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1. FORORD 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I 2002 ferdigstilte Karmøy kommune 
arbeidet med kartleggingen av 
kommuneplanens landbruks, - natur- og 
friluftsområder, også kalt ”LNF-planen”. 
Arbeidet var en grundig kartlegging av 
LNF-områdenes kvaliteter og verdier, og 
kartleggingen var det første 
oversiktsarbeidet av sitt slag utarbeidet av 
Karmøy kommune. LNF-kartleggingens 
hensikt var å fungere som et politisk- og 
administrativt saksbehandlingsverktøy 
innen forvaltning, samt at kartleggingen 
skulle fungere som et kunnskapsgrunnlag 
for allmennheten.  
 
Karmøys gunstige lokalisering gjør 
kommunen til et attraktivt område for 
bosetning og næringsetablering. Siden 
opprettelsen i 1965, med unntak av 2002, 
har Karmøy vært en vekstkommune, og er 
i dag den mest folkerike kommunen i 
Haugalandsregionen. I en vekstkommune 
er potensialet for arealbrukskonflikter 
stort, spesielt i henhold til omdisponering 
fra LNF-formål til, for eksempel bolig- og 
næringsformål. Et oppdatert 

kunnskapsgrunnlag er derfor en god 
forutsetning for en helhetlig, effektiv og 
tydelig forvaltning av kommunens 
landbruks,- natur- og friluftsområder. Av 
den grunn har LNF-kartleggingen blitt 
revidert.   
 
Siden ferdigstillelsen av 2002-versjonen av 
LNF-kartleggingen har 
kunnskapsgrunnlaget om Karmøys LNF-
områder utviklet seg mye. I dette 
tidsrommet har kommunen selv foretatt 
en rekke registreringer, statlige og 
regionale myndigheter har opprettet og 
oppdatert flere databaser tilknyttet natur- 
og ressursvern, samt at en rekke lovverk, 
forskrifter og kommunale- og regionale 
planer har blitt utarbeidet eller revidert.  
Gjennom et oppdatert kunnskapsgrunnlag 
er derfor forutsetningene for den 
kommunale arealforvaltningen endret.  
 
Et hovedtrekk ved 2002-versjonen er et 
særlig fokus på landbrukets 
ressursgrunnlag, interesser og driftsvilkår. 
Selv om landbruket ivaretar viktige 
samfunnsmessige interesser, er det ikke 
slik at LNF-regulerte arealer bare er 
landbruksområder. I den reviderte LNF-
kartleggingen har en også et vesentlig 
fokus på naturområdenes, 
friluftsområdenes og kulturlandskapenes 
verdi. Siden ferdigstillelsen av 2002-
versjonen har også relevant lovverk blitt 
revidert, for eksempel 
Naturmangfoldsloven og Plan- og 
bygningsloven. Det nye lovgrunnlaget 
endrer også forvaltningsgrunnlaget, noe 
som har gjort det hensiktsmessig å 
revidere LNF-kartleggingen. 
 
 

Figur:  
LNF-områder i 
kommunen. 
Kommuneplanens 
arealdel 2008-2019. 
Kilde: Karmøy 
kommune (2008). 
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2. INNLEDNING 
 

2.1 Bakgrunn 

Karmøy kommunes planstrategi 2012-
2015, vedtatt i Kommunestyret 14.06.2012, 
sier at kommuneplanen skal gjennomgå 
full revisjon.  
 
Både planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel, vedtatt i 
Formannskapet 26.11.2012, nevner LNF-
kartleggingen som et viktig 
kunnskapsgrunnlag innen planlegging og 

forvaltning av kommunens LNF-områder 
(Karmøy kommune 2012 b & c).   
Kommuneplan og LNF-kartleggingen må 
sees i sammenheng ettersom LNF-
kartleggingen utdyper verdiene og 
kvalitetene i kommuneplanens LNF-
områder.  Utvalg for samfunnsplanlegging 
har vedtatt at revisjonsarbeidene for 
kommuneplanen og LNF-kartleggingen 
skulle samkjøres i kommunestyreperioden 
2011-2015. 

 

2.2 Historikk 

 
 
 
Karmøy kommune påbegynte på 1990-
tallet egne kartlegginger og planer innen 
jordbruk, grønt og skogbruk.  Av ulike 
grunner ble disse arbeidene aldri fullført. 
Hensikten var at dokumentene skulle 
fungere som tematiske 
kartlegginger/planer innen de 3 LNF-
kategoriene: LNF-L (landbruk), LNF-N 
(naturområder) og LNF-F 
(friluftsområder), en inndeling av LNF-

områder som har blitt benyttet i Karmøys 
tidligere kommuneplaner. I 
kommuneplanrevisjonen 1999 ble LNF-L, 
LNF-N og LNF-F erstattet av 
samlekategorien LNF. Årsaken til dette 
var at Plan- og bygningsloven ikke 
anerkjenner et faktisk lovmessig skille 
mellom landbruks-, natur- og 
friluftsområder innen arealkategorien 
LNF. Selv om en benytter seg av 
differensierte LNF-kategorier, er ikke disse 
kategoriene juridisk bindende utover sin 
status som LNF-områder i 
kommuneplanens arealdel. I praksis betyr 
dette at en ikke har et reelt grunnlag til å 
drive en differensiert saksbehandling av 
LNF-områder, og dette på tross av at de 
kan inndeles i mer detaljerte kategorier. 
Av den grunn ble det vurdert som 
hensiktmessig å utarbeide en samlet 
kartlegging av LNF-områdene.  
 
Den 11. mai 2000 vedtok 
Kommuneplanutvalget oppstart av 
arbeidet for en samordnet kartlegging av 
kommunens LNF-områder. Dette arbeidet 
ble ferdigstilt  20. februar 2002.  
 

Figur: LNF-kartleggingen fra 2002. Kilde: Karmøy 
kommune (2002) 
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2.3 Forholdet mellom kommuneplan og LNF-kartleggingen 
Kommuneplanen er kommunens 
overordnede plan for samfunnsutvikling 
og arealdisponering. Planens hovedformål 
er å skape sammenheng i kommunens 
fremtidige samfunnsutvikling og 
arealbruk gjennom 2 hovedfokus: 
1) Samfunnsdelen som angir kommunens 

ønskede utvikling som samfunn og 
organisasjon. 

2) Arealdelen som viser hovedtrekkene i 
arealbruk innenfor kommunegrensen.  

 
Samfunnsdelen kan regnes som et 
retningsgivende visjonsdokument, mens 
arealdelen er et kart med juridisk bindende 
planbestemmelser som fastsetter bruk og 
vern av kommunens arealer. Gjennom 
arealdelen deles kommunens fysiske 
områder inn i en rekke ulike 
formålskategorier, blant annet LNF-
områder. Formålskategorien LNF brukes 
også i andre typer arealplaner: 
kommunedelplan, reguleringsplan og 
regionalplan.  
 
LNF-kartleggingen fra 2002 har ofte blitt 
omtalt som ”LNF-planen”.  Dette skyldes 
nok de mange likhetstrekkene med en 
plan, hvor dokumentet omfattet en 
tekstdel med målsettinger, strategier, tiltak 
og et tilhørende kart. Dokumentet var 
påbegynt som en sektorplan* for 
landbruket, og var basert på 
Landbruksdepratementets (1998): 
”Landbruksplan – Veileder for arbeid med 
tiltaksrettede oversiktsplaner”. I veilederen 
ble det anbefalt at kommunene skulle 
utarbeide en egen sektorplan med 
utgangspunkt i nasjonale mål for 
landbruket. Sektorplanen ville da være et 
forvaltningsverktøy for kommunen som 

                                                 
* Sektorplaner (virksomhetsplaner) er planer for kommunale 
etater og avdelingers drift/driftsområder. Eksempel på en 
sektorplan kan være skolebruksplan eller hovedplan for vann og 
avløp. Disse planene blir ikke behandlet og utarbeidet etter Plan- 
og bygningsloven. 

landbruksmyndighet, men kunne også 
fungere som et innspill eller bidrag til 
kommuneplanen. 2002-versjonens tekstdel 
var utarbeidet i samsvar med 
landbruksveilederens anbefaling i henhold 
til struktur og innhold. I tillegg var 
kapitlene om naturområder, friluftsliv, 
kultur og landskap var strukturert på en 
tilsvarende måte.  Tekstdelen 
tydeliggjorde derimot aldri om 
dokumentet var tenkt som en kartlegging, 
en sektorplan eller en kombinasjon av 
begge perspektiv.  
 
LNF-kartleggingen er hverken påkrevd, 
utarbeidet eller behandlet gjennom Plan- 
og bygningsloven, og har dermed ingen 
formell status som, for eksempel 
kommunedelplan. En slik plan vil heller 
ikke være rettslig bindende, slik som det 
utdypes i kap. 2.2. Det er likevel en sterk 
kobling mellom kommuneplanen og LNF-
kartleggingen. Sammenkoblingen er da at 
kommuneplanens arealdel er selve planen, 
mens LNF-kartleggingen er en utredning 
av arealdelens LNF-områder.  
 
I motsetning til 2002-versjonen er den 
reviderte LNF-kartleggingen tydelig på sin 
rolle som en kartlegging og et vedlegg til 
kommuneplanen.  Den reviderte LNF-
kartleggingen er altså ikke utarbeidet til å 
fungere som en plan.  Målsetningene og 
tiltakene fra 2002-versjonen videreføres 
likevel i den reviderte utgaven, men skal 
anses som et bidrag til utarbeidingen av 
kommuneplanen 2014-2023 for Karmøy 
kommune.
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Siden 2002 har det også blitt utarbeidet en 
registrering av kulturminner (2008).  I 
perioden 2012-2015 utarbeides det også en 
til en egen kommunedelplan for 
kulturminner. I tillegg har Karmøy 
kommune en kommunedelplan for idrett 
og fysisk aktivitet for perioden 2013-2016, 
og denne planen omfatter også 
friluftslivets behov og arealinteresser. 
Disse kommunedelplanene er med på å 

ivareta kulturvernets og friluftslivets 
interesser i Karmøy.  
 
Det understrekes at LNF-kartleggingen er 

et retningsgivende dokument. LNF-

kartleggingen kan brukes som et 

kunnskapsgrunnlag i saksbehandling og 

andre vurderinger, men verken tekstdel 

eller kartdel er juridisk bindende.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur: Kommuneplanens arealdel 2008-2019, 
Kommunedelplan for idrett og fysisk 
aktivitet 2013-2016 og Kulturminneplan for 
Karmøy kommune. Kilde: Karmøy kommune 
(2008 a; 2012; 2008 b). 
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3. REVISJONSARBEIDET 
 

3.1 Organisering 
Hovedsakelig ble LNF-kartleggingen 
revidert gjennom 2013, men arbeidet ble 
ikke ferdigstilt før våren 2015. 
Revisjonsarbeidet er utført av en 
arbeidsgruppe som er sammensatt med 
bakgrunn i medlemmenes faglige 
bakgrunn og arbeids- og ansvarsområde i 

kommuneadministrasjonen. 
Organiseringen har skapt en bred 
tverrfaglig- og etatlig plattform for 
revisjonsarbeidet. Arbeidsgruppen bestod 
av følgende personer (i alfabetisk 
rekkefølge):  

 
Navn Tittel Avdeling og etat 
Ane Steingildra Alvestad Kulturvernkonsulent Kultur, Oppvekst- og kulturetaten 
Anders Lindahl Eie Skogbruksansvarlig Driftsavdelingen, Teknisk etat 
Arnt Kvinnesland Naturvernkonsulent Driftsavdelingen, Teknisk etat 
Britt Johnsen Pedersen Rådgiver - landbruk Forvaltningsavdelingen, Teknisk etat 
Endre Haraldseide Overingeniør Driftsavdelingen, Teknisk etat 
Håkon Randal Samfunnsplanlegger Teknisk sjefs stab, Teknisk etat 
Jarle Stunes Seniorarkitekt Teknisk sjefs stab, Teknisk etat 
Peder Christiansen Naturforvalter Driftsavdelingen, Teknisk etat 
Øyvind Flatabø Førstekonsulent kultur/idrett Kultur, Oppvekst- og kulturetaten 
 
 

 

3.2 LNF-kartleggingens kartdel 
Det er politisk vedtatt at Karmøy 
kommune forvaltes gjennom 5 soner. 
Soneinndelingen brukes kommunens 
skriftlige arbeider. Soneinndelingen 
omfatter følgende områder:  

Sone 1: Skudenes og Ferkingstad  
Sone 2: Åkra, Sevland og Veavågen  
Sone 3: Kopervik og omegn 
Sone 4: Håvik, Torvastad og Avaldsnes  
Sone 5: Fastlands-Karmøy og Fosen 

 
Innenfor hver sone blir LNF-områdene 
videre inndelt i 6 (7) kategorier:  

• Viktig jordbruksområde 
• Viktig skogområde 
• Viktig område for friluftsliv 
• Viktig naturområde 
• Viktig kulturlandskapsområde 
• Øvrige LNF-områder 
• Naturreservat  Figur: Kart over  soner i Karmøy. Kilde: Karmøy 

kommune. 
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Med unntak av naturreservater og øvrige 
LNF-områder har kategoriene sin egen 
kode i kartet:  

• J: viktig jordbruksområde 
• S: viktig skogområde 
• F: viktig friluftsliv 

• N: viktig naturområde 
• K: viktig kulturlandskapsområde 
 
Hvert enkelt område er gitt en kode. 
Denne bygger på kategori, sone og 
nummerering, eksempelvis:  

 
 

3.3 Struktur og innhold 
Hovedsakelig har LNF-kartleggingens 
tekstdel beholdt mye av kapittelstrukturen 
fra 2002-versjonen.  Det er likevel foretatt 
endringer i revisjonsarbeidet. Disse er: 

kap. 1-4 er i så stor grad omskrevet at de 
kan anses som nye kapittel, kap. 5, 6 og 9 
er revidert etter behov, mens kap. 7 og 8 er 
nye kapittel 

3.4 Grunnlagsmateriale i kap. 5-9 
LNF-kartleggingen fra 2002 var et solid 
arbeid.  Samtidig var arbeidet 
hovedsakelig basert på 
grunnlagsmateriale fra 1980- og 1990-
tallet, altså kilder som nå er 20-30 år 
gamle.  Av den grunn har det vært behov 

for oppdatering og inkludering av 
statistikk og andre faktaopplysninger. For 
en komplett kildeoversikt, se eget kapittel 
for skriftlige og elektroniske kilder. Her 
følger en oversikt over viktige 
oppdateringer foretatt i revisjonsarbeidet:

 
Jordbruk 
Jordbruksdelen til LNF-kartleggingen fra 
2002 tok utgangspunkt i satellittbildekart 
over kommunen opptatt 21. juli 2000 av 
IRS-1C satellitten i 817 kilometers høyde. 
Fargene i dette kartet er basert på 
mengden av klorofyll i vegetasjonen. En 
har valgt å bygge videre på dette 
grunnlaget i den reviderte LNF-
kartleggingen. 
 

Av andre viktige endringer har 
jordbruksstatistikken blitt oppdatert med 
grunnlagsmateriale fra Statistisk 
sentralbyrå og Statens 
landbruksforvaltning. I forrige versjon av 
LNF-kartleggingen var statistikken 
presentert i et vedleggskapittel, mens i den 
reviderte versjonen er det statistiske 
materialet innarbeidet i selve 
jordbrukskapitelet.  
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Skogbruk 
Kapittelet om skogbruk har ikke 
gjennomgått betydelige revisjoner 
ettersom en har vurdert at forholdene ikke 
har endret seg vesentlig i perioden 2002-
2013. Dette har vært sjekket opp mot 
arealressursstatistikk basert på 
arealressurskart: AR5 og AR50 

(www.skogoglandskap.no). Kart og 
statistikk har blitt utarbeidet av Norsk 
institutt for skog og landskap, en 
forskningsinstitusjon tilknytttet 
Universitet på Ås. Skog og landskap 
forsker og fremskaffer informasjon om 
skog, jord, utmark og landskap.  

 
Naturområder  
De fleste naturområdene i LNF-
kartleggingen består av viktige levesteder 
for planter, fugler, hjort og amfibier. 
Registreringene er hentet fra: 
”Viltkartverket for Karmøy kommune” som 
ble ferdigstilt i 1997, fra: ”Kulturlandskap og 
biologisk mangfald på Haugalandet” 
(Lundberg 2010) og fra Naturbasen (DN). 
Viltkartverket består for øvrig av en 
tekstdel i form av en rapport og en kartdel 
med inntegnede viltområder. Foruten 
viltområder er det også, på grunnlag av 
andre registreringer, tatt med noen 

verdifulle vegetasjonstyper, for eksempel 
lyngheiområdet på Dale.  
 
www.artsdatabanken.no er også brukt for 
å finne informasjon om informasjon om 
plante- og dyrelivet i kommunen. 
Artsdatabanken er for øvrig en nasjonal 
kunnskapsbank for naturmangfold. 
Databasen er et samarbeid mellom en 
rekke ulike universitets- og høgskole 
miljø, forskningsmiljø og andre 
kunnskapsmiljø.  
 

Friluftsliv 
Delen om friluftsliv er oppdatert med 
bakgrunn i kommunedelplan for idrett og 
fysisk aktivitet 2013-2106. Denne planen 

har blitt jevnlig revidert hvert 4. år siden 
1994. 

 
Kultur og landskap 
For kapitelet om kultur og landskap har 
”Kulturminneplanen for Karmøy kommune” 
fra 2008 vært viktig i revisjonsarbeidet. I 
perioden 2012-2014 har det også pågått et 

arbeid med en egen kommunedelplan for 
kulturminner, og det pågående arbeidet 
har også vært et kunnskapsgrunnlag for 
kapittelet om kultur og landskap

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 13

4. BESKRIVELSE AV KARMØY KOMMUNE 
 

4.1 Geografi og demografi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karmøy kommune er lokalisert i 
Rogalands nordvestre hjørne, og utgjør en 
del av Haugalandsregionen i lag med 
Sveio, Haugesund, Tysvær, Bokn, Utsira, 
Vindafjord, Etne og Sauda kommuner.  
Kommunen består hovedsakelig av øya 
Karmøy samt en fastlandsdel som grenser 
til Haugesund og Tysvær. Karmøy 
kommunes samlede landareal er ca. 228 
km². Av det samlede arealet utgjør 
øydelen ca. 175 km² og fastlandsdelen ca. 
50 km². 
 

 
Folketallet i Karmøy kommune er 41 118 
innbyggere (pr. 1. jan. 2013). Av disse er 
ca. 33 000 (80 %) bosatt på Karmøy og ca. 
8 000 (20 %) på fastlandet. Av 
Haugalandskommunene er Karmøy den 
mest folkerike, den tredje mest folkerike 
på fylkesbasis og den tjueførste mest 
folkerike kommunen på landsbasis.  
 
Selv om Karmøy har et høyt innbyggertall 
og 3 mindre byer, kan ikke Karmøy anses 
som å være en bykommune. Omtrent 44 % 
av befolkningen er bosatt i byene 
Skudeneshavn (ca. 3 500), Kopervik (ca. 

6 450) og Åkrehamn (7 900).  Resterende 
56 % av befolkningen er bosatt i andre 
tettstedsområder og spredtbygde strøk. 
Den overordnede utviklingen vitner om 
en økende grad av urbanisering, der 
byområdene har den største størst 
befolkningsveksten, men også at   
bebyggelsen i økende grad fortettes.  
 
Karmøy er en vekstkommune, men 
befolkningsveksten har en svært ujevn 
geografisk fordeling. I perioden 2000-2013 
har særlig sone 2 og 5 hatt stor 
befolkningsvekst. Sone 3 har også hatt en 
markant, men moderat vekst. Sone 1 og 4 
har derimot hatt et stabilt folketall med en 
marginal tilvekst innenfor dette 
tidsrommet. 

 Tabell: Folketallsutvikling i Karmøys soner 2000-2013. 
Kilde: www.ssb.no (2013). 

 
Utviklingen er ikke et nylig oppstått 
fenomen, men er et tydelig etablert 
mønster som har gradvis forsterket seg 
siden 1970-tallet. Fremover mot 2030 antas 
det, hvis en tar utgangspunkt i 
tilgjengelige befolkningsframskrivinger*, 
at utviklingen fortsetter med en ytterligere 
styrking av sone 2, 3 og 5. 
 
 
 
 

                                                 
* Se kapittel om demografi i kommuneplanens 
samfunnsdel  2014-2023 (Karmøy kommune 2015).  

 Sone 2000 2013 
Endring 

 
Endring  

(%) 
Pr. år  
(%) 

1 5405 5443 38 0,7 0,05 

2 9284 10752 1468 15,8 1,2 

3 7730 8684 954 12,3 0,9 

4 7616 7822 206 2,7 0,2 

5 6855 8337 1482 21,6 1,7 

Ukjent 81 80 -1   

Tot. 36971 41118 4147 11,2 0,9 

Figur: By- og tettstedsområder og soner i Karmøy 
kommune. Kilde: Karmøy kommune (2013). 
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4.2 Eiendomsforhold 
Historisk har det vært viktig å ha rett til 
både sjø og torvmyr i Karmøy, noe som 
resulterte i lange og smale teiger. I den 
senere tid har videre oppstykking gitt en 
svært fragmentert eiendomsstruktur som 
utgjøres av mange små eiendommer. Dette 
har resultert i svært sammensatte 
eiendomsforhold i kommunen: totalt 148 
gårdsnummer med ca. 26 500 separate 
eiendommer/bruksnummer (Karmøy 
kommune 2013: 6). Arealgrensen i 
konsesjons- og odelsloven ble den 1. juli 
2009 hevet til 25 dekar dyrka jord, og det 
viser seg at mange eiendommer i Karmøy 
berøres av den nye loven. Loven fører til at 
eiendommene kan omsettes 
konsesjonsfritt, og i mange tilfeller vil 
eiendommene bli fri for odel.  
 

 

4.3 Næringsliv og sysselsetting 

 
Historisk har sysselsettingen i Karmøy 
hatt sterk forankring i primærnæringer 
som landbruk og fiskeri. Dette endret seg 
særlig gjennom etableringen av Norsk 
Hydros anlegg på Kolstø i 1963. 
Etableringer gav Karmøy et betydelig 
antall industriarbeidsplasser, og utover 
1960- og 1970-tallet gikk mye av 

arbeidsstyrken over til 
sekundærnæringene. Fra 1980-tallet har 
derimot sysselsettingen i tertiærnæringene 
økt betraktelig, og dette er en utvikling en 
også har sett ellers i landet.  
 
Mellom 2000-2012 har antall sysselsatte i 
tertiærnæringene økt fra 13 309 til 14 989, 
en økning på 1 680 sysselsatte, det vil si  
12,6 %.  Karmøy er fortsatt en stor 
industrikommune, men innen 
sekundærnæringene ser vi også en tydelig 
nedgang i antall sysselsatte. I perioden 
2000-2012 har sekundærnæringene blitt 
redusert fra 3 383 til 2 594 sysselsatte, en 
reduksjon på 789 sysselsatte, altså 23,3 %. 
 
I nasjonal forstand er fortsatt Karmøy 
regnet som en stor landbrukskommune. 
Det er likevelprimærnæringene som har 
den tydeligste nedgangen i sysselsetting 
Totalt har Jordbruk, -skogbruk- og 
fiskerinæringene hatt en samlet reduksjon 
på 26,2 % sysselsatte mellom 2000-2012. I 

Utvikling i næringsstruktur 1960-2011

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Tertiærnæring (%) 50,5 45,7 64,2 67,1 71,6 77,1

Sekundærnæring (%) 18,0 40,0 34,9 27,4 25,2 20,6

Primærnæring (%) 31,6 14,3 8,3 5,4 3,2 2,2

1960 1970 1980 1990 2001 2011

Figur: Sysselsatte (%) pr. hovednæring 1960-2011 i 
Karmøy kommune. Kilde: Statistisk sentralbyrå (1960a-g; 
1974; 1981; 1992 & www.ssb.no) 

Figur: Eiendommer i Avaldsnes- og Torvastadområdet. 
Kilde. Karmøy kommune (2013).  
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absolutt forstand er dette en reduksjon fra 
500 til 369 sysselsatte.  
 
Selv om primærnæringene står for en liten 
del av sysselsettingen i kommunen, gir 

disse arbeidsplassene ringvirkninger til 
andre deler av arbeids- og samfunnslivet, 
og bidrar derfor til sysselsetting innen 
sekundær og tertiærnæring. 

  
 

 

4.4 Geologi  
 

Karmøys varierte berggrunn er 
opphavet til et produktivt 
jordbruksland, og har tidligere 
vært grunnlaget for omfattende 
utvinningsvirksomhet, en 
virksomhet som i dag er opphørt. 
  
Jordsmonnet utvikles på 
grunnlag av bergartenes struktur, 
næringsinnhold og 
forvitringsgrad. Berggrunnen 
alene avgjør ikke kvaliteten på 
jordsmonnet, men plantene får 
også næring fra, for eksempel 
nyere løsmasseavsetninger fra 
kvartærgeologisk tid. Samspillet 
mellom berggrunn, løsmasser og 
klima har gitt Karmøy et artsrikt 
miljø for vegetasjon og et 
produktivt landbruk. 
 
 
 

Sone 5: Fastlands-Karmøy og Fosen 
Eike/Aksnes-området har en berggrunn 
bestående av ulike gneis- og granittyper.  
 
Norheim-området har en 
berggrunnssammensetning av gneis, 
gabbro. Man finner også innslag av 
dioritter med høyt kvartsinnhold, for 
eksempel trondhjemitt.  
 
Mykje/Vormedal/Moksheim-området er 
sammensatt av de samme bergartene som 

nordre del av Fastlands-Karmøy, men en 
vil også finne forekomster av fyllitt og 
glimmerskifer.  
 
Røyksund/Fosen har en berggrunn 
bestående av gneis- og granittypene som 
nevnes ovenfor, men i tillegg finnes det 
innslag av sandstein og glimmerskifer på 
østre del av Fosen.   
 

 
 
 

Figur: Karmøys 
 geologi basert  
på berggrunnskart  
1: 250 000.  
Kilde. www.ngu.no. 
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Sone 4: Torvastad, Avaldsnes og Håvik  
Osnes og deler av Håland/Karmsund har 
hovedsakelig en geologi sammensatt av 
fyllitt. Berggrunnen ved Håland har også 
innslag av granitt.  
 
Resten av Torvastad-området domineres 
av grønnstein og amfibolitt med bestander 
av sedimentære bergarter ved Hauge, Bø 
og Nordbø. Det finnes også vulkanske 
bergarter langs kystlinjen ved Nordbø.  
Avaldsnes-området har grønnstein og 
amfibolitt i Utvik og nordre del av Visnes. 

Det finnes også vulkanske bergarter ved 
Skeie og Velde. Resten av Avaldsnes-
området består av gneis og gabbro.  
 
På Håvik finner en mye av kombinasjonen 
gabbro/diabas. Unntakene er vestre del av 
Kolstø og Vorå, som er et område 
bestående av vulkanske bergarter,  og 
søndre del av Kvalavåg, et område med 
trondhjemitt.   

  
Sone 3: Kopervik og omegn 
Hele Kopervik med omegn: Sund, Skår, 
Brekke, Snørteland, Stokkastrand, 
Nordstokke utgjøres hovedsakelig av 
gabbro.  

Langs kystlinjen ved Østremneset, 
Kalvatre og Nordstokke finnes det også 
vulkanske bergarter.  
 
Det finnes enkelte lommer med olivinstein 
og pyroksenitt i området Skår/Sund.

 
Sone 2: Åkra, Sevland og Vea 
Ådland, Grindhaug, Åkra og Sevland 
består av Gneis. Vedavågen har også 
betydelige forekomster av trondhjemitt.  
 
Sone 1: Skudenes og Ferkingstad 
Fra Stava til Skudenes finnes det et belte 
av Trondhjemitt. I Hovdastad-området, og 
finner en forekomster av trondhjemitt. 
Geologien på vestsiden av Skudeneshavn 
består av gneis, men det finnes også noen 

partier med granitt langs kysten på 
strekningen Syre-Hemnes/Sandhåland. På 
Østsiden av Skudeneshavn utgjøres 
berggrunnen for det meste av 
konglomerat, sandstein og gabbro.    

 
 

4.5 Landformer 
 

Karmøys østre og vestre side har svært 
forskjellig kystkontur.  Vestsidens 
kystlinje er sterkt innskåret grunnet slitasje 
fra sjø og bølger.  
 
På Karmøys øst-side, sør for Kopervik, er 
kystlinjen jevn og lite innskåret. Lengre 
nord, det vil si strekningen Avaldsnes- 
Kopervik, er kystlinjen både innskåret og 
uregelmessig. Dette har sammenheng med 

Bilde: Bratt-Helgeland, Fosen: et av kommunens mer 
kuperte landskap. Kilde: Karmøy kommune. 
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tidligere brefremstøt fra øst. En finner 
også spor av breens virksomhet i form av 
skuringsstriper og rundsva, både på 
kommunens øydel og fastlandsdel.  
 
Landskapet i Karmøy kommune preges av 
et slakt terreng med små høydeforskjeller. 
Totalt er ca. 80 % av kommunens 
landareal under 60 m.o.h. I hovedtrekk er 
området nord for Avaldsnes lavere enn 30 
høydemeter. Unntaket er Bjørgene, et 
område som har enkelte topper opp til 68 
høydemeter. Hele området er sterkt 
isskurt, med en øst-vestlig lengderetning.  

Området mellom Avaldsnes og Kopervik 
er noe høyere, men få topper er høyere 
enn 60 meter.  
 
På Eide, midt på øya, skjærer Veavågen 
seg inn fra vest og Eidsbotn fra øst. 
Mellom Veavågen og Eidsbotn gjenstår 
det et eide på ca. 600 meter. Dette er også 
Karmøys smaleste punkt.  
 
De høyeste fjelltoppene er ca. 150 m, og 
disse toppene er lokalisert på 
fastlandssiden. For øvrig finnes det 3 
topper på ca. 100 på Sør-Karmøy. 

4.6 Jordsmonn
Den mest utbredde typen løsmasser i 
kommunen er torvjord og lynghumus. 
Slike løsmasser finnes i hele kommunen, 
vanligvis i form av et grunt dekke. På 
enkelte steder opptrer torvjord og 
lynghumus i kombinasjon med 
havavleiringer, og dette har gitt opphav til 
et grøderikt jordsmonn og velutviklete 
jordbruksområder. Kombinasjonen av 
torvjord-lynghusus-havvaleiringer finnes 
på midtre del av Karmøy: Torvastad, 
Utvik, Fiskå-Håvik, Vorå, på Vest-Karmøy 
i overgangen mot lyngheiområdene (Åkra-
Langåker) og på Øst-Karmøy i området 
Melstokke-Kopervik.  
 
Indre del av Sør-Karmøy har de største 
sammenhengende myrområdene. På 
Nord-Karmøy er de største myrarealene 
omkring Fotvatnet og nordover til 
Fiskåvatnet. Også på Fosen og fastlandet 
finner en myrareal, for eksempel ved 
Krokanes og vest for Tuastadvatnet, men 
pga. terrengformasjonene er myrene mye 
mindre her. Myrer er godt egnet til 
dyrkingsjord, beite og brenntorv. Dette 
har resultert i at de fleste gjenværende 
myrene i Karmøy er sterkt preget av 
tekniske inngrep, spesielt i form av 

torvuttak. De siste tiårene har også 
grøfting og skogplanting bidratt til at 
myrarealet har minket betydelig.  
 

De marine avsetningene på Vest-Karmøy 
er et særpreget trekk i landskapet, og 
sandfeltene er mye større i utstrekning enn 
det som i dag utgjør sanddyneområdene. 
Mesteparten av områdene brukes til, for 
eksempel jordbruks- og boligformål. 
Sanden er selvdrenerende, rik på 
skjellfragmenter og har et høyt 
kalkinnhold, og dette har gitt opphav til 
noen av de mest grøderike områdene i 
landet. De viktigste områdene er Åkra, 
Stava, Ferkingstad-Langåker, Hemnes-
Sandhåland, Sandve-Mjølhus og Rørvik-
Syre.  

 

Bilde: Sandvesanden. Kilde: Karmøy kommune. 
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4.7 Klima 
 

Karmøy har et kystklima som preges av 
milde vintre og kjølige somrer. De 
temperaturmessige ytterpunktene finnes i 
februar og august, som er kaldeste og 
varmeste måned. Relativt høye 
vintertemperaturer gjør planteproduksjon 
mulig gjennom store deler av året, og med 
ca. 180 årlige vekstdøgn har Karmøy en av 
de lengste vekstsesongene på landsbasis.  
 
I likhet med andre kystområder er 
Karmøy lite beskyttet mot vind. Det er i 
vintersesongen, spesielt januar og februar, 
at Karmøy utsettes for vind. 
Eksponeringen har ulike effekter på 
plantelivet.  Eksempelvis vil en på særlig 
værharde steder se at den dominerende 
vindretningen har formet trær og busker. 
Vind kan også føre til påvirke plantelivet 
gjennom mekanisk slitasje og sterk 
uttørking. 
 
I følge klimanormalen 1961-1990 har 
Skudeneshavn en årlig 
gjennomsnittstemperatur på 7,6 ºC, og 
dette er også en av en av landets høyeste 
årlige gjennomsnittstemperaturer. Den 
årlige gjennomsnittlige nedbørsmengden 
varierer fra ca. 1 200 mm (Utsira) til 1 350 
mm (Brekke). De målte verdiene for 
nedbør fra Utsira, Skudeneshavn og 
Brekke viser at nedbørsmengdene har en 
ulik geografisk fordeling. Generelt viser 
dette at det faller mer nedbør på østsiden 
enn på vestsiden av Karmøy. Dette betyr 
at topografi og geografisk lokalisering har 

vesentlig innvirkning på lokale 
temperatur- og nedbørsforhold.  

 
 
 
 
Klimastatistikken viser tydelig at både  
gjennomsnittlig nedbørsmengde og 
gjennomsnittstemperatur øker. Fra 
normalperioden 1961-1990 har 
gjennomsnittstemperaturen steget 7,6 ºC 
til fra 8,6 ºC i perioden 1991-2012 ved 
målestasjonen i Skudeneshavn, mens ved 
målestasjonen på Utsira har den årlige 
gjennomsnittstemperaturen steget fra 7,4 
ºC til 8,1 ºC.  
  

Bilde: Hemnes. Kilde: Karmøy kommune. 

Figur: Temperaturnormaler (øverst) og  
nedbørsnormaler (nederst) 1961-1991 og  
1991-2012, Karmøy. Kilde: www.met.no.  
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I henhold til årlig gjennomsnittlig nedbør 
kan en også se økende nedbørsmengder 
på målestasjonene. Størst økning har det 
vært ved målestasjonen på Brekke, der 
den årlige gjennomsnittsnedbøren har økt 
fra 1 347 mm til 1 673 mm  fra 
normalperioden 1961-1990 til perioden 
1991-2012. Dette tilsvarer en økning på ca. 
24 %. Nedbørsøkning er også registrert 

ved Utsira og Skudeneshavn, men her er 
endringene mindre, henholdsvis ca. 3 % 
og ca. 2 %.  
 
 
 
 
 
 

 

4.8 Vegetasjon 

Karmøys relativt milde og fuktige klima er 
et ideelt vekstområde for mange 
plantearter. Sauedrift gjennom flere tusen 
år har bidratt til å opprettholde de 
særegne lyngheiene, som er 
karakteristiske for de indre delene av 
Karmøy. Avtagende bruk av lyngheiene 
siden 1950-tallet har derimot forringet 
lyngens kvalitet, og gradvis har andre 
planteslag fått rom til å etablere seg. Dette 
gjelder blant annet flere grasarter og ikke 
minst brake (einer).  
 
Reduksjonen av dyrehold i det moderne 
jordbruk, samt opphør av landbruksdrift i 
flere viktige jordbruksområder, har ført til 
at naturlig trevegetasjon utvikles på det 
som tidligere var god dyrkingsmark og 
beiteområder. Dette er et fenomen som er 

særlig fremtredende på lune steder, og 
dette er særlig tilfelle på Øst-Karmøy. 
Bjørkeskog er den mest utbredte 
skogstypen i denne delen av fylket, men 
en finner også innslag av edelløvtrær. 
Barskog finnes ikke naturlig på Karmøy i 
dag, og det er planteskog av sitkagran som 
dominerer. Man vil også finne mindre 
bestander av edelløvskog, vanligvis 
voksende på lune og lite vindeksponerte 
lokaliteter. Fremdeles fremstår landskapet 
på Vest- og Sør-Karmøy som åpent, men 
gjengroing er merkbart flere steder. 
 
Karmøys kystsone har en rik planteflora, 
særlig på Sør- og Vest-Karmøys kalkrike 
sandstrand- og sanddyneområder. 
Levevilkårene for landplantene i 
tangvollsonen er ekstreme. Vanlige arter i 

Bilde: Landskap med innslag av lyng, 
brake, løvtrær og bartrær.  
Steinsvatnet, Fosen. 
Kilde: Karmøy kommune. 
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dette området er tangmelde, sølvmelde, 
strandreddik, strandarve m.fl. Mange av 

plantene er sjeldne, noen med sin ytterste 
utbredelse mot nord og vest i Europa.
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5. JORDBRUK 
 

 
Bilde: Møkkaspredning på Våge ved Helganesvegen.. Kilde: Karmøy kommune. 
 

5.1 Innledning 
 

Kapittelet om jordbruk inneholder en 
rekke generelle målsettinger for jordbruket 
i Karmøy. I hovedsak er disse videreført 
fra 2002-versjonen av LNF-kartleggingen. 
Selv om LNF-kartleggingen ikke skal 

anses som en plan, har disse målsettingene 
likevel blitt videreført i revisjonsarbeidet 
av LNF-kartleggingen. I stor grad 
reflekterer disse målsettingene nasjonale 
mål for jordbruket. 

 
 

5.1.1 Nasjonale føringer og retningslinjer
Landbruket i Norge er en langsiktig 
næring som utnytter naturressursene og 
biologiske prosesser i produksjonen av 
mat og andre goder. Landbruket har vært, 
og er fortsatt viktig for sysselsetting, 
bosetting, vedlikehold av kulturlandskap 
og verdiskaping i distriktene. Med 
bakgrunn i dette er det politisk enighet om 
å opprettholde et variert landbruk i 
henhold til bruksstruktur og ulike 
produksjoner, for å ivareta og forsterke 

disse verdiene. En skal videre ha et 
landbruk som er økonomisk og sosialt 
bærekraftig, og som bygger på at naturens 
ressurser skal forvaltes på en slik måte at 
også kommende generasjoner får nytte seg 
av disse. Dette innebærer at en må sikre 
areal som grunnlag for varig 
landbruksproduksjon, og drive et 
landbruk som er miljøvennlig og tar 
hensyn til andre verdier. 

 
Landbruket skal i tråd med samfunnets behov: 
 

• Produsere helsemessig trygg mat av høy kvalitet som blir produsert på en etisk, helse- og 
ressursmessig akseptabel måte. 

• Produsere andre varer og tjenester med utgangspunkt i næringens samlede ressurser. 
• Bidra med fellesgoder som livskraftige bygder, et bredt spekter av miljø- og kulturgoder, og en 

langsiktig matforsyning. 
• Ivareta hensyn til en helhetlig ressursforvaltning og bevare kulturlandskapet. 
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5.2 Målsettinger, strategier og tiltak  

 
Bilde: Bratt-Helgeland. Kilde: Karmøy kommune.  
 

Hovedmål 
Opprettholde dagens produksjonsareal, 
produksjonsvolum og størst mulig 

sysselsetting bygd på utnyttelse av lokale 
ressurser. 

 
5.2.1 Arealforvaltning

Delmål 
Forvalte Karmøys arealer slik at de mest 
produktive jordbruksarealene blir benyttet 
til jordbruksproduksjon også i fremtiden. I 
all arealplanlegging må vern av dyrket 
eller dyrkbar jord være en av de 
grunnleggende målsettingene.

 
 
 

 
Strategier 
LNF-kartleggingen skal synliggjøre 
jordbrukets arealinteresser og potensialet 
for utnyttelse av jordbruksarealene.  
 
Undermål 
Utbygging og aktiviteter som ikke er 
knyttet til jordbruket bør fortrinnsvis 
legges til områder lite egnet til 
landbruksformål.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bilde: Hemnes-Kvilhaugesvik.  
Kilde: Karmøy kommune.  
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5.2.2 Husdyrproduksjon 
Delmål 
Opprettholde dagens husdyrproduksjon. 
Arbeide for å øke bruken av utmark til 
beite for husdyr som et ledd i å drive 

skjøtsel av kulturlandskapet. SMIL- 
midlene brukes aktivt i dette arbeidet. 

  
Strategier

Være oppdatert og positiv, men realistisk 
når folk våger å satse friskt på nye 
prosjekter eller å utvide eksisterende 
produksjon. 
 
 
 
 
 

 
Undermål 
Følge med i utviklingen og ha oversikt 
over ønsker fra forbrukerne. Opprettholde 
melkekvotene på Karmøy og stimulere 
unge bønder til å beholde kvoten i 
forbindelse med generasjonsskifte. Være 

oppdatert mht. nye løsninger på nybygg 
etc. Være behjelpelig med søknader om 
skjøtsel av kulturlandskapet ved hjelp av 
beitedyr (SMIL). 

 
 
5.2.3 Jord- og plantekultur 
Delmål 
Arbeide for en bærekraftig 
planteproduksjon som gir økonomisk godt 
utbytte, samtidig som produksjonen må 
være miljøvennlig med tanke på å bevare 
ressursene for fremtiden. Det skal legges 
vekt på å bevare kulturlandskapet og det 
biologiske mangfoldet. 

 
Undermål 
Opprettholde dagens planteproduksjon. 
Få ned andelen leiejord, som i dag ligger 
på ca. 56 %, ved å tilrettelegge for 
bruksrasjonalisering. Gå aktivt inn der 
arealer er blitt liggende brakk, for at disse 
arealene kommer i drift igjen. Tilrettelegge 
for samarbeid mellom bønder slik at en får 

en fornuftig forvaltning av arealer 
gjennom bytte/ leie jord, men også at en 
får et fokus på god jordkultur. 
 
 
 

Bilde: Langåker. Kilde: Karmøy kommune.  

Bilde: Skeie. Kilde: Karmøy kommune.  
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5.2.4 Miljøtiltak i jordbruket 
Delmål 
At en skal utvikle miljømessige forsvarlige 
produksjonssystemer, hvor kravene til 

økonomi og effektivitet avveies i forhold 
til miljøverdier.

Undermål 
Unngå forurensing fra gjødselkjellere og 
surfòr. Være raskt på plass og vurdere 
hvert enkelt tilfelle hvis uhell oppstår. 

Følge opp sakene i forhold til utbedringer 
som må gjøres. 
 

5.2.5 Økologisk jordbruk 
Delmål
Å kunne gi informasjon om økologiske 
driftsmetoder og evt. omlegging til 

økologisk drift samt informasjon om 
tilskuddsordningene som gjelder. 

 
Strategier 
Være oppdatert og ha oversikt over hvor 
en kan hente informasjon om økologisk 

landbruksproduksjon. Være behjelpelig 
med å skaffe informasjonsmateriell.  

 
Undermål 
Øke det økologiske arealet, 
produktspekteret og samarbeidet med 
andre organisasjoner. Øke produksjonen 
av økologiske produkter evt. å være 

behjelpelig med oppstart av økologisk 
gårdsutsalg. 
 

 
 

5.3.6 Kulturlandskap 
 

Delmål 
Utvikle et jordbruk som tar hensyn til 
kulturlandskapet, samtidig som en kan 
drive et økonomisk forsvarlig jordbruk.

Strategier 
Øke bevisstheten på å bevare gamle trekk 
i kulturlandskapet og hindre gjengroing. 

 
Undermål 
Ta vare på flest mulig steingarder og 
potetkjellere. Gå aktivt inn for å få i gang 
områdetiltak. Målsettingen er å starte. 

 
 
 
 

Bilde: Sandhåland. Kilde: Karmøy kommune.  
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5.3 Status og utviklingstrekk  
 

5.3.1 Jordbruksstruktur 
Landbruket på Karmøy er preget av 
mange små bruk, og en stor del av 
bøndene henter inntekt fra arbeid utenom 
landbruket. Omtrent 60 % av brukerne har 
arbeid utenfor bruket, og av disse er ca. 85 
% ansatt og ca. 15 % er selvstendig 
næringsdrivende. En annen viktig 
konsekvens av små bruk er mye leiejord. 
Dette innebærer at mange brukere leier 
jord for å få tilstrekkelig med 
jordbruksareal i heltidsdriften. Ca. 56 % av 
Karmøys jordbruksareal er leiejord, og 
dette er blant de høyeste andelene blant 
Rogalands-kommunene. Fenomenet er 
mest fremtredende i by- og tettstedsnære 
strøk ettersom slike områder gjerne anses  
som attraktive utbyggingsområder. Dette 
kan ofte medføre at grunneiere vegrer seg 
for å selge arealer til jordbruksdrift siden 
salg til utbyggingsformål kan potensielt 
skape større inntektsgrunnlag.  

 
I perioden 1999-2010 ble antall 
jordbruksbedrifter/driftsenheter redusert 
fra 394 til 237, en reduksjon på 157 
bedrifter, eller ca. 19,2 %. Siden 1969 har 
antall jordbruksbedrifter i kommunen blitt 
redusert med 582, eller 71,1 %. Statistikken 
viser tydelig at jordbruket i Norge har 
gjennomgått store strukturelle endringer 
med omfattende rasjonalisering.  
 

En av de meste fremtredende 
strukturendringene er at langt færre 

arbeider i jordbruksnæringa. Utviklingen 
viser at samtlige størrelseskategorier av 
jordbruksbedrifter har blitt redusert i 
perioden 1999-2010.   De største 
endringene har skjedd i henhold til bruk 
med mindre enn 0,5 årsverk. Dette gjelder 
både i absolutt og relativ forstand. 

 
I perioden 1969-2010 har det samlede 
arealet av jordbruksareal i drift økt med 
ca. 13 200 daa, eller ca. 36,6 %. Det har 
derimot vært liten endring i den nylige 
perioden 1999-2010. Arealet for fulldyrka 
jord har derimot i perioden 1969-2010 blitt 
redusert med ca. 2 700 daa, eller ca. 11,5 %. 
Reduksjonen skyldes gjennomgang av 
gårdskart til skog og landskap, og i denne 
prosessen fikk en del arealer endret sin 
klassifisering. 
 
 

Antall årsverk pr.  
jordbruksbedrift 1999 2010 Endr. Endr.  (%) 

-0,4 årsverk 139 79 -60 -43,2 
0,5-0,9 årsverk 91 76 -15 -16,5 
1,0-1,4 årsverk 69 32 -37 -53,6 
1,5-1,9 årsverk 42 22 -20 -47,6 
2,0-2,4 årsverk 32 13 -19 -59,4 

2,5- årsverk 21 15 -6 -28,6 
I alt 394 237 -157 -39,8 

Tabell: jordbruksbedrifter etter antall årsverk, 
Karmøy: 1999-2010. Kilde:www.ssb.no. 

 

Figur: Antall jordbruksbedrifter/gårdsbruk,  
Karmøy: 1969-2010. Kilde:www.ssb.no. 

Figur: Antall dekar 
jordbruksareal  
i drift og fulldyrka 
jord, Karmøy: 1969-
2010.  
Kilde:www.ssb.no. 
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 1969 1979 1989 1999 2010 Endring Endring (%) 
Jordbruksareal i drift 36 430 39 991 43 698 50 084 49 657 13 227 36,3 
Antall jordbruksbedrifter 819 652 516 394 237 -582 -71,1 
Gj. snittlig jordbruksareal i drift  
pr. driftsenhet 44,5 61,3 84,7 127,1 209,5 165 371,0 
  1969 1979 1989 1999 2010 Endring Endring (%) 
Fulldyrka jord (daa)  23 362 23 608 26 276 25 892 20 678 -2 684 11,5 
Antall jordbruksbedrifter 819 652 516 394 237 -582 -71,1 
Gj. snittlig areal av  
fulldyrka jord pr. 
jordbruksbedrift 28,5 36,2 50,9 65,7 87,2 58,7 205,9 
Tabell: Gjennomsnittlig antall daa tilgjengelig jordbruksareal og fulldyrka jord pr. jordbruksbedrift. Kilde: www.ssb.no 
(2013). 

Ettersom jordbruksarealet i drift har økt 
med mer enn 13 000 daa, mens antall 
driftsenheter er redusert med 581, vil dette 
innebære at det gjennomsnittlige arealet til 
jordbruksbedriftene øker. Dette 
fremkommer tydelig gjennom det 
statistiske materialet, eksempelvis har 
gjennomsnittsstørrelsen til 
jordbruksbedriftene i Karmøy økt med ca. 
82 daa, eller ca. 65 % i perioden 1999-2010. 
De strukturelle endringene i Karmøy-
landbruket er enda tydeligere over lengre 
et tidsrom, eksempelvis fra 1969 til 2010 
har gjennomsnittsstørrelsen på 
landbruksbedriftene økt fra 44,5 daa til 
209,5 daa, en endring på 165 daa, eller ca. 
371 %. Antall daa jordbruksareal i drift 
fordelt på antall jordbruksbedrifter gir 

bare en pekepinn på at 
jordbruksbedriftene generelt øker i 
størrelse, men det understrekes at det kan 
være stor variasjon på antall dekar som 
inngår i den enkelte jordbruksbedrift.  
 
Endringen der eiendommer med mindre 
enn 25 daa dyrka jord og under 100 daa 
totalt kan erverves konsesjonsfritt, vil 
sannsynligvis ha innvirkning på 
driftsstrukturen på i Karmøy. Dette fordi 
mange eiendommer, som før var 
konsesjonspliktige, kan nå omsettes fritt. I 
kommuner som Karmøy, hvor det er gode 
muligheter for arbeid utenfor bruket, er 
interessen stor og prisene høye for slike 
eiendommer.   

 

 Bilde: Øvrabø. Kilde: Karmøy kommune.  
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  1995 1998 2001 2004 2007 2010 2012 Endring Endring (%) 
Hest 147 229 254 211 185 226 244 97 66,0 
Kyr og okser 5 377 5 332 4 666 4 444 3 818 4 776 4 596 -781 -14,5 
Sau 15 740 13 978 14 230 13 405 13 026 13 571 14 812 -928 -5,9 
Gris 8 501 7 830 3 338 4 454 3 858 4 260 4 708 -3793 -44,6 
Verpehøne 67 371 75 039 54 548 48 122 53 719 42 104 49 192 -18179 -27,0 
Andre 19 1 271 1 364 1 504 711 1 11 -8 -42,1 

Figur/Tabell: Husdyrproduksjon i Karmøy kommune 1995-2012. Kilde: www.ssb.no. 

 
Det samlede antallet husdyr, med unntak 
av hest, er redusert i alle kategorier. Den 
største prosentvise forandringen har 
skjedd i henhold til gris. Kategorien andre, 
som består av: rev, gjess, kanin m.m, har 
blitt kraftig redusert, spesielt i perioden 
2004-2012. Antall verpehøner har også hatt 
en markant nedgang i antall dyr. 
Andelsmessig er sau den mest stabile 

typen av husdyr. Bestandene av kyr og 
okser er også forholdsvis stabile, både i 
absolutt og relativ forstand.  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husdyrproduksjon 1995-2012 

Figur: Husdyrproduksjon i 
Karmøy kommune 1995-2012. 
Kilde: www.ssb.no. 
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5.5 Viktige jordbruksområder  
 

5.5.1 Sone 1

 
Bilde: Hillesland. Kilde: Karmøy kommune. 

 
J1-1: Hillesland, Dale, Tjøstheim, Falnes, Geitungen, Kavholmane og Beiningen  
Aktivt jordbruksområde og et av de 
viktige husdyrområdene på Karmøy. 
Sauehold, melkeproduksjon, ammeku, gris 
og eggproduksjon. Leiejordandelen i 
området har økt de siste årene. 

 
 
 

 
J1-2: Syre, Risdal, Sandve, Sandhåland, Hemnes, Langåker og Ferkingstad 
Mer aktiv jordbruksdrift nord enn helt sør. 
På Risdal er det gitt SMIL midler til 
restaurering av gamle bygninger. Stor 
variasjon i bruksstørrelse, aktivt 
husdyrhold (sau og storfe) og 
grønnsakproduksjon. Fra Sandve til 

Ferkingstad er det et viktig område for 
jordbruk med fin sandjord som er svært 
godt egnet til potet, gulrot og annen 
grønnsakproduksjon. Stor andel leiejord i 
området. 

 
5.5.2 Sone 2
 

J2-1: Stava, Ådland, Heiavatnet og Vea 
Område med variert drift.  
Melkeproduksjon og kjøttproduksjon både 
på storfe og sau i nordlige og sørlige del 

av området. Beitearealer i hele område. 
Området har stor andel leiejord. 
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5.5.3 Sone 3 
 

J3-1: Kopervik, Stangeland, Nordstokke, Sørstokke, Tømmervik 
Aktivt jordbruksområde sør for Kopervik. 
Området er preget av fulldyrka jord i drift 
med kjøttproduksjon både på gris, sau og 
storfe. Det er ellers innslag av 
overflatedyrka jord og innmarksbeite. Sør 
for byggefeltet på Stokkastrand avtar det 

aktive jordbruksområdet noe. Her er det 
mindre bruk med begrenset drift. 
Sauehold og kjøttfe i området som er 
preget av mye beiteareal. Den fulldyrkede 
delen øker igjen lengst sør i området. Hele 
området har mye leiejord. 

 
J3-2: Eide og Brekke 
En del mindre, men aktive bruk med 
storfe og sau. Høy andel av leiejord. 
 
J3-3: Ytraland 
Område med jordbruksinteresser og 
husdyrproduksjon. Mye fulldyrka jord og 
gode kulturbeiter. Forholdsvis lite 

avgrenset geografisk område. 
Kjøttproduksjon på storfe og sau. 

 
5.5.4 Sone 4 

 

J4-1: Vorre og Håvik 
Kjøttproduksjon på sau og storfe. Gode 
beitearealer. Noen heltidsbruk, men 
området bærer preg av mindre bruk med 
begrensede produksjonsmuligheter. Mye 
leiejord. 

 
 
 

 

J4-2 Matland, Kolstø, Utvik: 
Jordbruksområde med husdyrproduksjon 
og grasproduksjon. Melkeproduksjon, 

kjøttproduksjon på gris, storfe og sau. Stor 
andel leiejord. 

 
 

J4-3 Nygård, Visnes, Avaldsnes, Torvastad, Skeie, Hinderaker, Storasund, Skjøllingstad: 
Området omfatter det største og viktigste 
jordbruksarealer på Karmøy. Aktiv drift 
med mange relativt unge heltidsbønder. 
Stor produksjon av melk og kjøtt både fra 
gris, sau og storfe. Flere landbruksbaserte 

bedrifter, for eksempel Smarten, Karmøy 
Bygdeservice og Bøtoppen gårdsskole. De 
store brukene gjør at det relativt sett er en 
liten andel leiejord.  

 
 
 
 
 
 
 

Bilde: Utvik. Kilde: Karmøy kommune.  
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5.5.5 Sone  5

 
Bilde: Helgeland.  Kilde: Karmøy kommune .  
 

J5-1 + J5-2 Leirvåg, Fosenneset, Våga: 
Fortsatt et par bruk med melkeproduksjon 
i tillegg til kjøttproduksjon på ammeku og 
sau. Store deler av arealene er leid ut til 

bruk med aktiv drift. Store beite- og 
utmarksressurser er nå tatt i bruk, 
finansiert med SMIL -midler. 

 
 

J5-3 + J5-4 + J5-5 Snik, Norheim, Moksheim, Tuastad, Røyksund, Myklabust, Aksnes, 
Kolnes, Eike: 
Flere store bruk med melkeproduksjon, 
både økologisk og konvensjonell. Stadig 
utbyggingspress på jordbruksarealet, men 
også en del godkjent nydyrking de senere 
år. Varierende størrelse på brukene med 

drift basert på sau og storfe. En del 
etableringer innenfor tilleggsnæringene 
finansiert gjennom BU-ordningen til 
Innovasjon Norge. Mye leiejord. 
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6. SKOGBRUK 

 
Bilde: Hogstarbeid. Kilde: Karmøy kommune.  
 

6.1 Innledning 
 

Skogbruksdelen i LNF-kartleggingen er en 
kort sammenfatning av dagens 
skogressurser og egnede arealer for 
virkeproduksjon. Siden skogarealene i 
Karmøy kommune ikke har vært taksert, 

er det ikke mulig å tallfeste virkesmengde, 
verdiprognoser, verdiskaping, 
sysselsetting o.s.v med særlig stor 
nøyaktighet. 

 
6.1.1 Nasjonale føringer og retningslinjer
 

Jord,- skogs- og utmarksareal er et viktig 
grunnlag for verdiskaping, bosetting og 
velferd i Norge. Skogpolitikken skal 
stimulere til en ansvarsfull og aktiv 
utnytting av skogsressursene og fremme 
bærekraftig utvikling. Forvalteransvaret 
for naturressurser og deres verdier hviler 
både på samfunnet og enkeltindivider. For 
at skogeierne skal kunne etterleve sitt 
forvalteransvar på en god måte, må det 
offentlige tilrettelegge med veiledning og 
informasjon. Kunnskap og kompetanse 

blir stadig viktigere, både innen 
skogfaglige oppgaver og miljøtilpasninger.  
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6.2 Målsettinger, strategier og tiltak 
 
 

 
 

Stimuleringstiltak som fremmer aktivitet 
i skogbruksnæringen:  
• Tilskuddsordninger   
• Avgiftsfritak/avgiftslette   
• Subsidiering av div. kurs m.m. 
 
I Karmøy kommune ytes det normalt 
tilskudd både fra staten og kommunen. 
Tilskuddsprosenten varierer med de ulike 
tiltakene, og alle søknader om tilskudd blir 
behandlet av skogbruksansvarlig i 
kommunen.  

 
Andre interessefremmende tiltak  
for det lokale skogbruket: 
• Økt kursaktivitet  
• Skogdager med aktuelle tema 
• Demostrasjoner/demonstrasjonsfelt  
• Arbeide aktivt for lokal utnytting av 

trevirke. 
 

 

6.3 Status og utviklingstrekk 
 
6.3.1 Offentlig og privat skogreising
Plantingen av skog på Karmøy startet 
rundt århundreskiftet. Det finnes i dag ca. 
40 000 dekar med skog i kommunen, og av 
dette er ca. 5 000 daa offentlig skog. 
Mange av disse arealene er allerede hogd, 
men det er det fortsatt for tidlig å avvirke 
de største arealene. Av de totale 
skogarealene er ca. 14 000 daa klassifisert 
som ikke-produktiv skog. Resterende 
26 000 daa utgjøres av skogreisingsmark, 
altså areal som kan tilplantes 
 

17 %

12 %

71 %

Tilplantet areal Prioritert skogreisingsareal Annet areal
 

Figuren ovenfor viser at omtrent all 
plantet skog i Karmøy består av barskog, 
der sitkagran utgjør ca. 75 % av arealet. 
Det har vært gjennomført ulike forsøk 
med planting av løvtrær i Karmøy 

Figur: Fordeling av tilplantet areal, prioritert skogr. 
areal og annet areal (%) av totalarealet i Karmøy.  
Kilde: LNF-kartleggingen (Karmøy kommyne 2002). 

 

Bilde: Hogstarbeid i Karmøy.  
Kilde: Karmøy kommune.  
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kommune, men mange av forsøkene har 
vært mislykket pga. beiteskader fra hjort 
og rådyr. Ved tilplanting og etablering av 
nye løvtrærfelt bør en unngå områder 

utsatt for beitepress. Eksisterende løvskog 
har hovedsakelig etablert seg på innhegnet 
mark, gjerne på et tidspunkt der ikke var 
storvilt av betydning i områdene. 

72 %

9 %

19 %

Sitkagran Diverse furu Blanding gran/furu
 

Av plantede treslag utgjør Siktagran den 
største andelen på 72 %, blanding av gran 
og furu utgjør 19 % og diverse furu står for 
9 %.  
 
 

 
6.3.2 Valg av treslag
Grunneiere som ønsker å skogreise sine 
arealer, er bundet av 
landbruksdepartementets retningslinjer, 
dersom de ønsker å få tilskudd til 
plantingen. Kommunens 

skogbruksansvarlig både godkjenner 
skogreising og tildeler tilskudd. Valg av 
treslag foretas med bakgrunn i bonitet, 
lokalklima, topografi, fremtidig 
etterspørsel m.v.

Vanlige treslag i det norske skogbruk: 
• Sitkagran - gir største produksjon. Bør 

plantes på de beste boniteter i tette 
bestander for å utvikle kvalitetsvirke. 

• Lerk – japansk lerk og hybridlerk gir 
god produksjon på kort tid. Treslaget 
bør benyttes på arealer skjermet mot 
sterk vind, for eksempel naturlige 
formasjoner, åser, fjellskrenter eller 
hogstkanter. 

• Furu - kan benyttes på arealer med 
svak bonitet. Kan bruke norsk furu, 
men arten contorta furu fungerer ikke 
bra. For å at en skal oppnå tilvekst 
med kvistfritt og godt virke, bør furu 
plantes tett. Furu er både et 
lyskrevende og sentvoksende treslag. 
Arealer kledd med furu må også 
tynnes.

6.3.2.1 Monokulturer av gran

 
Bilde: Sitkagran ved Snik. Kilde: Karmøy kommune.  
 
Sitkagran dominerer ”Karmøyskogen”. 
Den er opprinnelig innført fra Nord-

Amerika og etablert i Norge med 
fremtidig verdiskaping som 
hovedmålsetting. Sitkagran kjennetegnes 
ved høy volumproduksjon, store 
trehøyder, glissen kvistsetting og fravær 
av bunnvegetasjon. Både glissent 
kvistsetting samt fraværet av 
bunnvegetasjon er kjennetegnene som kan 
knyttes til selve planteavstanden ved 
planting. Det er for øvrig en annen praksis 

Figur: Fordelingen i prosent av ulike plantede 
treslag i Karmøy kommune.  
Kilde: LNF-kartleggingen (Karmøy kommune 2002). 
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ved planting i dag, hvor en bruker andre 
avstander enn tidligere. Strøet er i 
utgangspunktet næringsrikt, men ved 
nedbrytning blir jordsmonnet surere. Lav 
pH og lav jordtemperatur fører dessuten 
til at nedbrytingen av strøet går langsomt. 
Ved avvirkning av skogen kommer mer 
lys ned til bakken, jordtemperaturen stiger 
og strøet omdannes raskere til næring til 
fordel for både trær og andre vekster. Etter 

hogst vil man få en periode med rik 
vegetasjon før skogen dominerer igjen. Det 
vil være en viss avrenning av 
næringsstoffer fra hogstfeltet etter hogst. 
Avrenningen er ikke større enn fra et 
jordbruksareal i tilsvarende størrelse. Økt 
innslag av løv i neste tregenerasjon vil 
bidra til å heve pH i strøfallet og 
skogbunnen. 

 
6.3.2.2 Løvtrær 

 
 
Av både biologiske- og estetiske hensyn 
anbefaler landbruksdepartementet at det 
skal blandes inn ca. 10-20 % løvtrær i 

bartrebestandene. Hvorvidt løvtrærne skal 
stå i grupper eller spres jevnt utover i 
bestanden, er det ikke satt spesielle krav 
om. Grunnet manglede erfaring med rene 
løvtreplantninger foreligger det ingen 
konkrete anbefalinger for dette, men en ser 
ikke bort fra at man kan foreta fremtidige 
plantninger i mindre målestokk.  
 
Svartor og dunbjørk er de løvtre-typene 
som egner seg godt i Karmøy. Svartor 
utsettes lite for beiting pga. anti-beitestoff i 
bladverket. Bjørkeplanter er derimot utsatt 
for beitepress fra, for eksempel hjortevilt 
og hare. Eventuell løvtre-planting må 
derfor planlegges med tanke på disse 
forholdene.

6.3.2.3 Edelløvskog
Det antas at edelløvskog var den 
herskende skogtypen på Karmøy før 
inntoget av avskogingen og husdyrholdet.  
 
I dag er det lite edelløvskog i Karmøy, og 
enkelte områder bør derfor vurderes 
vernet eller ivaretas på andre måter. 
Østhuslia, øst for Tuastad, er et interessant 
område i en slik sammenheng. Skogen 
domineres av eik og lind, og i skogen 
finner man også en rik undervegetasjon av 
hassel og bjørk. Enkelte eikestammer er 
rette og av grove dimensjoner, ellers er 

Bilde: Løvvskog i Mekrevik, Fosen. Kilde: Karmøy 
kommune.  

Bilde: Innslag av edelløvskog, Sund.  
Kilde: Karmøy kommune.  
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trærne kroket og lite egnet som 
skurtømmer. Skogsdrift i dette området 
må drives etter prinsipper for skjøtsel av 

edelløvskog, slik at området beholder sitt 
særpreg.  
 
 

6.3.2.4 Sluttavvirkning 
Avvirkningskvantumet i Karmøy 
kommune 2008-2010 var høyt 
sammenlignet med andre Rogalands-
kommuner, men i et langtidsperspektiv 
har ikke avvirkningen vært høy i forhold 
til Rogaland generelt. Fra planting til 
avvirkning har skogarealene vært 
gjennom mange ulike stadier: gjødsling, 
tynning, veibygging m.v. Med fradrag av 
disse arbeidsoperasjonene er det 
slutthogsten som gir selve inntektene til 
skogbrukeren. I realiteten er 
avvirkningskvantumet i Karmøy så lavt at 
en større skogsdrift gir store utslag på 
statistikken. Selv om store deler av 
skogarealet på Karmøy består av ung 
skog, er avvirkningskvantumet svært lavt. 

Siden det aldri er foretatt noen taksering 
av skogsområdene i Karmøy kommune, 
vil det være stor usikkerhet rundt 
prognoser for tiltenkt tilvekst og 
avvirkning.

  
Anslag for ”Karmøy-skogens” sammensetting:  
• ¼ er uproduktiv skog (gjennomsnittlig 

tilvekst <0,1 m3 pr. daa/år) = ca. 10.000 
daa. 

• ½ er lavproduktiv (gjennomsnittlig 

tilvekst 0,3 m3 pr. daa/år) = ca. 20.000 
daa. 

• ¼ er høyproduktiv (gjennomsnittlig 

tilvekst 0,8 m3 pr. daa/år) = ca. 10.000 
daa. 

 
Aktuelle driftsmodeller: 
 Uproduktive arealer 
Områdene bør drives med tanke på 
rekreasjon og friluftsliv, og det bør også 
legges til rette for viktige viltbiotoper. 
Skogen består for en stor andel buskfuru. I 
enkelte områder kan det være aktuelt med 
treslagsskifte fra buskfuru/bergfuru til 
vanlig norsk furu. 

 
Lavproduktive arealer 
Områder med en stor andel buskfuru. 
Områdene bør drives etter gode 
prinsipper for flerbruk, der en tar hensyn 
til vilt og friluftsliv, men fortsatt med 

økonomisk lønnsom drift som 
hovedmålsetting. 

 
Høyproduktive arealer 
Skogsområder med intensiv drift. Disse vil 
i hovedsak bestå av sitkagran og noe lerk. 
Det bør satses maksimalt for å få mest 
mulig tømmer av høyest mulig kvalitet. 
Det kan opereres med korte omløpstider 
(40-50 år).  
 
For å kunne hogge volumet som 
produksjonsevnen tilsier, må en basere 
dette ut i fra en ideell aldersfordeling. 

Bilde: Sluttavvirking på Bukkøy.  
Kilde: Karmøy kommune. 
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Karmøy-skogene inneholder mye 
ungskog, og den årlige tilveksten i de 
høyproduktive skogene vil derfor, i dag og 
en tid fremover, være høyere enn 
balansekvantumet.  
 

Et balansekvantum på 4000 m3 er 
realistisk. Ved informasjon og 
tilrettelegging bør det derfor være mulig å 
få avvirkningen opp på 80 % av optimalt 
uttak, noe som tilsvarer en avvirkning på 

ca. 3000 m3 pr. år. 
 
6.3.3 Juletre- og pyntegrøntproduksjon
 

For å dyrke juletre og pyntegrønt på 
dyrket mark må det søkes omdisponering. 
Kommunale myndigheter kan gi tillatelse 
til omdisponering for inntil 50 dekar. 
Areal utover dette må behandles av 
Fylkeslandbruksstyret. I utmark derimot 
er det ingen begrensninger. De arealer 
som er godt skikket til skogproduksjon er 

også i mange tilfeller godt skikket til 
juletre- og pyntegrøntproduksjon. Arealer 
som er fuktige og/eller lavtliggende bør 
imidlertid unngås. Ved planer om juletre- 
og pyntegrøntproduksjon bør en allerede 
ved oppstart vurdere transport av 
produksjonen ut av området, samt 
eventuelle tiltak mot beitende dyr.  

 
Hovedtreslag for de ulike produksjonene er: 
Juletre 
• Nordmannedelgran 
• Norsk gran (tåler lite salt og vind og er 

lite aktuell på Karmøy) 

• Fjelledelgran 

 
Pyntegrønt 
• Sypress/flere typer bl.a. blå og gule 
• Norsk edelgran/Nobelgran 
• Kristorn 

• Andre vintergrønne busker 
• Vrihassel 

 
Viktige forutsetninger:  
• God leplanting 
• Innhegning 

• Kjøreveier 
• Ugraskontroll 

 
6.3.4 Skogsveger 

 
 
 

Behovet for skogsveier svinger i takt med 
mengden av hogstmoden skog, interessen 

og satsingen på skogbruksnæringen. Det 
er av miljøhensyn ikke ønskelig å bygge 
mer skogsbilveier enn strengt nødvendig. 
Deler av Karmøy bør i størst mulig grad  
skånes for bilveier av hensyn til verdien 
utmarks- og skogområdene har som 
viltproduserende arealer. I de områdene 
det bygges veier bør disse stenges fysisk 
med bom for å hindre at veiene blir brukt 
til andre aktiviteter enn nyttekjøring. Veier 
planlegges av skogbruksansvarlig i 
kommunen i henhold til godkjente 
veiklasser (veistandard). Det er egne 

Bilde: 

Stangeland. 

Kilde:  

Karmøy  
kommune.  
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søknadsskjema og forskrifter som må 
følges, dersom tiltaket skal være tilskudds 
berettiget. Før veianlegg godkjennes bør 

miljøansvarlig i kommunen og 
Fylkesmannen i Rogaland gi sin uttalelse.   

 
6.3.4 Miljøhensyn i skogbruk og skogreising 
Fokusering på skogens miljømessige 
betydning fra media, naturvernhold, lag 
og foreninger m.v. har ført til at 
skogbruksnæringa har satt miljøhensyn i 
skogbruket på dagsordenen, bl.a. gjennom 
flerbruk/flersidig skogbruk. Med flerbruk 
menes det å drive skogbruket på en slik 
måte at det også tas hensyn til skogens 
betydning som kilde for rekreasjon, jakt, 
fiske, viltbiotoper og leveområder for 
sjeldne og sårbare dyre- og plantearter. 

Dette har blitt gradvis innarbeidet i alle 
forskrifter, tilskuddordninger og 
planprosesser i skogbruket. Ved planting i 
rekreasjonsområder bør en vise hensyn og 
gjøre inngrepet på en slik måte at 
områdets verdi for allmennheten ikke 
forringes vesentlig.  
 
 
 

 
6.3.4.1 Tilpasning i landskapet
Det har ofte blitt reist kritikk mot 
skogreisingen pga. lite samsvar mellom 
skogplantingen og landskapsutformingen 
på stedet. Landskapet på Karmøy er 
relativt flatt, og tilplantede arealer blir 
derfor ikke så iøynefallende som i et bratt 
terreng. Selv om terrenget på Karmøy 
tilsier liten fjernvirkning av uheldige 
plantninger, er det ønskelig at 
skogreisingen tilpasser seg lokale 
terrengformasjoner og bonitetsgrenser. For 
å imøtekomme kravet om bedre 
landskapsmessig tilpassing bør det holdes 
samarbeidsprosjekt på tvers av 
nabogrenser prioriteres i tiden fremover. 
Likeledes bør en unngå å plante for nært 
vann og vassdrag, myrer, ferdselsveier, 

turstier og lignende. Det er lagt vekt på at 
potensielle skogreisingsområder bør 
legges slik at en binder sammen spredte 
bestander til sammenhengende 
skogsområder. Blir dette gjort vil en få 
større skogområder med variasjon i 
henhold til treslag, alder, bonitet og 
topografi. Fremover må en regne med at 
kravet om variasjon i skogene vil øke 
(biologisk mangfold).  
 
Større sammenhengende skogområder vil 
gjøre eventuelle veianlegg mer 
lønnsomme, samt at veier gjennom 
skogsområder virker mindre skjemmende 
enn veier over snaumark til spredte 
skogbestander.

 
6.3.4.2 Skogreising på kystlynghei 
Bruken av enkelte lyngheiarealer på 
Karmøy til skogproduksjon er 
omdiskutert. Ved valg av skog eller 
kulturlandskap må en vekte 
skogplantingens økonomiske sider opp 
mot naturvernhensyn ettersom produktive 
lyngheiområder kan ha høy verneverdi. I 
slike situasjoner bør en derfor ha et nært 

samarbeid med kommunen, altså 
vernemyndigheten i slike tilfeller.  
  
Frafall av beitende husdyr og brenning av 
lyng fører til at snaumarksarealene gror til 
med løvtrær og naturlig foryngelse fra 
tilgrensende plantefelt. Lyngheiområdene 
vil på lengre sikt gro til med skog om ikke 
spesielle tiltak iverksettes. Et eksempel på 
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dette er østre side av Karmøy, Fastlands-
Karmøy og Fosen, der løvskog, spesielt i 
form av dunbjørk, rogn og hassel, er i ferd 
med å etablere seg.  
 
På Karmøy finnes det enkelte 
lyngheiområder med regional/nasjonal 
verneverdi. Endringer i jordbruket 

medfører at slike områder står i fare for å 
gro igjen. I og med at snaumarksområdene 
og lyngheiarealene på sikt kan bli tilvokst 
med skog, bør det, hvis det er 
driftsøkonomisk lønnsomt, vurderes å 
bevisst tilplante skog. slik kan en sikre 
kvaliteten på skogen som vokser opp.  

 
6.3.4.3 Skogreising på myr 
Myrområder utgjør viktige biotoper for en 
rekke dyre- og plantearter, og kan fungere 
som åpninger i et ellers monotont 
skogslandskap, både som leveområde for 
vilt og rekreasjonsområde for mennesker. 
Grøfting og tørrlegging av myr i samband 
med skogplanting medfører store 
forandringer i det lokale økosystemet og 

kan være skadelig for dyr og planter. En 
bør være kritisk til skogreising på 
næringsfattig myer ettersom dette krever 
gjentatte gjødslinger. Næringsrike myrer 
egner seg langt bedre til skogplanting, 
men på disse arealene finner en også ofte 
de rikeste dyre- og plantesamfunnene. 

 
6.3.4.4 Vernskog 
Vestre deler av Karmøy har større areal 
med vernskog, det vil si at skogen 
fungerer verner mot vind for bebyggelse, 
jordbruksarealer og annen skog. Drift av 
vernskog er hjemlet i skogloven, og må 
derfor ikke forveksles med tradisjonelt 
vern etter naturvernloven, Plan- og 
bygningsloven eller noen form for 
hogstforbud. Restriksjonene innebærer at 
all hogst utover husbehov skal meldes inn 

til kommunens skogbruksansvarlig. Hogst 
i vernskog skal skje slik at funksjonen til 
skogen opprettholdes etter hogst. I praksis 
vil dette si at man hogger fra lesida og 
utover mot den fremherskende 
vindretningen. I etterkant av gjennomført 
hogst skal det stå igjen en le-skjerm på 
minst 10 meter eller like bred som 
trehøyden. Når ny skog får etablert seg, 
kan denne le-skjermen tynnes suksessivt. 

 
6.3.5 Framtidsutsikter 
 

Fremover kan det forventes større påtrykk 
fra Landbruksdepartementet og 
Fylkesmannen på å øke avvirkningen på 
de skogreiste arealene. Det er allerede 
signalisert kutt i tilskuddssatsene til 
skogreising dersom det ikke hogges mer. 
Store areal med bergfuru/buskfuru bør 
hogges snarest ettersom disse bestandene 
er å regne for en forkultur, der målet var 
senere produksjon av salgbart virke. Uten 
nøyaktige takseringer er det umulig å 
komme med sikre opplysninger om 
fremtidig hogstkvantum, men en kan 
forsiktig antyde en årlig avvirkning på 

mellom 6 000-10 000m3 på dagens allerede 
tilplantede arealer.  
 
Verdiskapinga i skogbruket i Karmøy 
utgjør bare en liten del av kommunens 
totale økonomiske verdiskaping. Dette kan 
skyldes at store arealer er ungskog, men 
også at også at det er manglende 
tradisjoner for skogsdrift i kommunen. Det 
vil derfor ta tid å få synliggjort de stående 
verdiene og få utstyr/kompetanse på plass. 
Med bakgrunn i økende tilgang på virke, 
kort vei til markedet og generelle 
nedgangstider i jordbruket, kan 
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skogbruket bli en viktig del av landbruket 
på Karmøy i tiden fremover.  
 
Det er vanskelig å verdisette skogsarealet 
som kilde for rekreasjon, men med økende 
folketall har det utviklet seg et behov for 
nærområder som er tilrettelagt for tur- og 
fritidsaktiviteter. I denne sammenhengen 
er aktivt skogbruk ikke nødvendigvis en 
motstridende interesse. Snarere tvert imot 
fordi fremtidig skogbruksaktivitet i 
utmarka kan bidra til å skape et godt og 
variert landskap egnet for fritidsaktiviteter 
gjennom åpne hogstflater, frodig ungskog 
og mørk gammelskog.  
 
Det vil i løpet av 2015/2016 bli gjennomført 
et arbeid å lage en skogbruksplan gjennom 

et skogtakseringsselskap. Dette er en plan 
som vil gi oss informasjon om hvor mye 
skog det finnes i kommunen. Man kan da 
få innsikt i hvor mange m3 med skog som 
finnes i Karmøy, helt ned til den enkelte 
eiendom. For grunneiere som har bestilt 
plan, vil det bli gjort en registrering av 
miljøverdiene som finnes i skogen. 
Gjennom skogtakseringen vil kommunen 
kunne ha oversikt over skogressursene på 
alle eiendommer i Karmøy, men 
kommunen har likevel ikke mulighet til å 
oppgi talldata fra registreringene til de 
grunneierne som ikke har bestilt plan. 
Årsaken til dette er at hvis ikke 
skogeier/grunneier selv bestiller en plan, 
er denne informasjonen enda i 
takseringsfirmaets eie.  

 

 

6.4 Viktige skogsområder  
 
6.4.1 Sone 1 
S1-1: Røyningsbuskogen/Allmannamyr/Sandveskogen 
Et større sammenhengende 
planteskogområde. Består av både 
sitkagran, furu og andre spennende arter, 
spesielt i nærheten av Røyningsbu. En 
skog som Skudenes Fjellag har plantet. 

Innebærer skoger som Allmannamyr, 
Sandveskogen, Røyningsbuskogen. Mye 
brukt rekreasjonsområde. Også et område 
med gode muligheter for skogplanting. 

 
S1-2: Risdalslettaskogen  
Et mindre område med skog av høy 
kvalitet. Bestander bestående av både 
sitkagran og furu. 
 
S1-3: Litestemmenskogen  
Et mindre område med skog av god 
kvalitet. Bestander bestående av både 
sitkagran og furu. 
 
S1-4: Litlavatnskogen  
Område med skog av god kvalitet som 
enda ikke er hogstmoden. Den 
opprinnelige plantingen er ikke optimal, 
og man burde ha gjort dette annerledes. 

Området vil likevel gi tømmer av høy 
kvalitet i fremtiden. Bestander bestående 
av både sitkagran og furuskog. 

 



 

 40

S1-5: Vestre og østre Stikleskog  
Et skogområde som i kommuneplanen har 
en båndlegging på seg. I skogområdet 

finnes det bestander av sitkagran, furu og 
lerk av høy kvalitet. 

 
S1-6: Ferkingstadskogen  
Et område som består hovedsakelig av 
gammel plantet furuskog, men man finner 
også innslag av nyplantinger. I området 

vil man finne plantinger av furu, 
sitkagran, lerk og lauvtrær.  

 
S1-7: Stolskogen  
Et mindre område bestående av skog med 
høy kvalitet. Hovedsakelig utgjøres 

området av Sitkagran, men man vil også 
finne bestander av furu.  

 
6.4.2 Sone 2 
S2-1: Skogområde ved Liknes/Fagerland
Skogområde som har både sitkagran og 
furu. Området egner seg til etablering av 
ny skog, og av den grunn kan det være 

viktig å bevare/prioritere området til dette 
formålet.  

 
S2-2: Skogområde ved Åkra-Norstokke (ved Buadalsvatn)  
Et større skogkledt område, hvor en 
innslagsvis kan etablere ny skog. Dette vil  
kunne skape et større sammenhengende 
skogområde.  I dag består området 
hovedsakelig av flere små skogkledde 
teiger. Ved å markere et større 
skogområde på kartet, vil man unngå å 

fragmentere den potensielle fremtidige 
strukturen i området. Sammenhengende 
med område S3-2.  
 
 
 

 
S2-3: Skogområde ved Åkra (vest for Tistreidvatn)
Skogsområde av god kvalitet som brukes 
mye til rekreasjon. Bestander av sitkagran 
av høy kvalitet, men man finner også 

innslag av mellomliggende furubestander 
i skogområdet. 

 
S2-4: Skogområde ved Tistreidvatn
Et skogområde med skog av god kvalitet 
og en variert struktur. Har bestander av 
sitkagran og furu. 
 
S2-5: Skogområde ved Haringsstad-Rangvaldsjord (Nord for Aureidvatn)  
Et skogområde med bestander av 
sitkagran og furu av høy kvalitet. 
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6.4.3 Sone 3 
S3-1: Skogområde ved Midtstokkevatn-Oskereidvatn
Området har et stort potensial for 
etablering av ny skog. Hovedsakelig 
finner en bestand av siktagran i området, 

men man finner også noen bestander av 
furu.  

 
S3-2: Skogområde ved Nordstokke-Åkra (ved  Buadalsvatn)
Et skogfattig område i dag, men likevel 
viktig som habitat for dyr og planter. 
Innslag av skog fragmenterer de øvrige 
naturområdene, slik at de ikke fremstår 
som ensformige. For det meste består 

skogdekket av furu-bestander, noen 
bestander av sitkagran og minst 1 bestand 
av lerk. Sammenhengende med område 
S2-2

 
S3-3: Melstokkeskogen  
Skogområde av høy kvalitet. 
Hovedsakelig består skogdekket av 
bestander av Sitkagran og furu.  
 
S3-4: Stangelandsmarka  
Et større skogområde som strekker seg fra 
Liarlund til Melstokkevatnet. Dette er et 
av de eldste skogområdene som er plantet 
i Karmøy, og skogdekket består av en 

variert sammensetting av treslag. For 
øvrig er området også viktig som 
turområde.  

 
S3-5: Fotvatnetskogen  
Et skogområde som hovedsakelig består 
av gran- og furubestander. Området 
fungerer også som et viktig turområde.  
 
S3-6: Ytralandskogen  
Skogområdet kan beskrives som 
fragmentert, og ellers er landskapet 

variert. Skogdekket utgjøres hovedsakelig 
av bestander av gran og furu.  

 
6.4.4 Sone 4 
S4-1: Hålandskogen  
Et skogområde av høy kvalitet som 
strekker seg opp mot toppen Kjerringtuva. 

Skogdekket er fragmentert og utgjøres av 
bestander av lerk, furu og gran.  

 
S4-2: Avaldsnes skoglag-skogen  
Et skogområde som aktivt drives av 
eierne. Skogdekket er variert, og utgjøres 

av bestander av gran, sitkagran, furu og 
lerk.  

 
S4-3: Flyplass-skogen 
Skogområde lokalisert i omegn av 
Haugesund lufthamn, og av den grunn 
har også området klare bruksrestriksjoner. 

Skogdekket utgjøres hovedsakelig av 
bestander av gran og furu, og for øvrig er 
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området også et viktig habitat for dyrelivet.   
 
S4-4: Visnesskogen 
Skogområde med skog av høy kvalitet. 
Hovedsakelig utgjøres skogdekket av 
bestander av Sitkagran.  
 
S4-5: Bjørgene 
Skogområde av god kvalitet og variert 
skogdekke. Man finner både bestander av 

Sitkagran og furu i områder.  Bjørgene er 
også viktig i sammenheng med friluftsliv. 

 
6.4.5 Sone 5 
S5-1: Tjodlandskogen 
Skogsområde av høy kvalitet. Bestående 
av bestander av sitkagran og furu.   
 
S5-2: Bratthelgalandskogen 
Skogområde av god kvalitet. 
Hovedsakelig utgjøres skogdekket av 
bestander av furu og sitkagran.  
 

 
 
 
 

S5-3: Helgalandskogen  
Et stort og varierende skogbrukslandskap. 
Skogdekket er en blanding av bestander 
av sitkagran og furu. 
 
S5-4: Tuastadskogen  
Et stort skogområde av høy kvalitet som 
spenner seg på begge sider av 
Tuastandvatnet. Skogdekket utgjøres av 

en blanding av sitkagran- og 
furubestander skogsområder, men en 
finner  også åpne heiområder på arealet.  

 
S5-5: Moksheimskogen  
Et større skogsområde som består av både 
sitkagran- og furubestander. Området er 
også viktig friluftssammenheng. 
 
S5-6: Spannhelgalandskogen  
Et fragmentert, men variert skogsområde. 
Hovedbestandene i skogdekket består av 
sitkagran og furuskog. 
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7. NATUR  

 

7.1 Innledning
Karmøy har mange områder med stor 
verdi som leveområder for dyr og planter. 
Det biologiske mangfoldet er betydelig og 
naturtypene er varierte. Også i 
rekreasjonssammenheng har kommunen 
mye å by på. De fleste naturområdene har 
stor lokal verdi, men det finnes også en del 
områder av regional- og nasjonal 
betydning. Eksempler på slike områder er 
lyngheier, sandstrender, skjærgård, 
myrområder og edelløvskoger.  
Friluftslivsområdene i Karmøy har en 
valgt å legge i tilknytning til de største 
tettstedsområdene. Det har vært ønskelig 
med en slik avgrensning for å fremheve 
betydningen og verdien av 

friluftsområdene i forhold til andre 
arealer. Det er formålstjenlig med en 
sterkere tilrettelegging for friluftsliv på 
disse avgrensede turområdene.  
 
Ved utvelgelsen av natur- og 
friluftslivsområdene er det foretatt en 
vurdering på grunnlag flere kriterier. De 
viktigste har vært: nærhet, størrelse, 
tidligere inngrep, sjeldenhet, utsatthet og 
konfliktnivå. Samtidig har en vært opptatt 
av å ha store og sammenhengende 
områder, for å bidra til en LNF-
kartleggingen som gir god oversikt over 
de ulike interessene som finnes.  

 
7.1.1 Nasjonale føringer og retningslinjer 
For å ivareta naturens mangfold og 
produktivitet er det viktig å ta vare på 
dyrelivet og dyrenes leveområder. Sikring 

av viltets biotoper skjer gjennom ulike 
former for arealplanlegging og noen 
ganger ved fredning av spesielle biotoper.  

Bilde: Hjort i grønne enger på Dale. Kilde: Karmøy kommune.  
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Karmøy har gjennomført en politisk 
målsetting om verdisetting av viktige 
områder for biologisk mangfold på sine 
arealer. Kartleggingen har resultert i 
rapporten ”Kulturlandskap og biologisk 
mangfald på Haugalandet” (Lundberg 
2010). 
 
Å ta vare på det biologiske mangfoldet i 
kommunen er å ta vare på mulighetene for 
framtida. Det er en plikt å gi de 

kommende generasjoner de samme 
muligheter til naturopplevelser som oss. 
Kommunenes oversikt over sitt eget 
biologiske mangfold er en grunnleggende 
forutsetning for å ivareta norsk natur. Det 
skal ikke dekkes over at Karmøy har 
mistet eller fått redusert antallet av mange 
arter og verdifulle naturområder i et 
stigende tempo de siste tiårene. Denne 
utviklingen skjøt fart på 1980-tallet, og det 
har aldri vært mer påkrevet å stoppe 
forfall og forringelse av lokal natur. 

  

7.2 Strategier, tiltak og behov 
 
7.2.1 Behov og tiltak  
Vi forandrer stadig på naturen gjennom 
bygging av industrilokaler, boliger, veier, 
turstier osv. På sikt kan både viltet og dets 
leveområder bli skadelidende grunnet 
tiltakene. Trekkveiene for vilt kan 
forandre seg, spillplasser for orrfugl kan 
forsvinne og vannkilder kan tørke ut.   
 
Med et stadig større press mot rike 
naturområder er det viktig å sikre noen av 
de mest verdifulle områdene mot uheldige 
inngrep. Dette kan gjøres gjennom 
plansystemet, eksempelvis i regulerings- 
og kommuneplaner, verneplaner og 
lignende. LNF-kartleggingen er et skritt i 
riktig retning, og kartleggingen av 
biologisk mangfold vil også kunne bidra 
til at naturområdene blir bedre ivaretatt. 

Uten en sterk forankring i planer vil 
områdene til stadighet måtte sloss mot 
ulike utbyggingsinteresser, og på sikt er 
det store muligheter for at områdenes 
kvaliteter blir forringet. For å kunne ta 
vare på de viktigste naturområdene i 
kommunen, bør en ikke bare registrere, 
men også verdisette dem. På denne måten 
blir en i stand til å gi arealene en 
planstatus som sikrer dem et bedre vern. 
Skal en være i stand til å ivareta denne 
oppgaven, er det av stor betydning at 
LNF-kartleggingen blir oppdatert med 
jevne mellomrom. Av den grunn har 
revisjonen av LNF-kartleggingen blitt 
samordnet med eksisterende og 
oppdaterte kartlegginger av biologisk 
mangfold samt andre naturundersøkelser. 

 
7.2.2 Forvaltning  
En oversikt over viktige leveområder for 
vilt, natur- og friluftslivsområder vil være 
et nødvendig kunnskapsgrunnlag for å nå 
de nasjonale miljøpolitiske målsettingene 
for biologisk mangfold og gi befolkningen 
bedre helse og livskvalitet gjennom økt 
bruk av friluftsområdene. 
 
Kunnskapen om dette bør i så stor grad 
som mulig bli tilgjengelige for flest mulig 

av dem som jobber i den lokale- og 
regionale forvaltninga, og komme ulike 
interesser til gode gjennom planlegging på 
alle nivåer. LNF-kartleggingen vil i seg 
selv være en selvstendig 
premissleverandør i utformingen av 
kommuneplanens arealdel gjennom bl.a. 
plan- og bygningsloven. 
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For kommunen vil kartleggingen kunne gi 
opplysninger om hvor varige inngrep og 
omdisponeringer vil føre til negative 
konsekvenser for bl.a. natur- og 
friluftsområder, viltet og dets 
leveområder. I behandlingen av 

reguleringsplaner, planlegging av nybygg 
m.v., kan LNF-kartleggingen brukes for å 
komme fram til en plan, plassering eller 
lignende som imøtekommer ulike 
interesser og bidrar til å gi det beste 
resultatet for kommunens innbyggere.

 
 

 

7.2 Status og utviklingstrekk 
Naturområdene i Karmøy består i all 
hovedsak av viltområder med tillegg av en 
del andre viktige områder for ulike 
plantesamfunn. Mange av områdene er i 
dag truet av veg- og boligbygging, 
oppdyrking og skogplanting, grøfting, 
gjenlukking av bekker- og annet.  Enkelte 
områder er allerede så påvirket av slike 
inngrep at det vil bli både vanskelig og 
kostbart å føre dem tilbake til sin 
opprinnelige tilstand. For andre områder 
har utviklingen kommet så langt at 
inngrepene kan karakteriseres som 
irreversible, noe som innebærer at det er 
for sent å sette inn tiltak for å redde dem. 

 

 
Det er ikke nødvendigvis de største 
prosjektene og inngrepene som gjør mest 
skade. Mange små inngrep over tid kan ha 
like stor negativ virkning. Et lite inngrep i 
et naturområde behøver ikke ha så mye å 
si for kvaliteten på hele området, men når 
flere inngrep virker sammen over tid, er 
det lett for at tålegrensa for området 
overskrides. Ettersom Karmøy har et 
spredt bosettingsmønster, vil dette være et 
åpenbart problem i Karmøy, slik som i 
mange andre ”press-kommuner”. Det er 
derfor av særlig betydning at viktige 
områder for biologisk mangfold kartlegges  
For Karmøys del finner en mange 
verdifulle naturområder på øyer og 
holmer langs vestsida av øya. Her er det et 
rikt fugleliv året rundt og tusenvis av 

Bilde: Eksempel på  
naturinngrep: grøfting.  
Kilde: Karmøy kommune.   

Bilde: Heiåvatnet.  
Kilde: Karmøy kommune.   
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hekkende sjøfugler. En del av disse øyene 
har regional verdi, men i noen tilfeller 
også nasjonal verdi, og er derfor fredet 
som naturreservater. Ellers finner en 
særegne og sjeldne naturområder på mye 
av arealene tilhørende Karmøy kommune. 
Det må påpekes at kunnskapshull finnes, 
for eksempel har en for lite kunnskap om 
leveområder for rødlistearter og 
økosystemer i ferskvann og sjø.  
 
De mange naturtypene som møtes i 
Karmøy, milde vintrer og nærhet til andre 
Nordsjøland, gjør at en i kommunen også 
finner et forbausende stort utvalg av 
insekter. Bare innen sommerfugler er det 

per dato registrert over 700 arter. For å 
ivareta mangfoldet av insekter og 
småkryp, påpekes viktigheten av å verne 
småområder og utvalgte plantearter som 
særlig er knyttet til sanddyneområder, 
myr og løvskog. Til sist må en heller ikke 
glemme at Karmøy er en lærebok i geologi 
med en imponerende framvisning av 
forhistorisk havbunnsspredning, 
fossilførende sandstein, stort utvalg av 
mineraler og spennende 
kvartærgeologiske utforminger. Å bevare 
typiske og talende eksempler på krefter og 
prosesser, som i sin tid formet landskapet 
der vi bor og ferdes, er betydningsfullt

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilde: Tarevika. Kilde: Karmøy kommune.   
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7.4 Viktige naturområder
LNF-kartleggingen har vektlagt 
naturområder med sjeldne, trua og 
rødlista arter som finnes på små, 
avgrensede lokaliteter eller i større, 
sammenhengende områder. Man har også 
vektlagt områder med stor biodiversitet og 
naturtyper som er trua eller typiske for 
kommunen. Det betyr at naturomådene i 
hovedsak omfatter lynghei, våtmark, 
edelløvskog, de eldste 
barskogsplantningene og skjærgård. 

Kulturmark og industri- og 
utbyggingsområder er inkludert, hvor 
artsrikdommen er stor eller der sjeldne 
arter finnes. Yngre barskogsplantninger er 
ikke prioritert, selv om det ofte finnes hjort 
og rådyr i slike. Bekker er i liten grad 
omtalt og vist på kartet, men de er 
livsnerver gjennom Karmøy-landskapet, 
og må tas hensyn til ved at de holdes åpne 
og ikke endres på måter som kan skade 
tilhørende dyre- og planteliv. 

 
7.4.1 Sone 1  
N1-1 Syre-Høynes-Falnes 
Området omfatter skjærgården, fra 
Syreneset i vest til Falnes i øst, ved 
Skudeneshavn. Noen områder på land er 
også inkludert. Disse befinner seg på 
Falnes, Høynes, Syre og ved Vikevågen. 
Falnes er kjent for sin spesielle berggrunn. 
Stedet huser en stor forekomst av den 
rødlista planten skjoldblad. Selv om de 
fleste bakkehekkende fuglene som tjeld, 
vipe, fiskemåke og terner, har blitt borte 
siden 1980-tallet, er Falnes fortsatt et 
spennende sted for fuglefolk på leit etter 
sjeldne fugler på trekk. Øverst troner den 
amerikanske ovnparulaen som ble sett her 
i 2003. Den er fortsatt eneste funn i Norge. 
Vikevågen og Syrevågen med bekkeutløp, 

takrørsump og langgrunn leirbunn i delvis 
brakkvann, er et sikkert sted for 
spennende fugleobservasjoner året rundt. 
Høynes er tilholdssted for kystblåstjerne, 
rødlisteart med ytterst få vokseplasser i 
Norge. I Kjelavåg på Syreneset finner vi en 
rik strandflora med pusleblom som 
sjeldneste art. Skjærgården: Syre-Falnes er 
spiskammer for store mengder sjøfugl, 
med særlig store antall av måker, skarver 
og ærfugl. Årlige kolonier av begge 
terneartene finnes på 2-3 forskjellige 
holmer. I alt 8 hekkende rødlistearter er 
registrert i området. Krykkje er en av disse 
med ”bykoloni” i havnebassenget. 

 
N1-2 Sandvesanden-Røyrvik, Grødemsvatnet-Nedre Risdal 
Området omfatter kyststrekningen 
Sandvesanden-Røyrvik, Grødemsvatnet 
med omkringliggende hei og beitemark, 
samt tjern og våtmarksområder på Nedre 
Risdal.  
 
Grødemsvatnet er en fuglerik lokalitet året 
rundt. Holmen vest i vatnet er ofte 
tilholdssted for en ternekoloni, og i 
lyngheia har det som eneste kjente sted i 
Karmøy hekket ærfugl ved ferskvann. 
Sjeldne og trua arter som svartstrupe, 
gresshoppesanger og åkerrikse har trolig 

hekket flere ganger på Syre/Grødem de 
siste årene. Mjølhus og våtmarksområdet 
vest av skolen på Sørhåland er to av få 
gjenværende hekkeplasser for vipe, 
rødstilk og storspove på den sørligste 
delen av Karmøy.  
 
Floraen på Sandvesanden-Mjølhussanden 
er kjent for sin artsrikdom: 151 registrerte 
karplanter på et så avgrensa område er 
høyt. 8 av artene er rødlista. Tusengyllen 
og østersjørør er to av disse, de har sitt 
nordligste voksested i landet her. To 
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edderkopparter med rødlistestatus er også 
registret, i tillegg til flere andre arter 

edderkopper og vevkjerringer. 

 
N1-3 Kvitamyr-Hilleslandsvatnet-Tjøstheim-Skitnadal 
Innenfor grensene til dette naturområdet 
finnes flere næringsrike tjern og myrer i et 
sammenhengende beitelandskap der 
mesteparten av den opprinnelige lyngheia 
er borte pga. hardt beitetrykk og gjødsling. 
I Kvitamyr, Gamlamyrå og 
Kløvsteintjørnå) kan treffe på de fleste 
arter av ender og vadere som hekker i 
Karmøy. Hele 11 rødlistearter hekker i 
området. I løvskogen på Skitnadal vokser 
den sjeldne snylteplanten skjellrot, og 

stedet har et rikt utvalg av hekkende 
småfugler. Vika utenfor med holmer og 
skjær har sjøfuglkolonier, tidligere mye 
terner, nå svartbak og ærfugl. På Innbrekk 
og i det nye hyttefeltet på Neset er det 
registrert flere rødlista sopparter.  
 
Hilleslandsvatnet er en svært viktig 
lokalitet for vann- og strandfugler året 
rundt. Vatnet har hele 6 arter av tjønnaks 
med krustjønnaks som den sjeldneste.  

 
N1-4 Longamyr, Sandve 
Omfatter hei- og myrområdet fra 
Liastemmen og Longamyr vestover til 
utmarka på Haga. Et større felt med 
dvergbjørk. Kjent som viktig jaktterreng 
for rovfugler og ugler. Nesten årviss 

hekkende svartstrupe, en rødlista 
sjeldenhet i Norge. Gode hekkehabitater 
for buskskvett, tornsanger, rødvingetrost 
og tornirisk (rødlista). 

 
N1-5 Sandhåland-Sandve havn 
Området ligger på værharde 
kyststrekningen Sandhåland-Haga-Sandve 
havn. Inkludert er Hagabukta og 
beitemarker med innslag av næringsrike 
myrer og sig. Fine geologiske utforminger 
fra siste istid og fra etter-istida med høyere 
havnivå enn i dag, viser seg bl.a. i form av 
flytteblokker, jettegryter og 
rullesteinstrender. Området er kjent for 
sine vakre orkideer, med en enestående 

forekomst strandmarihand. Av 
fåtallige/trua hekkefugler som hekker her 
må nevnes vipe, storspove, rødstilk, 
fiskemåke og gravand. Ved Sandhåland 
camping er det sett opp ei bu for 
observasjon av trekkende sjøfugl. Her 
noteres tusenvis av passerende sjø- og 
strandfugler hvert år, noen av artene er 
ikke hekkefugler i Norge. Siste godsaken 
var balearlire (2013). 

 
N1-6  Butjørn, Hemnes 
Omfatter kystheilandskap i øst med tjern 
og våtmark, og gjødsla beiteområder med 
myrer, bekker og sig i vest. Viktig 
resterende kystheilandskap med sine 
karakteristiske arter. Et mye brukt 
jaktterreng for ugler (hubro, hornugle, 

jordugle) og rovfugler og huser et stort 
antall hekkende småfugler: tornsanger, 
løvsanger, heipiplerke, steinskvett, 
buskskvett og rødvingetrost. Også 
hekkeplass for rødlistearter: strandsnipe, 
sanglerke, tornirisk og svartstrupe. 
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N1-7 Dalshaugen-Stiklene vest 
Dette er det største sammenhengende 
lyngheiområdet i Karmøy og strekker seg 
fra Dalshaugen i sørøst, forbi Sandvatnet 
og Burmaveien til Sævikedalen og 
Herbergstemmen i nordvest. Om en vil, 
kan en gå hele denne strekningen i et 
uavbrutt og variert heilandskap. Lengst i 
sørøst finnes en liten sone som ligger 
under den øvre marin grensa med planter 
som brunskjene og småblærerot (Krogstø). 
Høydedragene fra Dalsvarden mot 
Dalsvatnet, Kigjavatnet og Burmaveien er 
et kjerneområde for purpurlyng. Flere 
forekomster av solblom. Dette er den best 
skjøtta lyngheia i kommunen og omfattes 
av den nasjonale handlingsplanen for vern 
av kystlynghei. Inngjerding, beiting og 
brenning er godt i gang og det er planer 
om utvidelse. Området huset tidligere 
mange typiske hei-og fjellfugler som heilo, 
småspove, ringtrost, dvergfalk og 
bergirisk. Disse er dessverre gått tapt som 
hekkefugler, trolig som følge av 
gjengroing, økt predatorpress eller 
konkurranse fra nærstående arter. Det er 
en spennende geologi i området med 
serpentin/asbestforekomster, og øst for 

Dalsvatnet finnes en spesiell 
vegetasjonstype pga. naturlig 
forekommende tungmetaller i grunnen. 
Langs Burmaveien, forbi Sandvatnet og 
Tretjødnane er lyngheia grovere enn i den 
sørlige delen. Her er store områder med 
forsømt skjøtsel. Røsslyngen som har vært 
vidt utbredt her, er i skral forfatning, for 
en stor del døende. Inkludert i området er 
den gamle Sandvatnskogen hvor Karmøys 
eneste forekomst av linnea er registrert. I 
denne ”roteskogen” er det funnet flere 
sjeldne hekkefugler inkludert rovfugler og 
ugler. Dvergspett og trekryper har hekket 
her, begge svært fåtallige i Karmøy. 
Skogen er et funn for blåbær- og 
tyttebærplukkere. Heiene og myrene nord 
for Sandvatnet har også flere rødlista 
hekkefugler: strandsnipe, tornirisk, 
tornskate og svartstrupe. Dessuten brukes 
terrenget jevnlig av varsler, ugler og 
rovfugler til næringssøk i vinterhalvåret. 
Om våren foregår det fortsatt orreleik på 
eller nær Burmaveien øst for Sandvatnet. 
N1-7 går over i N2-1 og N3-7 uten grense 
inntegnet. 

 
 
N1-8 Kvilhaugsvik-Sandhåland, kyst 
Sonen inkluderer mange naturtyper, fra 
sandynelandskap til rullesteinstrender, 
kystlynghei, beitemark og fulldyrka areal. 
Det er denne mosaikken som gir området 
høy verdi som naturområde. Floraen i 
området er svært artsrik og 
veldokumentert. Av sjeldne arter knytta til 
strendene kan nevnes kildegras, 
tiggersoleie, froskesiv, sandslirekne, 
ormetunge og strandmarihand. Strendene 
benyttes som rasteplass og matfat for 
vadefugler i trekktidene, med avosett som 
den sjeldneste. Bekken som renner ut på 
Hemnessanden har et rikt fugleliv knyttet 

til seg rundt damanleggene (renseparken) 
som er opparbeidet her. 
Jordbruksområdene rundt bekken er 
viktig hekkeplass for den nasjonalt trua 
åkerriksa. Her hekker også den sjeldne 
gresshoppesangeren. I 
jordbrukslandskapet nordover mot 
Kvilhaug finnes et av Karmøys 
gjenværende kjerneområder for de mest 
typiske kulturlandskapsfuglene våre: vipe, 
rødstilk, storspove, tjeld, enkeltbekkasin, 
fiskemåke, sanglerke og steinskvett. I 
vinterhalvåret er gåseflokker et vanlig syn 
på engene. 
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N1-9 Nes-Langåker, kyst 
Karmøys kanskje mest spennende område 
for fugleobservasjoner: Taravika-
Sverdholmen og kyststrekningen forbi 
Dueklopp og Nessjøen nord til Hoptjørn. 
Inkluderer bekkeutløpet i Taravika og 
damanlegget, beitemarker, restområder og 
dyrkingsarealer med stor betydning for 
hekkefugler knyttet til kulturlandskapet. 
Et søk i Artsdatabanken viser betydningen 
av Taravika som fugleområde: 8029 

observasjoner er lagt inn (per 12.11.14). 
Som hekkeplass er området av stor 
betydning for vipe, tjeld, storspove, 
fiskemåke, gravand og sanglerke. Gulerle 
hekker her av og til, som eneste kjente sted 
i kommunen. Åkerrikse høres nesten årlig 
i området og må antas å hekke i blant. 
Floraen på strekningen Taravika-
Ferkingstad havn er også særdeles rik i 
dette storslagne kulturlandskapet. 

 
N1-10 Liknes-Stava, kyst 
Omfatter Stavasanden med 
dynelandskapet bakenfor, samt siv- og 
restområder langs nedre del av Stolsånå. I 
området inngår videre strandsonen til 
gårdene Stava og Nedre Liknes og 
jordbruksland med viktige hekkeplasser 
for bl.a. vipe og tjeld. Åkerrikse er påvist 
hekkende på Stavagården. Stavasanden er 
kjent for sitt fugleliv året rundt. Fra 
parkeringsplassen har en fri sikt til fuglene 
både på stranda og ute på sjøen. Masse 
arktiske vadere raster her under trekket 
om høsten. Men også lokale fugler, ikke 
minst tjeld samles her i hundretalls. Den 

grunne bukta er i vinterhalvåret et 
attraktivt næringssøksområde for bl.a. 
havelle, svartand, ærfugl, skarver og 
lomer. De sjeldneste fuglene sett her de 
senere årene er myrpiplerke og 
svartehavsmåke. Dessverre har svært mye 
av det opprinnelige sanddynelandskapet 
blitt ødelagt de siste tiårene med 
bortkjøring av sand, utfylling med 
steinmasser (parkeringsplass) og 
utbygging (fotballbaner). Floraen knyttet 
til dynelandskapet er spennende, men 
ikke så artsrik som ved de andre større 
sandstrendene våre.
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7.4.2 Sone 2 

 
N2-1 Killingtjørn-Tistreivatnet-Stiklene vest 
Omfatter en stor og viktig del av det 
kystlyngheilandskapet. Langs vestgrensa 
av området finnes en del beitemark, slik 
som ved Killingtjørn. Heilandskapet er 
med årene blitt kraftig fragmentert av 
barskogsplantninger, og manglende 
skjøtsel gjør at lyngen mange steder er i 
dårlig forfatning. Det fineste området er 
østsida av Tistreivatnet/Vaulen. 
Verneverdiene ligger i selve heilandskapet 
med tilhørende bekker, sig, tjern og 
dammer – og faunaen her. Det største 
sammenhengende hei-og myrlandskapet 
finnes fra Stiklevarden til 
Herbergstemmen. Hele 8 rødlistearter 
hekker i området som ellers har en av 

landets tetteste bestander av tornsanger og 
huser spillplasser for Karmøys resterende 
orrfuglbestand. De røde nøkkerosene i 
Killingtjørn er et vakkert syn om 
sommeren. Tjernet og området rundt er et 
viktig hekkeområde for vadere, ender og 
småfugl. Det samme er tjern og myrer på 
strekningen Herbergstemmen-
Gardsendane-Stiklevatnet.  
 
Dvergflaggermus er funnet om vinteren i 
en bergvegg i nordre del av området 
(overvintringslokalitet?). Område N2-1 
overlapper i N3-1 og N1-7 uten grenser 
inntegnet i kartdelen. 

 
N2-2 Åkrehamn skjærgård/kyst 
Åkrasanden med sitt sanddynelandskap, 
og gruntområdene utenfor med holmer og 
skjær utgjør et unikt naturområde i 
Karmøy. Sandholmane og Svortingen 
lengst ute virker som en magnet på mange 
sjøfugler. Litle Sandholmen og 
Storeholmen har tradisjon for å huse store 
ternekolonier, de siste årene også 
hettemåker og flere andre hekkefugler. 

Åkrasanden fulgt av Stavasanden er de to 
fuglerikeste sandstrendene på Karmøy. 
Arktiske vadere kan opptre i hundretalls 
om høsten. Dykkender, lomer, skarver er 
godt representert i Åkrasand-bassenget 
hele vinterhalvåret. 3044 
fugleobservasjoner er lagt inn i 
Artsdatabanken (per 12.11.14) fra 
Åkrasanden. Plantelivet i området er 

Bilde: Åkramarka. Kilde: Karmøy kommune.   
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utførlig beskrevet og dokumentert 
gjennom mange undersøkelser og 
publikasjoner, og det henvises til disse for 
informasjon om rødlistearter og 
bevaringsbehov. Utgangspunkt for 
informasjon kan være Anders Lundbergs 
”Sandstrendene på Vest-Karmøy” (1997), 

”Karmøys flora” (1998) og 
”Kulturlandskap og biologisk mangfald 
på Haugalandet” (2010).  Med rik flora 
følger også rikt insektliv. Dette 
kjennetegner da også sanddynelandskapet 
i området. En av de sjeldneste er 
sommerfuglen blodtoppraktvikler. 

 
N2-3 Tjøsvollsjøen-Veavågen skjærgård 
Kyst- og sjøområdet er på topp i 
kommunen med hensyn til artsutvalg og 
antall fugler gjennom året. Sjøfuglene er 
jevnt fordelt i området som i 
vinterhalvåret benyttes som daglig matfat 
for flere tusen. Blant de tallrikeste er 
toppskarv, storskarv, gråhegre, ærfugl, 
havelle, svartand, toppand, kvinand, 
siland, stokkand, gråmåke, svartbak og 
fiskemåke. Særlig i trekktidene påtreffes 
også havsule, lomer, dykkere og 
alkefugler. Rovfugler som vandrefalk, 
havørn og hubro er vanlige gjester på jakt. 
To naturreservater ligger innenfor 
grensene av området: Jegningen og 

Nordre Longaskjer. Området som helhet 
er særdeles viktig som hekkeplass for 
Karmøys terner og for tjeld. Særlig 
verdifulle biotoper for fuglelivet i området 
er Tjøsvollsjøen, Sårevågen med holmer og 
skjær, Salvøy (Flataskjer og Lauvikjå) og 
Kavholmen. Til og med 1970-årene hekket 
det steinvender og tyvjo området. Mink 
har i mange år virket ødeleggende på 
hekkende sjøfugler i området. Fortsatt 
hardt jakttrykk på denne fremmede arten 
er nødvendig. 4 rødlistearter har hekket de 
siste årene eller er årlige hekkefugler: 
hubro, bergirisk, fiskemåke og 
makrellterne.  

 
N2-4 Nordvatn-Rossafjell-Tøkjemyr-Haringstadstemmen 
Et viktig resterende heilandskap med 
torvmyrer, næringsrike sumpområder, 
fuktig beitemark/myr, tjern, dammer og 
småvann. Litt av heia (i nord) hvor det var 
brann for noen år siden, har den friskeste 
og fineste lyngen. Ellers er området preget 
av gjengroing der ulike bartreslag er på 
fullfart inn, men også rogn og bjørk. Uten 
skjøtsel i nær framtid, vil området miste 
de naturkvalitetene som finnes her i dag. 
Nordvatn er kjent som en viktig 

hekkeplass og matfat for mange 
forskjellige arter knyttet til næringsrike 
tjern og vann. Noen av de sjeldneste 
hekkefuglene i Karmøy, men også fåtallige 
arter nasjonalt er registrert her i hekketida: 
vannrikse, myrrikse, sivhøne og 
gresshoppesanger. Beiteområdene sør for 
riksveien på Haringstad og stemmen har 
årlig hekking av bl.a. vipe, rødstilk, tjeld, 
enkeltbekkasin og steinskvett. 
 

 
7.4.3 Sone 3 
N3-1  Øvre Brekkevatn-Melstokkevatn 
Omfatter hei- og myrområdet øst og sør 
for Øvre Brekkevatnet, Oskereidsvatnet-
Melstokkevatnet med nærliggende 
myrarealer, Svatamyr-Lomatjøden i nord 
og våtmarkssystemet sørover til 
Gruveveien. Den eldste barskogen ved 

Melstokkevatnet huser viktige 
naturverdier. De mest intakte myrene, 
som fortsatt er tilholdssted for 
karakterarter som orrfugl, krikkand, 
rødstilk og enkeltbekkasin, finnes mellom 
Guvevegen og Melstokkevatnet. 
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Svartamyrområdet nord for 
Melstokkevatnet har ennå litt 
våtmarksfugl, men er i ferd med å miste 
sitt særpreg grunnet oppdyrking, 

drenering, skogplanting og gjengroing. 
Hele 8 rødlistearter hekker i området som 
går over i N3-6 og N3-7 uten inntegnet 
grense i kartlegging. 

 
N3-2 Indre Vedavågen-Øygardstjørn 
Naturområdet utgjøres av Brekkeosen, 
Skårsholmane, indre del av selve vågen, 
samt landteigen fram til og med 
Øygardstjørn. Tjernet betegnes som ”rik 
kulturlandskapssjø” med sjeldne planter. 
En hybrid mjølke (alaskamjølke x 

myrmjølke) vokser bare her og i Bøvatnet i 
hele landet (Naturbase). Tjernet tjener som 
et viktig våtmarksområde for fugl, både i 
hekketida og utenfor. Gjengroing og 
spredning av hageplanter kan true 
biotopen. 

 
N3-3 Eidsbotn-Søylebotn 
Dette grunne sjøområdet har en viktig 
funksjon som næringsområde for 
sjøfugler, særlig om vinteren. Vanligste 
arter: gråmåke, fiskemåke, siland, kvinand 

og stokkand. Et skjær innerst i Eidsbotn 
(på Østrem-sida) er i blant tilholdssted for 
en makrellternekoloni. Makrellterna er en 
art i tilbakegang og er rødlista. 

 
N3-4 Sund-Ytraland 
Et mosaikkprega landskap av lynghei, 
vann, tjern, myrer og beitemarker. Lyngen 
roper på skjøtsel. Naturopplevelse og 
naturverdier er forringa i løpet av de siste 
tiårene pga. tekniske inngrep og 

næringsutbygging. Likevel er det fortsatt 
et artsrikt område med flere hekkende 
rødlistearter, som vipe, med en stabil 
hekkebestand gjennom mange år. 

 
N3-5 Terneskjær, Sundsvika 
Den lille holmen i vika har i mange år 
huset en av Karmøys mest produktive 
kolonier av makrellterne (rødlistet), 20-40 

par. Andre arter som har hekket er 
rødnebbterne og linerle. 

 
N3-6 Stokkastrand-Snørteland, løvskogsområder 
Tre områder med rik edelløvskog på 
Stokkastrand må framheves: Kvednavik 
(ved skolen), Bratthammar (øst og vest for 
Austre Karmøyveg) og Kollhaug (ved 
Gruveveien). Artsrik er også løvskogen 
ved Breivik/Eikjebrekk og ved 
Tømmervik. I Kvednavik finnes fine 
utforminger av strandberg og 
rullesteinstrand og en sjelden 
kantvegetasjon, blant annet bestående av 
flere arter mynte. På Bratthammar står 
eikeskogen høg med frodig 
undervegetasjon ned mot sjøen hvor 
ramsløk har en stor forekomst. Her vokser 

også jordnøtt i mengder og den sjeldne 
lundstjerneblomen. Den eksotiske fuglen 
pirol er observert i skogen, og et par som 
holdt til her for noen år siden har 
muligens hekket. Skogen er uvanlig rik på 
hekkende småfugler, særlig på sangere, 
troster, meiser og finkefugler. Løvmeis er 
siste tilskudd til områdets hekkefugler. 
Beltet med bjørkedominert løvskog vest 
for rv. 511 har også et rikt fugleliv, hvor 
kattugla hekker og hvor det året rundt 
finnes tallrikt med hjort og rådyr. 
Kollhaug-Leitevik-Eikjebrekk har mye de 
samme naturverdiene som de øvrige 
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områdene med edelløvskog. På Kollhaug 
er det en tallrik forekomst av 
vårmarihand, og den sjeldne bøksangeren 

er påvist hekkende flere ganger, både ved 
Leitevik og på Eikjebrekk. 

 
N3-7 Stiklene øst 
Avgrenset i vest mot Stiklevatnet, videre 
øst gjennom Mjåvassdraget til 
Røyningsvatnet og Reiarsvatnet og herfra 
sør til Tømmervikvatnet. Karakterisert av 
mange småvann og skrinn lyngmark med 
små myrsøkk og tjern. Barskogsplanting 
har lagt beslag på store deler av den 
tidligere heia vest og nord for 
Reiarsvatnet, og oppdyrking/beiting er i 
ferd med å omdanne lyngheia i sør. 

Likevel er dette fortsatt et svært viktig 
naturområde med ulike heityper og arter 
som trives i åpne landskap. Man har 
registrert at 6 rødlista fuglearter holder til i 
området. Oteren er muligens på vei tilbake 
til Stiklene, og den er nylig sett sør i 
området. 

 

 
7.4.4 Sone 4 

 
 
N4-1 Bygnesvågen-Vorråvågen 
Omfatter sjøområdet med holmer og skjær 
nord og sør for Bygnes: Bygnesvågen og 
Vorråvågen. Grensen for området går inn 
på land på Hydro-halvøya sør for hallene 
for å inkludere en av Vestlandets største 
måkekolonier. Bekk og fuglerik myr ved 
forlengelsen vestover fra Søylå innerst i 
Bygnesvågen, samt løvskogspartier med 
hagemark/hasselhage nord og sør for 
Gassco/Olshaugen er inkludert. Vågene er 
sammen med Husøyområdet-Kolstøvågen 
det mest fuglerike området i hele 
Karmsundet. Det gjelder både vinterstid 
og i hekketida. 

Tallrike arter om vinteren er storskarv, 
ærfugl, siland, og kvinand, men også 
alkefugler, lomer og dykkere kan 
regelmessig påtreffes her på matjakt. Om 
sommeren er det et yrende liv på holmene. 
Viktigst er kanskje de årlige 
ternekoloniene. Sumpen vest for Søylå er 
dessverre i ferd med å tørke ut og 
forvandles til takrør- og bjørkeskog pga. 
opphør av beite. Restaurering av denne 
gamle stemmen hadde vært et stort pluss 
for naturverdiene i området.  
 
 

 

Bilde: Hettemåker ved Bøvatnet. Kilde: Karmøy kommune.  
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N4-2 Rossavatnet-Kvalingstadfjellet-Grasvatnet 
Det er den resterende lyngheia med 
tilhørende myrer og småvann som utgjør 
de største verdiene i dette området. En 
brann i nyere tid fornyet lyngen ved 
Kvalingstadfjellet og et stykke nordover. I 
en del av området i sør og nord foregår det 

beiting, rydding av einer og kratt og 
nydyrking. Mellom Fotvatnet-Helgaberg 
og Kjerringtua har gjengroingen av heia 
kommet langt og barskogsplantningene 
står tett. Jaktterreng for havørn, hubro og 
hønsehauk. 

 
N4-3 Kvalavåg-Våge 
Lokaliteten utgjøres av flere naturtyper. 
Fuglerike sjøområder er Hibnarevågen-
Kvalavåg havn, kupert lynghei på 
Paraldsnes, artsrik, gammel barskog på 
Brandøy og et vel bevart heilandskap på 
strekningen Gåsavatnet-Stortestemmen-
Kvalavågtjørna. Grodavatnet og den 
eldste delen av skogen (vesentlig furu) 
nord for vatnet er tatt med. Området har 
trolig den tetteste hekkebestanden av 

grågås i kommunen. Sangsvane som er 
svært sjelden hekkefugl i lavlandet i Sør-
Norge, har hekket i området i flere år. 
Ternekolonien helt inne ved land i havna 
på Kvalavåg setter sitt preg på 
sommerdagene i området. Noen av 
ternene har blitt håndtamme fordi de har 
blitt stelt godt med og blitt matet med fisk 
og fiskeavfall i flere år. Hele 12 rødlista 
hekkefugler er påvist i området. 

 
N4-4 Håvik, Myrvang-Kolstøvågen 
Det grunne, lune sjøområdet i 
kombinasjon med eng- og beitemark helt 
ned til fjæra, tiltrekker seg både lokale 
hekkefugler og fremmede, 
næringssøkende gjester på trekk og 
overvintring. I tillegg finnes det mye 
næringsrik myr og beite i sør, noe som 
også lokker til seg både fugler og dyr. 
Interessant er stedets årelange 
harepopulasjon. Innslag av lyngmark og 
industripåvirka områder nær Hydro-
hallene skaper leveområder for enda flere 

arter. Vanligste vinterarter på vågen: 
ærfugl, siland, kvinand og storskarv. I 
trekktidene gjestes området av store 
flokker ulike arter gjess, ender og vadere 
som finner mat på markene og gjerne 
raster i fjæra. Trua eller fåtallige 
hekkefugler med årlig hekking: vipe, tjeld, 
rødstilk, storspove, enkeltbekkasin, 
sandlo, fiskemåke, hettemåke, 
makrellterne, rødnebbterne, sanglerke, 
tornirisk og steinskvett. 

 
N4-5 Fiskåvassdraget 
Omfatter Fiskåvatnet og Kolstøånå fram til 
og med Grasvatnet. Et egenartet vassdrag 
og leveområde for vadere og ender. 
Dessverre ble sjeldne planter og fuglerike 
myrer lagt under vann ved oppdemningen 
av Fiskåvatnet. Gjengroing og uttørking av 

vassdraget er en fare på sikt med all 
planteskogen som vokser opp på vestsida. 
Fiskånå som renner fra vatnet og ned til 
Karmlund mølle er ikke inntegnet, men er 
et viktig landskapselement i området. 

 
N4-6 Kalstø-Helganes 
Kystlynghei og beitemark med mange 
tjern og småvann mellom flyplassen og 
traseen for gassrørledningen. Tilholdssted 

for sjeldne og rødlista fugler. Litt sjø og 
strand inngår i området lengst ute mot 
Helganes. Jaktterreng for bl.a. havørn, 
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tårnfalk, vandrefalk og hubro. Hekkeplass 
for sangsvane. 

 

 
N4-7 Kolstøneset-Fiskånå 
Et område sterkt prega av menneskelig 
ferdsel og aktivitet, men likevel med et 
uventa rikt fugleliv gjennom hele året 
både på sjø og land. Løvskogen ved 
Karmlund mølle er rik på både planter og 
fugl. Industriområdet på Kolstøneset 
ligger innenfor grensene for området fordi 
det tiltrekker seg mange hekkefugler som 
finner gode hekkebetingelser på de 
planerte og utsprengte arealene. Dette 

gjelder særlig tjeld og fiskemåke. 
Gråhegrekoloni i granklynge sør for 
industrifeltet og/eller på skogkledd holme 
i nord. Ofte Karmøys største samling av 
toppand vinterstid utenfor utløpet av 
Fiskåbekken. Løvskogen i området har 
hatt sjeldne hekkefugler som bøksanger og 
løvmeis. Generelt mye småfugl – også om 
vinteren. 

 
N4-8 Husøy-Fårøy 
Et rikt sjøfuglområde gjennom hele året. 
Inkluderer det resterende naturområdet 
på nordspissen av Husøy og beiteområdet 
på Sørbø-neset, samt ytre del av det 
utplanerte industrifeltet vest for brua over 
til Husøy. Det har skjedd en dramatisk 
tilbakegang av hekkede sjøfugl i området 
siden 1970-åra, men ennå finnes rester av 

terne- og fiskemåkekolonier, og ennå 
hekker det vipe, rødstilk og storspove her. 
Hele 5 andearter er påvist hekkende de 
siste årene. Tilgang på fiskeavfall eller 
annet etende gjør at området i perioder om 
vinteren har Karmøys største ansamling 
av måker (vesentlig gråmåke og svartbak). 

 
N4-9 Søylå, Velde 
Et grunt sjøområde med leirbunn innerst i 
Kolstø/Matlandsvågen nord for 
Husøyvegen. Stranda er ved fjære sjø et 
ynda sted for rast og næringssøk for både 
trekkfugler og lokale hekkefugler. 
Karmsundets eneste hekkepar av gravand 

har hatt tilhold her i mange år og få 
lokaliteter i Karmøy har besøk av flere 
ulike vadefugler i trekktidene. Store felt 
med havsivaks, strandsump og flere 
sjelden planter er med på å gi området høy 
verdi. 

 
N4-10 Skeie-Visnes 
Området omfater mange naturtyper og 
strekker seg fra Sletthei ved 
Kvalavågsvegen over til Visnesvatnet og 
et stykke ut i bukta mellom Visnes og 
Helganes. Her finnes næringsrike myrer, 
beitemark, litt fulldyrka eng, litt lynghei, 

ferskvann, gammel barskog og skjærgård i 
skjønn forening. Denne 
landskapsblandingen gjør området svært 
artsrikt og 9 rødlista fuglearter holder til 
her. Et viktig område for rovfugl/ugler og 
for Karmøys hekkende vadefugler. 

 
N4-11 Lande-Utvik 
Et relativt lite område med beitemark og 
næringsrike myrer og søkk som utgjør et 

kjerneområde for flere trua fuglearter, som 
vipe, storspove, rødstilk og sanglerke. 
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N4-12 Haugavågen 
Et unikt, skjermet sjøområde med 
spennende fauna. Omfatter Stanganeset, 
Landanes, Bustøy og Visnessjøen. 
Naturbeitemarka på Landanes er kjent for 
sine mange sopparter, 4 er oppført på 
rødlista. Av ukjente grunner er fuglelivet i 
Haugavågen langt fattigere nå enn på 
slutten av 1900-tallet. Det gjelder så vel 
vadere, ender og svaner på trekk, som 

lokale hekkere. Småholmene/skjærene 
innerst i vågen huser ennå hekkende 
makrellterner (rødlista) og i vinterhalvåret 
er det alltid sjøfugl å se på matsøk. 
Laksand har ikke sjelden sin største 
vinterforekomst i Karmøy innerst i vågen. 
Viktig jaktområde for havørn. Går over i 
N4-21 uten noen opptegnet grense. 

 
N4-13 Bøvika 
Ved siden av Taravika på Langåker og 
sandstrendene på strekningen Åkrehamn-
Ferkingstad, er Bøvika den sikreste 
lokaliteten i Karmøy for å studere mange 
ulike arter av vannfugler året rundt. Det er 

en ynda plass for rast og næringssøk for 
tusenvis av måker, vadefugler og ender i 
løpet av året. En gråhegrekoloni i 
granplantningen nord for vika inngår i 
området. 

 
N4-14 Bø-Øvrabø 
Et aktivt jordbruksområde med både beite 
og fulldyrka eng. Restarealer med 
myr/sump/grøfter. Kombinasjonen av 
gunstige plasser for både hekking og 

næringssøk gjør stedet til et kjerneområde 
for vipa i Karmøy.  En sjeldenhet i norsk 
fauna, gresshoppesangeren, hekker nesten 
årlig sør i området. 

 
N4-15 Bøvatnet 
Området blir godt og kyndig skjøttet av 
gårdbruker som sørger for passelig 
beitetrykk rundt vatnet, samtidig som 
vannvegetasjon og hekkeplasser på 
breddene rundt vatnet blir spart. De siste 
årene, også takket være dyktige jegere som 

har holdt rovdyr som mink og mår i sjakk, 
har Bøvatnet huset en av Norges største 
hettemåkekolonier. Hettemåken er ellers 
en art som har hatt en dramatisk 
tilbakegang i Norge de siste tiårene. 

 
N4-16 Stange-Hauge 
Gjelder Stangemyrane nord for 
Gunnarshaugvegen og restarealer av myr i 
beitemak vest av Hauge skole. Selv om 
mye våtmark er lagt om til fulldyrka eng i 
området de siste årene, er det ennå 
næringsrik våtmark nok til å være et 
kjerneområde i Karmøy for vadefugler, en 

gruppe fugler som sliter med å holde 
bestandene oppe: vipe, rødstilk, 
enkeltbekkasin og storspove. Den svært 
sjeldne myrriksa høres ofte på 
Stangemyrane i sommernatta – og hekker 
trolig enkelte år her. 

 
N4-17  Hålandstemmen/Munkaskard 
Et viktig våtmarksområde i et aktivt 
jordbruksstrøk. Det er press på våtmarka 
for å utvide jordbruksareal. Gjengroing 
pågår og de to vannspeilene har skrumpet 

inn med årene. Viktig hekkeområde for 
sivsanger og sivspurv og matfat for mange 
hekkende småfugler i nærområdet, særlig 
for svaler



 

 58

 
N4-18  Brekkedalen, Torvastad 
Et lite område som før i tida var dyrka 
mark hvor det ble hesjet og høyet. Nå er 
dalen forsumpet og blitt en oase i 
jordbrukslandskapet for mange fuglearter. 
Det er særlig lokale ender og vadefugler 

som henter mat her, men også fugler på 
trekk og overvintring. Noen hekker også i 
sumpen og rundt grøftesiget gjennom 
dalen. Vanligst er vipe, enkeltbekkasin, 
stokkand og krikkand.  

Hekker også i sumpen rundt grøftesiget 
gjennom dalen. Vanligst er vipe og 
enkeltbekkasin, stokkand og krikkand. 
 

 
 
 

 
N4-19  Hauske 
Våtmarksområde og beitemark nord for 
Håland skole. Et kjerneområde i hekketida 
for vipe, rødstilk og storspove – arter som 

strever med å holde bestandene oppe i 
kommunen. 

 
N4-20  Føynå (Feøy) 
Hele øygruppa med unntak av den 
sentrale bebyggelsen er tatt med. De 
viktigste naturverdiene er lyngområdene 
og skjærgården som hekkeplass og matfat 
for et stort antall sjøfugler. Dessverre har 
Føynå i mange år vært et eldorado for 
forvilla mink, som er en svartelistet art. 

Minkens etablering holder antall 
hekkefugler nede eller ikke lar de få 
fotfeste i det hele tatt. Makrellterna har 
begynt å lykkes med hekking igjen (senest 
på Skifteskjer). Føynå er viktig jaktområde 
for havørn, hubro og vandrefalk. 

 
N4-21 Torvastad skjærgård 
Den sørligste delen av området er 
beskrevet under N4-12 og den nordligste 
under N-4-23. Skjærgårdsområdet strekker 
seg fra nordre delen av Visnes-halvøya til 
Osnes. De fleste av Karmøys sjøfuglarter 
er innom området i løpet av året på 
næringsjakt. Hubro, vandrefalk og havørn 
er arter som opptrer her hele året. Den 

hekkende sjøfuglbestanden er redusert, 
særlig pga. et høyt antall mink i mange år, 
men minkjakt har gitt flere sjøfugler 
muligheten tilbake til å oppfostre unger. 
Gråmåke, svartbak, rødnebbterne, 
makrellterne, ærfugl, gråhegre og tjeld 
utgjør flertallet av hekkefuglene i denne 
delen av skjærgården vår. 

 
N4-22 Gunnarshaugvatnet 
Næringsrikt tjern i beitemark. Trua av 
gjengroing og minkende vannspeil. 
Fortsatt et verdifullt område med en rik 
fauna. Inkludert er også myrdraget i 

beitemarka fra utløpet mot øst/sørøst. 
Viktig hekkeplass for gressender, vadere, 
sivsanger og sivspurv. Har tidligere huset 
sivhøne, sothøne og hettemåke. 

 
N4-23  Dalsvågen/Dalstre 
Området er en forlengelse av N4-21 og 
omfatter Dalsvågen/Dalstre for å 
inkludere den unike strandenga som 
finnes der i tillegg til lynghei og spesielle 

geologiske utforminger. Lyngheia og 
strandenga er i god stand og uvanlig 
artsrik, eksempelvis finner en: 
lintorskemunn, vårmarihand, jåblom, grov 
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nattfiol, tranebær og blodtopp. Beiting 
trengs for å hindre gjengroing med ulike  

treslag i området. 

 
N4-24  Visnesgården, myr 
Et småområde bestående av en fuglerik 
myr på Visnesgården. 
 
N4-25 Lande ved Landanesveien, myr 
Et småområde bestående av en fuglerik 
myr på Lande, sør Landanesveien. 
 
N4-26 Hinderaker, myr 
Et småområde bestående av en fuglerik 
myr på Hinderaker, sør for Visnesveien. 

  

 
N4-27 Bjørkevær 
Hele øygruppen er inkludert. 
Naturverdiene er sjøfugl og godt skjøttet 

lynghei/beitemark som aldri har vært 
gjødslet. 

 
7.4.5 Sone 5 
N5-1 Selen-Lauvøy-Krokanes 
Omfatter hele øysystemet, inkludert 
sørspissen av Fosenhalvøya med 
Krokanesvatnet. Området har et rikt 
fugleliv, selv om hekkefuglene har blitt 

kraftig redusert siden 1970-tallet grunnet 
fremveksten av en stor minkbestand. Godt 
skjøttet hei- og kystmyr på Selen. 

 
N5-2 Austdjupholmane 
To holmer midt i leia som er årlig 
hekkeplass for flere fuglearter knyttet til 
marine miljø: svartbak, fiskemåke, tjeld, 
ærfugl og skjærpiplerke. År om annet 

huser den søre holmen en stor koloni av 
terner, særlig rødnebbterne, men også 
makrellterne (rødlista). 

 
N5-3 Høvring 
Har ennå et betydelig myr- og heiareal, 
men gjengroing med einer og ulike treslag 
er på gang pga. svakt beitepress. 
Konsentrasjoner av sjøfugl hele året ved 
holmer og skjær nord og sør for selve 
Høvring. Her er det også årlige 

ternekolonier. Inne på øya finnes våtmark 
med amfibier og gressender. 
 
 
 
 

 
N5-4 Våga 
De mange lune vågene som omgis av 
spredt bebyggelse i et småkupert terreng 
med kulturmark og løvskogpartier, gjør 
området til et av de vakreste 
naturmiljøene i kommunen. Både sjøfugler 

og skogsfugler trives her. Ennå 
forekommer det hekking av terner og 
fiskemåke, men mange år med mink har 
tæret hardt på sjøfuglebestandene. 
Kombinasjonen av ulike treslag, inkludert 
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partier med gamle eiker, dyrka mark, beite 
og hager gjør at mange småfugler hekker i 

området, særlig meiser, finsker, sangere og 
trostefugler.  

 
N5-5 Austnesholmane 
Beiteområde for andefugl vinterstid og for 
flere arter om sommeren, blant annet 
terner, tjeld og gråhegre (har hatt koloni 
her). 
 

 
 
 
 
 

N5-6 Fosen 
Et vidt område med ulike naturtyper som 
strekker seg på skrått tvers over halvøya 
fra Tjoland ved Karmsundet til Skokkane 
ved Førdesfjorden.  Området har mange 
vakre og spesielle utforminger som kan gi 
fine naturopplevelser. Karmøys største 
bestand av lindetrær vokser ved 
Tjolandsvatnet. Litlavatnet rett nedenfor 
forvandles til en sjøbukt under stormflo. 

Ved Steinsvatnet-Lysevatnet finnes 
tydelige spor etter istida, blant annet med 
mange flytteblokker på høydene. Beiting 
holder lyngheia fri for gjengroing. På 
Skokkane ved Førdesfjorden finner vi et 
artsrikt løvskogsfelt. Fem rødlista 
fuglearter hekker i området, og man kan 
også støte på hjort og rådyr. 

 
N5-7 Fosnaholmen 
Beiteområde for sjøfugl året rundt, særlig 
storskarv, ærfugl og siland. Om sommeren 

hvile- og næringssøksområde, for blant 
annet fiskemåke og terner. 

 
N5-8 Leirvågvatnet 
Beite- og hekkeplass for ender: stokkand, 
brunnakke og krikkand. Også vadere som 
rødstilk og enkeltbekkasin og 

spurvefugler som sivspurv og heipiplerke 
bruker området. 

 
N5-9 Ramsvikholmen, Røyksund 
Holmen er en attraktiv hekkeplass for 
terner, som hadde hekket her årlig i 
hundretalls om de hadde fått fred for 
minken som har et sterkt fotfeste i 
området. Likevel hekker makrell- og 

rødnebbterne på holmen fortsatt nesten 
hvert år – og får i blant unger på vingene. 
Også ærfugl, siland, tjeld, strandsnipe og 
linerle hekker på holmen eller like i 
nærheten og buker vika til næringssøk. 

 
N5-10  Tuastadvatnet sør – Røyksund 
Omfatter sørøstre del av Tuastadvatnet, 
løv- og barskogsområder, samt 
jordbrukslandskap med spredt bebyggelse 
sør for vatnet. Området har et svært rikt 

fugleliv med størst artsutvalg innen 
kategorien ”småfugler” slik som meiser, 
sangere, troster, spurver og finker. 

 
N5-11 Østhus, Førresfjorden 
Østhuslia – løvskog, til dels rik 
edelløvskog, med beitedyr gjennom årtier 
- er det ikke mye av i Karmøy. Dette gjør 

den østvendte lia dominert av hassel, bjørk 
og eik spesiell. Området er en svært viktig 
naturtype pga. størrelse og forekomst av 
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lind. Beiting fører til en relativt artsfattig 
bunnvegetasjonen. Hekkefuglene er også 
få inne i de tetteste partiene, men er flere 
mot jordbruksområdene i nord og vest og 
mot den grove gjengroingsheia i sør. Den 
på våre kanter sjeldne trepiplerka, har 
trolig sin eneste hekkeplass i Karmøy i 
Østhuslia. Til området hører også løvskog, 

jordbruks-, hus- og hagearealer ved 
innløpet til Røyksund fra Førresfjorden. 
Området er rikt på småfugl. 
 
 
 
 
 

 
N5-12 Tuastadvatnet nord -Solbergvatnet-Rabbavatnet 
Vassdragene i dette fine, gamle 
beitelandskapet er blant de aller viktigste 
med hensyn til hekkende ender i Karmøy. 
Avrenning fra jordbruket har ført til 
eutrofiering av Solbergvatnet og 
Rabbavatnet, med et rikt plante- og 
insektliv som følge. Rabbavatnet får til 
tider store doser næring gjennom avsig, 
noe som blant annet viser igjen på 
vegetasjonen i det sumpige utløpet i øst. 
Her er en av fastlandets få hekkeplasser 
for sivspurv og sivsanger, og den for 
Karmøy sjeldne gulsangeren holder til her. 
Beitemarkene og skogteigene i området er 
med på å øke biodiversiteten. Her kan en i 
hekketida oppleve alt fra vendehals, gjøk 
og nøtteskrike, til toppand, storspove og 
tjeld. Vassgro er den viktigste plantearten. 
Naturverdiene i Solbergvatnet overgår 
Rabbavatnet ved at det finnes flere sjeldne 

planter, med skjoldblad som rødlisteart. 
Også med hensyn til ender, er aktiviteten 
størst i Solbergvatnet. Ikke sjelden kan en 
påtreffe alle arter av ender som hekker 
ved ferskvann i Karmøy samtidig her: 
stokkand, brunnakke, krikkand, toppand 
og siland. I tillegg hekker strandsnipe 
(rødlistet), sivspurv og sivsanger. Viker av 
Tuastadvatnet og Vormedalsvatnet inngår 
i området og har besøk av de samme 
artene som allerede er beskrevet for 
området. I tillegg har disse lune buktene 
en viktig funksjon som matfat for alle våre 
tre hekkende svalearter samt tårnseiler, 
særlig under ankomst om våren når 
insekter kan være en mangelvare. 
Inkludert i området er løvskogsliene nord 
for Rabbavatnet opp mot Husafjell pga. 
mye småfugl sommerstid. 

 
N5-13 Spanne-Helgaland 
Naturområdet her gjelder Spannevatnet 
og Helgalandsvatnet, samt kulturmarka 
mellom vannene og øst for Spannevatnet. 
Omgitt av jordbruksland blir vannene 
tilført ekstra næringsstoffer som gir rik 
plantevekst som igjen tiltrekker seg fugler. 

Spannevatnet er det mest fuglerike og 
utmerker seg med en flere hekkende 
andearter, bl.a. toppand som ellers bare 
hekker sporadisk i Karmøy. Holmen i 
vestkant huser en fiskemåkekoloni og 
ternepar. 

 
N5-14 Salhus 
Viktig lokalitet året rundt for en rekke 
arter av sjø- og strandfugler. Båthavna og 
gruntområdene, holmen og skjærene 
brukes til rast og næringssøk – særlig i 

trekktidene og om vinteren. Flere 
dvergdykkere enn de som overvintrer fast 
her, finner en ikke andre steder i 
kommunen. 
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N5-15 Aksnesvassdraget 
Et vakkert landskap omgir bekken fra 
sjøen opp til Aksnesvatnet, der den først 
snor seg gjennom løvskog i små fosser og 
stryk, for lenger oppe å renne roligere 
gjennom beiteland. Naturområdet strekker 
seg videre nordover og inkluderer 
Vassbrekkevatnet. Et større beiteareal på 
Spanne er tatt inn fordi det utgjør et 
kjerneområde for fastlandets 
hekkebestand av vipe, storspove, 

enkeltbekkasin og sanglerke. Sjeldne arter 
hos oss som vintererle og fossekall har 
hekket ved Aksnesbekken. Det et yrende 
liv av småfugl langsmed bekken i 
sommmerhalvåret. Vassdraget er ellers 
kjent for sine amfibier og for sin store 
ørretbestand, med best kvalitet på fisken i 
Aksnesvatnet. Artsrik flora av 
næringskrevende planter. 

 
N5-16 Eikje, Førdesfjorden 
Fuglerikt parti med løvskog mot fjorden. 
Mye småfugl i hele året. 
 
N5-17 Paddetjørn, Nordre Eikje/Døle 
Næringsrikt tjern som fungerer som 
tilholdssted for gressender både i 
hekketida og i trekktidene. Rundt tjernet 
hekker bl.a. buskskvett og sivspurv. 

Tjernet er lokalt viktig også pga. sin rike 
flora med vassgro som den sjeldneste 
planten. Gjengroing pågår.  

 
N5-18  Myklabust, Førdesfjorden 
Fuglerikt parti med høyvokst 
eikedominert skog mot fjorden. Mye 
småfugl hele året. Artsrik skogbunnflora.
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8. FRILUFTSLIV 

 
Bilde: Mjåvatneveien, Såndhåland. Kilde: Karmøy kommune.  

 

8.1 Innledning 
 

8.1.1 Nasjonale føringer og retningslinjer 
Den forrige meldingen om friluftsliv, 
St.meld. nr. 40 (1986 -87) "Om friluftslivet", 
definerte friluftsliv som "opphold og fysisk 
aktivitet i friluft i fritida med sikte på 
miljøforandring og naturopplevelse". 
Målsettinga med friluftspolitikken var å 
fremme det enkle friluftslivet - for alle - i 
dagliglivet og i harmoni med naturen. I 

St.meld. nr. 39 (2000-2001) "Friluftsliv - ein 
veg til høgare livskvalitet" blir det lagt vekt 
på å sikre og utvikle attraktive areal i 
nærmiljøet for alle grupper i befolkningen. 
Dette gjelder grøntstrukturen, bymarka, 
deler av kulturlandskapet og strandsona 
m.fl. 

 
8.1.2 Friluftsliv og folkehelse 
Grensene mellom de tradisjonelle 
friluftsaktivitetene og idrett er i dag i ferd 
med å bli utvisket. Det kommer stadig til 
nye aktiviteter som ikke alltid er like lett å 
plassere i en enkelt bås. Utøving av 
friluftsliv gir mange goder for 
innbyggerne, bl.a. gevinster i form av 
bedre helse, livskvalitet og trivsel. Nyere 
undersøkelser tyder på at det skal mindre 
fysisk aktivitet til for å gi positive 

Bilde: Sørstokke. Kilde: Karmøy 
kommune.  
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helseeffekter enn det en tidligere har 
trodd. Det å gå turer, sykle til og fra 
jobben m.v., er ofte nok til å oppnå det 
vesentligste av helseeffekten og få en 
bedre livskvalitet.  
 
Et av målene er at alle brukergruppene 
skal kunne nyttiggjøre seg av tilbudene, 
samt at turområdene ligger i rimelig 
nærhet av bosetningene. Dette innebærer 

at en ikke bare legger til rette for de 
tradisjonelle friluftsaktivitetene, men óg 
for mer moderne, prestasjonsorientert eller 
sportslig preget friluftsliv.  
 
Ved å legge bedre til rette for friluftslivet i 
Karmøy håper en å kunne danne grunnlag 
for bedre livskvalitet og helse i alle lag av 
befolkninga gjennom økt aktivitet i 
friluftsområdene.  

 

8.3 Behov og tiltak 
 

Sone 1 
• I Skudeneshavn er det behov for 

lysløype, slik at den kan brukes hele 
året. I tillegg kan det være behov for 

utvidelse av områder for friluftsliv, 
samt bedre tilrettelegging av disse 
områdene.  

 

Sone 2 
• Åkrehamn har lett tilgang til 

nettverket av stier i Åkramarka, men 
har for få tilrettelagte turveier av god 
kvalitet, også med lys. Dette er viktig 

for at alle lag i befolkninga skal ha 
nytte av friluftstilbudet. Veavågen har 
en turløype som trenger en 
oppgradering og lys.  

 

Sone 3 
• Både Kopervik og Skudeneshavn har 

et allerede godt utbygde nærliggende 
turområder. I disse områdene kan det 
likevel være behov for både utvidelse 
av friområdene og bedre 
tilrettelegging av turområdene, slik 
som i Skudeneshavn.  

• Fotvatnet og områdene omkring ligger 
tett inntil større 
befolkningskonsentrasjoner, og kan 

derfor med fordel tilrettelegges bedre, 
for eksempel gjennom turveger.  
Dersom området fikk status som 
friområde i plansammenheng, vil dette 
også kunne bidra til bedret 
tilrettelegging av området. Ellers må 
sti-nettverket fortsatt oppjusteres 
gjennom tilrettelegging med klopper, 
gjerdeklyvere, skilt og informasjon.

 

Sone 4 
• Bjørgene er tilrettelagt for mange 

brukere og har stor verdi for 
friluftslivet. For å kunne ha glede av 
dette området også i årene framover, 
bør en gi området en planstatus som 
ivaretar verdiene og kvaliteten på sikt. 

Visnes og Bukkøy er i dag etablerte 
områder med stor verdi og er allerede 
sikret gjennom kommune- og 
reguleringsplaner. Disse områdene 
kan fortsatt utvikles til å gi et enda 
bedre friluftstilbud.  
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Sone 5 
• Bortsett fra Dragøy og Lindøy, som 

ligger mellom fastlandet og Fosen, er 
det få større områder som er lagt ut 
som friområder. Det er ønskelig å 
legge opp til utvikling av turveger i 
tilknytting til tettstedene Norheim og 
Vormedal. I reguleringsplaner eller 
kommunens arealdel bør en sørge for 

at disse interessene blir ivaretatt. 
Videre må det tenkes langsiktig ved 
utbygging av boligområdet 
Kolnes/Døle/Skre. Det bør etableres 
turvei som knytter seg mot 
turområdene på Norheim, men 
kanskje også Haugesund.  

 

 

8.4 Viktige områder for friluftsliv 
 

8.4.1 Sone 1 
F1-1: Geitungen 
Geitungen har både tur- og 
overnattingsmuligheter. Disse tilbudene er 
i hovedsak organisert rundt Geitungen 
fyr. For øvrig inngår Geitungen fyr i et 

område som båndlagt etter lov om 
kulturminner i kommuneplanen 
 

 
F1-2: Skudeneshavn og omegn
Rundt Skudeneshavn har vi flere godt 
tilrettelagte friluftsområder. De mest 
brukte er Parken, Dr. Jensens Minde og 
området rundt Almannamyr. Her er det i 
tillegg til enkle stier også turveier av høg 
kvalitet. I det hele er det et godt utbygd 

nettverk av stier i området. Turveien ved 
Almannamyr mangler lys.  
 
Nord for Skudeneshavn finnes det et 
nettverk av stier som strekker seg fra 
Almannamyr i sør til Holmavatn i nord

 
F1-3 
Det er overlapp mellom områder F1-3 og 
F2-1. Se beskrivelsen for område F2-1.  
 

 
 
 

8.4.2 Sone 2 
F2-1 + F1-3: Åkrasanden-Stavasanden-Ferkingstad   
Det er en tursti/vei fra Åkrasanden til 
Ferkingstad. Generelt kan det sies at 
områdets stier er dårlig tilrettelagt enkelte 

brukergrupper, for eksempel: 
rullestolbrukere, familier med små barn 
eller personer som er dårlig til beins.  

 
F2-2: Åkra 
Turområde på nordsiden av Åkrasanden. 
Fremstår som et hyppig brukt tur- og 

rekreasjonsområde for befolkningen i 
Åkrehamn-området. 

 
F2-3: Åkramarka og Vea 
I Åkramarka finnes det et sti- og 
tursystem, men dette nettverket er ikke 
like omfattende som det man finner i 

Stangelandsmarka ved Kopervik.  Det er 
en forholdsvis god turvei opp til Kinnebu, 
en hytte som eies av Åkra Fjellag. Denne 
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hytten har ikke lys. Det begrenser også 
bruken, spesielt om vinteren.  
 
På Vea er det turvei langs industriområdet 
ved Veasletta. Veien går fra Revur, det vil 
si langs østsiden av industriområdet på 

Veamyr. Dette utgjør til sammen en 
rundløype mellom Sletten-Revur. Deler av 
løypestrekningen mangler lys.  
 
 

 
F2-4: Kavholmen 
Oppankringsplasser for fritidsbåter 
 

 

8.4.3 Sone 3 
F3-1: Stangelandsmarka og Blikshavn 

I nærheten av byen Kopervik har vi et  
svært godt utbygd og mye brukt 
turområde i Stangelandsmarka. Området 
er tilrettelagt med turveier av høy 
standard og brukes av alle lag i 
befolkninga. Siden løypa er lyssatt, blir 
den også flittig brukt i den mørkeste 
årstiden. Det er også gode 
parkeringsmuligheter og lett tilgang fra 
byen Kopervik og tilliggende 

boligområder. Det er satt opp 
grindabygg/rastehytte, grill og turbenker 
ved bekken og en frisbeegolfbane.      
 
På Blikshavn er det fiskebrygge som er 
universelt utformet. Man finner også 
andre fasiliteter som toalettanlegg, 
frisbeegolfbane samt leir- og 
aktivitetsområde i form av gressplen.  

 
 

Bilde: Deler av Leirplassen, Blikshavn.  
Kilde: Karmøy kommune. 
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F3-2: Fotvatn og Litlavatnet 
Ved Fotvatnet og Litlavatnet er det 
badeplass, grill og kanoanlegg. Området 
har merkede og tillagde stier. 
 

 
 
 
 

8.4.4 Sone 4 
F4-1: Fotvatn og Litlavatn 

 
Det er overlapp mellom områder F3-2 og 
F4-1. Se beskrivelsen for område F3-1.  
 

 
 

F4-2: Bukkøy 
På Bukkøy er det både turstier og 
fasiliteter med grillmuligheter. Det er også 
mulig for ilandstigning for fritidsbåter. 
 

 
 
 

F4-3: Visnes 
På Visnes er det tilrettelagt for turgåing og 
ridning, og deler av området blir i dag 
forvaltet Friluftsrådet Vest.  
 

 
 
 

F4-4: Bjørgene 
I Bjørgene på Torvastad er det turveier 
med lys av god kvalitet i nær tilknytning 
til byggefeltet på Storasundet, 

ungdomshuset, kulturhuset, 
skolen/idrettsbanen m.fl. Med slike 
tilknytningspunkter ligger alt godt til rette 

Bilde: Litlavatn, Bygnes.  
Kilde: Karmøy kommune. 
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for utøving av et aktivt friluftsliv. Her er 
det også grindabygg/rastehytte med grill, 
og et område for lufting av hunder. Alle 
turveiene har status som sykkel- og 
gangsti, og turveiene fungerer som 

trafikksikre snarveier til de mest sentrale 
delene av bygda.  
 
 

 
F4-5 + F4-6: Feøy  
Oppankringsplasser for fritidsbåter.  
 
8.4.5 Sone 5 
F5-1: Norheim- og Vormedal-området,  Tuastadvatnet og Lindøy 
På fastlandssiden har vi flere tettsteder, de 
største er Norheim og Vormedal. I 
tilknytning til disse stedene finnes det 
flere turveier av god kvalitet som kan 
brukes av alle lag i befolkninga. En del av 
tursystemet har lyssetting og blir brukt 
hele året både som turvei, skolevei og ved 
gjennomfart. 
 
Litt lenger sør går det en fin turvei langs 
sørsiden av Tuastadvatnet. Den gamle 
Tuastadveien går mellom Tuastad i øst og 
Snik i vest, en strekning på om lag 4-5 km i 
fint turterreng. Veien er av god kvalitet og 
kan brukes av alle.  
 
Lindøy er et annet område med god 
tilrettelegging for utfart og friluftsliv. Her 
finner man badestrand, lavvo, 
sandvolleyballbane, muligheter for å 

låne/leie båt/kano med mer. Området vil 
sannsynligvis få enda større verdi som 
friluftsområde i framtida i samband med 
T-forbindelsen. Ansvaret for skjøtsel og 
forvaltning av området ligger til 
Friluftsrådet Vest.  
 
 
 
 

 

Bilde: Kanopadling ved Lindøy. Kilde: Karmøy kommune. 
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9.  KULTUR OG LANDSKAP 

 
 

9.1 Innledning  
 

Gjennom ti tusen år har våre omgivelser 
blitt preget av samspillet mellom 
naturgrunnlaget og mennesket. De ulike 
landskapene avspeiler hele vår historie og 
skiftende økonomiske, sosiale og 
kulturelle forutsetninger gjennom tidene. 
Bosetting langs kysten har skapt 
særpregete kystlandskap, med 
kulturmarkstyper som lynghei og 
bebyggelse knyttet til kystjordbruk, fiske 
og sjøfart. Gjennom 1900-tallet og frem til 
vår tid har endringer i kulturlandskapet 
vært særlig store. En vesentlig grunn til 

dette er omlegging av driftsformer i 
landbruket, hvor effektivisering og 
mekanisering av arbeidsprosessene har 
har hatt stor innvirkning. Også ekspansiv 
utbygging av bolig-, nærings- og 
industriområder påvirker 
kulturlandskapet. Som følge av dette 
forsvinner vesentlige natur- og 
kulturverdier, og på grunn av de store 
endringene har behovet for en 
gjennomtenkt og helhetlig forvaltning av 
kulturlandskapet økt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilde: Hillesland.  
Kilde: Karmøy kommune. 
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9.1.1 Definisjon av begreper 

Landskap defineres som den del av 
jordoverflaten som er synlig fra et hvilket 
som helst punkt på jorden eller fra luften.  
 

• Kulturlandskap kan defineres som 
det menneskeformede landskap, i 
videste forstand også 
bylandskapet.  

• Landbrukets kulturlandskap er 
landskap som er preget av 
landbruksdrift og produksjon av 
matvarer.  

• Historisk landskap er et landskap 
der spor etter menneskers virke er 
så store eller så tallrike at de preger 
landskapet. 

Kulturminneloven av 9. juni 1978 
definerer kulturminner som alle spor etter 
menneskelig virksomhet i vårt fysiske 
miljø, herunder lokaliteter det knytter seg 
historiske hendelser, tro eller tradisjon til. 
Med kulturmiljø menes områder hvor 
kulturminner inngår som del av en større 
helhet eller sammenheng. Fornminner 
(automatisk fredete kulturminner) er 
kulturminner fra tiden før år 1537, og 
nyere tids kulturminner er fra tiden etter 
år 1537. Stående byggverk som kan 
dokumenteres til tidsrommet 1537 – 1650 
er også automatisk fredet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bilde: Risdal. Kilde: Karmøy kommune.  
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9.1.2 Kulturminner, kulturlandskap og lovverket     

Kulturminner fra tiden før år 1537 er 
automatisk fredet i følge 
Kulturminneloven. Kulturminner fra tiden 
etter år 1537 er ikke automatisk fredet, 
men kan fredes som kulturminne uten 
hensyn til alder. I henhold til § 25 i 
Kulturminneloven skal søknad om riving 
eller vesentlig endring av byggverk eller 
anlegg oppført før 1850 meldes til 
fylkeskommunen.  
 
Kommunen kan ved bruk av plan- og 
bygningsloven sikre vern av kulturminner 
og kulturmiljøer på 3 plannivå: 

• Kommuneplan 
• Kommunedelplan 
• Reguleringsplan 

 
Karmøy har en tematisk kulturminneplan 
fra 2008. Denne er under revisjon og vil 
foreligge i 2015 som en kommunedelplan 
for kulturminner. Temakart for 
kulturminner, kulturmiljøer og 
kulturlandskap vil følge denne. De 
viktigste områdene fra temakartet 
gjenspeiles i arealdel til ny 
kommunedelplan. Disse vil være juridisk 
bindende.  

 

9.2 Målsettinger, strategier, tiltak og behov 
 
9.2.1 Målsettinger  
Hovedmålsetningen for tema kultur og 
landskap er å kartlegge særpregete 
landskapsområder, helhetlige 
kulturlandskap, viktige kulturminner og 
andre opplevelseskvaliteter i landskapet.  
 

• Et viktig mål er også å øke 
engasjementet og forståelsen for å 
ta vare på helhetlige historiske 
kulturlandskap.  

• For å kunne forvalte og ta vare på 
kulturlandskapet på best mulig 

måte er det nødvendig med 
kunnskap og informasjon. En 
samlet oversikt over tidligere 
utførte registreringer av 
fornminner, kulturminner, 
kulturmark, særpregede 
landskapstrekk m.m. bør ligge til 
grunn. Disse må gjøres mer 
tilgjengelige for ulike brukere, bl.a. 
saksbehandlere i kommunen. 

• På bakgrunn av disse 
registreringene er målet å foreslå 

Bilde: Skudenes fyr. Kilde: Karmøy kommune.  
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områder som er viktige å bevare, 
eventuelt foreslå vern av meget 
verdifulle områder.  

• Videre er det viktig å foreslå 
eventuelle tiltak for å øke 

allmennhetens tilgjengelighet i 
landbrukets kulturlandskap, og 
tilrettelegge for opplevelse av det 
historiske kulturlandskap. 

 
 

 

9.2.3 Bevaring av kulturlandskap  
Det er først i de senere årene vi har fått et 
helhetssyn med formål å ta vare på alle 
verdifulle aspekter i det historiske 
kulturlandskapet, gjennom vern, 
forvaltning og skjøtsel som omfatter både 
bygninger, tekniske anlegg, strukturer og 
kulturmarkstyper. Ved analyse og utvalg 
av viktige landskapsområder er det viktig 
å vektlegge helheten i landskapet, men 
også sammenhengen mellom de ulike 
elementene. Enkeltelementenes verdi i 

kulturlandskapet avhenger av om de står i 
en sammenheng med omgivelsene og om 
viktige forbindelser er tatt vare på. Et 
bygningsmiljø, for eksempel et gårdstun, 
forteller mer enn en enkeltbygning. 
Ubrutte sammenhenger i 
kulturlandskapet, for eksempel fra 
strandsonen til innmark eller gjennom 
beitemark til utmark, er av stor interesse 
og underbygger verdien av 
enkeltelementer.  

 
9.2.4 Forslag til tiltak i kulturlandskapet  
Verdiene i det historiske landskapet er i 
dag sterkt truet av forfall, gjengroing, 
drenering, utbygging og rasjonalisering i 
landbruket. Det er derfor viktig å ha en 
bevisst holdning til vern av kulturminner, 
landskapsestetiske verdier og naturmiljø i 
all planlegging. Kulturminner bør 
tilrettelegges for bruk, opplevelse og 
formidling. Dette vil føre til en generell 
kunnskapsheving om vår historie og 
kulturarv, noe som vil øke folks interesse 
for kulturminnevern og bevaring av 
kulturlandskap. En utvikling i retning av 
gjengroing og forfall i kulturlandskapet 
kan møtes med gjennomtenkt planlegging.  

Kvaliteter knyttet til mangfold, 
opplevelsesrikdom, historisk kontinuitet 
og estetikk i våre omgivelser kan sikres og 
utvikles gjennom planlegging og 
samarbeid mellom berørte parter. Ordet 
kulturlandskap favner helheten av natur- 
og kulturverdier. Dette samler en bredere 
miljøinteresse enn for eksempel klassisk 
naturvern, kulturminnevern og jordvern 
gjør hver for seg. Områder der ingen av 
disse interessene blir ansett som 
betydningsfulle nok hver for seg, kan bli 
verdifulle når interessene blir sett i 
sammenheng.  

 
9.2.4.1 Fysiske tiltak  
Synlige, fysiske tiltak er viktige for å vekke 
folks interesse for kulturlandskapet i 
nærmiljøet sitt.  
 
Eksempler på tiltak kan være: 
- Istandsetting eller vedlikehold av 

bygninger, tekniske anlegg og andre 
kulturminner 

- Opprettholdelse av drift (for eksempel 
tradisjonelle driftsformer i landbruket) 

- Gjenoppretting av natur (bekkeløp, 
skogholt, kantvegetasjon langs 
vassdrag o.a.) 

- Skjøtsel av vegetasjon og kulturmarker 
(rydding, slått, styving av trær, beite 
o.a.) 
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- Tilpassing av nye byggverk og anlegg 
til naturgitte og etablerte bygde 
omgivelser 

- Tilrettelegging for ferdsel (restaurering 
av gamle bruer og veifar, o.a.) 

- Informasjons- og formidlingstiltak 
(skilting o.a.) 

 
9.2.4.2 Skjøtsel 
Det er tre hovedelementer som vektlegges 
ved skjøtsel.  
1) Ta vare på stedets kulturhistorie  
2) Ta vare på landskapsbilde 
3) Ta vare på dyre- og plantelivet 
 
Effektiv skjøtsel er avhengig av et godt 
samarbeid med grunneiere. 
Opprettholdelse av et aktivt landbruk er 
en viktig forutsetning for å holde 
kulturlandskapet i hevd. Dersom alle 
typer kulturlandskap skal bevares, må 
enkelte områder skjøttes mer tungvint enn 
andre. Det er da mulig å gå inn på enkelte 
små områder og drive såkalt musealt 

landbruk. Skjøtselen kan godt utføres av 
bonden selv eller andre interesserte 
personer, foreninger m.v. For at ikke 
kulturmark skal miste sin verdi som 
viktige kulturlandskaps- og historiebærere 
er det viktig at det blir utarbeidet 
skjøtselsplaner. Det finnes i dag ingen 
klare retningslinjer for hvordan og hvem 
som har ansvaret for å ta vare på slike 
områder, men kommunen bør ta på seg 
ansvaret for å prøve å sette i gang 
prosesser som bidrar til at områdene blir 
ivaretatt. Et samarbeid med aktuelle lag, 
foreninger og skoler vil være aktuelt. 

 
9.2.4.3 Økonomiske virkemiddel 
Areal- og kulturlandskapstillegget 

Et av de viktigste virkemidlene 
innenfor forvaltning av 
kulturlandskapet. Dette inngår i 
produksjonstillegg for jordbruket, og 
er en godtgjøring for å ta hensyn til 

miljø og kulturlandskap. Til tillegget 
knytter det seg en rekke passive 
miljøkrav som skal hindre negative 
inngrep.  

 
Tilskudd til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap  

Skal bidra til å bevare og bruke 
kulturminner, fremme tilgjengelighet 
og opplevelses-kvaliteter, bevare og 

utvikle biologisk mangfold og holde 
gammel kulturmark i hevd. 

 
Områdetillegget 

Inngår i tilskuddet til spesielle tiltak i 
landbrukets kulturlandskap og skal 
stimulere til samordning av 

kulturlandskapstiltak og tilpasninger 
mellom flere grunneiere/ gårdsbruk. 

  
Tilskudd til restaurering av fredete og bevaringsverdige bygninger i landbruket 

Landbruksmyndighetenes tilskudd 
retter seg mot grunneiere. Men også 
organisasjoner og stiftelser kan søke 

ulike departementer om økonomisk 
støtte for å bevare kulturlandskapet. 

 
 



 

 74

9.2.4.4 Oppsummering av forslag til tiltak 
- For å øke tilgjengeligheten og 

opplevelsen av kulturlandskapet 
foreslås det å etablere kultur-
/naturstier bl.a. på vestsiden av 
Karmøy. En slik kultursti vil åpne for 
ferdsel i strandsonen. 

- Reguleringsplan for lyngheiområde 
Stiklemyra og Natterhauksmyra bør 
reguleres til hensynssone.  

- Bratt-Helgeland på Fosen bør 
reguleres som spesialområde- 
bevaring eller vernes gjennom 
kulturminneloven som kulturmiljø. 

- En er i gang med lyngskjøtsel i deler 
av området Hovdastad/ Blikshavn/ 
Dale / Tjøstheim. Dette området er tatt 
inn i ”Handlingsplan for kystlynghei i 
Rogaland” og er et viktig 
lyngheiområde i Nasjonal 
sammenheng. Bruken blir drevet ut fra 
skjøtselsplaner for området. En ønsker 
å komme i gang med tilsvarende 
skjøtsel i resten av dette verdifulle 
kystlyngheiområdet. 

 
 

9.3 Status og utviklingstrekk 
 
9.3.1 Kulturlandskapet i Karmøy  

Karmøy har over en lang historisk epoke 
vært et viktig bosettingsområde, med en 
fangst- jeger- og fiskekultur som utviklet 
seg til en relativt avansert jordbrukskultur. 
Det er meget rike fornminnefunn over hele 
Karmøy, spesielt i strandsonen, noe som 
vitner om en betydelig bosetting. Karmøy 
har også i perioder av forhistorien vært et 
av flere sentrale maktsentra langs kysten.  
 
Kulturlandskapet på Karmøy er preget av 
at landbruket ble drevet som små 
kombinasjonsbruk sammen med fiske, 
fangst og sjøfart. De særegne 
produksjonsformene dokumenterer 
tilpasning til et svært marginalt 
naturgrunnlag. Det kulturlandskapet 

denne produksjonsmåten dannet er ofte 
beskrevet som fiskerbondens landskap.  
 
Lyngheiene er et karakteristisk innslag i de 
marginale jordbruksområdene bl.a. på 
Karmøy. Dette gamle kulturlandskapet 
representerer en sammenhengende 
brukstradisjon som en antar går 3-4000 år 
tilbake i tiden. Bøndene utnyttet det milde 
klimaet på kysten til å la dyrene beite ute 
også om vinteren. Lyngheia har vært en 
svært viktig ressurs for kystbøndene og 
har gjort det mulig å kombinere jordbruk 
med fiske og fangst. Gjennom 
lyngbrenning, slått og torvhenting har 
dette karrige kystlandskapet gitt viktige 
tilleggsressurser til gårdshusholdningen.  

Bilde: Nessjøen. Kilde: Karmøy kommune.  
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9.3.2 Tidligere utførte registreringer  
Fornminner 
Fornminner er kulturminner fra tiden før 
år 1537, for eksempel Gravhaug/røys, 
bautastein, nausttuft, kirkegård eller 
bygdeborg. Automatisk fredete 
kulturminner er registrert i økonomisk 
kartverk, og slike kulturminner er også i 
stor grad tilgjengelig i kommunens 

Gisline-database. Mer utfyllende 
informasjon om de enkelte registreringene 
kan man finne i Askeladden. Askeladden, 
Riksantikvarens offisielle database over 
fredete kulturminner og kulturmiljøer i 
Norge.

 
Kulturminner 

Alle kulturminner fra tiden etter 1537 
omtales som nyere tids kulturminner, for 
eksempel naust, sjøhus, våningshus, 
uthus, kvernhus, potetkjellere, steingarder, 
kulturmark, historiske veger/stier, 
steinbroer og klopper.  
 
Sefrakegisteret omfatter alle bygninger 
eldre enn år 1900. Disse registreringene ble 
gjennomgått i arbeidet med 
kulturminneplanen fra 2008. Karmøy har 
1999 registrerte objekter. De aller fleste av 

disse objektene ble fotografert, registrert 
og vurdert i tidsrommet 2006-2007. 
Kulturminneplanen fra 2008 har en 
grundig registrering av flere typer 
kulturminner, og inneholder også en 
oversikt over områder som er regulert til 
bevaring. Kulturavdelingen har utarbeidet 
et eget potetkjellerregister. Per mars 2013 
er 403 potetkjellere registrert.  

 
 
Kulturmark ble registrert i 1992 gjennom 
rapporten: ”Kulturmarksregistreringer i 
Karmøy kommune”. Det er i rapporten 
registrert 30 små og større områder i 
kommunen. Steingarder og ruiner er vist 
på økonomisk kartverk.  
 

 
 
 
 

Bilde: Mølle på 
Snørteland.  
Kilde: Karmøy kommune.  

Bilde: Potetkjeller på Bø. Kilde: Karmøy kommune.  
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Verdifulle landskap og kulturlandskap 
I prosjektet ”Nasjonal registrering av 
verdifulle 
kulturlandskap”(www.miljostatus.no) har 
Fylkesmannen i Rogaland foreslått et 
område i Karmøy kommune som spesielt 

verneverdig område. Rogaland 
fylkeskommune har i rapporten: ”Vakre 
landskap i Rogaland” vurdert flere områder 
i Karmøy som områder med høy og meget 
høy landskapsverdi.  

 

9.4 Viktige kulturlandskapsområder  
 

9.4.1 Sone 1 

 
 

K1-1: Falnes, Beiningen, Geitungane og Naley  
Området er preget av kystkultur og 
kontakten med havet, og har et helhetlig 
preg med lite innslag av nyere tekniske 
inngrep. Flere fyrstasjoner langs en 
særpreget kystlinje med viker, sund, 
holmer og skjær markerer havneområdet. 
Området inneholder flere innslag av 
verdifulle kulturlandskapselementer, bl.a. 
fyrstasjoner (to fredet og en vernet), 
steingarder, flere Sefrakregistrerte 
bygninger som naust, sjøhus, 
småhusbebyggelse, tun, uthus og 
potetkjellere. Innenfor området ligger 
Gamle Skudeneshavn som utgjør et av 

Karmøys viktigste kulturmiljøer. Det 
finnes også flere registrerte fornminner 
innenfor området. Landskapsområdet har 
et helhetlig preg og ligger som en ramme 
rundt den lille kystbyen Skudeneshavn. 
Området bør holdes fri for tekniske 
inngrep som kan forstyrre dagens 
karakter.  
 
Området er i rapporten: ”Vakre landskap i 
Rogaland” vurdert som et område med 
meget høy landskapsverdi av nasjonal 
interesse. 

Bilde: Risdal. Kilde: Karmøy kommune.  
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K1-2: Geithaug – Stiklevatn (lynghei-området) + Tjøstheim, Dale, Hillesland øvre og 
Neset 
Området er en sentral del av lyngheia på 
Karmøy og gir et harmonisk og helhetlig 
inntrykk. Opprettholdelse av opprinnelig 
vegetasjonstype med dominerende lyng- 
og myrvekster gir området god historisk 
kontinuitet. Det lett kuperte 
kystheiområdet har fine vekslinger 
mellom vann, myr, lyngmark, einer og 
bergknauser, og representerer de minst 
berørte arealene av Karmøy med hensyn 
til fysiske inngrep.  
 
Lyngheiområdet er en truet landskapstype 
som følge av økt skogplanting og naturlig 
gjengroing på grunn av mangel på beite. 
Nye og gamle felt med granplantinger 
bryter stedvis med helheten.  

• For å ivareta verdiene som 
lyngheilandskapet representerer er 
det viktig at en unngår videre 
innplanting av bartrær.  

• Lyngmarka bør skjøttes på 
tradisjonell måte med beite og 
lyngbrenning.  

• På grunn av den åpne karakteren 
er hele området svært sårbart for 
ethvert fysisk inngrep.  

 
Området er i økoforsk-rapporten: ”Vern og 
skjøtsel av kysthei i Rogaland” registrert som 

et verneverdig område. Deler av området 
er i rapporten: ”Vakre landskap i Rogaland” 
vurdert som et område med meget høy 
landskapsverdi av nasjonal interesse.  
 
Området representerer et godt bevart og 
helhetlig kulturlandskap, med innslag av 
flere kulturlandskapselementer. Området 
er preget av dyrka mark, gamle 
steingarder og nyere og gammel spredt 
bebyggelse. Registerte 
kulturlandskapselementer i området er 
Sefrakregistrerte hus og tun, potetkjellere, 
rester etter kvernhus, kulturmark og 
Trivarli, et festningsanlegg fra krigen. 
Området inneholder også et stort antall 
registrerte fornminner som 
gravhauger/røyser, gravkammer, gardfar, 
hustufter, rydningsrøyser, nausttufter og 
båtopptrekk.  
  
Området er preget av dagens 
jordbruksdrift, og inneholder flere nyere 
driftsbygninger og eneboliger. 
Kulturlandskapet som helhet har likevel 
stor verdi. Området bør i størst mulig grad 
bevares og holdes fri for større tekniske 
inngrep.

K1-3: Syre, Risdal og Høgahåland + Kyststrekningen fra Vikra til Liknes 
Området mellom Syre og Risdal er et godt 
bevart og helhetlig kulturlandskap som er 
preget av beite, lyngmark og myr. I dette 
åpne landskapet trer flere interessante 
kulturlandskapselementer frem og gir et 
spennende og variert område. Interessante 
kulturlandskapselementer i området er et 
godt bevart tun på Nedre Risdal, 
steingarder, fegater, inngjerdet hage, 
potetkjellere, ruiner av flere kvernhus, 
bygningsruiner og kulturmark som 
beitemark, slåttemark, hasselhage, 

torvmyr og lyngmark. Det finnes også 
flere registrerte fornminner i området, bl.a. 
gravrøyser, varde og gardfar. Både 
fornminner og kulturminner gir 
landskapsområdet historisk kontinuitet.  
 
Bortsett fra Riksveg 47 som skjærer 
gjennom Risdal er området lite preget av 
tekniske inngrep som forringer 
landskapsbildet. Plantefelt med gran 
fremtrer i det åpne kulturlandskapet som 
et fremmedelement. Tradisjonell skjøtsel 
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av de kulturhistoriske verdiene er viktig 
for å opprettholde særpreget i området. 
Området ved Risdal bør holdes fri for nye 
tekniske inngrep som vil ødelegge 
helheten i det historiske kulturlandskapet. 
Industriområdet sørøst for Syrevegen må 
ikke trekkes lenger nord.  
 
Området er i rapporten: ”Vakre landskap i 
Rogaland” vurdert som et område med 
høy landskapsverdi av fylkesinteresse. 
 
Området mellom Vikra og Liknes har en 
variert og særpreget kystlinje, hvor 
opprevne svaberg, rullestein- og 
sandstrender og nærheten til havet 
dominerer i landskapet. Det åpne 
kulturlandskapet er preget av gras- og 
beitemark, steingarder og spredt 
bebyggelse. Det finnes flere 
kulturlandskapselementer i området. De 
mest dominerende er tettheten av 
steingarder, spesielt i området på østsiden 
av riksvegen ved Sandhåland, på 
vestsiden av riksvegen fra Hemnes til 
Ferkingstad og på østsiden av riksvegen 
ved Ferkingstad. Andre kulturminner i 
området er flere Sefrakregistrerte 
bygninger og gardstun, sammenbygget 
våningshus/løe på Sandhåland og på 
Stava, festningsanlegg fra andre 
verdenskrig på Hemnes, båtopptrekk på 
Nes, havneanlegg og kulturmark på 
Ferkingstad (eng, beite- og slåttemark), 
potetkjellere og en gammel ferdselsveg.  

 
Det finnes flere registrerte og uregistrerte 
fornminner i området fra Vikra til 
Langåker, bl.a. gravrøyser, gravhauger, 
nausttufter og hustufter. Området på 
Ferkingstad inneholder mange spor etter 
tidligere tider, og kan med rette kalles et 
historisk landskap. Området inneholder et 
mangfold av ulike 
kulturlandskapselementer med både 
fornminner og nyere tids kulturminner. 
Eksempler på fornminner er kongsgården 

til Kong Ferking, båtnaustene på Hop og 
Nes, bautasteiner det er knyttet sagn til 
(Skjoldmøyene), gravhauger og 
middelalderkirkegård. Området har 
mange og varierte opplevelser å by på i et 
område som har stor historisk verdi.   

 
Spredt bebyggelse i området har ulik grad 
av tilpasning til stedets byggeskikk. 
Bebyggelsen ødelegger noe av helheten i 
landskapet, spesielt der bebyggelsen er 
lokalisert langs vegene. Den varierte og 
særpregete kystlinjen er svært sårbar for 
fysiske inngrep. Steingardene i området er 
særlig bevaringsverdige fordi tettheten av 
steingarder er stor. Området fra 
Ferkingstad havn til Sandane på Åkra er 
tilrettelagt med en kultursti som i 
hovedtrekk går langs strandlinjen. Denne 
kulturstien kan videreføres og 
tilrettelegges sørover til Skudeneshavn. 

 
Området fra Sandve til Langåker er i 
rapporten Vakre landskap i Rogaland 
vurdert som et område med meget høy 
landskapsverdi av nasjonal interesse.  
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9.4.2 Sone 2 
 

K2-1: Geithaug – Stiklevatn 
(lynghei-området) 
Område K2-1 er sammenhengende 
med område K1-2. Se beskrivelsen 
til K1-2.

 

K2-2: Kyststrekningen fra Vikra 
til Liknes 
Område K2-2 er sammenhengende 
med område K1-3. Se beskrivelsen 
til K1-3.

 

 

 

 

9.4.3 Sone 3 

 

K3-1: Melstokke, Sør-Stokke og Snørteland  
Området ligger østvendt og skrånende 
mot Karmsundet. Kulturlandskapet er 
preget av at området ligger skjermet for 

nordavinden, og landskapet rommer også 
stykker av naturlig voksende løv-
vegetasjon. Området har flere 

Bilde: Veavågen. Kilde: Karmøy kommune.  

Bilde: Gamle Brekke bru.  
Kilde: Karmøy kommune.  
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kulturlandskapselementer som 
våningshus, småbruksanlegg, 
sammenbygget våningshus/løe, kvernhus, 
naustmiljø og andre Sefrakregistrerte 
bygninger, potetkjellere, steingarder og 
kulturmark. På Løkjen ligger et viktig 
kulturminne i form av et sammenbygd 
våningshus/løe samt flere potetkjellere.  

 
Området er lite preget av nyere tids 
bebyggelse og området fremstår dermed 
som et helhetlig kulturlandskap. Nyere 
tekniske inngrep bør i størst mulig grad 
tilpasses i kulturlandskapet.  

 

K3-2: Brekke og Ytre Eide  
Her finner vi et kulturlandskap som 
inneholder en høy tetthet av registrerte 
fornminner. I området er det registrert 
nærmere 10 gravhauger og gravrøyser, 
over 50 rydningsrøyser og flere hustufter, 
åkerreiner og steinlegginger. Området 
inneholder også flere viktige nyere tids 
kulturminner som to hvelvbroer fra 
midten av 1800-tallet, krigsminner, flere 

Sefrakregistrerte tun og våningshus, 
eldhus, potetkjellere og steingarder.  
 
Området kan karakteriseres som et viktig 
historisk landskap på bakgrunn av 
tettheten på registrerte fornminner i 
området. Flere av fornminnene er ikke 
synlig i terrenget, dermed er opplevelsen 
av disse i det historiske landskapet noe 
begrenset.  

 
9.4.4 Sone 4  
K4-1: Vorråvågen og Helgaberg 
Området har et innholdsrikt 
kulturlandskap med flere 
kulturlandskapselementer samlet innenfor 
et lite avgrenset område. Helgabergsnuten 
ligger midt i området og skjermer den 
sørlige delen av området mot 
nordavinden. Her vokser også naturlig 
løvvegetasjon. Kulturlandskapselementer i 
området er lyngmark diverse Sefrakbygg, 
potetkjellere, steingarder og ruiner. Av 
registrerte fornminner i området finnes det 
ved Helgabergsnuten gravhauger, 
rundrøyser, innhegninger, åkerterrasser, 

åker, gardfar og rydningsrøyser. Ved 
Vorråvågen finnes det 3 gravrøyser og 1 
bautastein. Området er noe preget av 
nyere tekniske inngrep i form av 
eneboliger og driftsbygninger. På 
Helgabergsnuten er det plassert et 
vanntårn fra begynnelsen av 1960-tallet. 
Tårnet er dominerende i kulturlandskapet 
og fungerer som et landemerke. Tårnet 
kan sees fra store deler av Karmøy og er et 
viktig nyere element i dette 
kulturlandskapet. 

 
K4-2: Det historiske området Avaldsnes, Bukkøy, Rehaugane og Gunnarshaug 
Avaldsnes har åpent kulturlandskap med 
bølgende terrengformer. Sammen med 
flere øyer og holmer skapes det et 
særpreget landskap med en karakteristisk 
kontakt til sjøen. Avaldsnes er det eneste 
landskapsområdet i de sentrale deler av 
Karmsundet som ikke er berørt av store 
fysiske inngrep, og dermed har stor grad 

av helhet. Avaldsnes kirke er et kjent 
landemerke på områdets høyeste punkt, 
og dominerer landskapsbildet. Dette gir 
historisk særpreg og et variert 
kulturlandskap av særlig høy verdi. 
Rehaugane inneholder et helhetlig 
kulturlandskap med lite fysiske inngrep. 
Her er det registrert 7 gravhauger fra 
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jernalderen, og området har en stor tetthet 
av steingarder. 
 
Området har et stort antall registrerte 
fornminner fra jernalderen som kirke og 
kirkegård, bautasteiner, lønngang, ca. 12 
gravhauger, gravrøyser, hulveg, 
åkerreiner, hustufter og steinbrygger samt 
hustufter og potetkjellere fra nyere tid. 
Andre registrerte kulturminner i området 
er stabbur, tingsted, havnemiljø med 
sjøhus, bolig og naust.  
 
Tett granplanting på Bukkøy er et 
fremmedelement i kulturlandskapet. På 
grunn av stedets åpne karakter og den 
høye historiske verdien er hele området 
svært sårbart for inngrep. Det bør 
vurderes hvor stor verdi granplantinger 
har i dette åpne og beitepregete 
kulturlandskapet, og eventuelt fjerne eller 
erstatte med løvtrevegetasjon.  
 

Området er i rapporten Vakre landskap i 
Rogaland vurdert som et område med 
meget høy landskapsverdi av nasjonal 
interesse. Generelt kan det sies at K4-2-
området er et viktig 
kulturlandskapsområde med høy tetthet 
av viktige fornminner.  
 
Gunnarshaug-området har en høy tetthet 
av automatisk fredete kulturminner. Hele 
21 lokaliteter er registrert i 
Riksantikvarens database over fredete 
kulturminner, Askeladden. Blant disse 
finner vi Storhaug, en av tretten 
skipsgraver i verden. Området må sees i 
sammenheng med Avaldsnes og andre 
viktige områder for automatisk fredete 
kulturminner langs Karmsundet. Området 
er ikke utgravd og kan gi oss ny kunnskap 
om forhistorien. Området har også nyere 
tids kulturminner i form av steingarder, 
potetkjellere og gardsbruk 

 
 K4-3: Visnes (gruveområdet)  
Området inneholder mange elementer fra 
et tidligere gruvesamfunn i forbindelse 
med Vigsnes kobberverk som var i drift i 2 
faser i tidsrommet 1864 til 1972. Hele 
området er registrert som et viktig 
kulturmiljø. Kulturminner i området er 
administrasjonsbygget i sveitserstil, 
utskipingshavnen, magasingården, 
gamlegruva med sjakt og heisetårn og 
Fransehagen med hageanlegg fra slutten 
av 1800-tallet. Mot nord ligger et stort 
friluftsområde med flere kulturminner, 
bl.a. rester etter utmarksløe, sykehus, 
murer etter smeltehytte og et nettverk av 
gamle ridestier som er oppmurt i 
naturstein. Nord for friluftsområdet ligger 

flere kulturminner fra krigen, bl.a. 
bunkerrester, kanonstillinger og 
skyttergraver.  
Området er sterkt preget av det tidligere 
gruvesamfunnet selv om mange spor etter 
dette samfunnet er forsvunnet. Det er i 
den senere tid bygget et museumsbygg og 
et lyngsenter i området.  
 
Ved plassering av ny bebyggelse i 
området bør en ta hensyn til 
kulturminnene, kulturhistorien og den 
eksisterende bygningsmassen. Området er 
godt tilrettelagt med turveger langs de 
gamle ridestiene og Fransehagen blir mye 
brukt som utfluktsted.  

 
K4-4: Torvastad, Vikingstad-Skjøllingstad 
Vestre del av Torvastad, fra Vikingstad til 
Skjøllingstad er et godt bevart og særegent 
kystlandskap. Dette området er preget av 
landsbruksdrift og en særegen 

landskapskarakter. Knauser og berg som 
skyter opp i landskapet og mellom disse 
finner vi dyrkede flater og beitelandskap. 
Området er lite preget av store nyere 
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inngrep og har spredt bebyggelse med 
flere gårdsbruk. Vi finner en rekke 
automatisk fredete kulturminner og nyere 
tids kulturminner. Torvastad kirke med 
kirkegård og den fredete prestegården, 

potetkjellere, Sefrak-registrerte gårdsbruk 
og steingarder. I viker langs sjøen finner vi 
flere autentiske naustmiljø fra 1800-tallet. 
Områdets karakter bør bevares. 

 
K4-5: Feøy 
Området har et særpreget kulturlandskap 
som er preget av kystkultur og fiske. 
Kulturlandskapet består av mindre jorder, 
større områder med lynghei og myr i små 
dalsøkk. Lyngheiene blir skjøttet gjennom 
beiting av sau og noen steder også 
gjennom lyngbrenning. Lyngbrenning er 
en nødvendig del av skjøtsel av lyng, og 
gir grunnlag for å opprettholde en 
livskraftig kystlynghei på Feøy. På Feøy 
finnes flere registrerte 
kulturlandskapselementer som rester etter 
gruvevirksomhet, lakseplasser, steinbruer, 
båtopptrekk m.v. Det er totalt registrert 57 
bygninger på Feøy i Sefrakregisteret. Flere 
av disse bygningene ligger i et godt bevart 
kulturmiljø med liten grad av nyere 
fysiske inngrep. Flere av bygningene og 

kulturmiljøene er regulert til bevaring. 
Andre kulturlandskapselementer som 
finnes på Feøy er steingarder, 
potetkjellere, fyrlykter og kanalen mellom 
Feøy og Sørøy. Det finnes kun to 
registrerte fornminner på Feøy. 
Fornminnene ligger på en holme øst for 
Feøy.  
 
Det er viktig å opprettholde en fast 
bosetting og en fortsatt landbruksdrift for 
at kulturlandskapet på Feøy skal bevares. 
Det er særlig viktig å opprettholde skjøtsel 
av lyngheiene med sauebeite og brenning. 
Ved utbygging på Feøy bør ny bebyggelse 
tilpasses det forholdsvis flate landskapet, 
naturen, landbruket og viktige 
kulturmiljø.

 
 

 

 
9.4.5 Sone 5 
Område K1-5: Bratt-Helgeland og Tjoland  
Bratt-Helgeland utgjør en av de best 
bevarte kystlynghei-gårdene i Rogaland. 
De bratte skrentene med beite ned mot 
sjøen, innmarka og lynghei tett inntil gir 
området et særpreg som er representativt 
for regionen Haugalandet. 
Sammenhengen fra sjø til hei gjør området 
komplett, og er uttrykk for dype røtter til 
fiskerbonde-tradisjoner. Det finnes noe 
varmekjær løvskog i lier og kløfter. 
Gårdene ligger på rekke og rad og skråner 
ned til Karmsundet i vest. Bygningene er 
tilpasset landskapet ved at de er små og 
ligger beskyttet for vær og vind. Naust og 
brygge viser nær tilknytning til sjøen. Det 
finnes flere interessante 

kulturlandskapselementer i området som 
kulturmark i form av slåttemark, lynghei, 
eng og beitemark, samt steingarder, 
oppmurte beiteterrasser og veg med 
støttemur. Kulturlandskapsområdet 
strekker seg sørover Tjoland. Her finner vi 
mange kulturlandskapselementer som 
oppmurte platåer, potetkjellere, rester 
etter to husmannsplasser, demning og 
rester etter kvernhus ved Tjolandsvannet, 
nausttufter og vegfar. 
 
Området er lite preget av nye fysiske 
inngrep med unntak av en planert og 
fulldyrket eng og noe granplanting. 
Området har lang kontinuitet og 
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beiteområdene og kulturminnene er i god 
hevd. Området er i rapporten Nasjonal 
registrering av verdifulle kulturlandskap i 
Rogaland (1994) beskrevet som et område 
i klasse 1, spesielt verneverdig område. 
Prosjektet var del av en landsomfattende 

registrering av verdifulle kulturlandskap i 
Norge, og Bratt-Helgeland var sammen 
med Utsira og Ognøy på Bokn de 
områdene som ble tatt med på 
Haugalandet.  
 

 
Område K5-2: Ørpetveit  
Lyngheiområdet fortsetter inn i 
Haugesund kommune. Området er preget 
av lynghei, myrer og fjellknauser. 
Vegetasjonen er preget av høyt beitetrykk 
som fører til en mosaikk mellom 
røsslynghei og grasdominert vegetasjon.  
Lyngheiområdet er en truet landskapstype 
som følge av økt skogplanting og naturlig 
gjengroing på grunn av mangel på beite. 
Lyngmarka bør skjøttes på tradisjonell 
måte med beite og lyngbrenning.  

Området bør beskyttes mot bebyggelse og 
annen bruk som kan endre 
landskapskarakteren. Området er i 
økoforsk-rapporten Vern og skjøtsel av 
kysthei i Rogaland registrert som et 
verneverdig område. Området er også 
registrert i rapporten Vakre landskap i 
Rogaland og vurdert som et område med 
høy landskapsverdi av fylkesinteresse. 
 

  

 
 
 

 
 

Bilde: Bratt-Helgaland.  
Kilde: Karmøy kommune.  
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VEDLEGG 
 

Lovverk 
LNF-regulerte arealer har ofte en 
kompleks sammensetning. I forvaltningen 
av disse områdene kreves det kjennskap til 
en rekke ulike lovverk avhengig av 
situasjonen: planer, søknader, tiltak osv.  

Utover lovverket eksisterer og utarbeides 
det en rekke tilhørende forskrifter, 
rundskriv og retningslinjer. Her følger en 
oversikt over de viktigste lovene i 
forvaltningen av LNF-områder.  

 
Overordnet samfunnsutvikling og arealforvaltning 
Plan- og bygningsloven (2008) 
Plan- og bygningsloven (§ 1) skal fremme 
bærekraftig utvikling for enkelte, 
samfunnet og fremtidige generasjoner. 
Loven har et overordnet perspektiv og 
favner over kommunal- og 
fylkeskommunal planlegging og 
byggesaksbehandling. Plan- og 
bygningsloven vektlegger særlig 
medvirkning fra berørte grupper, 
langsiktige løsninger og konsekvenser for 

miljø og samfunn. Den nye Plan- og 
bygningsloven er et felles rammeverk for 
utarbeiding og behandling av både 
kommunens og fylkeskommunens planer, 
og slik bidrar loven til samordning av 
statlige, regionale og kommunale 
oppgaver.  Loven er den viktigste 
redskapen kommunene har i 
arealforvaltning  

 
Jordbruk 
Jordlova (1995) 
Jordlova (§ 1) har som formål å 
tilrettelegge forholdene slik at jordviddene 
i landet med skog og fjell og alt som hører 
til (arealressursene), kan bli brukt på den 
måten som er mest gagnlig for samfunnet 
og de som har yrket sitt i landbruket. 
Dersom dyrka jord ønskes omdisponert til 
formål som ikke tar sikte på 

jordbruksproduksjon, må det søkes om 
samtykke til slik omdisponering, jfr. § 9. 
Videre skal det i følge § 12 gis samtykke til 
deling av eiendom som er nytta eller kan 
nyttes til jordbruk eller skogbruk. 
Hensynet til miljøverdier er tatt inn i 
formålsparagrafen. 
 

 
Konsesjonsloven (2003) 
Konsesjonsloven (§ 1) regulerer og 
kontrollerer omsetningen av fast eiendom 
for å oppnå et effektivt vern av 
landbrukets produksjonsarealer og slike 
eier- og bruksforhold som er mest 
gagnlige for samfunnet. Alt erverv av fast 
eiendom er konsesjonspliktig med mindre 
det er gjort unntak fra konsesjonsplikten i 

loven. Unntaksreglene omfatter de fleste 
eiendomsoverdragelser. De praktisk 
viktigste tilfellene der en må søke 
konsesjon er ved erverv av bebygde 
eiendommer over 100 daa, der fulldyrka 
og overflatedyrka jord er større enn 25 
daa. Leie av slike arealer utover 10 år er 
også konsesjonspliktig. 
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Odelsloven (1974) 
Odelsloven har blant annet bestemmelser 
om bo- og driveplikt og odelsfrigjøring. 
Det følger av odelsloven at den som 
overtar eiendom han har odelsrett til får 
bo- og driveplikt. Etter § 27a kan det søkes 

om fritak eller utsettelse fra denne plikten. 
Dersom odelseiendom selges som 
tilleggsjord til ny eier ved fri handel kan et 
eventuelt krav om odelsløsning møtes ved 
at det vedtas odelsfrigjøring, jfr. § 31. 

 
Skogbruk 
Skogbruksloven (2006) 
Skogbruksloven (§ 1) har til formål å 
fremme en bærekraftig forvaltning av 
skogressursene i landet med sikte på aktiv 
lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre 
det biologiske mangfoldet, hensyn til 
landskapet, friluftslivet og kulturverdiene 
i skogen. Det skal tas sikte på at 
skogbruket gjennom rasjonell skjøtsel kan 

gi et tilfredsstillende resultat for 
næringens utøvere og sikre effektiv og 
jevn råstofftilførsel til industrien. Videre 
skal det legges vekt på skogens betydning 
som rekreasjonskilde for befolkningen, 
som viktig del av landskapsbildet, som 
livsmiljø for planter og dyr og som 
områder for jakt og fiske.  

 
Naturområder og friluftsliv 
Laks- og innlandsfiskeloven (1992) 
Lakse- og innlandsfiskloven (§ 1) har til 
formål å sikre at naturlige bestander av 
anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres 
leveområder samt andre 
ferskvannsorganismer forvaltes slik at 

naturens mangfold og produktivitet 
bevares. Innenfor disse rammer skal loven 
gi grunnlag for utvikling av bestandene 
med sikte på økt avkastning, til beste for 
rettighetshavere og fritidsfiskere.  

 
Viltloven (1981) 
Viltloven (§ 1) har som formål å forvalte 
viltet og leveområdene til viltet slik at vi 
tar vare på produktiviteten og 
artsrikdommen i naturen. Sentralt er 
fredningsprinsippet der alt vilt, inkludert 
egg, reir og bu, er fredet med mindre 
annet følger av lov eller vedtak med 

hjemmel i lov. Som vilt definerer viltloven 
alle viltlevende landpattedyr, fugler, 
krypdyr (buorm, slettsnok, hoggorm og 
øglene stålorm og firfisle) og amfibium 
(frosk, padde og salamander). Viltloven 
omfatter ikke sjøpattedyr som seler og 
hvaler. 

 
Naturmangfoldloven (2009) 
Naturmangfoldloven (§ 1) har som formål 
at naturen med dens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold 
og økologiske prosesser tas vare på ved 
bærekraftig bruk og vern, også slik at den 
gir grunnlag for menneskenes virksomhet, 
kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, 

også som grunnlag for samisk kultur. Med 
hjemmel i loven kan områder med 
spesielle natur- eller landskapskvaliteter 
vernes i form av: nasjonalpark, 
landskapsvernområde, naturreservat, 
biotopvernområde og marint 
verneområde.  
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Friluftsloven (1957) 
Friluftsloven (§ 1) har som formål å verne 
friluftslivets naturgrunnlag og sikre 
allmennhetens rett til ferdsel, opphold 
m.v. i naturen, slik at muligheten til å 
utøve friluftsliv som en helsefremmende, 
trivselskapende og miljøvennlig 
fritidsaktivitet bevares og fremmes. Loven 
regulerer, først og fremst, forholdet 
mellom allmennheten og grunneiere. Selve 
utøvelsen baserer seg i stor grad på 
tradisjon, sedvane og sunt skjønn. 
Hovedprinsippene i allemannsretten er 

hjemlet i denne loven. Loven skiller ikke 
mellom kommersiell og ikke-kommersiell 
ferdsel og bruk. Det er heller ingen særlige 
regler for organiserte turer, med unntak 
for større friluftsmøter og idrettsstevner. 
Ferdselsretten er lik for alle, så lenge 
ferdselen holder seg innenfor de 
alminnelige ferdselsnormene i loven, og 
nødvendige hensyn blir tatt. 
Allemannsretten gir m.a. rett til fri ferdsel 
til fots og på ski i utmark.  

 
Kultur  
Kulturminneloven (1978) 
Kulturminneloven (§ 1) har til formål å 
sikre at kulturminner og kulturmiljø blir 
vernet som en del av den norske 
kulturarven og identiteten, men det er 
også en del av formålet at en skal sikre en 
helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Ved 
planlegging av større offentlige tiltak 
plikter det ansvarlige forvaltningsorgan 
etter § 9 å undersøke om tiltaket vil virke 
inn på automatisk fredete kulturminner. 
Dette er bl.a. aktuelt ved utarbeidelse av 
regulerings- og bebyggelsesplan. Videre 
åpner § 20 for at en kan frede kulturmiljø 
for å ta vare på den kulturhistoriske 
verdien i området, sammenhengen og 
helheten i miljøet. Forvaltningen av 
kulturlandskapet er komplekst både fordi 
landskapet er dynamisk og i stadig 
endring, og fordi ulike krefter og 
interesser i samfunnet til dels virker mot 
hverandre. Jordbrukspolitikken og 
driftsformene virker sterkt inn på 
utformingen av store deler av landskapet. 
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