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1. Presentasjon 
 

Landskapsanalyse er ei skildring av landskapet. Det omfattar registrering og 
kartfesting av zoologi og botanikk, og informasjon om geologi, klima, arkeologi, 
bygningar og infrastruktur. Sida det er store tverrfaglege sprang i dette må ein finne ut 
kva ein har av opplysningar, kva ein har kompetanse til å gjere sjølv og kva ein treng 
andre fagfolk til å registrere. Ofte er lokalkjende til stor hjelp når ein skal registrere.   
 
 

 
Figur 1; Utsikt frå Lyngneset ut Eikefjord. 

 
I den nye kommunedelplanen for Eikefjord er det tre områder som er spesielt aktuelle 
for utbygging. Områda i planen omfattar tre områder i Eikefjord, nær sentrum. Det 
dreier seg om eit område som strekkjer seg frå Storevika til Orehola og Leirvågen over 
Lyngneset, eit område som går opp begge sider av Sørelva og også omfattar 
Florshaugen, samt eit tredje område sør og sørvest for Litlevatnet vest for Eikefjord 
sentrum. For desse områda er det laga ei landskapsanalyse med registreringar i 
byrjinga av august.  
 
Eikefjord er ei bygd 23km aust for Florø og 33km vest for Førde. Dersom ein reknar 
med nærliggande områder har bygda eit innbyggartal på 1285 (2007). Eikefjord har 
sentrumstilbod som butikk, post, skule, bussknutepunkt og liknande.  

 
 

2. Geologi 
 
2.1 Geologi 

Berggrunn er dei bergartane som utgjer den faste grunnen under lausmassane. 
Dei er viktige med tanke på å forsyne jordlaga med næringsstoff, metall, 
industrimineral og andre metall eller mineral for utvinning, samt stein til bygg. 
Med tanke på vegetasjon og ved assosiasjon dyre – og fugleliv er det best med 
ein berggrunn av bergartar som anten er mjuke eller lett smuldrar opp. 
Næringssalta i berggrunnen vert på den måten lett tilgjengeleg for plantane. 
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På Lyngneset, Sørelva og Florshaugen finn ein diorittisk til granittisk gneis. 
Dette er ein bergart karakterisert av mengda feltspat den inneheld, men også 
ein struktur ved striper eller parallell – orienterte mineral med ulik farge og 
samansetting. Gneis er ein metamorf bergart, sjølv om den opprinneleg kan 
vere magmatisk eller sedimentær. Dette er den vanlegaste bergarten i Noreg.   
 
Ved Litlevatnet finn ein fyllitt/glimmerskifer og metasandstein/skifer. Fyllitt er 
ein svakt metamorf bergart, som vert kjenneteikna av sine gode 
kløveigenskapar som følgje av at den er lagdelt. Den vart danna ved avsetting 
av leire på botn av vatn frå kambro til silur perioden. Seinare vart desse brakt 
ned i jordskorpa og utsett for høge temperaturar og høgt trykk som omdanna 
avsettingane. Hovudmaterialet i fyllitt er kvarts og glimmer, men den har 
innslag av andre, som grafitt og feltspat. Bruksområder for denne bergarten er 
som bygningsstein, gulvflis, terrassedekke og andre dekorområder tilknytta 
bygg. Glimmerskifer har om lag same historie og material som fyllitt men er 
meir omdanna enn fyllitt og dermed hardare. Den har også same bruksområde 
som fyllitt.  
 

 
Figur 2; Her ser ein lagdelinga tydeleg. Dette er frå Lyngneset. 

 
Skifer er ein metamorf bergart, danna ved om lag same prosess som fyllitt og 
glimmerskifer. Forskjellen ligg i storleiken på korna av det som vart avsett. 
Skifer har same bruksområde som glimmerskifer, men brukast også som 
takdekke.  
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                                            Figur 3: Berggrunnskart over Eikefjord. Kart frå       
                                                          Fylkesatlas.                                
 
 
 
                                                                            
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
Kvartærgeologi 
Geomorfologi 
 
 
 
 

 
2.1 Kvartærgeologi 

Kvartærgeologi er lausmassar som ligg på toppen av berggrunnen. Dei  kan 
vere avsett der på ulike måtar. Det kan vere sediment frå hav eller vatn, 
elveavsetningar, morene etter brear og mykje meir. Sidan det er dette som er 
vekstsubstrat har det mykje å seie for kva slags vegetasjon ein har i området. 
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Over Lyngneset og delar av området nedanfor Litlevatnet er lausmassedekket 
tynt med berre delvis dekkje. Mykje av berget ligg ope i dagen. 
 
Ved Litlevatnet og aust på Florshaugen ligg større myrområde. Myr er eit 
spesielt lausmassetekkje fordi det dannar sitt eige vekstsubstrat ved opphoping 
av delvis omdanna organsisk materiale, torv. Dette skjer fordi det ikkje finns 
oksygen nok i det stilleståande vatnet i myrane til at den normale 
nedbrytingsprosessen kan skje. Danninga av ei myr er ofte ein del av ein 
økologisk suksesjon der eit tjørn eller vatn gror att.   
 
Resten av området kring Litlevatnet har eit tynt lag av hav – fjord – og 
strandavsetningar. Dette er avsetningar som i høg grad er leire avsett av 
breelver og iskalvar som vart ført ut i fjorden og seinare vart heva ved 
landhevinga.  
 
Florshaugen har i tillegg til myr, også eit tynt morenetekke, noko 
breelvavsettingar og elveavsetningar. Morene er usortert lausmateriale av stein 
som har vorte avsett av breen under istida. Jordarten som vart danna av isbreen 
vert kalla aur, og har ein usortert blanding av ulike partikkelstorleikar.  
Breelvavsetningar er sand og grus som vart transportert med smeltevatn frå 
breen. Avsetningane er ofte store og har vekslande lag av fin sand og grovare 
grus. Elveavsetningar er dominert av sand, nokon gongar med lag av organisk 
materiale.    

 

                             
Figur 4: Kvartærgeologisk kart over Eikefjord. Kart frå Fylkesatlas. 

 
2.2 Geomorfologi 

Geomorfologi er dei prosessane som har forma landskapet. Det er prosessar 
som har pågått eller som fortsett pågår. Det kan dreie seg om prosessar som 
følgje av isbrear, skråningsprosessar eller erosjon, til dels elve – erosjon. Slike 
prosessar eller spor etter dei kan ein sjå i landskapet. Nokon er svært synlege, 
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som ein U – dal grove ut av ein isbre, medan andre er mindre synlege som 
skuringsstriper etter den same isbreen. 
 
I Eikefjord kan ein sjå landskapet godt frå stadar som Lyngneset og toppen av 
kollane ved Litlevatnet. Der er det lett å sjå U – forma breen etterlet landskapet 
med. Frå desse utkikksstadane kan ein sjå fjellsidene kring Eikfjord og 
skråningsprosessane som har pågått der. Dersom ein følgjer Sørelva vil ein 
legge merke til at den har skåre seg ned i landskapet og einskile stadar kan ein 
sjå den karakteristiske V – forma av elver som eroderar underlaget.  

 
 

3. Hydrologi, vatn og vassdrag 
 

Eit landskap kan vere delt av små vatn, tjørn, elvar eller bekkar, og kan fortelje mykje 
om landskapstypen som finns i området med tanke på terrengform, bruksområde og 
naturforhold. 
 
Lyngneset er generelt tørt og har ingen større vatn eller vassdrag. Det finns nokon 
mindre myrområder, men desse er små og finns berre på relativt flate områder mellom 
knausar, og vegetasjonen tydar på at dei tørkar ut i periodar med lite regn.  
 
Sørelva og Florhaugen har eit vassdrag av noko storleik, Sørelva. Denne er kring ein 
og ein halv til to meter brei, sjeldan breiare, og ikkje meir enn om lag tredve 
centimeter djup, med unnatak av nokon få kulpar. Den har ingen fossar eller fall 
innanfor planområdet og renn generelt roleg. På Florshaugen grensar eit myrområde 
inn mot bøen sør for driftsbygningen på garden Indrebø. Myra har vore brukt til 
torvuttak og rennene etter uttaka er ganske djupe med stadar der vatnet synas i dagen1.  
 
Litlevatnet er eit tjørn som ligg i eit myrområde. Tjørnet er eit gjengroingstjørn der 
vegetasjonen gradvis har ete seg inn i vatnet. Tidlegare har vatnet vore større enn det 
ein ser i dag. Myra kring dette vatnet har stadvis mindre kulpar eller dammar og små 
bekker som er delvis eller heilt tildekt med vegetasjon. Bekkane renn vekk frå vatnet 
så det er truleg at det er vatnet som gir fuktighet til myra og ikkje omvendt. Dette tydar 
at myra sjeldan eller aldri er heilt tørrlagt.  
 
Alle områda ligg nær sjøen, men det er berre Lyngneset som grensar til sjøen.  
 

 
 

4. Klima 
 

4.1 Generelt 
Generelt om klimaet på kysten av Vestlandet er det prega av nærleiken til sjøen 
og Golfstraumen. Varme vintrar, kjølege somrar og mykje nedbør er 
karakteristisk for vestlandskysten. Dersom ein ikkje reknar med tropane er 

                                                 
1 Eg veit ikkje eksakt djupna på myra. I områda der vatnet viser i dagen kan den vere svært djup. Det hadde ikkje 
vore meir regn enn vanleg da eg gjekk der, men etter å ha testa med ein stokk eit par stadar fann eg ut at myra er 
meir enn fuktig nok. Eit arbeid her vil krevje drenering, eller at området blir gjerda av  slik at ikkje små barn kan 
vandre inn på området.   
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dette eit av dei mest nedbørsrike områda i verda. For Ålfotbreen er det estimert 
ein nedbørsmengd på om lag 6000mm i året. Områda kring Ålfotbreen er 
nokon av dei mest nedbørsrike i landet, med opp mot eller kring 3000mm i 
året. Eikefjord ligg mellom Førde og Florø, som har høvesvis 2270mm og 
rundt 1100mm nedbør kvart år. Nedbøren i Eikefjord er truleg nærare den til 
Førde enn den i Florø. Gjennomsnittleg ligg årstemperaturen på  6 grader 
Celsius, medan sommartemperaturen ligg på 13,9 grader i Førde.  
Temperaturen i Noreg ligg 5 – 10 grader (Celcius grader) høgare enn 
temperaturen i områder med tilsvarande breiddegrader i Alaska og Sibir. 
 
 

4.2 Klimaendringar. 
Vêret på Vestlandet dominerast og styras av lavtrykksaktiviteten i Nord – 
Atlanteren. Denne uttrykkast ved hjelp av indeks (Den Nord – Atlantiske 
Svingning – NAO) som er forskjellen i lufttrykk mellom lavtrykksområda sør 
for Island og Grønland og høgtrykka over Azorane. Sterk lavtrykksaktivitet sør 
for Island vintertid gir sterke sørvestlege vindar, varmegradar og mykje nedbør. 
Svakare lavtrykksaktivitet gir nordlege kalde vintrar og tørt vêr også på 
Vestlandet. Denne svinginga er eit naturleg fenomen som er spesielt 
dominerande om vinteren, men særs vanskeleg å føresjå frå år til år. Basert på 
observasjonar av NAO – tendensen dei siste dekadar med auke i 
klimagassutslepp og simuleringar åtti år fram i tid tydar ting på at auke i 
lavtrykksaktiviteten som følgje av endringar i klimaet gir varmt vêr, meir 
nedbør og fleire stormar.2 

 
Ein reknar ikkje med ein endring i Golfstraumen som følgje av klimaendringar 
dei neste 10 – 20 åra, men dersom store mengder ferskvatn vert frigjort frå 
polen vil dette endre Golfstraumen. Dette vil medføre at vi vil ha tilsvarande 
klima som andre stadar med same breiddegrad. Til trass for dette reknar ein 
ikkje med ei temperaturendring, sidan den globale oppvarminga vil vege opp 
for tapet av varmen frå Golfstraumen.   
 
På lengre sikt (fram mot 2100) reknar ein med ei auke i årsmiddeltemperaturen 
i Noreg med 2,3 til 4,6 grader Celcius. På Vestlandet reknar ein med at desse 
temperaturane ligg frå 1,9 til 4,2 grader. Dei neste førti åra reknar ein med at 
temperaturen vil stige med så mykje som 2,2 grader i Noreg, noko som 
forlengar vekstsesongen med 1 – 2 månadar i året. Ein ser også at ein kan 
forvente seg meir nedbør. Det vert fleire dagar med mykje nedbør, og meir 
nedbør på desse dagane enn gjennomsnittet for i dag. Totalt kan ein forvente 
ein auke på 5 – 30% mot 2100. På kysten av Sør – og Vestlandet reknar ein 
med ei havnivåstigning på 70cm. På grunn av usikkerhet knytt til parameterane 
kan stigninga bli frå 20cm lågare til 35cm høgare.        

 
 
 
 
 
                                                 
2 Spesielt interesserte kan lese artikkelen The North Atlantic Oscilliation and greenhouse – gas forcing av ei 
forskningsgruppe leia av Pål M. Johannssen, publisert i Geophysical Research Letters, American Geophysical 
Union, utgåve av 17. februar 2005.   
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5. Vegetasjon 
 
Vegetasjon er viktig for eit landskap fordi det er dette flest menneskjer legg mest 
merke til. Medan ein kan gå gjennom eit område utan å legge merke til dyr eller 
fuglar, kan ein ikkje unngå å legge merke til vegetasjonen, eller i nokon tilfeller, 
mangel på vegetasjon. Det er i mange tilfeller individuelt korleis ein opplev 
vegetasjonen, som vakker eller ”vanleg” eller monoton. Det viktige er at ein i dei aller 
fleste tilfeller anten bevisst eller ubevisst gjer seg opp ei meining om ein likar eller 
ikkje likar eit område basert i stor grad på det ein ser av vegetasjon, fordi vegetasjon 
utgjer ein stor del av den synlege delen av landskapet.  

 
Vegetasjonssoner viser variasjon i vegetasjon  frå nord til sør, men viser også 
variasjon i høgde. Her heng variasjonen i plantedekket saman med varmemengda i 
vekstsesongen. Vegetasjonsseksjonar viser variasjon mellom kyst og innland. I Noreg 
er dette ein gradient som i stor grad går vest – aust. I tillegg til desse finns det lokale 
faktorar som kan påverke vegetasjonen. Dette kan vere ulik geologi, jordsmonn, 
topografi eller hydrologi, samt andre miljøfaktorar innanfor eit avgrensa område. 
Planteartar som lev innanfor eit avgrensa område påverkar kvarandre gjensidig 
gjennom for eksempel konkurranse, og innanfor areal med like føresetnadar dannar det 
seg ofte like artgrupperingar. Dette vert kalla vegetasjonstype, karakterisert av 
struktur, artsamansetting samt mengdeforhold mellom artane. Vegetasjonstypar 
opptrer som regel i mosaikk (med få unnatak som monokulturar) der lokale faktorar 
står for variasjonen av vegetasjonstypar. Mellom dei ulike vegetasjonstypane oppstår 
det grensesoner (økotoner) som er gradviser overgangar mellom dei ulike 
vegetasjonstypane. Til saman dannar dette det vi ser som vegetasjon.  

 
For landplantar er det særleg klimatiske forhold (sjå klima) og jordsmonn som er 
avgjerande. I tillegg til desse er biotiske faktorar, for eksempel beite, konkurranse frå 
andre plantar og menneskeleg påverknad, ein viktig del av miljøet til plantane. Artar 
som er tolerante ovanfor variasjonar i sitt miljø vil kunne vere vanlege innanfor mange 
ulike vegetasjonstypar. Artar med lite toleranse for endringar i sine forhold brukast 
som indikatorar på bestemte vegetasjonstypar.  
 
Flora kommune ligg på skiljet mellom boreonemoral sone og sørboreal sone. 
Boreonemoral sone (edellauv – og barskogsone) er kjenneteikna ved at ein i sørvendte 
lier har varmekjære artar og elles bjørke – eller barkskogar. Sørboreal sone (sørleg 
barskog sone) er kjenneteikna av at barskogen dominerar, men det finns eit sterkt 
innslag av varmekjære artar.  
 
Seksjonsmessing ligg Flora kommune i det som vert kalla O3h, sterkt oseanisk seksjon 
og humid underseksjon. Det betyr at områda er karakterisert av vestlege 
vegetasjonstypar og artar som krev høg humiditet. Indikatorar på vestlege 
vegetasjonstypar er mellom anna bjønnkam, vestlandsvikke, revebjølle, jordnøtt og 
klokkelyng.    

 
Lyngneset er har eit småkupert terreng der nordsida av neset endar bratt i sjøen og ein 
bratt bergkant avgrensar området mot bygnadane i Leirvågen. Vegetasjonen på sjølve 
neset er typisk furublokkebærskog med krekling, røsslyng, tyttebær, blokkebær, einer, 
blåtopp og einstape. På den sørlege delen av neset er skogen meir open og mindre 
tilgrodd av einer enn den er på den nordlege delen. Dette kan kome av at den sørlege 
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delen har vore beita lenger eller enno er brukt til dette formålet 3. På flater mellom 
kollen ligg myrområder med gras – og storrvekstar. Myrane var forholdsvis tørre med 
lite torvmose og ein kan gå tørrskodd over dei.  
 
 

 
Figur 5; Vekslande furuskog og myr på Lyngneset. 

 
 
Nord om Lyngneset ligg Storevik som størsteparten er innmark til 55/12. Her går enga 
like ned i strandkanten, som byrjar før vegetasjonen kan bli prega nok av 
saltpåverknaden til å få eit strandengpreg. Enga like nedanfor gardsbygningane var 
ikkje slått eller beita på tidspunktet vegetasjonsundersøkinga vart føreteke. Enga nord 
for gardsbygningane var beita av sau. Engene hadde fleire artar som ein finn i semi – 
naturlege grasmarker, men har også fleire innsådde artar som rapp og englodnegras. 
Det er naturleg å tru at areala har vore overflatedyrka på eit tidspunkt og at ein seinare 
har latt dei naturlege artane kome tilbake.  
 

                                                 
3 Det var ingen teikn til husdyr i skogen da eg gjekk der, anten i form av avføring eller spor. Det trenger ikkje 
tyde at dei ikkje beitar området haust/vår.  



 11

 
Figur 6; Innmark i Storevik. 

 
Sørelva har vegetasjon som er prega av to ting, eksponering nord/sør og at den er delt 
av elva. Sørelva ligg i ein liten elvedal, der sidene på begge kantar til tider er bratte. På 
nordsida av elva er det derimot større flater like ved elva før skråninga enn det er på 
sørsida. Den gamle enga fortsetter også lenger opp på nordsida enn den gjer på 
sørsida. Denne enga er kraftig attgrodd og har fleire områder som har gått over til ein 
meir skogsvegetasjon. Det er oppslag av fleire varmekjære artar som ask, eik og 
kristtorn i den sørvendte eksponeringa. Langs kanten av elva finn ein oreskog, som på 
sørsida kan gå heile vegen opp bratthenget. Der er feltsjiktet dominert av store 
bregner. Oreskogen er stadvis avbrote av granplantefelt med mose i botnsjiktet og lite 
anna vegetasjon. På nordsida av elva er oreskogbeltet tynt og det går nesten straks 
over i furubærlyngskog aust for engarealet.  
 
 

 
Figur 7; Det er bratt på sørsida av Sørelva. Orskogen er ganske tett i området. 
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Florshaugen er delt av vegen som går frå Kyrkjebukta opp til Indrebø i den nordlege 
delen av området. Området nord for vegen er bratt ned mot ei mindre elv. Dette 
området og områda nær gardsbruka som ligg aust og vest i området har områder med 
open bjørkeskog og engareal. Dette går deretter over i ein furublokkebærskog sør for 
vegen og dekkjer området ned til skogsvegen/turstien heilt sør i området. Terrenget er 
forholdsvis enkelt å ta seg fram i når ein kjem opp på haugen. Vest i området, sør for 
bøen på Indrebø ligg eit større myrområde som har vore brukt til torvuttak.  
 
Området sør for Litlevatnet er først ei flat myr før det går over i eit kolla landskap med 
fleire mindre haugar og knausar. Myra er delvis ei open myr dominert av storr og 
torvmose, og delvis tilgrodd med skog, dominert av bjørk med furu og or i utkantane 
av skogen. Myra er forholdsvis flat med mindre tuver med lyngartar og har lite siv, 
men til dels store tuver med blåtopp.  
 

 

 
Figur 8; Myr kring Litlevatnet. Lenger vest vert myra meir prega av lyngvekstar og bjørk - og 

furutre. 

 
 

Det kolla området er brukt til beite for utegangarsau. Vegetasjonsdekket er tynt, ofte 
manglande og dominert av lyngartar. I skråninga ned mot myra vekst ein blanda skog, 
men straks ein kjem over dette området er det få større tre. Det er heilst furu, med 
innslag av lauvtre mellom kollane der jordsmonnet har fått bygge seg opp. Om lag 
midt i området ligg fleire små tjørn i søkk mellom kollane. Omkring desse tjørna finn 
ein myrområder dominert av storr og torvmose. 
 
Aust i området ligg Hovlandshamn. Innmarka i området er kultureng dominert av rapp 
og englodnegras, med innslag av einkvein og artar som løvetann, engsyre, høymole og 
langs elva som renn heilt nordaust i området bjønnkjeks og mjødurt. Mellom denne 
innmarka og nabogarden i vest som har liknande engareal innanfor planområdet ligg 
eit belte med oreskog kring elva. Dette området var beita av utegangarsau.      
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6. Dyre – og fugleliv 
 

Dyr som lev i eit landskap kan påverke landskapet i like stor grad som landskapet har 
noko å seie for kvar dei held til. Spesielt gjeld dette for beitedyr, som gjennom 
selektivt beite og preferansar for kvar det vert beita kan forme vegetasjonen i 
landskapet. Dette gjeld alle typar beitande dyr, frå tamdyr som sau til små, men 
mange, gnagarar som lemen. Beitedyr, som mat for rovdyr og rovfuglar, styrar i den 
grad også kvar ein finn desse artane. 
 
Utegangarsau/gamalnorsk sau (Ovis aries) utgjer restane etter den nordiske landrasen 
av korthalesau. Den ernærar seg stort sett på beite heile året. Rasen har sterkt 
flokkinstinkt og gode moreigenskapar. Den har horn, kort, farga finfibra botnull med 
grove dyrehår og grovfibra dekkhår. Dyra er relativt små, med høgreist hals og små, 
oppoverstilte øyrer. Den beitar gjerne busker og lyng, og fungerar godt til å halde ved 
like kulturlandskap. Utegangarsau beitar på kollane sør for Litlevatnet. 

 
Katt (Felix silvestris domesticus) er eit lite rovpattedyr i kattefamilien. Dei er naturleg 
solitære dyr, men godtar som regel andre dersom det ikkje er løpetid. Katter er dyktige 
jegerar, sjølv dei som er sett på som ’rasekattar’. Dei jagar stort sett alt som er mindre 
enn dei sjølve, særleg gnagarar og fugl. 
 
Hjort (Cervus elaphus) tilhøyre familien hjortedyr og finns vilt i store delar av Eurasia 
og Nord – Amerika. Hanndyr kallas bukk, medan hodyr vert kall hind eller kolle. Det 
er berre bukken som utviklar gevir. Ein gjennomsnittleg norsk hjortebukk veg om lag 
100 – 130kg, medan ei kolle veg om lag 70 – 90kg. Den trivst i opne skoglandskap og 
våtmarker. Hjort er berar av fleire parasittar, mellom anna hjortelusfluge, og meir 
alvorleg er den vert for skogflått. Flått kan vere berar av fleire ulike sjukdomar, som 
borreliose og skogflåttencefalitt. Den beitar gjerne gras og urtar om somaren, men går 
over til lav, bark og anna plantematerial om vinteren. Hjortespor vart funne på 
Lyngneset og på Florshaugen.  
 
Hare (Lepus timidus) er ein art i harefamilien tilpassa nordlege eller høgtliggande 
områder. Sommarpelsen er brun, men nyansen kan variere innanfor populasjonane. 
Om vinteren skiftar haren til kvit pels med svarte tuppar på øyra. Hare et for det meste 
gras, men i periodar med snø vil den gå over til kvister og bark. Spor etter hare var 
funne på Florshaugen.    

 
Av fuglar som hekkar i området kring Eikefjord er det verdt å merke seg makrellterne, 
gråmåse, nøttekråke og skogdue.  

 

7. Fornminne og kulturminne 
 

Eit landskap er som regel resultat av bruk gjennom lang tid. Det finns svær få 
områder, spesielt i låglandet, som ikkje på ein eller anna måte er påverka i større eller 
mindre grad av bruk i ei eller anna form. Fornminne er freda objekt, medan bygningar 
og liknande over hundre år vert rekna som kulturminne sjølv om dei ikkje er freda 
eller på andre måte under vern. Dersom slike utgjer eit kulturmiljø aukar verdien på 
området. 
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7.1 Gjerder og steingardar  
Gjerder og steingardar er i stor grad knytt til husdyrhald. Dei er viktige for å 
forstå eldre jordbrukslandskapt der dei skilte åker og eng, innmark og utmark 
samt eigedomsgrenser. På den heilt austre delen av kollane sør for Litlevatnet 
finn ein restar etter tørrmurar. Nokon ser ut til å ha vore brukt til å dele 
området, medan andre ser ut til å gjerde inne mindre områder til uvisse formål. 
Dette kan også berre vere yngre og eldre murar som overlappar og gjer at eit 
mindre område ser ”innegjerda” ut. 
 

7.2 Kystkultur 
Kystkultur er spor etter det som skil kystkulturen frå innlandet. Det dreier seg 
ofte om bygningar og gjenstandar knytt til havet og havbruk, men kan også 
vere ting som kysten har til felles med andre områder som til dels torvuttak. 
Rillene etter torvuttak i myra på den vestre delen av Florshaugen er fortsett 
godt synlege. Det ligg nokon naust og stø i strandlina langs Storevik, men 
desse verkar å vere av nyare dato. Ingen av dei er registrert i SEFRAK.  
 

 

 
Figur 9; I bakgrunnen ser ein kantane på nokon riller etter torvuttak. 

 
7.3 Stadnamn 

Stadnamn seier ein ofte meir enn ein først skulle tru. Namn er gjerne knytt til 
det bruksområdet arealet det refererar til hadde, eller noko som er særs for dette 
området og skil det frå andre stadar. Namn på gardar kan også seie noko om 
alderen på garden, sjølv om ein ikkje kan seie noko absolutt ut i frå berre eit 
namn, sidan namn går inn og ut av mote i ulike tidsperiodar.  
 
Lyngneset – ein skar lyng her i gamle dagar 
Høgereina – gardsbruk/god epleplass. Reina har to moglege forklaringar. Det 
kan referere til ein smal engstrimmel mellom åkrar, eller til det eldre ordet for 
rogn, raun, som ofte i stadnamn har gått over til rein.  
Florshogen – i dag er det skog her. ”Flor” er eit gamalt ord for sauefjøs. Det er 
mogleg at det tidlegare har vore sauefjøs her, anten på ein gard som i dag er 
flytta eller vekk, eller at det har vore utmarksfjøs i området.  
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Indrebø – den øvste bøen.  
Hamn – kan opprinnleg kome av det gamle ordet for knehase, som siktar til eit 
nes eller ei elv med ein spesiell bøygning. Dersom det refererar til ei hamn som 
i båthamn vil eldre stavemåtar sannsynlegvis innehelde byrjinga ”hafn” eller 
”haffn”.      

 
7.4 Gardsanlegg 

Gardsanlegg er viktige delar av kulturlandskapet og ofte har dei lege på om lag 
same plass i mange hundre år. Eit eller fleire bygg på gardstunet/tuna kan vere 
registrert i SEFRAK registeret. SEFRAK – registeret er eit register for bygg 
eldre enn 1900. Bygga treng ikkje vere freda eller verna sjølv om dei er i 
SEFRAK – registeret. 
 
Det ligg eit SEFRAK registrert bygg innanfor området Lyngneset – Storevik, 
”Gamlestaua” som er tidfesta til 1810 – talet.  
 

7.5 Steinaldersbuplass 
Det er ikkje mykje som viser av ein steinaldersbuplass. Dei fleste gjenstandar 
folk har etterlete seg er for lengst vekke, og berre ting av stein eller andre svært 
motstandsdyktige material er tilbake. Desse er automatisk freda etter 
Kulturminnelova. 

 
Det skal vere gjort funn av diabasavslag i osen i Storevik.  

  
7.6 Nyare bygningar  

Nyare bygningar er bygg som ikkje er del av opprinnelege gardstun eller 
gardsanlegg. Dette kan vere hytter, nye bustadar eller andre bygg som ikkje er 
del av gardar, nye naust eller større bygg som skular og idrettshallar. 

 
Heilt i søraust – delen av området kring Sørelva ligg ei hytte med ein 
gardsbygning (55/44). Huset som har tilhøyrt garden står ikkje lenger.    

 
I Storevika, aust for garden 55/12 ligg eit bustadhus med uthus/garasje som 
ikkje ser ut til å vere del av eit tidlegare eller noverande gardsanlegg.  

 
Langs Hamnavegen aust i området nedanfor Litlevatnet ligg to bustadhus samt 
to uthus/garasjer som ikkje er del av gardstun. Dette er 54/7 bustadhus, og 54/4 
bustadhus og uthus/garasje.  

 

8. Infrastruktur 
 

Fylkesveg 542 dannar den austlege grensa for området over Lyngneset, medan ein 
lokal veg, Leirvågen, går ned til bygnadane i sør, 69/36, 69/39, 69/6 og 69/4 . Det går 
nokon mindre stiar inn i området, men det er elles ingen vegar, stiar eller gardsvegar 
inn i området.  
Florshaugen har ein lokal veg som går opp til garden Indrebø i nord (55/23), og ein 
turveg/sti i den sørlege delen av området. Det går ingen stiar eller vegar mellom desse, 
og turvegen går inn på bøen til garden Skare (55/22) som ligg utanfor det aktuelle 
området. Den lokale vegen i nord går av frå Fylkesveg 542 ved Kyrkjebukta.  
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Området sør for Litlevatnet har ingen vegar eller stiar utanom ein lokal veg heilt 
nordaust i området som går til området Hovlandshamn. Ein kan enkelt ta seg ned til 
Litlevatnet og myrområdet kring dette frå kunstgrasbana like ved Litlevatnet. Myra er 
avskilt frå kollane med eit kraftig gjerde.   

 
 

9. Anna 
 

Den vestlege delen av Lyngneset er eit FRIDA området (lokalt viktig friluftsområde) 
på kartet er området skravert. Informasjonen om dette kan vere av eldre dato frå 1980 
– talet.   

 

 
              Figur 10: Kartet viser FRIDA område. Kart frå Fylkesatlas. 

 

10. Verdivurdering 
 

Lyngneset har delvis fin furuskog, men er i den nordlege delen dessverre mykje 
attgrodd med einer som gjer framkomst vanskeleg. Dersom ein kjem ut av skogen her 
har ein svært flott utsikt over Eikefjorden, både nordover og sørover litt avhengig av 
kvar ein står. Området har ingen stiar eller vegar over land, men neset i vest som er 
FRIDA området er eit fint svaberg. Innmarka på 55/12 ser ikkje ut til å vere i bruk som 
anna enn beite. Det var ikkje slått under registreringa i byrjinga av august. Einskilde 
stadar var det teikn til gjengroing med mjødurt og diverse sivartar. Området grensar til 
eit bustadområde, og har få av dei strukturane ein forbind med kulturlandskap ut over 
engene, som steinmurar eller ryddingsrøyser. Området er vanleg for regionen.  
 
Sørelva har eit område med restar etter eng heilt vest. Dette området er i ferd med å 
gro heilt att og gitt nokon år vil det sannsynlegvis vere lauvskog i området. Sørsida, 
som vender nordover, er fuktigare enn sørsida og svært bratt stort sett opp heile 
planområdet. Nordsida av elva går frå gjengroingsareal til ein furuskog det har vore 
tatt ut tømmer frå. Føremålet er ukjent, men det har ikkje vore storstilt så det er truleg 
det er til ved. Denne delen av området er lett haugete og er forholdsvis lett terreng å ta 
seg fram i. Det grensar til ein skogsvei/tursti sør for Florshaugen som truleg vert brukt 
til fritid. Utsikta herfrå er dårleg, med bratta opp frå Sørelva i sør og Florshaugen i 
nord.  
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Florshaugen er svært bratt på nordsida. Den sørlege delen er mindre bratt, spesielt 
toppen, og har furuskog over det meste. Området har ingen stiar eller vegar utanom 
turstien heilt sør i området og gardsvegen til Indrebø. Dersom ein fjerna skogen ville 
ein truleg få ei god utsikt over bygda Eikefjord og frå vestsida av området. Den 
sørlege delen av området er sørvendt, men jordsmonnet er skrinnare her enn å på 
nordsida. I aust ligg ei myr som er djup og fuktig. Området er vanleg for regionen.  
 
Kollane sør for Litlevatnet kan med litt tilrettelegging bli eit fantastisk flott turområde. 
Det er lite vegetasjon som gir eit godt utsyn over fjorden og fjella omkring, lett å gå og 
artige bergformasjonar. Myrområdet mellom kollane og Litlevatnet er forholdsvis stort 
og samanhengande, men nært inntil busetnad. Ein har ikkje spesielt godt utsyn frå 
myra, med skog omkring - og på myra og kollane stenger for utsyn mot fjorden i sør.   
Myrområder har spesielt tilpassa økosystem. Medan vegetasjonen på denne myra ikkje 
er ’spesiell’  i den forstand at det er funnet sjeldne/truga artar, så er det ikkje undersøkt 
for insekt, araknoaidar og andre småkryp som er tilpassa livet på myr, eller eventuelle 
fuglar. Dette myrområdet er så pass stort at det kan vere innslag av slike der, sjølv om 
det er tett inntil busetnad.   
 
 

 
Figur 11; Bergformasjonar på kollane over Litlevatnet. 

 
    


