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Innledning 

Det undersøkte området ligger på Elsåkerneset på sør-øst siden av Tysnes like sør for 

Onarheim. Området som i dag er delvis utbygget er regulert til fritidsboliger, naust og 

kaianlegg for fritidsbåter (Fonnakart 2013) som vist på figur 1 og på bildet på forsiden av 

rapporten. 

 
Figur 1. Det regulerte området (Fonnakart 2013) 

 

Området er ikke beskrevet i noen av rapportene om naturtypekartlegging i Tysnes (Håland m 

fl. 2002, Gaarder og Fjellstad 2011) og ligger ikke inne som prioritert område i Naturbase 

(2013). Det er ikke beskrevet funn av sjeldne eller rødlistede arter i området tidligere 

(Artskart 2013). Området er sannsynligvis vurdert under tidligere kartlegging da to lokaliteter 

som grenser til området i vest, ligger inne som prioriterte naturtyper i Naturbase. Disse er 

Elsåker vest (ref Naturbase BN00062617) og Elsåkerneset (ref. Naturbase BN00062616). 

Begge disse områdene er gitt naturverdi ”A- svært viktig” pga at de er registrert som 

kalkfuruskog på Vestlandet. 

 

Metode 

Lokaliteten er kartlagt 24.07.2013 etter synfaring 19.07.2013. 

Under synfaring orienterte grunneier Kåre Haugland om planene for utbygging i området. 

Området er siden gått igjennom på kryss og tvers og alle arter som er observert er notert.  

(Figur 2) 



Ulike naturtyper er registrert med GPS og alle funn arter er lagt inn i Artskart (2013). For 

angivelse av naturtyper er det brukt ”Vegetasjonstyper i Norge” (Fremstad 1997) og 

Direktoratet for naturforvaltning sin håndbok om kartlegging av naturtyper (Direktoratet for 

naturforvaltning 2007). Norsk rødliste (2010) er brukt som referanse til rødlistearter. 

Observasjoner av betydning er angitt på vedlagte kart. 

 

 
Figur 2. GPS Sporlogg for kartlegging av området  

 

Beskrivelse av området 

 

Naturtyper. 

Hovednaturtyper: Skog, Hei 

Undertyper: Edellauvskog; Fattig (D1-2) til rik (D3-6) 

 

Hele området har en størrelse på ca 45 da. Området er i dag allerede delvis utbygget og 

inneholder en helårsbolig, 3-4 hytter og en del uthus og naust. Det er anlagt to grusveier ned 

mot sjøen som er angitt på det vedlagte kartet. Området utgjør den østligste delen av 

Elsåkerneset og grenser i øst og nord til Onarheimsfjorden, mens det i vest grenser til områder 

med kalkfuruskog. Som vist i figur 3 består det regulerte området geologisk nesten 

utelukkende av kvartskeratofyr som er en sur bergart (rosa farge). Kun en liten del av området 

helt i sør ligger i kalkbergarter (blå farge).  Denne delen er i dag allerede mer eller mindre 

utbygget, og det er lite av uberørte kalkområder igjen (Figur 4). Kartet viser også deler av 

lokalitetene i nord-vest som er registrert i Naturbase som kalkskog med verdi A- svært viktig, 

men som er utenfor det regulerte området (jfr. Innledning). 

Det regulerte området er småkupert med relativt bratte skråninger mot grensen i vest og nord-

vest i tillegg til en del bratte berg ned mot sjøen i øst (Figur 5). Største delen av det resterende 

området bærer preg av at skogen tidligere er hugget ned, og det fremstår i dag som fattig 

lynghei som er i ferd med å gro igjen med bl.a. bjørk, osp og rogn. Feltskiktet er dominert av 

vanlige lyngarter som blåbær, tyttebær og røsslyng i tillegg til en del vanlige gras og urter 

(Figur 6). Det er i disse områdene det er planlagt to nye hytter (jfr. Grunneier vedlagt kart). 



 
Figur 3. Geologien i området (NGU). Rosa: kvartskeratofyr, blått: kalkspatmarmor med 

konglomerat 

Helt nord i området finnes mer flatere strandberg som alle er fattige med hensyn til biologisk 

mangfold (Figur 7). Strandbergene går over i et lite område med fattig furuskog med de 

vanligste lyngartene i feltskiktet. (Figur 8). 

Den bratte skråningen i vest strekker seg inn i kalkområdet i sør og kan karakteriseres som en 

middels rik edellauvskog med en blanding av trær som lind, ask, hassel, barlind, osp, selje og 

rogn. (Figur 9). Området er angitt med blå farge i det vedlagte kartet. 

Feltskiktet her er relativt rikt og bl.a. ble det helt i nord i kanten av skogen funnet en ganske 

stor forekomst av stortrollurt som er rødlistet som sårbar (VU). I tillegg ble det funnet 

falkebregne som er en relativt sjelden bregne og skogsvinerot som er en annen 

rikbunnsindikator. Det ble også funnet en liten forekomst av stortrollurt i en smal 

edellauvskogslokalitet i grensen helt nord i området (jfr. Kart). 

I sør–øst er det planlagt en småbåthavn (jfr. Kart). Sjøbunnen er ikke undersøkt, men så langt 

det gikk an å observere fra land, ser det ut som om bunnen er relativt fattig og består foruten 

de vanligste tangartene i littoralsonen hovedsakelig av maretaum lengre ute. 

Alle karplantene som ble funnet i området er listet under, og som det fremkommer ble det 

funnet tre rødlistearter alle i edellauvskogen. Disse er stortrollurt (VU), barlind (VU) og ask 

(NT). Ingen av disse er spesielt sjeldne i Sunnhordland og stortrollurt er funnet en rekke 

steder langs østsiden av Tysnes (Artskart 2013). Stortrollurt representerer imidlertid det 

viktigste funnet av rødlistede arter. 

 

Funn av karplanter 

Ryllik (Achillea millefolium), marikåpe (Alchemilla sp.), sløke (Angelica sylvestris), melbær 

(Arctostaphylos uva-ursi), fjærekoll (Armeria maritima), svartburkne (Asplenium 

trichomanes), skogburkne (Athyrium filix-femina), skogburkne (Athyrium filix-femina), 

småsmelle (Atocion rupestre), tangmelde (Atriplex prostrata), smyle (Avenella flexuosa), 

bjørk (Betula pubescens), røsslyng (Calluna vulgaris), soleigro (Caltha palustris),blåklokke 

(Campanula rotundifolia), harestarr (Carex leporina), svartknoppurt (Centaurea nigra), 

geitrams (Chamerion angustifolium), stortrollurt (Circaea lutetiana)VU, jordnøtt 

(Conopodium majus), liljekonvall (Convallaria majalis), hassel (Corylus avellana), skjørlok 

(Cystopteris fragilis), hundegras (Dactylis glomerata), revebjelle (Digitalis purpurea), 



raggtelg (Dryopteris affinis), ormetelg (Dryopteris filix-mas), mjødurt (Filipendula ulmaria), 

markjordbær (Fragaria vesca), ask (Fraxinus excelsior) NT, klengemaure (Galium aparine), 

stankstorkenebb (Geranium robertianum), enghumleblom (Geum rivale), fugletelg 

(Gymnocarpium dryopteris), bergflette (Hedera helix), englodnegras (Holcus lanatus), 

smørbukk (Hylotelephium maximum), firkantperikum (Hypericum maculatum), kristtorn (Ilex 

aquifolium), knappsiv (Juncus conglomeratus), haremat (Lapsana communis), vivendel 

(Lonicera periclymenum), tiriltunge (Lotus corniculatus), hårfrytle (Luzula pilosa), storfrytle 

(Luzula sylvatica), hanekam (Lychnis flos-cuculi), kattehale (Lythrum salicaria), 

stormarimjelle (Melampyrum pratense), spansk kjørvel (Myrrhis odorata), strandkjempe 

(Plantago maritima), engrapp (Poa pratensis), sisselrot (Polypodium vulgare), falkbregne 

(Polystichum aculeatum), junkerbregne (Polystichum braunii), osp (Populus tremula), 

tepperot (Potentilla erecta), kusymre (Primula vulgaris), sommereik (Quercus robur), 

engsoleie (Ranunculus acris), bjørnebær (Rubus sp.), krushøymol (Rumex crispus), storsyre 

(Rumex thyrsiflorus), ørevier (Salix aurita), selje (Salix caprea), brunrot (Scrophularia 

nodosa), kystbergknapp (Sedum anglicum), gullris (Solidago virgaurea), rogn (Sorbus 

aucuparia), skogsvinerot (Stachys sylvatica), barlind (Taxus baccata) VU, lind (Tilia 

cordata), skogstjerne (Trientalis europaea), fjæresauløk (Triglochin maritima), strandstjerne 

(Tripolium pannonicum), blåbær (Vaccinium myrtillus), blokkebær (Vaccinium uliginosum), 

tyttebær (Vaccinium vitis-idaea), vendelrot (Valeriana sambucifolia), tveskjeggveronika 

(Veronica chamaedrys), legeveronika (Veronica officinalis), korsved (Viburnum opulus), 

skogfiol (Viola riviniana). 

Dyr og fugler 

Siden området allerede er så utbygget med hus og hytter er det lite sannsynlig at en videre 

utbygging vil påvirke dyre og fuglelivet i noen grad. 

 

Oppsummering 

Det regulerte området er som nevnt allerede i stor grad utbygget med diverse bygninger. 

Berggrunnen er i hovedsak fattig, noe det meste av vegetasjonen bærer preg av. Det meste av 

området som ikke er bebygd er tidligere uthogd og er i dag i gjengroing med et vel utviklet 

buskskikt av vanlige løvtre og andre pionerplanter som bl.a. geitrams. I følge grunneier er det 

også her to nye hytter eventuelt vil bli bygget. 

Edellauvskogen som en finner i den bratte skråningen i vest er den eneste delen av området 

som har en viss biologisk verdi, bl.a. fordi en her finner en relativt stor forekomst av den 

rødlistede planten stortrollurt (rødlistet som sårbar VU). Her vokser også en del barlind, bl.a. 

et stort tre som står i utkanten av lokaliteten. En eventuell utbygging i området som er 

planlagt vil normalt ikke berøre denne eldellauvskogslokaliteten. Det eneste er dersom det 

anlegges lekeplass i grensen mot lauvskogen, noe som ble antydet av grunneier kunne være et 

alternativ. En utbygging vil heller ikke påvirke de rike lokalitetene vest for området som i dag 

ligger inne i Naturbase som prioriterte naturtyper med verdi A.  
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Figur 4. Et liten del av område helt i sør-øst ligger i kalkbergarter,  

men er i hovedsak utbygget 

 

 
Figur 5. Bratte berg ned møt sjøen i øst 
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Figur 6 Hogstområde i gjengroing. Dette er og den ene av to hyttetomter. 
 

 

Figur 7. Fattige strandberg i nord-øst. 



 

Figur 8. Fattig åpen furuskog i nord-øst mot sjøen. 

 

 

Figur 9. Rik edellauvskog i vest med et stort tre av barlind i front. Viser og en av  

grusveiene ned mot sjøen. 

 
 


