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I forbindelse med planer om ny E39 mellom Byrkjelo og Grodås i Sogn og Fjordane
fylke, ønsket Multiconsult en befaring og enkel rapport om naturverdier i området. I
dette notatet presenteres resultater fra en slik befaring. Innenfor undersøkt område er
det her presentert data fra 13 lokaliteter.

Forsidefoto: Stølsgjølet ved Byrkjelo (Gloppen kommune) har blokkrik gammel boreal
lauvskog med mye gammel osp, men også invasjon av gran. Det er planlagt et tunnelpåhogg i
området. Foto: John Bjarne Jordal.
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Bakgrunn
I forbindelse med planer (kommunedelplaner) om ny E39 på strekninga Grodås-Byrkjelo i
Hornindal, Stryn og Gloppen kommuner i Sogn og Fjordane, har Multiconsult v/Kjetil Mork
tatt kontakt med undertegnede på telefon og epost våren 2017 med forespørsel om kartlegging
av naturtyper etter DN-håndbok 13, versjon 2015. Kart som viser planområdet ble oversendt
fra Multiconsult i epost 14.-16.06.2017, og det ble gitt orientering om ønsket geografisk
vektlegging.

Befaringsrapport
Arbeidet er utført etter metodikken i DN-håndbok 13, revidert utgave (Miljødirektoratet
2015). Planområdene ble befart i felt 19.06, 23.-24.06.2017 og 11.09.2017 av John Bjarne
Jordal. Arbeidet foregikk delvis i regnvær. Av og til skapte dårlig sikt og tåke problemer for
avstandsbetraktning, men problemet løste seg oftest ved å vente. Ønskede fokusområder fra
oppdragsgiver ble vektlagt mest. Ellers ble øvrige deler av planområdet sjekket raskt. Disse
undersøkelsene var ikke grundige, og det kan finnes flere naturtypelokaliteter i disse
områdene.

Byrkjelo
Gammel lauvskog i lokaliteten Stølsgjølet (BN00001926) ble undersøkt i nærområdet til
planlagt tunnelinnslag. I sør på vestsida av elva sør for Teita (368600, 6845550) finnes en myr
som ble befart 11.09. I tillegg finnes noe flommarkskog i elvemøtet mellom Storelva og
Myklebustdalselva (367900, 6846300) som ikke er avgrenset i Naturbase og som også ble
undersøkt 11.09. Mesteparten av den øvrige planlagte traséen i dagen ved Byrkjelo ser ut til å
berøre i hovedsak granplantefelt, dyrket mark, gjødslete kulturbeiter eller annen mark som
ikke skal kartlegges.

Utvik
Hele den planlagte traséen i dagen her ser ut til å berøre i hovedsak granplantefelt, dyrket
mark, gjødslete kulturbeiter eller sterkt kulturpåvirket lauvskog (gråorskog, bjørkeskog). Det
ble basert på avstandsbetraktning fra veiene i område samt flyfoto ikke sett noe som kan være
naturtype etter DN-håndbok 13, men området er ikke grundig undersøkt.
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Figur 1. Byrkjelo i Gloppen med befaringsruter med mørkeblå strek.

Innvik
Det ble avgrenset et område ved Drivfossen i Storelva i øvre del av bygda. Mesteparten av
den øvrige planlagte traséen i dagen her ser ut til å berøre i hovedsak granplantefelt, dyrket
mark, gjødslete kulturbeiter eller sterkt kulturpåvirket lauvskog (gråorskog, bjørkeskog), og
øvrige potensielle naturtypelokaliteter ble ikke oppdaget.
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Figur 2. Befarte områder i Innvik (med blå strek).

Fjordkryssing, tunnelinnslag ved Frøholm i sør
Terrenget her ser ut til å være relativt kalkfattige berg eller triviell lauvskog. Basert på
avstandsbetraktning er det ikke sett potensielle naturtypelokaliteter etter DN-håndbok 13.
Fjordkryssing, tunnelinnslag ved Svarstad i nord
Området så ut til å domineres av lauvskog som ikke skal avgrenses. Skogen domineres av
hassel med konstant innslag av bjørk (dels storvokst, største omkrets 260 cm, som er uvanlig
stort), men feltskiktet er fattig uten lågurtplanter knyttet til edellauvskog, og er dominert av
gjøkesyre og hengeving. Området tilfredsstiller derfor ikke kriteriene som rik edellauvskog. I
tillegg er det en del plantet gran med spredning ved selvsåing. Flere frøtrær av platanlønn
forårsaker en kraftig endringsgjeld ved at skogbunnen i flere deler er dominert av små
platanlønnplanter. Det mest spesielle i området var en diger, styvet lind som beskrives som
naturtypen «store gamle trær».
Markane
Området er komplekst og relativt uoversiktlig med mye skog, myrer og vann. Gaarder (2017)
har beskrevet noen lokaliteter i influensområdet (ikke innlagt i Naturbase, ikke inntegnet på
Multiconsult sine kart), i tillegg finnes flere lokaliteter i Naturbase. Bare gamle Naturbaselokaliteter i nærheten av aktuelle traséer er prioritert. Lokaliteten BN00002020 Sandsmyra er
reinventert og forkastet som naturtypelokalitet (tilfredsstiller ikke inngangsverdiene til
gammel furuskog). Ved kollen Kyrkja er det avgrenset en gammel lauvskog og en kystmyr.
Flere små vann/våtmarker har potensiale som funksjonsområder for fugl. Området i sør rundt
planlagt tunnelinnslag og avkjørsler nord for dette, er eldre furuskog med spredte myrer.
Skogen er ikke avgrenset som gammel furuskog siden gammelskogselementene er for svake.
Furutrærne er opptil 40-50 cm i diameter, høystammete og dermed trolig ikke særlig gamle,
men de har delvis en del hengelaver som bl.a. gubbeskjegg (NT) (årsak til flere MiS-figurer).
Gadd finnes jevnt (gjerne 1-10 pr. dekar), men er av små dimensjoner. Læger er mer uvanlige
og bare som vindfall av mindre dimensjoner. Myrene er fattige planmyrer og tilfredsstiller
gjerne kriteriene til avgrensing av kystmyr, og flere slike er beskrevet. Området er imidlertid
såpass stort at det har landskapsøkologisk funksjon for arter som trives best i eldre skog. Dette
gjelder både stasjonære dødvedarter som pusledraugmose, og mobile arter som hakkespetter.
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Bl.a. ble tretåspett observert. Det er ellers mye kulturpåvirket skog som ikke er undersøkt,
hvor det på mindre areal fortsatt kan finnes skog som kan være naturtypelokalitet.
Hornindal
Ved Horndøla er gråorskogen på sørsida av elva (Løvoll vest, BN00000595) reinventert. På
nordsida av elva ser lokaliteten Ryggjene (BN00000596) ut til å være i gjengroing med
nitrofile arter og busker/trær, og foreslås slettet fra Naturbase. I stedet ble to små lokaliteter
med seminaturlig eng i tidlig gjengroing kartlagt. I resten av bygda ble det ikke oppdaget noe
som kan kvalifisere til naturtype etter aktuell metodikk.
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Funn av interessante arter
Tabell 1. Funn av rødlistearter med posisjoner. RL=rødlistestatus 2015.
Latin

Norsk navn

RL

Kommune

Lokalitet

Økologi

UTM øst

Thelotrema
suecicum
Thelotrema
suecicum
Alectoria
sarmentosa

hasselrurlav

NT

Hornindal

NT

Hornindal

371125

6868909

gubbeskjegg

NT

Stryn

på bark av
hassel
på bark av
hassel
På eldre
levende furu

371049

hasselrurlav

372627

6867030

Alectoria
sarmentosa

gubbeskjegg

NT

Stryn

4 Kyrkja
vest
4 Kyrkja
vest
Markane
ved 9
Bjørnamyra
Markane

UTM
nord
6868882

På eldre
levende furu

372428

6867286

Tabell 2. Funn av et utvalg ikke rødlistede arter i planområdet med posisjoner.
Latin

Norsk navn

Kommune

Lokalitet

Økologi

Convallaria
majalis
Platanthera
montana
Acer
pseudoplatanus
Convallaria
majalis
Platanthera
montana
Inonotus radiatus

liljekonvall

Hornindal

grov nattfiol

Hornindal

platanlønn

Hornindal

liljekonvall

Hornindal

grov nattfiol

Hornindal

orekjuke

Hornindal

Lobaria
pulmonaria
Buteo lagopus

lungenever

Hornindal

naturbeitemark
naturbeitemark
naturbeitemark
naturbeitemark
naturbeitemark
på høystubbe
av gråor
på rogn

fjellvåk

Hornindal

Lobaria
pulmonaria
Lobaria
pulmonaria
Lasiobelonium
corticale
Amphisphaerella
dispersella
Megalaria grossa

lungenever

Hornindal

lungenever

Hornindal

barkhårskål

Hornindal

stor fløyelslav

Hornindal

Pectenia plumbea

vanlig blåfiltlav

Hornindal

Pannaria
rubiginosa
Scheuchzeria
palustris
Lobaria
scrobiculata
Lobaria
pulmonaria
Tilia cordata

kystfiltlav

Hornindal

sivblom

Hornindal

skrubbenever

Stryn

lungenever

Stryn

lind

Stryn

1 Honndøla
nord 1
1 Honndøla
nord 1
2 Honndøla
nord 2
2 Honndøla
nord 2
2 Honndøla
nord 2
3 Honndøla
sør
3 Honndøla
sør
4 Markane,
Kyrkja vest
4 Markane,
Kyrkja vest
4 Markane,
Kyrkja vest
4 Markane,
Kyrkja vest
4 Markane,
Kyrkja vest
4 Markane,
Kyrkja vest
4 Markane,
Kyrkja vest
4 Markane,
Kyrkja vest
5 Markane,
Øyane sør
6 Drivfossen
6 Drivfossen
7 Svarstad

Hornindal
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UTM
øst
369549

UTM
nord
6875140

369549

6875140

369445

6875046

369443

6875054

369443

6875054

369534

6874924

369648

6875095

bergvegger

371188

6868793

på hassel

371049

6868882

på gråor

371049

6868882

på bark av
osp
på bark av
osp
på bark av
osp
på bark av
osp
på bark av
osp
fattig, bløt
myr
på lauvtrær
ved foss
på lauvtrær
ved foss
i fattig
hasselskog

371120

6868897

371120

6868897

371144

6868892

371144

6868892

371115

6868783

371017

6868814

375251

6858654

375251

6858654

376573

6863926

Latin

Norsk navn

Kommune

Lokalitet

Økologi

Lobaria
amplissima

sølvnever

Stryn

7 Svarstad

Tringa ochropus
cf.
Lobaria
pulmonaria

skogsnipe cf.

Stryn

lungenever

Stryn

8 Markane:
Søndsmyra
11 Byrkjelo

på stor lind i
fattig
hasselskog
kystmyr

Pannaria
rubiginosa

kystfiltlav

Stryn

11 Byrkjelo

Pectenia plumbea

vanlig blåfiltlav

Stryn

11 Byrkjelo

Anastrepta
orcadensis

heimose

Stryn

11 Byrkjelo

Douinia ovata

vingemose

Stryn

11 Byrkjelo

Scapania gracilis

kysttvebladmose

Stryn

11 Byrkjelo

Stryn

11 Byrkjelo

Amphisphaerella
dispersella
Lasiobelonium
corticale

barkhårskål

Stryn

11 Byrkjelo

Stellaria longipes

rustjerneblom

Stryn

11 Byrkjelo

Lobaria
pulmonaria

lungenever

Stryn

Markane
sørøst

Pectenia plumbea

vanlig blåfiltlav

Stryn

Markane
sørøst

Picoides
tridactylus
Anastrophyllum
hellerianum

tretåspett

Stryn

pusledraugmose

Stryn

Markane
sørøst
Markane
sørøst
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på gammel
osp i gammel
lauvskog
på gammel
osp i gammel
lauvskog
på gammel
osp i gammel
lauvskog
på steinblokk
i gammel
lauvskog
på steinblokk
i gammel
lauvskog
på steinblokk
i gammel
lauvskog
på gammel
osp i gammel
lauvskog
på gammel
osp i gammel
lauvskog
på marka
blant steiner
eldre
furuskog, på
osp
eldre
furuskog, på
osp
eldre
furuskog
furulåg i
eldre
furuskog

UTM
øst
376573

UTM
nord
6863926

372538

6867071

369046

6847104

369125

6846989

369125

6846989

369114

6847083

369114

6847083

369074

6847104

369082

6846961

369082

6846961

368984

6847212

372455

6867085

371995

6867108

372497

6867078

372306

6867064

Lokalitetsbeskrivelser
1 Hornindal: Grodås: Honndøla nord 1
Kommune:
Hornindal
IID:
(ny)
Naturtype(r):
Naturbeitemark
Delnaturtype(r):
Fattig beiteeng
Verdi:
C (lokalt viktig)
Feltsjekk:
19.06.2017
Avgrensingspresisjon: <5 meter
Områdebeskrivelse:
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av John Bjarne Jordal 26.06.17, basert på eget feltarbeid
19.06.2017 som del av undersøkelser i forbindelse med kommunedelplan for ny E39, på
oppdrag av Multiconsult. Beskrivelse og verdisetting er basert på Miljødirektoratet (2015) og
NiN 2.0. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 2015.
Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nær Grodås i Hornindal kommune, på
nordsida av elva vest for brua på Kvivsvegen. Den ligger på grusmasser nær Honndøla.
Løsmassene virker intermediære.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er antatt å være naturbeitemark,
men det er ikke mulig å fastslå entydig basert på observasjoner i felt om dette er slåttemark
eller naturbeitemark. Delnaturtype er fattig beiteeng. Kulturmarkseng er sårbar (VU) på
rødlista for naturtyper, mens slåttemark er sterkt truet (EN). Lokaliteten er stort sett åpen, men
med noen busker og trær.
Artsmangfold: Av planter ble det bl.a. funnet blåknapp, grov nattfiol, liljekonvall,
prestekrage, smalkjempe, småengkall og tepperot. Det er trolig nokså beskjedent potensiale
for beitemarkssopp pga. gjengroingstilstanden.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten blir ikke lenger slått eller beitet, og gror gradvis
igjen. Gjengroinga vil i løpet av relativt kort tid føre til store endringer om ikke tiltak blir satt
inn.
Fremmede arter: Det ble observert platanlønn (småplanter) (SE - svært høy risiko).
Skjøtsel og hensyn: Det er hvis mulig ønskelig med beiting eller slått.
Del av helhetlig landskap: Det finnes flere naturbeitemarker i omgivelsene, men også de i
gjengroing.
Verdibegrunnelse: Vurderinga er gjort etter revidert faktaark pr. desember 2014. Lokaliteten
får ingen vekt på størrelse (<0,5 da), lav vekt på artsmangfold, ingen vekt på rødlistearter, lav
vekt på tilstand, lav vekt på påvirkning. Den får derfor under litt tvil verdi C (lokalt viktig)
selv om den i dag pga. gjengroing er under minsteareralet.

2 Hornindal: Grodås: Honndøla nord 2
Kommune:
Hornindal
IID:
(ny)
Naturtype(r):
Naturbeitemark
Delnaturtype(r):
Fattig beiteeng
Verdi:
C (lokalt viktig)
Feltsjekk:
19.06.2017
Avgrensingspresisjon: <5 meter
Områdebeskrivelse:
9

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av John Bjarne Jordal 26.06.17, basert på eget feltarbeid
19.06.2017 som del av undersøkelser i forbindelse med kommunedelplan for ny E39, på
oppdrag av Multiconsult. Beskrivelse og verdisetting er basert på Miljødirektoratet (2015) og
NiN 2.0. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 2015.
Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nær Grodås i Hornindal kommune, på
nordsida av elva vest for europavei-brua. Den ligger på grusmasser nær Honndøla.
Løsmassene virker intermediære.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er antatt å være naturbeitemark,
men det er ikke mulig å fastslå entydig basert på observasjoner i felt om dette er slåttemark
eller naturbeitemark. Delnaturtype er fattig beiteeng. Kulturmarkseng er sårbar (VU) på
rødlista for naturtyper, mens slåttemark er sterkt truet (EN). Lokaliteten er stort sett åpen, men
med noen busker og trær.
Artsmangfold: Av planter ble det bl.a. funnet aurikkelsveve, blåknapp, blåkoll, geitsvingel,
grov nattfiol, gulaks, harerug, liljekonvall, prestekrage, smalkjempe, småengkall og tepperot.
Det er trolig nokså beskjedent potensiale for beitemarkssopp pga gjengroingstilstanden.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten blir ikke lenger slått eller beitet, og gror gradvis
igjen. Gjengroinga vil i løpet av relativt kort tid føre til store endringer om ikke tiltak blir satt
inn.
Fremmede arter: Det ble observert platanlønn (småplanter) (SE - svært høy risiko).
Skjøtsel og hensyn: Det er hvis mulig ønskelig med beiting eller slått.
Del av helhetlig landskap: Det finnes flere naturbeitemarker i omgivelsene, men også de i
gjengroing.
Verdibegrunnelse: Vurderinga er gjort etter revidert faktaark pr. desember 2014. Lokaliteten
får ingen vekt på størrelse (<0,5 da), lav vekt på artsmangfold, ingen vekt på rødlistearter, lav
vekt på tilstand, lav vekt på påvirkning. Den får derfor under litt tvil verdi C (lokalt viktig)
selv om den i dag pga. gjengroing er under minsteareralet.

Figur 3. Avgrensing (svart) og gangruter (blått) for lokalitetene 1-3 ved Honndøla nord for sentrum av Grodås.
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3 BN00000595 Hornindal: Løvoll vest
Kommune:
Hornindal
IID:
BN00000595
Naturtype:
Flommarkskog
Delnaturtype:
Flompåvirket oreskog
Verdi:
B
Feltsjekk:
19.06.2017
Avgrensingspresisjon:5-20 m
Områdebeskrivelse:
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av John Bjarne Jordal 26.06.17, basert på undersøkelser
av Helge Fjeldstad sommeren 2000 (kilde: Naturbase) og eget feltarbeid 19.06.2017 som del
av undersøkelser i forbindelse med kommunedelplan for ny E39, på oppdrag av Multiconsult.
Beskrivelse og verdisetting er basert på Miljødirektoratet (2015) og NiN 2.0. Rødlistestatus
for arter følger norsk rødlista fra 2015. Lokaliteten får endret avgrensing dels som følge av
inngrep i forbindelse med Kvivsvegen, dels som følge av undersøkelser i felt med mer presis
avgrensing mot annen skog i sør.
Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nær Grodås i Hornindal kommune, på
sørsida av elva vest for europavei-brua. Den ligger på grusmasser i flomsonen til Honndøla.
Løsmassene virker nokså kalkfattige.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er flommarkskog. Delnaturtype
er flompåvirket oreskog. Av tre- og buskslag ble det notert bjørk, gråor (dominerende), hegg,
rogn og selje. Dominerende i feltskiktet var sølvbunke, engsyre, engrapp, engsoleie,
hundekjeks, tunrapp m.fl. beiteindikatorer, samt gjøkesyre og skogstjerneblom.
Artsmangfold: Av planter kan nevnes bekkeblom, myrhatt og flaskestarr i bekkesig. Det ble
sett lungenever på rogn. Av sopp kan nevnes orekjuke på gråor. Av fugl ble det observert
bokfink og trepiplerke, samt observert spettehakk i gråorlæger og -høystubber.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er middelaldrende med litt dødt trevirke i form av
læger og høystubber av gråor, og noen gamle trær (opptil 45 cm diam.). Den er inngjerdet og
beites av storfe (gjaldt også i 2000). Lokaliteten grenser til inngrep i forbindelse med bygging
av Kvivsveien ved brua i øst, og det går en kraftlinje gjennom lokaliteten. Videre foregår av
og til litt hogst, mest som tynning for å åpne opp skogen for beiting. Flere fuglekasser er
opphengt.
Fremmede arter: Ingen observert.
Skjøtsel og hensyn: Det er ønskelig å unngå hogstflater, slik at lokaliteten mest muleg har
karakter av skog.
Del av helhetlig landskap: Flompåvirket oreskog er ikke uvanlig i distriktet.
Verdivurdering: Lokaliteten får høy vekt på størrelse (26 da), lav vekt på artsmangfold,
middels vekt på tilstand, middels vekt på påvirkning og lav-middels vekt på
landskapsøkologi. Den får derfor verdi B - viktig.

4 Hornindal/Stryn: Markane: Kyrkja vest
Kommune:
Hornindal
IID:
(ny)
Naturtype:
Gammel boreal lauvskog
Delnaturtype:
Gammel ospeskog/gammel løvblandingsskog
Verdi:
B
Feltsjekk:
19.06.2017
Avgrensingspresisjon:5-20 m
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Områdebeskrivelse:
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av John Bjarne Jordal 26.06.17, basert på eget feltarbeid
19.06.2017 som del av undersøkelser i forbindelse med kommunedelplan for ny E39, på
oppdrag av Multiconsult. Beskrivelse og verdisetting er basert på Miljødirektoratet (2015) og
NiN 2.0. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 2015.
Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest for fjellkollen Kyrkja ved Markane
lengst sørøst i Hornindal kommune, og litt av lokaliteten ligger i Stryn. Det er en vestvendt li,
der lokaliteten grenser mot et granplantefelt og yngre skog i vest, mot yngre (mer
kulturpåvirket) skog i sør og nord og fattigere skog opp mot fjellet i øst. Berggrunnen virker
nokså kalkfattig. Det er en del mindre bergveggar i lia og små innslag av skogkledt
blokkmark.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som gammel boreal
lauvskog, delnaturtype er en blanding av gammel ospeskog og gammel løvblandingsskog,
flekkvis med enkelte trekk fra rik edellauvskog. Det er en del blåbærskog (dels det som
tidligere ble skilt ut som småbregneskog), svak lågurtskog (anslag 40%, med arter som
teiebær, skogfiol og markjordbær) og lågurt-vegetasjon (kanskje 10%) med bl.a. hengeaks og
myske. I tillegg er det litt innslag av storbregneskog (kanskje vel 5%). Bergveggene er
kalkfattige. Av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse beskrevet av NINA etter NiN 2.1 i
2017, passer «skog med lungeneversamfunn» best.
Artsmangfold: Bjørk er dominerende treslag (over 40%), i tillegg noe furu (rundt 10-15%),
men framtredende er særlig en god del gammel osp, og et nokså konstant innslag av hassel. I
tillegg mer sparsomt med rogn, selje og gråor. Av planter kan nevnes fingerstarr, firblad,
hengeaks, lundrapp, myske, myskegras, skogfiol, teiebær, i berget også kattefot, småsmelle og
svartburkne. Lungeneversamfunnet hadde mye lungenever på de fleste lauvtreslag, ellers
vanlig blåfiltlav, kystfiltlav, stiftfiltlav, grynvrenge og ospeblæreglye, foruten kystgrønnever
på berg. På bark av hassel ble det funnet bl.a. hasselrurlav (NT) og vanlig skriftlav, ellers en
del ryemose, denne også på rogn. På bark av gammel osp ble ospespesialistene
Amphisphaerella dispersella og barkhårskål funnet (begge sekksporesopper), i tillegg til stor
fløyelslav. I 2017 var det hekking av fjellvåk i bergvegg, og tilhold i hekketida av flaggspett
(egne obs. og Kjetil Mork pers. medd.), ellers ble svarthvit fluesnapper og måltrost hørt, og
hjort og rådyr sett.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er for det meste eldre skog med en del gamle trær,
særlig gjelder dette for osp. Furu er opp mot 50-70 cm i dbh. Osp (opptil 60 cm) hadde en del
høystubber og læger, dels med spettehakk. Bjørk var opptil 45 cm, selje 40 cm, og ellers ble
det observert noen gamle einere (diam. opptil 30 cm).
Fremmede arter: Det er plantet noe norsk gran i nærheten. Litt spredning ble også funnet
innenfor lokaliteten.
Skjøtsel og hensyn: Hogst av stedegne treslag, eller fysiske inngrep, vil kunne redusere
naturverdiene. Norsk gran bør fjernes, både innenfor og nær inntil lokaliteten.
Del av helhetlig landskap: Det finnes trolig litt mer eldre skog i området Markane.
Verdivurdering: Lokaliteten må regnes som ganske godt utviklet gammel lauvskog med en
del gamle og døde trær, samtidig som det forekommer noen spesialiserte og dels rødlistede
arter. Kriterier: middels verdi på størrelse (32 da), lav verdi på artsmangfold og middels vekt
på tilstand. Verdien blir derfor satt til B (viktig).

5 Hornindal: Markane: Øyane sør
Kommune:
IID:
Naturtype:
Delnaturtype:

Hornindal
(ny)
Kystmyr
Annen kystmyr
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Verdi:
C
Feltsjekk:
19.06.2017
Avgrensingspresisjon:<5 m
Områdebeskrivelse:
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av John Bjarne Jordal 27.06.17, basert på eget feltarbeid
19.06.2017 som del av undersøkelser i forbindelse med kommunedelplan for ny E39, på
oppdrag av Multiconsult. Beskrivelse og verdisetting er basert på Miljødirektoratet (2015) og
NiN 2.0. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 2015.
Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sør for Øyane og vest for fjellkollen
Kyrkja ved Markane lengst sørøst i Hornindal kommune. Det er en minerotrof flatmyr, som
grenser mot skog på alle kanter med unntak i nordvest der den grenser mot vei. Berggrunnen
virker nokså kalkfattig til svakt intermediær.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som kystmyr (ligger i
O2) av utforminga annen kystmyr (flat jordvannsmyr). «Åpen myrflate» er rødlistet naturtype
(2011). Myra er ganske våt i store deler med noen små åpne vannspeil, bløtbunn, mykmatter
(størst areal) og noe fastmatte ut mot kantene. Dominerende arter over større områder er
rome, bjønnskjegg, hvitlyng, sveltstarr, bukkeblad, og diverse torvmoser.
Artsmangfold: Av arter kan nevnes sivblom, stortranebær, og sparsomt innslag av trådstarr
(indikerer intermediære forhold). Det ble ikke observert fugl.
Bruk, tilstand og påvirkning: Myra virker intakt, men hydrologien kan være svakt påvirket
av veier i kantene. Det er litt påfallende at det idag er skog på et mindre areal i vestre del som
på økonomisk kart er figurert som myr, dette kan være drenert.
Fremmede arter: Det er plantet noe norsk gran i nærheten. Litt spredning ble også funnet i
kanten.
Skjøtsel og hensyn: Fysiske inngrep som drenering og utfylling vil være uheldig.
Del av helhetlig landskap: Det finnes spredt med myr i området.
Verdivurdering: Kriterier: middels vekt på størrelse (22 da), middels vekt på typevariasjon,
middels til høy vekt på tilstand, middels vekt på biogeografi (sørboreal sone). Verdien blir
derfor satt til C (lokalt viktig).
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Figur 4. Avgrensing av lokalitetene 4-5 vest for Kyrkja, ved Markane ved grensa mellom Hornindal og Stryn.
Ortofoto ga for mye skygge og var delvis uegnet i dette området.

6 Stryn: Innvik, Drivfossen i Storelva
Kommune:
Hornindal
IID:
(ny)
Naturtype:
Fosseberg (60%), regnskog (40%)
Delnaturtype:
Intermediært fosseberg, fosserøykskog
Verdi:
B
Feltsjekk:
23.06.2017
Avgrensingspresisjon: 5-20 m
Områdebeskrivelse:
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av John Bjarne Jordal 27.06.17, basert på eget feltarbeid
23.06.2017 som del av undersøkelser i forbindelse med kommunedelplan for ny E39, på
oppdrag av Multiconsult. Beskrivelse og verdisetting er basert på Miljødirektoratet (2015) og
NiN 2.0. Rødlistestatus for arter følger norsk rødlista fra 2015.
Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter Drivfossen med nærområder i Storelva
i Innvik, Stryn kommune. Berggrunnen og løsmassene virker intermediære.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er fosseberg av delnaturtype
intermediært fosseberg, og regnskog av delnaturtype fosserøykskog. Vegetasjonen er påvirket
av fossegov og har mange fuktighetskrevende planter, bl.a. en del høystauder
(skogstorkenebb, vendelrot, skogstjerneblom, rød jonsokblom, geitrams, bringebær, mjødurt)
og bregner (strutseving, ormetelg, skogburkne). Lokaliteten grenser i vest til granplantefelt,
ellers til blandet lauvskog.
Artsmangfold: Av planter (sett med kikkert) kan nevnes strutseving, sumphaukeskjegg og
rosenrot. På trær inntil fossen ble det sett lungenever, skrubbenever og mye ryemose og
hengelaver. Mose- og lavfloraen er ikke nærmere undersøkt. Av fugl ble det observert
fossekall.
14

Bruk, tilstand og påvirkning: Elva er utbygd, og det er trolig en endringsgjeld i
vegetasjonen siden uttørkingsfaren øker i perioder med liten vannføring. Omgivelsene har
mye plantet gran, og smågran ble også observert i fosseengene.
Fremmede arter: Foruten norsk gran ble det inntil fossen også funnet europalerk (SE-svært
stor risiko).
Skjøtsel og hensyn: Det er ønskelig at lokaliteten ikke utsettes for flere påvirkninger.
Del av helhetlig landskap: Fosseberg og fosserøykskog er ikke vanlig i distriktet.
Verdivurdering: Lokaliteten verdisettes etter kriterier for fosseberg. Den får middels vekt på
størrelse (ca. 8 da), middels vekt på tilstand (moderat reguleringseffekt), lav vekt på
rødlistearter og lav vekt på oseaniske og/eller arktisk/alpine arter. Den får derfor verdi B viktig.

Figur 5. Lokalitet 6 Innvik: Drivfossen i Storelva, og stiplet en potensiell bekkekløft-lokalitet nord for lokaliteten
mellom granplantefeltene. Det meste av kløfta ellers er tilplantet med gran, men det er ikke overalt like tydelig ut
fra ortofoto hvor det vokser gran.

7 Stryn: Svarstad
Kommune:
Hornindal
IID:
(ny)
Naturtype:
Store gamle trær
Delnaturtype:
Lind
Verdi:
A
Feltsjekk:
24.06.2017
Avgrensingspresisjon: 5-20 m
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Områdebeskrivelse:
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av John Bjarne Jordal 27.06.17, basert på eget feltarbeid
24.06.2017 som del av undersøkelser i forbindelse med kommunedelplan for ny E39, på
oppdrag av Multiconsult. Beskrivelse og verdisetting er basert på Miljødirektoratet (2015) og
NiN 2.0. Rødlistestatus for arter følger norsk rødlista fra 2015.
Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nedenfor veien ved Svarstad, Stryn
kommune. Berggrunnen og løsmassene virker nokså kalkfattige.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det som avgrenses og beskrives her er en
stor, gammel styvet lind med omkrets 380 cm (diameter ca. 1,2 m). Naturtypen er store gamle
trær, av delnaturtype lind. Lokaliteten er omgitt av blandet lauvskog med mye hassel og bjørk,
og en fattig undervegetasjon med gjøkesyre, hengeving mm. Av epifytter på linden var de
viktigste musehalemose, gulband, og en Lepraria-art.
Artsmangfold: Det ble funnet bl. a. sølvnever. Epifyttfloraen er ikke grundig undersøkt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Linden har trolig vært styvet gjennom flere hundre år for å gi
råstoff til tau og andre fiberprodukter (av lindebast). Omgivelsene har noe plantet gran, og
smågran ble også observert i skogen i nærområdet.
Fremmede arter: Foruten norsk gran ble det i nærområdet også funnet platanlønn med
spredning i skogbunnen (SE-svært stor risiko).
Skjøtsel og hensyn: Treet bør stå til det faller av seg selv.
Del av helhetlig landskap: Grov styvet lind er ikke vanlig i distriktet.
Verdivurdering: Lokaliteten får høy vekt på tregenskap: størrelse, høy vekt på treegenskap:
sprekkebark, lav vekt på treegenskap: vedmold, ingen vekt på rødlistearter og lav vekt på
landskapsøkologi. Den får derfor verdi A – svært viktig.

Figur 6. Avgrensing av den enorme lindetreet (lokalitet 7 - naturtype Store gamle trær, svart runding) ved
Svarstad, hvor fjordkryssing (tunnelinnslag og bru) er planlagt. Blå strek: befaringsrute.

8 Markane: Søndsmyra
Kommune:
IID:
Naturtype:

Stryn
(ny)
Kystmyr
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Delnaturtype:
Annen kystmyr
Verdi:
C
Feltsjekk:
24.06.2017
Avgrensingspresisjon:<5 m
Områdebeskrivelse:
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av John Bjarne Jordal 27.06.17, basert på eget feltarbeid
24.06.2017 som del av undersøkelser i forbindelse med kommunedelplan for ny E39, på
oppdrag av Multiconsult. Beskrivelse og verdisetting er basert på Miljødirektoratet (2015) og
NiN 2.0. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 2015.
Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjøres av Søndsmyra ved Markane lengst vest
i Stryn kommune. Det er en minerotrof flatmyr, som grenser mot eldre furuskog på alle kanter
med unntak i sørvest der den grenser mot et granplantefelt nær dagens vei. Berggrunnen
virker nokså kalkfattig.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som kystmyr av
utforminga annen kystmyr (flat jordvannsmyr). «Åpen myrflate» er rødlistet naturtype (2011).
Myra er ganske våt i store deler med noen små åpne vannspeil, bløtbunn, mykmatter (størst
areal) og fastmatte ut mot kantene. Dominerende arter over større områder er torvull,
hvitlyng, flaskestarr, bukkeblad, myrhatt, bjønnskjegg, rundsoldogg, dystarr, og diverse
torvmoser, i myrkanten også blokkebær, molte, skogsnelle, slåttestarr og myrmaure.
Artsmangfold: Ingen spesielle plantearter. Det ble observert antatt skogsnipe (varslet og
forsvant), og tretåspett på furu i myrkanten.
Bruk, tilstand og påvirkning: Myra virker intakt.
Fremmede arter: Det er plantet noe norsk gran i nærheten.
Skjøtsel og hensyn: Fysiske inngrep som drenering og utfylling vil være uheldig.
Del av helhetlig landskap: Det finnes spredt med myr i området.
Verdivurdering: Kriterier: middels vekt på størrelse (14 da), middels vekt på typevariasjon,
høy vekt på tilstand, middels vekt på biogeografi (sørboreal sone). Verdien blir derfor satt til
C (lokalt viktig).

9 Markane: Bjørnamyra
Kommune:
Stryn
IID:
(ny)
Naturtype:
Kystmyr
Delnaturtype:
Annen kystmyr
Verdi:
C
Feltsjekk:
24.06.2017
Avgrensingspresisjon:<5 m
Områdebeskrivelse:
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av John Bjarne Jordal 27.06.17, basert på eget feltarbeid
24.06.2017 som del av undersøkelser i forbindelse med kommunedelplan for ny E39, på
oppdrag av Multiconsult. Beskrivelse og verdisetting er basert på Miljødirektoratet (2015) og
NiN 2.0. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 2015.
Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjøres av Bjørnamyra ved Markane lengst
vest i Stryn kommune. Berggrunnen virker nokså kalkfattig.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som kystmyr av
utforminga annen kystmyr. Myra omfatter trolig mest nedbørsmyr hvor furu er på frammarsj
(kanskje atlantisk høymyr i gjengroing), og noe jordvannsmyr ut mot kantene.
Artsmangfold: Ingen spesielle plantearter. Det ble observert grå fluesnapper i myrkanten.
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Bruk, tilstand og påvirkning: Myra virker intakt.
Fremmede arter: Ingen observert.
Skjøtsel og hensyn: Fysiske inngrep som drenering og utfylling vil være uheldig.
Del av helhetlig landskap: Det finnes spredt med myr i området.
Verdivurdering: Kriterier: middels vekt på størrelse (7,1 da), middels vekt på typevariasjon,
høy vekt på tilstand, middels vekt på biogeografi (sørboreal sone). Verdien blir derfor satt til
C (lokalt viktig).

10 Markane: Dal sørvest
Kommune:
Stryn
IID:
(ny)
Naturtype:
Kystmyr
Delnaturtype:
Annen kystmyr
Verdi:
C
Feltsjekk:
24.06.2017
Avgrensingspresisjon:<5 m
Områdebeskrivelse:
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av John Bjarne Jordal 27.06.17, basert på eget feltarbeid
24.06.2017 som del av undersøkelser i forbindelse med kommunedelplan for ny E39, på
oppdrag av Multiconsult. Beskrivelse og verdisetting er basert på Miljødirektoratet (2015) og
NiN 2.0. Rødlistestatus for arter følger norsk rødliste fra 2015.
Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger sørvest for Dal ved Markane lengst vest i
Stryn kommune. Lokaliteten grenser mot skog på alle kanter. Berggrunnen virker nokså
kalkfattig til svakt intermediær.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som kystmyr av
utforminga annen kystmyr (plan jordvannsmyr). «Åpen myrflate» er rødlistet naturtype
(2011). Myra har bløtbunn, mykmatter og fastmatter. Dominerende arter over større områder
er torvull, bjønnskjegg, bukkeblad, hvitlyng, sveltstarr, flaskestarr, duskull og diverse
torvmoser.
Artsmangfold: Av arter kan nevnes stortranebær. Det ble ikke observert fugl.
Bruk, tilstand og påvirkning: Myra virker intakt.
Fremmede arter: Ingen observert.
Skjøtsel og hensyn: Fysiske inngrep som drenering og utfylling vil være uheldig.
Del av helhetlig landskap: Det finnes spredt med myr i området.
Verdivurdering: Kriterier: middels vekt på størrelse (5,4 da), middels vekt på typevariasjon,
høy vekt på tilstand, middels vekt på biogeografi (sørboreal sone). Verdien blir derfor satt til
C (lokalt viktig).

18

Figur 7. Myrlokalitetene 8-10 i sørlige del av Markane (svarte streker) i Stryn. Befaringsrute er markert med blå
strek, for en stor del gjennom eldre furuskog.

11 BN00001926 Gloppen: Stølsgjølet (Byrkjelo) - supplering av eksisterende
naturtypelokalitet
Siden oppdraget ikke omfattet undersøkelser av denne lokaliteten i sin helhet, har jeg nøyet
meg med å komme med noen supplerende opplysninger, og en revidert avgrensing mot vest i
de områdene som kan påvirkes mest. Suppleringstekst til Naturbase:
Artsmangfold: Tillegg av John Bjarne Jordal basert på eget feltarbeid 23.06.2017 som del av
undersøkelser i forbindelse med kommunedelplan for ny E39, på oppdrag av Multiconsult. På
bark av gammel osp ble ospespesialistene Amphisphaerella dispersella og barkhårskål funnet
(begge sekksporesopper), ellers lungenever, kystfiltlav, grynfiltlav, skålfiltlav, vanlig
blåfiltlav, stiftfiltlav m.fl. Suboseaniske moser: mye ryemose på trær, vingemose, fleinljå og
kysttvebladmose på berg. Stedvis lågurtvegetasjon med kranskonvall, hengeaks, myske. En
spesiell art var rustjerneblom som er relativt sjelden på Vestlandet, og er knyttet til steinet
skog. Spettehakk i høystubber og gadder av osp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dels plantet gran i kantene, dels kraftig spredning av selvsådd
gran i hele det undersøkte området. Skogen har uvanlig mye gammel osp, omkrets på en del
ospetrær opp mot 200 cm, og ett ospetre hadde omkrets 239 cm. Omkrets største furu 205 cm
og største bjørk 165 cm.
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Figur 8. Forsøk på ny avgrensing i vest av lokaliteten BN00001926 Stølsgjølet i områdene nærmest planlagt
tunnelinnslag (svart strek). Grønn skravur: eksisterende naturtypelokalitet, blå strek: befaringsrute.

12 Gloppen: Byrkjelo: elvemøtet Storelva-Myklebustdalselva
Kommune:
Gloppen
IID:
ny
Naturtype:
Flommarkskog
Delnaturtype:
Flompåvirket oreskog
Verdi:
B
Feltsjekk:
11.09.2017
Avgrensingspresisjon:5-20 m
Områdebeskrivelse:
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av John Bjarne Jordal 12.09.17, basert på eget feltarbeid
11.09.2017 som del av undersøkelser i forbindelse med kommunedelplan for ny E39, på
oppdrag av Multiconsult. Beskrivelse og verdisetting er basert på Miljødirektoratet (2015) og
NiN 2.0. Rødlistestatus for arter følger norsk rødlista fra 2015.
Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved elvemøtet mellom
Myklebustdalselva og Storelva i Byrkjelo, Gloppen kommune. Lokaliteten grenser til dyrket
mark og til elvene. Den ligger på leiredominerte masser i flomsonen til begge elvene.
Løsmassene virker nokså kalkfattige.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er flommarkskog. Delnaturtype
er flompåvirket oreskog, i tillegg til mindre grusører (åpen flomfastmark) og flomløp. Av treog buskslag ble det notert gråor (dominerende), hegg, svartvier, rogn og selje, i tillegg til litt
gran, furu og bjørk. Dominerende i feltskiktet i skogen var sølvbunke, krypsoleie m.fl.
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beiteindikatorer, samt på østsida (ubeitet) også enkelte høystauder som bringebær, vendelrot,
mjødurt og skogsnelle.
Artsmangfold: Av planter i skogen kan nevnes broddtelg. I flomløp og elveører finnes
flaskestarr, dikeforglemmegei, mannasøtgras, evjesoleie, tunrapp og myrmaure. Av epifytter
kan nevnes ryemose på gråor. Av sopp kan nevnes oliven oreriske, oreskjellsopp m.fl. orearter. Det ble observert spettehakk i gråor-læger og -høystubber.
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er middelaldrende med noe dødt trevirke i form av
læger og høystubber av gråor, og noen gamle trær (opptil 40-45 cm diam.). Delen vest for
Myklebustdalselva er inngjerdet og beites av storfe noe som har gitt ganske mye
tråkkpåvirkning. Øst for denne elva beites det ikke lenger, og vegetasjonen har et mer intakt
preg. Videre foregår av og til litt hogst, dels som tynning for å åpne opp skogen for beiting.
Myklebustdalselva har i nedre del en lav, gammel forbygning som trolig ikke hindrer normale
oversvømmelser ved flom. Traktorspor flere steder. Til tross for kulturpåvirkning er det et
preg av intakte flomprosesser i lokaliteten.
Fremmede arter: Det ble observert rødhyll, rynkerose og amerikamjølke (alle SE – svært
høy risiko), videre finnes innslag av eldre gran og en del smågran som trolig er selvsådd. Gran
er ikke på svartelista, men er en fremmed art her.
Skjøtsel og hensyn: Det er ønskelig å unngå hogstflater, slik at lokaliteten mest muleg har
karakter av skog. Beitinga er kanskje i sterkeste laget på vestsida. Fremmede arter bør fjernes.
Del av helhetlig landskap: Flompåvirket oreskog er ikke uvanlig i distriktet, men denne er
trolig en av de større, og dermed noe uvanlig.
Verdivurdering: Lokaliteten får høy vekt på størrelse (122 da), lav vekt på artsmangfold,
middels vekt på tilstand, middels vekt på påvirkning og middels-høy vekt på
landskapsøkologi. Den får derfor verdi B - viktig.

Figur 9. Lokaliteten 12 (elvemøtet mellom Myklebustdalselva og Storelva) er en flommarkskog nær sentrum av
Byrkjelo. Befaringsrute er markert med blå strek.

13 Byrkjelo: sør for Teita
Kommune:

Gloppen
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IID:
(ny)
Naturtype:
Kystmyr
Delnaturtype:
Annen kystmyr
Verdi:
C
Feltsjekk:
11.09.2017
Avgrensingspresisjon: 5-20 m
Områdebeskrivelse:
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av John Bjarne Jordal 12.09.17, basert på eget feltarbeid
11.09.2017 som del av undersøkelser i forbindelse med kommunedelplan for ny E39, på
oppdrag av Multiconsult. Beskrivelse og verdisetting er basert på Miljødirektoratet (2015) og
NiN 2.0. Rødlistestatus for arter følger norsk rødlista fra 2015.
Lokalisering og naturgrunnlag: Lokaliteten er en noe skogpreget/gjengroende myr ved
Teita litt sør for sentrum av Byrkjelo i Gloppen kommune. Berggrunnen virker nokså
kalkfattig.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som kystmyr av
utforminga annen kystmyr. Myra omfatter i hovedsak fattig planmyr hvor bjørk mm. er på
frammarsj.
Artsmangfold: Ingen spesielle plantearter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Myra virker intakt, men det er spredning av gran fra kantene.
Lokaliteten er ikke lenger beitet.
Fremmede arter: Spredning av gran fra plantefelt i kanten ble observert.
Skjøtsel og hensyn: Fysiske inngrep som drenering og utfylling vil være uheldig.
Del av helhetlig landskap: Det finnes spredt med myr i området.
Verdivurdering: Kriterier: middels vekt på størrelse (27 da), lav vekt på typevariasjon,
middels/høy vekt på tilstand, middels vekt på biogeografi (sørboreal sone). Verdien blir derfor
satt til C (lokalt viktig).

Figur 10. Lokaliteten 13 (sør for Teita) er en kystmyr sør for Byrkjelo.
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Bilder
Kommune Hornindal.
Lokalitet 1, Honndøla
nord 1 (naturbeitemark),
en engflekk i gjengroing
som trolig er en liten
rest av tidligere større
åpne enger. Tidligere
avgrenset større
slåttemark her
(Ryggjene,
BN00000596) er i sterk
gjengroing, og bør
slettes fra Naturbase.

Kommune Hornindal.
Lokalitet 3 Løvoll vest
(flommarkskog), beitet
flommarksoreskog på
sørsida av Honndøla
med noe død ved. Noe
endret avgrensing og
beskrivelse av tidligere
lokalitet (BN00000595).

Kommuner
Hornindal/Stryn.
Lokalitet 4 Markane:
Kyrkja vest (gammel
boreal lauvskog), med
mye gammel osp og
andre gamle trær, noe
død ved samt en del
hassel.
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Kommune Hornindal.
Lokalitet 5 Markane:
Øyane sør (kystmyr), en
fattig planmyr.

Kommune Stryn.
Lokalitet 6 Innvik:
Drivfossen i Storelva,
(fosseberg,
fosserøykskog), med
åpne berg, skog og
enger forårsaket av
fosserøyk. Lokaliteten
kan ha noe endringsgjeld pga. økt uttørkingsfare etter utbygging,
men fossen hadde
betydelig vannføring
ved besøket.
Kommune Stryn.
Lokalitet 7 Svarstad,
(store gamle trær).
Lokaliteten består av en
gammel styva lind med
omkrets 3,80 meter.
Dette treet har trolig
vært styvet i århundrer
for å gi fiber til tau mm.
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Kommune Stryn.
Lokalitet 8 Markane:
Søndsmyra, kystmyr (
fattig planmyr).
Varslende antatt
skogsnipe ble observert,
samt tretåspett i kanten.

Kommune Stryn.
Sørøstre del av Markane
mellom planlagt kryss
og tunnelåpning har et
større sammenhengende
område med eldre
furuskog, som regnes å
ikke tilfredsstille
kriteriene til gammel
furuskog. Den har
likevel noe død ved,
noen større ospetrær
mm. og kan regnes som
et økologisk
funksjonsområde pga.
størrelsen.
Kommune Stryn. En
tretåspett leter etter
insekter i råtten furu ved
Søndsmyra i Markane
(lokalitet 8).
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Kommune Stryn.
Markane sørøstre del:
her er en del
«hengelaver» (dels
gubbeskjegg – NT) på
furu, noe som har
forårsaket flere MiSfigurer. Etter
Miljødirektoratet (2015)
antas området å ikke ha
gammel furuskog.

Kommune Gloppen.
Lokaliteten 11
Stølsgjølet (Byrkjelo;
BN00001926) har mye
gammel osp og store
steinblokker, og et
utvalg kravfulle arter
knyttet til disse.
Forøvrig har området en
del gran som sår seg ut i
hele skogen - dvs. en
betydelig endringsgjeld
hvis ikke tiltak settes
inn.
Kommune Gloppen.
Lokaliteten 11
Stølsgjølet.
Amphisphaerella
dispersella er en liten
sekksporesopp som bare
vokser på grov
sprekkebark av gamle
osper, den ser ut som
små svarte prikker.
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Kommune Gloppen.
Lokaliteten 12 Byrkjelo:
Myklebustdalselva
(flommarkskog) med
gråor (inklusive læger
og høystubber) og
selvsådd gran.

Kommune Gloppen.
Lokaliteten 12 Byrkjelo:
Myklebustdalselva
(flommarkskog) med et
flomløp.

Kommune Gloppen.
Lokaliteten 13 Byrkjelo:
sør for Tveita, en ganske
ordinær kystmyr (fattig
planmyr).
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