fjordane - sone 3a
Kart M711: 1417 II
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83. Kvitingsmorki, Årdal, Sogn og Fjordane - sone 3a
Kart M711: 1417 II
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84. Vettismorki, ArdaI, Sogn og Fjordane - sone 3a
Kart M711: 1517 IV
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• Kinsedal, Luster, Sogn og Fjordane - sOne 3a
Kart M711: 1417 111I
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86. Skogateigen, Luster, Sogn og Fjordane - sone 3a
Kart M711: 1417 III

Naturreservatet er avmerket på feil rygg.

87. Drægnismorki, Luster, Sogn og Fjordane - sone 3a
Kart M711: 1417 I, 1418 II
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88. Månaseter, Rauma, Møre og Romsdal - sone 3b
Kart M711: 1319 1

89. Vermadalen, Rauma, Møre og Romsdal - sone 31,
Kart M711: 1319 1
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90. Svartåmoen, Surnadal, Møre og Romsdal - sone 3b
Kart M711: 1520 IV, 1420 I
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