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Forord 
 

Hvorfor trenger Stavanger en plan for skjøtsel av sine natur- og friområder? Noen stiller 

kanskje spørsmålet om ikke naturen klarer seg selv? Men mange områder som anses som 

”naturlig” i dag er egentlig et resultat av menneskelig påvirkning gjennom lange tider. Mange 

friområder i Stavanger har tidligere vært tradisjonelle landbruksområder og grensen mellom 

naturlige friområder og mer tilrettelagte parker er ofte flytende i et urbant område som 

Stavanger. 

 

En viss dynamikk i landskapet er helt naturlig og en naturlig utvikling uten inngrep bør 

aksepteres i noen områder. Men flere naturtyper er i ferd med å forsvinne på grunn av mangel 

på skjøtsel eller intensivering av landbruket. Med dette forsvinner også mange plante- og 

dyrearter som er avhengige av disse naturtypene som leveområder. Dette gjelder for eksempel 

vipa som er avhengig av åpne, gjerne fuktige, engarealer som hekkeområde der det ikke skjer 

omfattende tiltak på våren/tidlig sommer. Flere sjøfugler mister også hekkeområdene sine 

som følge av gjengroing på tidligere åpne holmer. Stavanger kommune ønsker å ta vare på 

mangfoldet av naturtyper og viltlevende arter knyttet til disse. Overordnet skjøtselsplan skal 

gi de overordnete føringene for hvordan områdene skal se ut og videre oppfølging av disse 

gjennom skjøtselsplaner og tiltak. 

 

Planen er utarbeidet av Stavanger kommune - park og vei ved Kristin Knupper og Aina 

Hovden Lunde. Helene Russel Vassveit (student) har sommeren 2011 befart alle de nye 

områdene i planen og bidratt i arbeidet med planen. 

 

 

 

 

Stavanger, 12.09.2011 

 

 

Torgeir Esig Sørensen 

park- og veisjef 
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1. Innledning 
 

Hvis vi ønsker å opprettholde landskapsbildet og naturverdier knyttet til dette, vil videre 

skjøtsel av landskapet være viktig. Det er også viktig å bevare en viss størrelse på 

grøntområdene og korridorer mellom disse for å kunne ta vare på og fremme artsmangfoldet. 

Overordnet plan for skjøtsel av kommunale friområder skal gi hovedføringene for hvordan 

stavangernaturen skal utvikle seg videre – åpne, skogdekte eller mosaikkpregete områder, jf. 

definisjoner i kap. 3. Planen skal sikre et mangfold av forskjellige landskapstyper og 

naturtyper slik at det kommer til gode for både naturen selv og mennesker som kan nyte 

opplevelsesverdien av et variert landskap i nærmiljøet. Planen gir en grovinndeling av 

områdetyper og gir prinsipper for videre utarbeiding av skjøtselsplaner for enkeltområder. 

 

I følge kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse (vedtatt september 

2009) skal følgende naturtyper prioriteres for skjøtsel: 

 

 Kystlynghei 

 Eng og beitemark 

 Våtmarker 

 Viktige hekkeplasser for sjøfugl 

 Skog 

 Innlandsvann og dammer 

 

 

1.1 Innhold, framdrift og rullering av planen 
 

Den første versjonen av ”Overordnet plan for skjøtsel av kommunale naturområder 

/friområder i Stavanger” ble vedtatt i 2009. Planen viste en grovinndeling for hvordan park og 

vei vil skjøtte noen prioriterte friområder i Stavanger. Planen var ikke uttømmende i forhold 

til utvalg av områder og derfor suppleres denne planen med flere større friområder. 

Arbeidsmetoden og oppbyggingen av planen er basert på 2009 - versjonen. Denne reviderte 

planen er todelt i områdeoversikten der områder fra plan i 2009 og nye områder er vist hver 

for seg. Mosvatnet med friområdet rundt er ikke tatt med i den overordnete planen da det er 

utarbeidet en egen plan for dette området. 

 

Planen viser hvilke områder en ønsker å holde åpne og hvilke en ønsker at det skal være skog 

på. I tillegg vises mosaikkområder der det vil være en blanding av åpne og skogdekte arealer. 

Planen estimerer også kostnader for foreslåtte tiltak. Kostnadene er beregnet slik det beskrives 

i kapittel 6, og vil variere fra område til område og hvem som er utfører. Estimatet skal 

imidlertid gi en gjennomsnittlig kostnad for tiltak. Tiltak som er kostnadsberegnet kommer i 

tillegg til allerede iverksatte tiltak. Iverksatte tiltak blir nevnt i tilknytning til hvert enkelt 

område i planen, men kostnaden for disse er ikke beskrevet. Iverksatte tiltak utføres i 

hovedsak gjennom inngåtte skjøtselsavtaler med private, ekstern bestilling av skiveslått eller 

gjennom avtale med Stavanger natur- og idrettsservice (NIS). Ekstern slått og hovedmengden 

av tiltak utført av NIS finansieres gjennom driftsbudsjettet til park og vei, og ikke gjennom de 

ekstra skjøtselsmidlene som for 2011 utgjør 1,25 millioner kroner. Kutt i driftsbudsjettet går 

utover skjøtselmengden og gir en standardsenking i friområdene. Erfaringer fra iverksatte 

tiltak er brukt for å estimere kostnader for nye tiltak. Bakerst i planen finnes det et kart og en 

tabell som viser iverksatt slått av kommunale eng- og grasarealer. I tillegg til disse tiltakene er 
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det, som nevnt, inngått private skjøtselsavtaler for flere områder. Hvis eksisterende avtaler 

opphører, må det påregnes en høyere skjøtselskostnad for disse områdene i framtida.  

 

Neste rullering av overordnet skjøtselsplan er satt til 2014. 

 

Framdrift i perioden 2011 - 2014 (innenfor kr 1 250 000,-): 

 

Tabellen gir forslag til framdrift og er ikke uttømmende. Prioriterte tiltak med 

kostnadsberegninger vil årlig beskrives i årsprogram for park og vei. 

 

HØST 2011 

Område Tiltak 

Torvmyrå/ Vassøy Opprensking av gjengrodd tjern 

Salamanderdammen på Lierdal Opprensking av gjengrodd dam 

Litle Marøy naturreservat Lyngsviing. Få til beiteordning. 

Lunde (Lundsneset) Utvide skjøtsel (beite/slått/rydding) på flere arealer. 

Resnes Hogst/rydding  

  

Generelt  Følge opp resterende prosjekter fra årsprogrammet for Park 

og vei 

2012 

Gauselskogen naturreservat Fortsette skjøtsel i hht. skjøtselsplanen  

Kvernevik Begynne med lyngsviing i deler av området 

Lunde (Lundsneset) Fortsette med skjøtsel (beite/slått/rydding) på flere arealer. 

Austbø, del 3 Fortsette med Hogst/rydding  

Salamanderdam på Tastavarden 

(ikke i overordnet plan fordi den 

ligger på privat grunn) 

Restaurering av dam 

Kommuneskogen Austre Åmøy Rydding av hogstfelt + tilplanting av blandingsskog 

Vardeneset Opprensking gjengrodde dammer + plan 

Lynghei Tastaveden Rydding + lyngsviing 

Dyrsnes  Plan for området 

Fremmede arter Bekjempelse av fremmede arter i utvalgte områder 

Generelt Følge opp alle igangsatte tiltak 

Vurdere nye arealer for slått 

Skjøtselsplaner. 

2013 

Dyrsnes Tiltak beskrevet i plan 

Sørmarka Rydding for å åpne arealer 

Beite/slått 

Ev. utvidelse av dagens skogskjøtsel 

Dam i friområde mellom Litle 

og Store Stokkavatnet 

Restaurering 

Kvernevikskogen Plan 

Langøy søndre del Kratt og skogrydding 

Inngjerding 

Beiteordning 

Gauselskogen Fortsette skjøtsel i hht. skjøtselsplanen 



Overordnet plan for skjøtsel av kommunale naturområder/friområder 2011  6 

 

Vardeneset Tiltak beskrevet i plan 

Molaug Plan + tiltak 

Fremmede arter Bekjempelse av fremmede arter i utvalgte områder 

Generelt Følge opp igangsatte tiltak på alle arealene 

Vurdere nye arealer for slått. 

Skjøtselsplaner 

 

2014 

Langøy (nordre del) Lyngsviing. 

Resnes Lyngsviing 

Kvernevikskogen Tiltak beskrevet i plan (treslagskifte) 

Heddå Plan + tiltak 

Kvernevik Fortsette tiltak. 

Gauselskogen Fortsette skjøtsel i hht. skjøtselsplanen 

Roaldsøy Tiltak beskrevet i plan (rydding av mosaikk, evt. 

beiteordning) 

Langøy søndre del Kratt og skogrydding 

Inngjerding 

Beiteordning 

Fremmede arter Bekjempelse av fremmede arter i utvalgte områder 

Generelt Følge opp igangsatte tiltak på alle arealene 

Vurdere nye arealer for slått 

Skjøtselsplaner.  

 

2. Oppsummering - oppfølging av overordnet plan for skjøtsel 2009 
 

I forbindelse med godkjenning av overordnet skjøtselsplan i 2009 ble det laget en 

framdriftplan for tiltak beskrevet i planen. Tiltak i framdriftplanen, og enkelte 

omprioriteringer i etterkant, ble lagt inn og beskrevet i årsprogram for park og vei 2010 og 

2011. Årsprogrammene ble politisk behandlet og godkjent begge år.  

 

Tabellen på neste side gir en oversikt over utførte tiltak i områdene som ble vedtatt i 

framdriftsplanen i 2009, samt andre skjøtselstiltak som ble prioritert i årsprogrammene for 

park og vei. Tabellen inkluderer ikke utførte tiltak som ble satt i gang i disse områdene før 

den overordnete planen ble vedtatt. Noen av tiltakene som var planlagt utført i 2010 ble utsatt 

på grunn av frost. Midlene ble da omdisponert og brukt til andre formål innen 

landskapsskjøtsel, jf. tabell under. Deler av tiltak utført i 2010 ble ikke fakturert før 2011 og 

vil derfor bli belastet 2011-midlene. Det gjenstår en del skjøtselstiltak som skal utføres i 2011 

og alle tiltak som er utført er ikke blitt fakturert ennå. Tabellen for 2011 er derfor ikke 

uttømmende og kostnader vil komme til. Kostnadene er oppført med og uten mva. Enkelte 

arbeider/fakturaer har ikke vært mva-belagt. Dette gjelder blant annet arbeider utført av NIS 

og Naturvernforbundet i Rogaland. 
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LANDSKAPSSKJØTSEL – TILTAK FRA ÅRSPROGRAM 2010 
Område Budsjett 

2010 – 

skjøtsels-

midler 

(kr) 

 

Beskrivelse Endelig 

kostnad 

etter utført 

arbeid (eks 

mva) 

Endelig 

kostnad 

etter utført 

arbeid (inkl. 

mva) 

Kommentar 

Gauselskogen 120 000 Fjerning/ringbarking 

av platanlønn på 

kommunalt areal 

133 034,20 160 605,50 Tiltaket ble 

delfinansiert 

med kr 

70 000,- i 

tilskudd fra 

fylkesmannen. 

Kommunen 

har bidratt 

med 

resterende 

beløp.   

Litle Marøy - Rydding av 

vegetasjon, 

lyngbrenning, beite. 

Tilskudd 

fra FM avsatt for å 

dekke tiltakene. 

47 328,00 47 328,00 Pengene ble 

brukt for 

rydding av 

kratt (etterslep 

fra 2009).   

Austbø/ 

Klampen  

 

75 000 

 

Opprensking av dam 61 970,70 77 463,38  

Austbø/ 

Klampen  

 

30 000 

 

Rydding av 

gjengrodd 

kystlynghei, del 1 

26 586,00 31 456,00  

Hidle 150 000 Inngjerding for 

beitedyr 

 

100 525,60 125 657,00  

Kvernevik  120 000 Kystlynghei - 

hogst/rydding  

 

226 200,00 282 750,00 Arbeidet var 

omfattende 

enn antatt (se 

på beskrivelse 

i kapittel 

10.10).  

Kleppe  

 

100 000 

 

lnngjerding, rydding 

av gjerdetrasé 

Stokkaeidet, del 2 

57 331,60 71 664,50  

Lundsneset 200 000 Rydde rest av fuktig 

kystlynghei, 

restaurere gjerder, 

rydde utsiktskorridor 

 

250 571,00 312 571,00  

Gjerdeklyvere

, 30 stk 

30 000 

 

 19 580,00 24 475,00  

Restaurere 

Torvmyrå, 

Vassøy 

100 000 Opprensking 

gjengrodd dam over 2 

år. Totalkost 250 000 

 

- - Forskyvet til 

2011. 

Restaurere 

salamander-

dammer 

Botanisk 

hage, del 2 

75 000 

 

Opprensking i resten 

av dam. Tette bunn 

med leire 

- - Er bestilt, 

utføring ble 

forskyvet til 

2011 på grunn 

av frost. 
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Område Budsjett 

2010 – 

skjøtsels-

midler 

(kr) 

 

Beskrivelse Endelig 

kostnad 

etter utført 

arbeid (eks 

mva) 

Endelig 

kostnad 

etter utført 

arbeid (inkl. 

mva) 

Kommentar 

Store Marøy 50 000 Rydde brannfelt  35 800 44 750  

Lindøy 150 000 Beskjære/fjerne trær 

som utgjør en 

sikkerhetsrisiko 

langs turveiene, 

restaurere frukthage 

160 902,00 169 152,00 Tiltak noe 

endret i 

forhold til 

årsprogram. 

Molaug 75 000 Gjerder, ev. rydding, 

ny beiteordning 

 

36 060,80 45 076,00  

Husabøryggen

, del I 

50 000 Rydding av gjengrodd 

beitemark 

 

40 000,00 50 000,00  

Badeplasser 175 000 

 

Tilrettelegging Store 

Stokkavatn, 

sandpåfylling 

Aubeberget, rydding 

+ trapp Grønnavika, 

ev. sandpåfylling 

Rosenli 

 

53 771,40 65 699,00 Det kan 

komme noe i 

tillegg, park 

og vei har 

ennå ikke fått 

alle regninger.  

Andre utførte tiltak (ikke prioritert i årsprogram) 

Dyrsnes - Rydde hogstfelt etter 

vindfall 

45 000,00 45 000,00  

Resnes - Vegetasjons-

kartlegging 

6 119,34 6119,34  

      

SUM 1 500 000  1 300 680,64 1 577 141,72  

 

 

LANDSKAPSSKJØTSEL – TILTAK FRA ÅRSPROGRAM 2011 
Område Budsjett 

2011 – 

skjøtsels-

midler 

(kr) 

 

Beskrivelse Endelig 

kostnad etter 

utført arbeid 

(eks mva) 

Endelig 

kostnad 

etter 

utført 

arbeid 

(inkl. 

mva) 

Kommentar 

Restaurere 

Torvmyrå på 

Vassøy 

250 000 Opprensking av 

gjengrodd dam, antatt 

høye kostnader på 

grunn av beliggenhet 

på øy og vanskelig 

terreng. Må kanskje 

innhente tillatelse til å 

gå over privat 

eiendom. 

- - Utføring høst 

2011 

Restaurere 

salamander-

dammen på 

Lierdal, del 2 

50 000 Opprensking av 

gjengrodd 

salamanderdam  

- - Utføring høst 

2011 
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Område Budsjett 

2011 – 

skjøtsels-

midler 

(kr) 

Beskrivelse Endelig 

kostnad etter 

utført arbeid 

(eks mva) 

Endelig 

kostnad 

etter utført 

arbeid 

(inkl. mva) 

Kommentar 

Litle Marøy 80 000 Beiteordning, 

lyngsviing, skilting 

(kostnader kan bli 

mindre, hvis det 

gjennomføres som 

dugnadsarbeid). Søkt 

tilskudd fra 

Fylkesmannen) 

- - Utføring 

gjenstår, ønsket 

beite må avklares 

med grunneier, 

park og vei får 

40 000,-kr i 

tilskudd fra 

fylkesmannen 

Gauselskogen 75 000 Oppfølging av 

skjøtselsplanen: 

fortsette med fjerning 

av platanlønn, planting 

av eik og flytting av 

tuer med 

lundstjerneblom fra 

kantsonen inn i åpnete 

områder i reservatet 

28 810,00 36 012,5 Vi får 35 000,- kr 

i tilskudd fra 

fylkesmannen. I 

tillegg gir vi 

15 000 kr 

tilskudd til 

speiderne til 

plukking av ung 

platanlønn. Noe 

arbeid gjenstår. 

Bjørnøy nord 75 000 Rydding av 

gjengroingspreget 

kystlynghei, ev. forsøk 

med ringbarking 

57 791,60 72 239,50 Ringbarking ikke 

utført – alt ble 

hogd 

Lunde 150 000 Inngjerding / 

restaurering av gjerde 

for å få til skjøtsel på 

flere arealer, rydding 

av kratt 

- - Utføring høst 

2011 

Resnes 50 000 Rydding av kratt på 

kommunal kystlynghei 

og ev. sviing 

- - Utføring høst 

2011. Sviing 

utsatt på grunn 

av liten tilvekst i 

tidligere svidd 

felt. 

Husabøryggen, 

del 2 

50 000 Fortsette rydding av 

gjengrodd beitemark 

med fornminner 

40 000 50 000  

Austbø, del 2 100 000  6 360,00 6 360,00 Bestilt NIS til å 

fjerne 

plantematerialet 

etter dugnad av 

velforening som 

har ryddet kratt i 

området etter 

avtale med 

kommunen, det 

gjenstår noe 

arbeid i høst 

2011. 

 

Kvernevik,  

del 2 

100 000 Vurdere fjerning av 

resten av tilplantet 

granskog, rydding av 

kratt 

134 690,00 168 362,50 Arbeidet var mye 

mer tidkrevende 

enn antatt (se på 

beskrivelse i 

kapittel 10.10) 
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Område Budsjett 

2011 – 

skjøtsels-

midler 

(kr) 

Beskrivelse Endelig 

kostnad etter 

utført arbeid 

(eks mva) 

Endelig 

kostnad 

etter utført 

arbeid 

(inkl. mva) 

Kommentar 

"Frivillige" 40 000 Tilskudd til frivillige 

for enkle 

skjøtselsoppgaver i 

friområder (f. eks. 

skoler, velforeninger, 

speidere osv.) - 

løpende vurdering av 

tiltak. 

   

Fremmede arter 70 000 Tiltak for bekjempelse 

av fremmede 

skadelige arter i 

friområder. Prioritert 

prøveprosjekt - 

bekjempelse av 

slirekne ved 

Mosvatnet. 

Kartlegging og tiltak 

mot sørv i Litle 

Stokkavatn. 

- - Prøveprosjekt om 

bekjempelse av 

slirekne ved 

Mosvatnet er i 

gang satt. 

Kostnadene vil 

være på ca. 

150 000,-kr. I 

tillegg pågår det 

prøvefiske/ 

utfisking av sørv. 

Kleppe 115 000 Utvide 

skjøtselsordningen, 

inngjerding 

- - Arealet som 

opprinnelig 

skulle gjerdes inn 

skal være åpent 

for folk og skal 

slås istedenfor 

beite, derfor ble 

inngjerdingen 

ikke utført. 

Bergåstjern 15 000 Registrere 

overvintringsplasser 

for liten salamander 

og ev. skape nye 

- - Utføring høst 

2011 

Lindøy 30 000 Forutgifter høylandsfe - -  

Andre utførte tiltak (ikke prioritert i årsprogram) 

Dyrsnes - Innkjøp av trær som 

ble plantet på 

naturdagene i juni 

2011 

4 690,00 5 862,50  

Fugleholmer: 

vegetasjons-

rydding 

- Rydding av kratt på 

viktige fugleholmer 

for å bevare/ forbedre 

de som hekkebiotop i 

samarbeid med 

Naturvernforbundet 

14 625,00 14 625,00  

Fugleholmer 

skilting 

- Skilting ferdselsforbud 14 545,05 16 006,31  

Badeplasser - Tilrettelegging av 

badeplasser 

(oppsetting av benk og 

bord, bosspann osv.) 

3 180,00 3 180,00 Arbeidet 

påbegynt i 2010. 

Kommer en 

faktura på dette i 

tillegg 

Sørmarka - Innkjøp planter 22 743,20 25 090,00  

SUM 1 250 000,-   358 669,85 429 285,06  
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3. Begrepsavklaring 
 

Skjøtsel  

Aktive tiltak som gjennomføres for å opprettholde ønsket tilstand i et område. 

 

Restaurering 

I all hovedsak betyr dette tilbakeføring av et område til ønsket tilstand. Ved opphør av 

tradisjonell drift/skjøtsel vil områdene bli utsatt for gjengroing. Det kan da bli nødvendig med 

restaurering av områdene før årlige skjøtselstiltak kan iverksettes. Trehogst, rydding av 

busker og kratt, ringbarking og treplanting er eksempler på restaureringstiltak. Generelt 

gjelder at dersom en ønsker at skjøtselsområdet skal være tresatt, bør en med tanke på 

foryngelse spare trær med ulik alder. 

 

Tegnforklaring/Begrepsavklaring: 

 

Åpent (Å):  Områder som vi vil holde åpne for å ta vare på biologisk mangfold, 

landskapsbilde eller i påvente av annen opparbeidelse av arealene. 

Enkelte tre- og buskfelt kan forekomme. Områdene skal slås 1-2 ganger 

i vekstsesongen. 

 

Åpent – beite (b) områder som vi ønsker å holde åpne og dette utføres mest 

kostnadseffektivt gjennom beite. Dette kan være p.g.a. fuktig, 

steinet eller bratt terreng hvor det er vanskelig å slå med maskin 

eller i områder som har hatt beitepreg i lang tid og hvor vi vil 

fortsette den tradisjonelle skjøtselsmetoden med hensyn til 

artssammensetning og landskapsbilde 

 

Åpent – plen (p) områder som skal holdes åpne som plen gjennom hyppig slått i 

hele vekstsesongen for å gjøre de brukbare for forskjellige 

aktiviteter som lek og ballspill eller ved grill- og badeplasser.  

 

Mosaikk (M): Områder som består av en blanding av åpne og skogkledde arealer. 

Mosaikk kan også representere kantsoner mellom åpne arealer og 

skog/vann. Dette er ikke tegnet inn, men i hovedsak ønsker en 

kantsoner med ulik høyde på vegetasjonen (flersjiktet) da dette er 

gunstig for det biologiske mangfoldet. 

 

Skogdekket (S): Områder som skal utvikle seg til ulike typer skog. Enkelte områder skal 

få utvikle seg naturlig, mens andre skal skjøttes og være mer lysåpne.

  

Våtmark (V): Områder som er preget av våtmark, kantsoner til vann eller myr. 

Områdene har stor betydning som levested for mange dyre- og 

plantearter og er ofte truet av inngrep, drenering og gjengroing. 

Områdene skal skjøttes slik at de beholder sitt våtmarkspreg. 
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4. Skjøtselsmetoder 
 

Skjøtselsmetode må velges ut fra den tilstand området har per i dag. I områder som har 

opprettholdt sin verdi som en spesiell naturtype, er det best å bruke de samme 

skjøtselsmetodene som har blitt benyttet på området tidligere. Skifte av skjøtselsmetode kan 

favorisere andre arter og vegetasjonstypen vil da bli endret. Dersom det ikke er mulig å få til 

samme skjøtselsmetode, er det generelt bedre å slå et tidligere beite enn å innføre beite på 

arealer som tidligere ble slått. Dette er grunnet i at dyrene ofte velger ut spesielle arter ved 

beiting og konkurransesvake arter kan gå tapt. For områder som har kommet lengre i 

gjengroingsprosessen eller på annen måte har mistet sin opprinnelige karakter, vil ikke 

skjøtselsmetode være så avgjørende. Her blir det mer en avveining om området skal holdes 

åpent eller ikke, og hvordan dette enklest kan gjøres. Før skjøtsel iverksettes må altså målet 

for skjøtselen fastsettes; skal området bare holdes åpent eller skal en forsøke å ta vare på 

spesielle arter? 

 

For at skogsområder skal få en god kvalitet, må også disse skjøttes ved tynning og lignende. 

Det er imidlertid viktig at enkelte områder får utvikle seg helt fritt. Hule eller døde trær er 

svært viktige for biologisk mangfold. Disse må spares der dette kan gjøres uten at de er en 

sikkerhetsrisiko for brukerne av områdene. Det bør søkes å få til kantsoner/buffersoner og 

skog med vegetasjon i flere sjikt. Dette er viktig for det biologiske mangfoldet.  

 

De vanligste skjøtselsmetodene er beiting, slått, lyngsviing, lyngslått, skogspleie ved tynning 

og krattrydding samt skogplanting. Når type skjøtselsmetode er valgt, må det også bestemmes 

hvor intensiv skjøtselen av de enkelte områdene bør være. Åpne områder som slås kun en 

gang i året på sensommeren er verdifulle for biologisk mangfold. Denne type skjøtsel, uten 

gjødsling, kan på sikt utvikle slåtteenger med mange arter og fine blomster. Dette forbedrer 

videre insektproduksjonen og dermed mattilbudet til andre dyrearter, som for eksempel 

forskjellige fuglearter. Slåttengene er også vakre og positive for landskapsbildet. På grunn av 

høy vegetasjon om sommeren er områder med denne type skjøtsel ikke like tilgjengelige for 

publikum som for eksempel områder med plen. Det bør derfor velges ut noen områder som 

slås hyppigere slik at de blir holdt som plen. Eventuelt kan det klippes stier gjennom engene 

for å bedre tilgjengeligheten. Disse tiltakene er aktuelle i mye brukte områder nær 

bebyggelsen og i større parker og friområder hvor mye folk oppholder seg. Skjøtsel som plen 

er veldig ressurskrevende og kostbar, og må derfor begrenses til enkelte områder. I tillegg har 

de intensivt skjøttede områdene mindre/liten verdi for biologisk mangfold. Det må altså 

avveies for hvert område hvilken type skjøtsel som passer best. 
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5. Skjøtselsplaner 
 

Skjøtselsplaner er planer for hvilken tilstand og hvilke skjøtselstiltak en ønsker i et område. 

Den overordnede planen danner et grunnlag for utarbeidelse av skjøtselsplaner for 

enkeltområdene nevnt i planen. Det er laget flere skjøtselsplaner som oppfølging av 

overordnet skjøtselsplan (2009) og flere er under utarbeidelse. Skjøtselsplanene har en mer 

finmasket områdeinndeling og en mer detaljert skjøtselsbeskrivelse enn tilfellet er i 

overordnet plan. Skjøtselsplanene innbefatter grundigere undersøkelser av områdene og dette 

kan medføre endringer i skjøtselstiltak og kostnader. 

 

Det er viktig at skjøtselsplanene inneholder klare mål for arbeidet og at det velges riktig 

skjøtselstype for å nå målsetningen. Skjøtselsplaner for urbane områder som Stavanger bør 

også inneholde tanker om tilgjengelighet for ulike brukergrupper, informasjon til publikum, 

metoder for å begrense slitasje av områder med mer. Det må vurderes om skjøtsel og bruk kan 

kombineres eller om det i noen tilfeller må velges alternative skjøtselsmetoder for å 

tilfredsstille ønsket om brukervennlighet for alle (universell tilgjengelighet). Beiting av 

arealer krever inngjerding og reduserer tilgjengeligheten til områder. Hva som skal prioriteres, 

må avgjøres i hvert enkelt tilfelle.  

 

Utarbeiding av detaljerte planer for så mange områder er et tidkrevende arbeid. Planene må 

være fleksible og oppdateres etter utførte skjøtselstiltak eller eventuelle hendelser som kan 

forandre behov for skjøtsel. Dette kan for eksempel være tilplanting av skog etter stormskader 

eller ved endret bruk som følge av opparbeidelse av friområder til aktivitetsarealer m.m. Det 

kan også være nødvendig å evaluere skjøtselsmetoder etter erfaringer fra første tiltak.  

 

6. Kostnader for restaurering/skjøtsel 
 

Kostnader for skjøtsel vil variere fra område til område. Dette skyldes at tidsforbruket ved de 

ulike arbeidsprosessene vil variere sterkt med vegetasjonstype, krattmengde, topografiske 

forhold, hvem som utfører arbeidet, type skjøtselsmetode og værforhold. Det finnes likevel 

faglige utredninger der en har kommet fram til gjennomsnittsverdier for tidsforbruk, der tid til 

vedlikehold av utstyr er inkludert. Direktoratet for naturforvaltning (DN) har på bakgrunn av 

dette laget en tabell som viser kostnader ved fysiske tiltak. Timeprisen varierer sterkt alt etter 

hvem som utfører arbeidet og vil i praksis variere fra dugnadsinnsats til opp mot kr 600 pr. 

time. I sine beregninger har direktoratet valgt en snittpris på kr 250 pr. time. Park og vei har i 

denne planen satt snittprisen til kr 400 per time. Erfaringer viser at dette er nødvendig da en i 

hovedsak må basere seg på kjøp av tjenester. Kostnadene som vises i planen er beregnet ut fra 

behovet for nye tiltak. Kostnader for istandsetting/vedlikehold av steingjerder er ikke tatt med 

og vil komme i tillegg. Det samme gjelder informasjonstiltak og uforutsette kostnader. 

Framtidig bør det også vurderes tilleggskostnader, som for eksempel informasjonsskilting i 

områder hvor det utføres tiltak, når det beregnes kostnader for prosjektene. 
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Tabellen under viser prisene som kostnadsberegningene i planen er basert på. Disse er fastsatt 

ut ifra fra egne erfaringer fra de siste årene, priser gitt av skogbrukssjefen i Stavanger og 

Sandnes og DN sine beregninger. 

 

Priser basert på egne erfaringer 

Tiltak Pris i kr Kommentar 

Skiveslått   1 300 pr daa Gjennomsnitt 

Oppsetting av sauegjerde      200,0 pr lm  

Oppsetting av gjerdeklyvere   1 000,0 pr stk  

Planting av skog   1 600,0 pr daa Inkl. plantemateriell 

Restaurering av dammer  75 000,0 pr stk Gjennomsnitt. Vil variere 

med størrelse og beliggenhet 

på dam. 

Lyngsviing   2 000,0 pr daa Gjennomsnitt. Svært vær- og 

stedsavhengig. 

Priser fra skogbrukssjef 

Tynning skog 750,- pr daa  

Hogst skog 750,- pr daa  

Priser basert på DNs beregninger og timepris på kr 400 

Rydding av tett kratt 3 200,- pr daa Gjennomsnitt 

Rydding av glisne kratt 2 000,- pr daa Gjennomsnitt 

Slått med tohjulstraktor 1 400,- pr daa Inkl. fjerning av gras. 

Deponikostnader kan komme 

i tillegg. 

Slått med ljå 3 200,- pr daa Inkl. fjerning av gras. 

Deponikostnader kan komme 

i tillegg. 

Andre 

Ringbarking 3 200,- pr daa Bestemt ut fra antatt kostnad 

 

 

7. Utfordringer 
 

Det er en rekke utfordringer knyttet til skjøtselsarbeid. Enkelte områder kan ha en slik 

beliggenhet og utforming at valg av skjøtselsmetode kan være komplisert. Et eksempel kan 

være å få til beiteavtaler på ”restarealer” i tett befolkede områder. Arealer som er i en 

gjengroingsfase og samtidig kuperte eller steinete, vil være enklest å holde åpne ved beite. I 

Stavanger er det en begrenset tilgang på beitedyr. De kommunale friområdene kan være 

mindre attraktive beiteområder da det vil være en viss risiko for hærverk på gjerder og 

problemer med løshunder som jager dyrene. I tillegg vil tilsyn med dyrene være tidkrevende 

da eierne som regel bor et stykke unna beitet. Videre vil det i de fleste tilfeller være 

restriksjoner i forhold til gjødsling av friområdene. Dette med bakgrunn i ønsket om å ta vare 

på det biologiske mangfoldet. En rekke av de gamle kulturlandskapsartene vil dø ut ved 

gjødsling og har derfor blitt sjeldne i det moderne jordbruket. Ingen gjødsling gir en mindre 

grasproduksjon og lavere slaktevekt, og arealene blir derfor ikke så økonomisk attraktive for 

dyreeierne. Mulige løsninger for å gjøre beiteavtalene mer attraktive vil være å gi årlige 

økonomiske tilskudd til dyreeierne. Et annet alternativ kan være at kommunen utreder 

mulighetene for å kjøpe inn beitedyr selv som kan flyttes fra område til område. Begge 

løsninger vil kreve økte økonomiske ressurser. 
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Et alternativ til beiting av beskrevne arealer kan være hogst med jevne mellomrom. En 

risikerer da at trevegetasjonen skyter fart ved at det kommer flere nye skudd fra hver stubbe 

(avhengig av treslag). Dette kan unngås ved kjemisk behandling eller ringbarking. Kjemisk 

behandling vil en forsøke å unngå da dette kan ha negative konsekvenser for annet dyre- og 

planteliv i områdene. Ringbarking er svært arbeids- og tidkrevende. Trærne må da først 

ringbarkes for så å få lov til stå til de dør på rot før felling. Dette vil imidlertid redusere 

trærnes evne til å skyte nye skudd. Metoden er kostbar, men vil gjøre områdene mer 

tilgjengelige for brukerne enn beite. 

 

 

8. Spredning av fremmede skadelige arter 
 

Spredning av fremmede skadelige plantearter er en av de største utfordringene som vi har i 

våre kommunale friområder og problematikken omtales derfor i et eget kapittel. 

Fremmede arter er arter som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og 

spredningspotensiale. Ifølge Direktoratet for naturforvaltning er spredning av fremmede arter 

og organismer en av de største truslene mot naturmangfoldet på jorda. De kan også føre til 

store problemer for miljøet, helsen vår og økonomien. Det er spesielt invaderende arter, og 

arter som sprer sykdom eller parasitter, som er problematiske for de naturlige økosystemene. 

(http://www.dirnat.no/naturmangfold/fremmede_arter/).  

 

Ikke alle fremmede arter er problematiske. Bare noen av dem har svært stor konkurranseevne 

og konkurrerer med artene som tilhører naturlig til stedet om lys, plass og næringstilgang. 

Dette kan føre til en reduksjon av de ønskete artene og er derfor en stor trussel for biologisk 

mangfold. En reduksjon av plantearter kan også føre til en reduksjon av dyr som er avhengig 

av disse plantene.  

 

Artsdatabanken har sammen med forskjellige vitenskapelige institusjoner utarbeidet ”Norsk 

svarteliste 2007”. Dette er en oversikt over fremmede arter i Norge som også inneholder en 

risikovurdering for mange arter, dvs. at det er vurdert hvor stor risikoen er for at en fremmed 

art kan bli skadelig for det naturlige miljøet. Listen inneholder totalt 2483 kjente fremmede 

arter og av disse er 93 arter vurdert til kategorien ”Høy risiko”, dvs. at det er en høy risiko for 

at de kan påvirke stedeget biologisk mangfold negativt.  

 

Fylkesmannen i Rogaland har fått i oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning å utarbeide 

en regional handlingsplan mot fremmede arter i Rogaland. Stavanger kommune er en av 

mange medlemmer i en referansegruppe som bidrar med egen kunnskap og erfaringer til 

denne planen.  

 

I Stavanger er det observert flere fremmede arter som for eksempel kjempe- og parkslirekne, 

kjempebjørnekjeks, bulkemispel og platanlønn.  

 

Av disse artene har spesielt kjempe – og parkslirekne vist seg som veldig invaderende. Denne 

planten er innordnet i kategorien høy risiko i norsk svarteliste. Planten er på fremmarsj i 

friområder i hele byen og forekommer delvis i veldig store bestander. Parkslirekne ble innført 

til Norge som prydplante fra Asia og har spredt seg ut i naturen. Den flerårige stauden kan 

vokse opptil 2 meter innen en vekstsesong og danner et rotsystem som kan vokse ned til 3 

meters dyp og opptil 7 meter vekk fra morplanten. I Nord-Europa spres planten bare 

vegetativt, dvs. med vekst i systemet av jordstengler. Nye bestander etablerer seg ofte etter 
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flytting av jordmasser eller deponering av hageavfall i naturen. Dette skjer ved at små 

jordstengelbiter i jord kan slå rot og danne nye bestander. Det kraftige rotsystemet, og at små 

plantedeler er nok til å etablere nye bestander, gjør en bekjempelse og kontroll av denne 

planten svært vanskelig. 

 

Etablerte bestander må oppsøkes flere ganger i året for å svekke planten. Det anbefales fra 

fagfolk å bruke kjemiske plantevernmidler i kombinasjon med mekanisk nedkapping av 

plantene. Avkappet plantematerialet må tas ut av områdene og behandles med forsiktighet pga 

spredningsfaren.  

 

Stavanger kommune jobber med registrering av forekomster i Stavanger og har begynt med 

bekjempelse av noen utvalgte bestander ved Mosvatnet. Her prøves det ut forskjellige 

skjøtselsmetoder – både med og uten hjelp av kjemiske midler.  

 

I tillegg til allerede etablerte bestander dukker det ofte opp nye bestander. Dette skjer ofte 

langs nye veier. Det er sannsynlig at planten da ble innført gjennom massene som ble flyttet i 

byggefasen. En viktig oppgave er derfor å innføre og oppfølge krav for massehåndtering og 

graving i nærhet av eksisterende bestander for å minske videre spredning og etablering av nye 

bestander langt vekk fra morplanten. Et annet viktig forebyggende tiltak er informasjon til 

innbyggere om problematikken med fremmede arter og hvordan man må håndtere dem. 

 

Hele prosessen som inneholder registrering, nedkapping, behandling med plantevernmiddel 

og fjerning av plantematerialet er en tid- og ressurskrevende jobb. Særlig fordi bestandene må 

oppsøkes kontinuerlig over flere år for at plantene skal være utryddet på stedet. Kortvarige 

tiltak svekker planten bare midlertidig, men kan ikke fjerne den på langt sikt. Det er en 

utfordring å håndtere alle bestandene innenfor driftsmidlene og ressursene som kommunen 

har.  

 

En annen utfordring er å finne en balanse mellom miljøvennlig parkdrift og effektiv 

bekjempelse av fremmede arter. I KDP for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse ble det 

vedtatt at Stavanger kommune satser på miljøvennlig vedlikehold, dette innebærer bl.a. 

redusert sprøytemiddelbruk. Erfaringer fra andre land viser imidlertid at bekjempelse av 

fremmede skadelige arter uten bruk av sprøytemidler enten ikke utrydder planten eller 

tiltakene blir mye mer tids- og ressurskrevende.  

 

I denne planen blir det nevnt i de nye områdene som er lagt inn i planen om det finnes 

bestander med fremmede arter og om det bør iverksettes tiltak. Observasjonene er ikke 

uttømmende. I de områdene som var med i planen i 2009 er det ikke markert om det finnes 

fremmede arter. Det gjenstår et omfattende kartleggingsarbeid for å få oversikt over 

utbredelsen. Tiltak er ennå ikke prissatt fordi det avhenger veldig av situasjonen på stedet og 

det finnes lite erfaring til nå. Dette kan kanskje gjøres i neste rullering av denne planen når 

man har fått mer erfaring fra de første tiltakene. Kostnadene kan for eksempel bli mindre hvis 

man kan motivere frivillige til å bidra i arbeidet mot fremmede arter. 
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Tett bestand av parkslirekne i Stavanger 

 

  

Blad og blomst på parkslirekne   (bilde: www.artsdatabanken.no) 
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10. Friområder (områdeplaner vedtatt i overordnet plan 2009) 

10.1 Lunde 

 
 

Beskrivelse: 

Lunde på Hundvåg har et variert landskap som veksler mellom åpne arealer og skog. Området 

har fine steingarder og turstien på Lundsneset gir muligheten til flotte naturopplevelser og god 

kontakt til sjøen. På Lunde er det per i dag satt i gang skjøtsel på deler av arealet. I 2010 ble 

det inngått nye skjøtselsavtaler. I forbindelse med dette ble flere gjerder restaurert for å styre 

beitingen bedre. Det ble i tillegg ryddet en utsiktskorridor fra utsiktpunkt sentralt i området og 

ryddet kratt og trær på den sterkt gjengroingspregete lyngheiresten. De fleste arealene på 

Lunde er nå kommunale og det arbeides med skjøtselsordninger for hele området.  

Park og vei jobber for tiden med en disposisjonsplan for hele Lunde friområde som skal vise 

framtidig bruk og tilrettelegging av området. Store deler av området huser viktige landskaps- 

og naturkvaliteter og tiltak for å bevare disse skal prioriteres, samtidig som områdene skal 

være tilgjengelige for publikum. I andre områder vil det tilrettelegges for forskjellige 

friluftsaktiviteter som for eksempel lek, idrett og hundelufting. I disse områdene er 

skjøtselsmålet å holde arealene åpne i påvente av fremtidig opparbeidelse. Skjøtselstiltak vil i 

hovedsak bestå av beiting, rydding av kratt/skog og slått. På sikt kan det være aktuelt med 

treslagsskifte i den tette granskogen i vest. Denne har imidlertid en verdi som hekkeplass for 

gråhegre per i dag, og vil derfor foreløpig bli bevart slik den er. Det forekommer en del 
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fremmede arter ytterst på Lundsneset, spesielt uheldig er et felt med parkslirekne langs deler 

av den nye turveien. Kartlegging og bekjempelse av fremmede uønska arter bør iverksettes.  

 

Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

 

NIS*:  

Skog (fjerning av farlige trær, kantsone) 192,6 daa 

Grasbakke 13,7 daa 

Scene / musikkpaviljong 189 m² 

Strandbelte/ svaberg 1,5 daa 

Plen 2,3 daa 

*+ ettersyn turveier, rydding av avfall, det må lages anleggskort for områder som kommunen 

nylig har overtatt 

 

Ekstern:  

Beite 52,5 daa 

Slått   154,5 daa 

 

Kostnader: 

 

Kostnader første år (restaurering): 

Åpne områder Tiltak Areal 

(daa)/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad (kr) 

Beite Inngjerding* 2 210,0 200,- 442 000,- 

Beite Krattrydding 

(tett) 

27,4 3 200,- 87 680,- 

Vann Vanntilgang 

for beitedyr 

  ? 

Beite Gjerdeklyvere 

(15 stk) 

    15 000,- 

Dam Rydding/ 

gjenåpning 

    75 000,- 

Skogdekket     

Viltkorridor Tilplanting 2,5 1 600,-    4 000,- 

Hagemark/ 

lysåpen skog 

Tynning 31,8 750,-  23 850,- 

På lang sikt:     

Treslagsskifte - 

granskog 

Hogst + 

planting  

17,1 2350,-   

(750,- + 1 600,-) 

  40 185,- 

TOTALT    687 715,- 

*Det er trukket fra antall løpemeter gjerde på arealer som er inngjerdet og kostnader tilpasset 
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Årlig kostnad: 

Åpne områder Tiltak Areal (daa)/lengde(m) Pris pr daa/m Kostnad 

pr år (kr) 

Beite Vedlikehold 

gjerde – i 

avtale 

  0 

Beite strøm    ? 

Slått Slått 155,4 1 300,- 202 020,- 

Skogdekket     

Utsikts-

korridorer 

Hogst av skog 

ca hvert 6.år 

8 750,-     1 000,- 

Hagemark/ 

lysåpen skog 

Tynning ca 

hvert 6. år 

31,8 750,-     3 975,- 

Rydding langs 

turveier 

 10 750,-    7 500,- 

Dam Rydding/ 

gjenåpning 

hvert 10.år 

     7 500,- 

TOTALT    221 995,- 

+ uforutsette kostnader. Hvis beiteavtaler opphører påløper en høyere kostnad.  
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10.2 Husabøryggen 

 
 

Beskrivelse: 

Husabøryggen er et høydedrag som ligger midt på Hundvåg. Stedet har mange fornminner og 

har stedvis vært preget av sterk gjengroing. Deler av området skal utbygges til bolig, mens 

andre deler er regulert til friområde med formål bevaring av fornminner. Det er iverksatt 

skjøtsel av de fulldyrka arealene i området gjennom skjøtselsavtaler. Videre er det ryddet kratt 

og trær på gjengrodd beitemark (2010 og 2011). Det gjenstår fremdeles noe areal med kratt 

som bør ryddes i årene framover. Det er innført årlig slått med slagklipper av de ryddete 

arealene (avtale NIS). Arealet er noe steinete og en rekke trestubber gjør at deler av arealet er 

vanskelig å slå med store maskiner. Det ville trolig vært enklere å beite arealet. Dette kan 

imidlertid bli vanskelig, da området i framtida vil ligge tett inntil bebyggelsen. Det kan da 

være problematisk i forhold til mye forstyrrelse av beitedyra og eventuelt hærverk på gjerder 

og porter. Dersom en ikke får til en beiteordning for å holde arealene åpne etter restaurering, 

må en bruke alternative maskinelle metoder. Dette vil gi en høyere kostnad i den videre 

skjøtselsfasen. 

 

Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

NIS*:  

slått ca. 8 daa 

* det finnes ennå ikke anleggskort for hele området, slått ble bestilt ekstra på arealet som ble 

ryddet og skal legges inn i anleggskort 

 

Ekstern:  

Slått   53,3 daa 
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Framtidige kostnader (kommunale eiendommer): 

 

Kostnader første år (restaurering): 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa)/lengde(m) Pris pr 

daa/m 

Kostnad (kr) 

Beite* Inngjerding 600,0 200,- 120 000,- 

Beite Krattrydding*² 

(tett) 

6 3 200,- 19 200,- 

Beite Gjerdeklyvere 

(3 stk) 

      3 000,- 

Vann Vanntilgang 

for beitedyr 

  ? 

Skogdekket     

Tynning av 

skog/ 

mosaikk 

 12,1 750,-     9 075,- 

Viltkorridor Tilplanting 19,0 1 600,-   30 400,- 

TOTALT    181 675,- 

+ uforutsette kostnader.  

*Hvis en ikke får til beiteavtaler vil kostnaden bli ca kr 30 250 pr år. Da faller 

gjerdekostnaden bort. 

*² det er trukket fra areal som ble ryddet i 2010 og 2011 

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa)/lengde(m) Pris pr 

daa/m 

Kostnad pr år 

(kr) 

Beite Vedlikehold 

gjerde – i ev. 

avtale 

600,0  0 

Beite strøm    ? 

Slått Slått  1 300,-  

Skogdekket     

Tynning av 

skog/ 

mosaikk 

Hvert 4.år 12,1 750,-     2 268,- 

Slått  4,1 1 300,-     5 330,- 

*ev. slått Ljå/tohjuls 

slåmaskin 

12,1 2 500,-   30 250,- 

TOTALT    7 598,-/*37 848,- 

+ uforutsette kostnader. Hvis avtaler opphører påløper en høyere kostnad.  

* hvis en ikke får til beiteavtale påløper denne kostnaden per år 
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10.3 Austbø/Klampen 

 
 

Beskrivelse: 

Austbø/Klampen er et friområde på Hundvåg som i hovedsak består av gammel kystlynghei 

under kraftig gjengroing. For å få åpnet dette området igjen, er det nødvendig med omfattende 

skog-/krattrydding med påfølgende skjøtseltiltak for å hindre ny gjengroing. Det kan være 

aktuelt med ringbarking av trærne for å minske tilvekst av nye rotskudd etter hogging. 

Terrenget er stedvis svært bratt og ryddingen vil være tidkrevende og vanskelig. Påfølgende 

skjøtsel må bestå av beite, lyngsviing eller manuell rydding av lyng og småtrær. De to 

førstnevnte kan være vanskelig å få til da området ligger nær bebyggelsen, og den siste vil 

være svært tidkrevende og kostbar. Det ble påbegynt med rydding av kratt i deler av lyngheia 

i 2010. I 2011 er det inngått avtale med frivillige naboer og en speiderforening om noe mer 

tre- og krattrydding. I tillegg er det planlagt mer rydding av området høsten 2011. 

 

Det finnes en fin dam i området. Dammen ble tidligere brukt som skøyteis vinterstid. 

Dammen har de senere årene vært svært gjengrodd. Dammen ble gjenåpnet i 2010 og må 

sannsynligvis gjenåpnes igjen i framtida.  

 

Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer):  

NIS:  

Skog* (fjerning av farlige trær, kantsone) 90 daa 

Plen 761 m² 

Grasbakke 700 m² 

+ badeplass, lekeplasser, balløkker, turveier, rydding av avfall 

*areal omfatter også lyngheiområder 
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Kostnader første år (restaurering): 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal 

(daa)/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad (kr) 

Beite* Inngjerding 1 180,0 200,- 236 000,- 

Beite Krattrydding 

(tett), bratt 

42,6 3 200,- 136 320,- 

Beite Gjerdeklyvere 

(4 stk) 

      4 000,- 

Vann Vanntilgang 

for beitedyr 

  ? 

Lyngsviing/ 

-slått 

 44,0 2 000,- 88 000,- 

Skogdekket     

Tynning  30,3 750,-   22 725,- 

TOTALT    487 045,- 

* dersom en ikke får til beiteavtale på området vil en få en årlig kostnad på ca 35 200 for 

manuell skjøtsel av området. Gjerdekostnad på kr 236 000 vil da falle bort.  

Forsøk på ringbarking av trær for å få seinere gjenvekst uten beite vil ha gi en ekstra 

kostnad på ca kr 150 000 (ikke tatt med i totalbeløpet). 

+ uforutsette kostnader  

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal 

(daa)/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad pr år (kr) 

Beite Vedlikehold 

gjerde – i ev. 

avtale 

   

Lyngheirest Rydding hvert 

4. år 

2,7 3 200,- 2 160,- 

*Lynghei Rydding ca 

hvert fjerde år 

hvis ikke beite. 

  35 200,- 

Lynghei Sviing/slått ca 

hvert 12.år 

44,0 2 000,-/3 200,- 7 333,-/11 733,- 

Skogdekket     

Tynning 

skog hvert 

10.år 

 30,3 750,- 2 272,- 

Dam Rydding/ 

gjenåpning 

hvert 10.år 

  7 500,- 

TOTALT    19 265,-/23 665,-  

(*54 465,-/58 865,-) 

* ekstra kostnad uten beiteavtale 

+ uforutsette kostnader.  
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10.4 Langøy 

 
 

Beskrivelse: 

På nordre del av Langøy finnes det kystlynghei som er under gjengroing. I sør finnes det også 

rester av kystlynghei og en liten rest med strandeng som bør holdes åpen. Park og vei har 

gjennom avtale med Lundsvågen naturskole og noen private saueeiere iverksatt skjøtsel på 

den nordre delen av øya. Arbeidet går ut på krattrydding, lyngsviing og beite. Første del av 

lyngsviingen ble gjort i 2007. Det gjenstår en god del arbeid før den nordre delen er ferdig 

restaurert. I sør er det foreløpig ikke satt i gang tiltak. Det tenkes her rydding av skog og kratt 

samt beiting, jf. kart. 

 

Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

 

NIS:  

Skog*(fjerning av farlige trær, kantsone) 295 daa 

*areal omfatter også hele lyngheiområdet 
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Ekstern:  

Beite 181 daa 

Lundsvågen naturskole Div. skjøtselsoppgaver 

+ turveier, bryggeområde 

 

Kostnader første år (restaurering): 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa)/lengde(m) Pris pr daa/m Kostnad 

(kr) 

Lynghei nord Lyngsviing 99,0 2 000,- 198 000* 

Lynghei sør Kratt- og 

skogrydding 

40,2 3 200,- 128 640,- 

Lynghei sør Gjerde beite 625,0 200,- 125 000,- 

Lynghei sør Lyngsviing 40,2 2 000,-   80 400,- 

Gjerdeklyvere  3 stk  1 000,- 3 000,- 

TOTALT    535 040,-** 

*kan få lavere kostnad ved deltakelse fra Lundsvågen naturskole 

**dersom en får til beiteavtale for lynghei sør. 

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa)/lengde(m) Pris pr daa/m Kostnad pr 

år (kr) 

Lynghei nord Vedlikehold 

gjerde – i 

avtale 

   

Lynghei nord Kratt- og 

skogrydding 

99,0 Avtale 

Lundesneset 

naturskole. 

15 000,- 

Lynghei nord Lyngsviing 

en gang hvert 

12.år 

99,0 2000,- 16 500,-* 

Lynghei nord Transport av 

sauer, ca. 3 

ganger årlig. 

Tilsyn avtale 

med 

Lundsvågen. 

  15 000,- 

Lynghei sør Transport av 

dyr ca. 3 

ganger årlig 

  15 000,- 

Skogdekket     

Tynning langs 

tråkk/stier/ 

oppholds-

plasser 

Tynning av 

skog hvert 

4.år 

Ca 15,0 750,- 2 813,- 

TOTALT    64 313,- 

*kan få lavere kostnad ved deltakelse fra Lundsvågen naturskole  

Hvis beiteavtaler opphører påløper en høyere kostnad  

+ uforutsette kostnader 
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10.5 Bjørnøy nord 

 
Beskrivelse: 

Friområdet på Bjørnøy nord består av gjengroingstruet kystlynghei med enkelte botanisk 

viktige områder. Grunnet gjengroing har en del sjeldne arter gått tapt. Restaurering av 

området ble utført i 2011. Området ble da ryddet for busker og trær. Framtidig må området 

skjøttes ved rydding av tre- og buskvegetasjon med jevne mellomrom. Eventuelt forsøk med 

ringbarking kan være gunstig ved opplag av mange nye trær. Dette vil heve kostnadene. 

 

Eksisterende avtaler 

NIS:  

Skog (fjerning av farlige trær, kantsonen) 20 daa 

+ rydding av avfall 

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa)/lengde(m) Pris pr 

daa/m 

Kostnad 

pr år (kr) 

Beite Rydding av 

oppslag og 

kratt hvert 4. år 

16,8 2 000,- 8 400,- 

TOTALT    8 400,- 

+ uforutsette kostnader.  
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10.6 Litle Marøy 

 
 

Beskrivelse: 

Litle Marøy er vernet som naturreservat i henhold til tidligere naturvernlov (nå 

naturmangfoldloven). Verneformålet er fuglereservat. Øya er privat eid, men Stavanger 

kommune har forvaltningsansvaret. Øya er preget av sterkt gjengroende lynghei, noe som har 

hatt en negativ innvirkning på fuglelivet på øya. I 2007 ble det fattet vedtak om restaurering 

og skjøtsel av øya. Stavanger kommune fikk medhold av Direktoratet for naturforvalting i 

denne beslutningen og tiltak ble påstartet vinteren 2009. Tiltakene bestod i å rydde det meste 

av tre- og buskvegetasjonen på øya. Dette arbeidet ble ferdigstilt vinteren 2010. 

Restaureringen har blitt delfinansiert med tiltaksmidler for naturvernområder fra 

Fylkesmannen i Rogaland.  

 

Det gjenstår sviing av lyngheia i de åpnete områdene. I tillegg ser en at gjenveksten av trær på 

øya er stor. Det prøves nå å få til en beiteordning på øya. Det må inngås en dialog med 

grunneieren for å få til dette, fordi det er han som har beiterett på eiendommen sin. Hvis en 

ikke lykkes med å få til en beitordning, må området ryddes for busker/kratt med bare få års 

mellomrom. Dette for å ta vare på naturtypen og øyas verdi som fuglereservat. Årlige 

skjøtselskostnader blir da høyere enn ved beite. 

 

Kostnader første år (restaurering): 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa)/lengde(m) Pris pr 

daa/m 

Kostnad 

(kr) 

Lyngsviing  25,0 2 000,- 50 000*,- 

Skjul sau    15 000,- 

Ev. 

vannordning 

   10 000,- 

TOTALT    75 000,- 

*kan blir mindre kostnad hvis det utføres på dugnad 
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Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa)/lengde(m) Pris pr 

daa/m 

Kostnad 

pr år (kr) 

 Rydde 

oppvekst av 

kratt ca hvert 

6. år 

25,0 2 000,- 8 333,- 

 Lyngsviing ca 

hvert 15.år 

25,0 2 000,- 3 333,- 

 Transport 

sauer. Ca 3 

ganger per år. 

  15 000,- 

 Vedlikehold av 

verneskilt 

  5 000,- 

TOTALT    31 666,- 

+ uforutsette kostnader. Hvis ev. beiteavtaler opphører påløper en høyere kostnad.  
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10.7 Friområde/parkområde mellom Litle- og Store Stokkavatn (inkludert 
Myrvegen) 

 
 

Beskrivelse: 

Dette området var tidligere et tradisjonelt landbruksområde som gradvis har grodd igjen. Det 

finnes imidlertid noen rester av enger og beitemark her fortsatt, og noe skjøtsel er igangsatt 

som beiting, tynning av skog og skiveslått. Skjøtsel er viktig for å ta vare på de ulike 

naturtypene i området. Det er et ønske å ivareta naturtypene av hensyn til biologisk mangfold, 

men også for å øke opplevelsesverdien for brukerne av friområdet. Enkelte områder holdes 

åpne i påvente av annen opparbeidelse. Deler av de gjengrodde arealene består av fin 

edellauvskog som det er ønskelig å bevare. Denne skogen trenger noe tynning og rydding. På 

andre gjengrodde arealer er det et ønske om å få åpnet opp og skjøtsel ved for eksempel beite 

i etterkant. Flere av de åpne arealene kan også skjøttes ved slått. På kartet er det markert åpne 

områder med beite der det foregår beite per i dag eller der skjøtsel ved beite er enklest i 

forhold til terrengforhold. Det er også et ønske om å få til utsiktskorridorer fra utsiktpunkt ved 

Myrvegen. Tiltak som er tenkt er hogst, rydding, slått og beite. Kostnadsberegningene 

inkluderer alle områder som er regulert friområde /park. 
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Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

NIS:  

Skog (fjerning av farlige trær, kantsonen) 297 daa 

Grasbakke 31 daa 

+ turveier, rydding av avfall osv. 

Ekstern:  

Beite 31 daa 

Slått 34,4 

 

Kostnader første år (restaurering): 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa)/lengde(m) Pris pr 

daa/m 

Kostnad 

(kr) 

Beite Krattrydding 

(tett) 

21,6 3 200,- 69 120,- 

 Krattrydding 

glisne 

18,3 2 000,- 36 600,- 

Beite Inngjerding 899 200,- 179 800,- 

Beite Gjerdeklyvere 

ca 10 stk 

  10 000,- 

Dammer (2 

stk) 

Rydding/ 

gjenåpning 

  150 000,- 

Annet åpent Rydding kratt 

(tett) 

5,5 3 200,- 17 600,- 

Skogdekket     

Utsikts-

korridorer 

Hogst av skog 2,0 750,- 1 500,- 

Tynning  21,1 750,- 15 825,- 

TOTALT    480 445,- 

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa)/lengde(m) Pris pr 

daa/m 

Kostnad 

pr år (kr) 

Beite Vedlikehold 

gjerde – i 

avtale 

   

Slått Slått 7,0 1 300,- 9 100,- 

Skogdekket     

Utsikts-

korridorer 

Hogst av skog 

hvert 6.år 

2,0 750,- 250,- 
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Tynning 

annen skog 

ca hvert 8. år 

(innebærer 

rydding 

turvei opp 

mot Lierdal, 

uttak av 

enkelte trær, 

mosaikk 

langs 

vannene 

m.m.) Mye 

av skogen 

skal få 

utvikle seg 

fritt, men kan 

være 

nødvendig 

med enkelte 

tiltak. 

 Ca 75 % av totalt skogareal 135,0 750,- 12 656,- 

Dammer 

 (2 stk) 

Rydding/ 

gjenåpning 

hvert 10.år 

  15 000,- 

TOTALT    37 006,- 

+ uforutsette kostnader. 

 

Må inngå nye beiteavtaler i tillegg til eksisterende. Hvis en ikke får til nye beiteavtaler og 

eksisterende beiteavtaler opphører påløper en høyere kostnad.  
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10.8 Dyrsnes 

 
 

Beskrivelse: 

Dyrsnes er ei halvøy i Store Stokkavatn. Området er regulert til friområde - park og Stavanger 

friluftssenter holder til her. Området var tidligere ganske åpent. På grunn av gjengroing og 

skogplanting har det de senere årene hatt et skogspreg med noen enger og lysninger 

innimellom. I 2003 startet daværende park og idrett med å hogge lysninger i den tette 

granskogen for å få inn mer lys og dermed en mer artsrik skogbunn. En ønsket å få til en 

gradvis overgang til en skog preget av mer lauvtrær som er naturlig på vestlandet. Vinteren 

07/08 ble imidlertid mye av granskogen felt under storm og dette området måtte hogges helt. 

Det ble leid inn entreprenør til dette arbeidet. Vinteren 2010 ble hogstflatene ryddet 

ytterligere og det ble fortatt skogplanting på deler av arealet i forbindelse med naturdagene på 

Dyrsnes våren 2011. Framtidige tiltak er ytterligere tynning, rydding, slått og beite. Det er 

ønske om å bevare et større areal åpent enn tidligere. Dette er tenkt gjort ved utvidelse av 

beiteordningen. Det kan hende at området må ryddes ytterligere før beite. I tillegg er det 

nødvendig med rydding/tynning i plantefelt. 
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Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

 

NIS:  

Skog (fjerning av farlige trær, kantsonen) 110 daa 

Grasbakke 1,3 daa 

 

Stavanger friluftssenter  

Beite 23,0 daa 

+ vedlikehold av stier, besøkssenter, natursti, noe vegetasjonsrydding m.m. 

 

Eksternt  

Skiveslått 4,7 daa 

 

Kostnader første år (restaurering): 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa)/lengde(m) Pris pr 

daa/m 

Kostnad 

(kr) 

Utvide beite i 

sør 

Inngjerding 305 200,- 61 000 

 Vann til 

beitedyr? 

  ? 

 Gjerdeklyvere, 

3 stk 

  3 000,- 

 Rydding av 

kratt 

6,8 2000,- 13 600,- 

Skogdekket     

 Sjekke og 

rydde 

plantefelt 

(grunnet trolig 

sterk tilvekst 

av 

konkurrerende 

vegetasjon) 1. 

og 2. år etter 

planting. 

20,8 750,- 15 600,- 

TOTALT    93 200,- 
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Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa)/lengde(m) Pris pr 

daa/m 

Kostnad 

pr år (kr) 

 Vedlikehold 

gjerder, porter 

og 

gjerdeklyvere 

  7 000,- 

Skogdekket     

 Tynning 

plantefelt ca 

hvert 8. år 

20,8 750 1 950,- 

 Tynning skog 

ellers hvert 10. 

år 

45,2 750 3 390,- 

TOTALT    12 340,- 

+ uforutsette kostnader. Hvis beiteavtaler opphører påløper en høyere kostnad.  
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10.9 Resnes 

 
 

Beskrivelse: 

Resnes ligger ved Hålandsvatnet. Den delen av Resnes som kommunen eier, består av fuktig 

til tørr kystlynghei. Dette området har, sammen med beitemarkene og myra innenfor, en 

regional til nasjonal verdi for biologisk mangfold. Hele området er i kommuneplanen 

hensynssone natur og regulering av området pågår. Lyngheia har vært utsatt for gjengroing og 

park og vei fikk ryddet store deler av det kommunale arealet i 2004/2005. Samtidig ble det 

gjort en avtale med private saueeiere for å få beitet området. Lyngen var så gammel at det var 

nødvendig med lyngsviing for å få en bedre beiteverdi og foryngelse. I 2008 ble det derfor 

gjennomført lyngsviing på deler av arealet (ca 8 daa). Arbeid som gjenstår er å fjerne noen 

trær og busker, samt svi av det resterende arealet. Fjerning av trær og busker er planlagt 

høsten 2011. Lyngsviing av dette området bør vente noen år da tilveksten av lyng i det 

allerede svidde arealet er forholdsvis sparsom. Lyngsviing må gjentas med ca 10 - 15 års 

mellomrom. Kostnadsestimatet er basert på gjenstående rydding, sviing av restareal og 

beiting. For å bevare naturverdiene i området er det viktig at de tilgrensende arealene til den 

kommunale eiendommen restaureres og skjøttes ytterligere i forhold til i dag. For å ta vare på 
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naturtypen er det er svært viktig at arealet ikke gjødsles og at det ikke gjøres tiltak som kan 

føre til drenering og uttørring av de fuktige delene arealet. 

 

Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

 

NIS:  

Skog (fjerning av farlige trær, kantsonen) 23 daa 

+ turvei, rydding av avfall 

 

Ekstern:  

Beite 23 daa 

Lyngsviing utført på ca halve lyngheia i 2008 (kommunalt område). 

 

 

Kostnader første år (restaurering): 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa)/lengde(m) Pris pr 

daa/m 

Kostnad 

(kr) 

 Lyngsviing 11,6 2 000,- 23 200,- 

 Rydding av 

trær/kratt 

11,6 2 000,- 23 200,- 

TOTALT    46 400,- 

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa)/lengde(m) Pris pr 

daa/m 

Kostnad 

pr år (kr) 

Beite Vedlikehold 

gjerde – i 

avtale 

   

 Lyngsviing ca 

hvert 12. år 

19,6 2 000,- 3 266,- 

 Fjerne 

oppslag/kratt 

ca hvert 8. år 

19,6 2 000,- 4 900,- 

TOTALT    8 166,- 

+ uforutsette kostnader.  

Hvis beiteavtaler opphører påløper en høyere kostnad.  
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Lyngsviing på Resnes 2008 

 

 

 

 

  
Resnes 2010 
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10.10 Kvernevik  

 
 

Beskrivelse: 

Friområdet ytterst i Kvernevik er et langstrakt område med kystlynghei i et eksponert 

havmiljø. Området ble tidligere stedvis tilplantet med gran og buskfuru inn mot bebyggelsen. 

Området har en nasjonal verdi for biologisk mangfold og er det største sammenhengende 

lyngheiområdet på fastlandet i Stavanger. Skjøtselsmålet i området er å holde området åpent 

og ta vare på lyngheia. 

 

Park og vei hadde i utgangspunktet vurdert å beholde noen skogdekkete arealer som skog, 

men i behandling av overordnet skjøtselsplan 2009 ble det vedtatt at det var et ønske å rydde 

hele lyngheiområdet for trær og kratt og få gjennomført lyngsviing. Skog og kratt ble ryddet i 

to omganger i 2010 og 2011. Det har vist seg at arbeidet med fjerning av så store mengder 

med skog har vært mye mer tidkrevende enn antatt. Dette grunnet mye manuelt arbeid i fuktig 

og sårbart terreng og høyere krav til opprydding i et friområde enn i vanlige 
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skogbruksområder. Det ble for eksempel brukt en del timer til rydding av greiner og 

nedskjæring av stubber. 

 

Framtidig skjøtsel vil bestå av etappevis lyngsviing samt rydding av ny oppvekst av busker og 

trær. Sannsynligvis vil det også komme mye oppslag av pionerarter som geitrams i de første 

årene etter hogst. Det må derfor regnes med en høyere kostnad for årlig bekjempelse av 

uønskede arter og treoppslag. Det antas at det vil ta tid å få etablert lyng igjen i områdene 

hvor det har vært tett skog i mange år. 

 

Det er kun bevart to skogdekkete arealer ved båthavnen. Her fantes det ikke rester av lynghei 

inne i skogen og områdene har ingen tilknytning til det store lyngheiområdet. Skogen her har 

imidlertid behov for tynning slik at den blir mer lysåpen og artsrik. 

 

Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer) 

 

NIS  

Skog (fjerning av farlige trær, kantsonen) 218 daa 

+ truvei, drift skulptur og parkutstyr, rydding av avfall 

 

Kostnader første år (restaurering): 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa)/lengde(m) Pris pr 

daa/m 

Kostnad 

(kr) 

 Lyngsviing 

(må fordeles 

på flere år) 

90,0 2 000,- 180 000,- 

skogdekket Tynning av 

skog 

5,0 750,- 3750,- 

TOTALT    183 750,- 

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa)/lengde(m) Pris pr 

daa/m 

Kostnad 

pr år (kr) 

 Fjerne oppslag 

av trær hvert 

4.år 

173,0 750,- 32 437,- 

 Lyngsviing ca 

hvert 12.år 

120,0 2 000,- 20 000,- 

 Fjerning av 

uønskede 

arter* 

30,0 1500,- 45 000,- 

Skogdekket     

 Tynning hvert 

8. år 

5,0 750,- 469,- 

TOTALT    97 906,- 

+ uforutsette kostnader.  

*usikkert hvor stort omfang dette blir 
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10.11 Sørmarka 

 

Sørmarka nord for E 39 
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Sørmarka sør for E 39 

 
 

Beskrivelse: 

Sørmarka er det største sammenhengende skogsområdet vi har i Stavanger. Skogen er et 

resultat av et storstilt skogreisingsprosjekt som startet i 1910. Det ble plantet mye gran og 

buskfuru som senere ikke har blitt stelt på en tilfredsstillende måte. Dette har resultert i en 

stedvis svært tett skog med dårlig kvalitet. Mellom de skogkledde arealene finnes det rester av 

det tidligere landbrukslandskapet med enger og beitemarker. 

 

Det er ønske om et gradvis treslagsskifte til arter som er mer naturlige på vestlandet. Noen 

bestander med tett granskog vil imidlertid bli bevart som referanseområder. Arbeidet med 

hogst og utskifting av treslag er igangsatt. Mesteparten av arbeidet blir utført av Sørmarkas 

venner og Stavanger skoglag mot at de får beholde verdien av veden som de tar ut. De bistår 

også med nyplanting i hogstfeltene. Kostnaden for planter blir dekket av park og vei. På grunn 
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av at skogen stedvis er svært tett, har trærne her utviklet et dårlig rotsystem, og de er utsatt for 

vindfall. Rydding av slikt vindfall er farlig arbeid som park og vei bestiller fra profesjonelle 

utførere. Kostnadsberegningene baserer seg på et treslagskifte på ca 30 % av det skogdekte 

arealet og viser kostnader for hogst, rydding, ungskogspleie og planting. Årlig skjøtsel baserer 

seg i hovedsak på eksisterende avtaler, men tar med noen uforutsette kostnader (vindfall o.l.). 

I tillegg beregnes kostnader for skjøtsel av eng- og beiteområder.  

 

I Sørmarka finnes det flere dammer. Noen av dammene er leveområde for rødlistearten liten 

salamander. Skjøtsel for å hindre gjengroing av disse er viktig. 

 

Eksisterende avtaler/ordninger (kommunale eiendommer): 

 

NIS  

Skog (fjerning av farlige trær, kantsonen) 1176 daa 

Slått grasbakke 31,7 daa 

Skjøtsel av buskfelt 9,4 daa 

+ idrettsanlegg, turveier, ridestier, drift av parkutstyr 

Ekstern  

Beite 55 daa 

Slått 63,8 daa 

Rydding under høyspent (Lyse) 108 daa 

Skogskjøtsel: Sørmarkas venner og 

Stavanger skoglag 

Etter avtale med kommunen 

 

Kostnader første år (restaurering): 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa)/lengde(m) Pris pr 

daa/m 

Kostnad 

(kr) 

 Rydding av 

kratt 

30,0 2 000,- 60 000,- 

Beite Gjerdeklyvere 

(6 stk) 

  6 000,- 

Dammer Rydding/ 

gjenåpning 

  Må 

vurdere 

omfang  

Skogdekket     

Treslagsbytte 

ca 30 % av 

skogdekt 

areal (må gå 

over flere år) 

Hogst av skog 270 750,- 202 500,- 

 Tilplanting 270 1 600,- 432 000,- 

 Tynning av 

plantefelt etter 

ca 8 år 

270 750,- 202 500,- 

TOTALT    903 000,- 
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Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa)/lengde(m) Pris pr 

daa/m 

Kostnad 

pr år (kr) 

Beite Vedlikehold 

gjerde – i 

avtale 

   

Slått Slått med 

tohjuls 

slåmaskin/ 

skiveslått  

41,0 1 400,- 57 400,- 

Skogdekket     

Dammer Rydding/ 

gjenåpning 

hvert 10.år 

  22 500,- 

 Hogst utover 

avtale med 

NIS, 

skoglagene 

(vindfellinger 

m.v.) 

2,0 % av skogdekket areal (18,0 daa) 750,- 13 500,- 

Mosaikk Tynne ca hvert 

10. år + ev. 

noe slått 

77,7 1 000,- 7 770,- 

TOTALT    101 170,- 

+ uforutsette kostnader. 

Hvis beiteavtaler opphører påløper en høyere kostnad.  

 

Tilsyn med plantefelt, spredt tynningshogst m.m. går inn i avtale med skoglagene og NIS 
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10.12 Gauselskogen 

 
 

Beskrivelse: 

Gauselskogen er fredet som naturreservat i henhold til tidligere naturvernlov (nå 

naturmangfoldloven). Området har nasjonal verdi for biologisk mangfold og består av rik 

edellauvskog med lang kontinuitet.  

 

Park og vei fikk i 2009 utarbeidet en skjøtselsplan for Gauselskogen med randsoner. Arbeidet 

inkluderte også en ny kartlegging av biologisk mangfold i skogen. Resultatet av kartleggingen 

viste at naturverdiene i skogen hadde forverret seg siden sist kartlegging (1970-tallet). 

Årsaken til tilbakegangen ble knyttet til nedbygging av kantsonene og utbredelse av 

fremmede arter i reservatet. De fremmede artene har fortrengt flere av artene som naturlig 

fantes i reservatet og som utgjorde verneverdien. Gauselskogen har flere grunneiere. Disse 

fikk tilsendt skjøtselsplanen før tiltak ble iverksatt. Tilbakemeldingene var stort sett positive. 

Planen ble delfinansiert av Fylkesmannen i Rogaland.  

 

I tillegg til en detaljert beskrivelse av naturtilstanden inneholder planen anbefalte skjøtseltiltak 

for å bevare naturtypen og restaurere den i deler som er negativ påvirket. Park og vei har 

begynt med oppfølging av de anbefalte skjøtselstiltakene i 2010, og vil fortsette i årene 

fremover. Frem til nå er det gjennomført felling og ringbarking av platanlønn i noen områder, 
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plukking av ungplanter av platanlønn, tynning i tilplantet granfelt, rydding av avfall og 

informasjonsskilting.  

 

Etter fjerning av fremmede arter i skogen, spesielt platanlønn, er det viktig med kontinuerlig 

skjøtsel i etterkant. Dette for å hindre at de uønskede plantene ikke etablerer seg igjen. Andre 

forsøk med bekjempelse av platanlønn har vist at den kan være vanskelig å bekjempe. De 

første årene etter hogst av platanlønn bør ung oppvekst fjernes helst hvert år for å forhindre at 

ungplantene skygger ut andre trær som eik. Park og vei har inngått en avtale med speidere om 

dette. Det er et mål å involvere flere frivillige organisasjoner eller skoler som kan hjelpe til 

med enkle skjøtselstiltak i skogen. Dette kan også være interessant i 

undervisningssammenheng. På grunn av sårbart terreng og mange kulturminner i skogen må 

alle tiltak utføres manuelt og uten tunge kjøretøy. Dette, sammen med større utbredelse av 

fremmede arter enn først antatt, har ført til en mye høyere tidsbruk enn tidligere beregninger 

tilsa. Med bakgrunn i dette er de antatte prisene for restaurering justert opp. Det er fortsatt 

usikkert hva bekjempelse av andre fremmede arter, for eksempel prydbringebær, vil koste. 

Det finnes lite erfaring med dette og de planlagte tiltakene er ennå ikke prissatt. 

 

Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer) 

 

NIS  

Skog (fjerning av farlige trær, kantsonen) 22 daa (kun kantsonen til naturreservatet) 

+ rydding av avfall (i kantsonen og naturreservatet) 

 

Kostnader første år (restaurering): 

Skogdekket Tiltak Areal (daa)/lengde(m) Pris pr 

daa/m 

Kostnad 

(kr) 

 Fjerning av 

platanlønn. 

Pris forhøyet 

grunnet sårbar 

natur og 

vanskelige 

forhold 

48,0 (inkl. randsoner) 

 

3200,- 153 600,- 

 Fjerning av 

andre 

fremmede arter 

og avfall 

96,0 ? ? 

TOTALT    153 600,- 
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Årlig kostnad: 

Skogdekket Tiltak Areal (daa)/lengde(m) Pris pr 

daa/m 

Kostnad 

pr år (kr) 

 Fjerne oppslag 

av platanlønn 

ca hvert år 

96,0  15 000,- * 

 Fjerne oppslag 

fremmede arter 

96,0  ? 

 Vedlikehold 

grensemerker 

og skilt 

  5 000,- 

TOTALT    20 000,- 

+ uforutsette kostnader.  
 I tillegg kommer ev. tiltak for å styre ferdsel, informasjon m.m. 

*tilskudd til frivillige, hvis det bestilles av en bedrift må det beregnes en mye høyere kostnad 
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11. Friområder (nye områder plan 2011) 

11.1 Aubeberget 

 

 
 

Beskrivelse: 

Aubeberget er et friområde på Sunde/Kvernevik som er åpent og preget av store engarealer 

langs sjøen og litt skog lenger inne. Inn mot bebyggelsen finnes det enkelte plenarealer. 

Området er kjent for sine helleristninger som ble oppdaget i 1959. Området er omringet av 

private hager og det er noen hageplanter som har spredt seg ut i friområdet som 

skjermleddvev og skogskjegg (markert med stjerne). Mosaikkområdet består for øyeblikket av 

rogn, geitrams og bringebærbusker. Vegetasjonen bør ikke bli for høy. Skogsarealene bør 

tynnes, mens engarealene må slås minst en gang i året. Noe av skogen brukes til lek. Denne 

må også tynnes, men de store trærne bør bevares. Anleggskortet for området er ikke 

fullstendig og må endres. 
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Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

NIS:  

Skog (fjerning av farlige trær, kantsone) 45,6 daa* 

Buskfelt 5,1 daa 

Plen 1,4 daa 

Grasbakke 6,6 daa 

+ turveier, badeareal, toalett, busker, roser, m.m. 

*areal som i dag er åpen slette ligger inne som skog i anleggskort, dette må oppdateres 

 

Kostnader første år (restaurering): 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa) 

/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad (kr) 

Mosaikk Krattrydding 4,1 2 000,- 8 200,- 

Skogdekket     

Tynning  13 750,- 9750,- 

Fremmede 

arter 

Fjerning av 

fremmede arter 

  Må 

kostnadsberegnes 

TOTALT    17 950,- 

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal 

(daa)/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad pr år 

(kr) 

Plen Klipping - 

Inngår i avtale 

med NIS 

   

Slått Slått - Inngår i 

avtale med NIS 

   

Skogdekket     

Tynning skog 

hvert 10. år 

 13 750,- 975,- 

TOTALT    975,- 
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11.2 Austre Åmøy 

 

 
 

Beskrivelse: 

Åmøyskogen er et skogsområde vest på Austre Åmøy som er dominert av sitkagran. Skogen 

er tilrettelagt med stier. Etter et vindfall for noen år siden ble en del av skogen hogd. 

Hogstflatene er ikke tilstrekkelig ryddet og fremstår sommeren 2011 som lite tilgjengelige for 

brukerne av friområdet. Området ble forsøkt tilplantet med lerk etter vindfallet (etter bestilling 

fra skogbrukssjefen). Dette var dessverre mislykket da mesteparten av plantene nå har gått ut. 

Delvis har det skjedd nyetablering av enkelte arter, for eksempel bjørk, som skal bevares. 

Hogstflatene bør plantes til på nytt med naturlige arter for stedet. Etter hvert bør det også 

utføres et gradvis treslagsskifte i de andre delene av skogen for å forhindre nye vindfall og få 

en skog som er mer naturlig for Vestlandet.  

 

Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

NIS:  

Skog (fjerning av farlige trær, kantsone) 36,2 daa 

+ turveier, utstyr, avfall m.m. 
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Kostnader første år (restaurering): 

Skogdekket Tiltak Areal (daa) 

/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad (kr) 

Rydding Rydding av 

plantefelt 

8,2 3 200,- 26 240,- 

 Planting 8,2 1 600,- 13 120,- 

Treslagsskifte 

(over flere år) 

Hogst av skog 28,0 750,- 21 000,- 

Tynning   28,0 750,- 21 000,- 

TOTALT    81 360,- 

 

Årlig kostnad: 

Skogdekket Tiltak Areal 

(daa)/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad pr år 

(kr) 

Tynning skog 

hvert 10. år 

 36,2 750,- 2 715,- 

TOTALT    2 715,- 
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11.3 Boganes 

 

 
 

Beskrivelse: 

Boganeset ligger sør for Jåttåvågen. Området er preget av skog, svaberg og spredt bolig- og 

hyttebebyggelse. Deler av området forvaltes av kommunen. Områdene er dominert løvskog 

med innslag av bartrær. Bartrærne bør hogges. Skogbunnen er dekket av vegetasjon som 

geitrams og bringebær og rydding må vurderes. Mosaikkområdet helt øst er ganske åpent og 

trenger ikke umiddelbar tynning. Langs stien mot holmen er det en del hageplanter, for 

eksempel fagerfredløs, som bør fjernes. Det må i skjøtselplanen for området foretas en mer 

nøyaktig registrering og vurdering av skjøtselstiltak. 

 

Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

NIS:  

Skog (fjerning av farlige trær, kantsone) 7,6 daa 

+ turveier, rydding av avfall, m.m. 
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Kostnader første år (restaurering): 

Skogdekket Tiltak Areal (daa) 

/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad (kr) 

Tynning  22,3 750,- 16 725,- 

Fremmede 

arter 

Fjerning av 

fremmede arter 

  Må 

kostnadsberegnes 

TOTALT    16 725,- 

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal 

(daa)/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad pr år 

(kr) 

Skogdekket     

Tynning skog 

hvert 10. år 

 22,3 750,- 1 672,5,- 

TOTALT    1 672,5,- 
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11.4 Gauselholmen 

 
 

Beskrivelse: 

Gauselholmen er en holme utenfor Gausel uten landforbindelse. Holmen er preget av 

ugjødslet naturbeitemark med flotte steingarder. Den er åpen med noe oppslag av hyll og 

rogn. Holmen skjøttes ved beiting. Det er viktig å opprettholde beitingen og ingen gjødsling 

for å bevare naturtypen naturbeitemark som er regionalt viktig. Området er også hekkeområde 

for flere sjøfugl som trenger åpne flater. 

 

Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

NIS*:  

Skog / kulturlandskap 39,7 daa 

+ rydding av avfall 

*Det foreligger et anleggskort, men skjøtsel drives over privat skjøtselsavtale 

 

Ekstern:  

Beite 34,5 daa 

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal 

(daa)/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad pr år 

(kr) 

Skjøtselsavtale  34,5  Kostnad påløper 

dersom avtale utgår 

TOTALT    0,- 
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11.5 Godesetet/Gausel 

 

 
 

Beskrivelse: 

Godeset/Gausel er et stort område sør i Stavanger som tidligere var kulturmark, men som i 

nyere tid har blitt bebygd. Friområdene består hovedsakelig av skogsområder med plenarealer 

spredt innimellom. Bjørkeskogen på nordsiden av Heddå er lokalt viktig med bregneflora og 

bør bevares. På Heddå er det også plantet en del fremmede treslag som bør vurderes fjernet på 

sikt. Flere av stiene/tråkkene her begynner å bli gjengrodd. Det bør foretas en registrering for 

å vurdere vedlikehold. Det er inngått avtale med privatperson om årlig tynning av skogen på 

Heddå, men det er behov for tynning av skogen på flere arealer. Det må i skjøtselplanen for 

området foretas en mer nøyaktig registrering og vurdering av skjøtselstiltak.  
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Fritidsgården på Gausel 

Fritidsgården på Gausel er en del av Stavanger friluftssenter og er 61 dekar stor. Fritidsgården 

har produksjon av grønnsaker, korn og urter og har en variert dyrebesetning som brukes til 

undervisning. Skog- og engarealene rundt fritidsgården slås eller beites. 

 

Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

NIS:  

Skog (fjerning av farlige trær, kantsone) 322,0 daa 

Hagemark 3,8 daa 

Grasbakke 10,7 daa 

Tregruppe  206 m² 

Stavanger friluftssenter Noen områder brukes til beite, 

skogsbeite, slått eller åkerdrift i 

forbindelse med drift av fritidsgården 

+ turveier, utstyr, avfall, m.m. 

 

Kostnader første år (restaurering): 

Skogdekket Tiltak Areal (daa) 

/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad (kr) 

Tynning  280 750,- 210 000,- 

Treslagsskifte 

/ fjerning 

fremmede 

arter 

   Omfang må 

kartlegges og 

kostnad beregnes 

TOTALT    210 000,- 

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal 

(daa)/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad pr år 

(kr) 

Slått Slått – Inngår i 

avtale med NIS 

   

Skjøtselsavtale Inngår i drift 

fritidsgården 

   

Skogdekket     

Tynning skog 

hvert 10. år 

 280 750,- 21 000,- 

TOTALT    21 000,- 
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11.6 Jernaldergården 

 

 
 

Beskrivelse: 

Jernaldergården er et stort, åpent område dominert av naturtypen naturbeitemark. Det er lokalt 

viktig for biologisk mangfold og har flere forhistoriske spor. Store deler av området skjøttes 

ved beiting og slått av privatpersoner etter avtale med Stavanger kommune. Skjøtselen bør 

fortsette, men det må foretas en vurdering av beitetrykket. Det skal ikke forekomme 

gjødsling. Engarealene utenfor jernaldergården må slås og skogen tynnes. Det bør tas en 

kartlegging av flora på naturbeitemarken. 

 

Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

NIS:  

Skog (fjerning av farlige trær, kantsone) 19,6 daa 

Grasbakke 7,6 daa 

+ turveier, avfall, ugras 

 

Ekstern:  

Skjøtselsavtaler (beite og slått) 73,5 daa (67,5 + 6) 
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Kostnader første år (restaurering): 

Skogdekket Tiltak Areal (daa) 

/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad (kr) 

Tynning  19,6 750,- 14 700,- 

TOTALT    14 700,- 

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal 

(daa)/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad pr år 

(kr) 

Skjøtselsavtale  73,5  Kostnad påløper 

dersom avtale utgår 

Slått Slått – Inngår i 

avtale med NIS 

   

Skogdekket     

Tynning skog 

hvert 10. år 

 19,6 750,- 1 470,- 

TOTALT    1 470,- 
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11.7 Korpsdalen 

 

 
 

Beskrivelse: 

Korpsdalen domineres av engarealer med noe skog og andre småbiotoper. Langs sjøen er det 

en smal stripe med delvis intakt grus/stein-strand. Sjøarealet, med strandsone, er viktig for en 

rekke fuglearter. Flere av engarealene skjøttes ved slått og beite gjennom en privat 

skjøtselsavtale. Mosaikkområdet har rester av tidligere lynghei og bør vurderes tynnet. Dette 

området, sammen med de andre skogdekte arealene, har imidlertid en funksjon som 

skjulområde for flere viltarter i et ellers bebygd eller intensivt drevet kulturlandskap. 

Skogsområdene bør likevel vurderes noe tynnet. Noen av arealene holdes åpne i påvente av 

annen tilrettelegging i friområdet. 

 

Det er registrert hekkende viper (naturvernforbundet 2010) i området og det er viktig å 

tilpasse fremtidig skjøtsel i forhold til dette. Engen i sørøst må legges til i anleggskortet for 

området. 

 

Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

NIS:  

Skog (fjerning av farlige trær, kantsone) 39,2 daa 

Svaberg og strandbelte 5,5 daa 



Overordnet plan for skjøtsel av kommunale naturområder/friområder 2011  60 

 

 

Privat:  

Skjøtselsavtale 42,0 daa 

+ turveier, avfall, ugras 

 

Kostnader første år (restaurering): 

Skogdekket Tiltak Areal (daa) 

/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad (kr) 

Tynning  30 750,- 22 500,- 

TOTALT    22 500,- 

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal 

(daa)/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad pr år 

(kr) 

Skjøtselsavtale  42,0  Kostnad påløper 

dersom avtale utgår 

Slått Slått – Inngår i 

avtale med NIS 

   

Skogdekket     

Tynning skog 

hvert 10. år 

 30 750,- 2 250,- 

TOTALT    2 250,- 
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11.8 Krossberg 

 

 
 

Beskrivelse: 

Krossberg ligger mellom Hålandsvatnet og Store Stokkavatn. Det består av et stort 

mosaikkområde som er gjengrodd lynghei, to enger og to skogsområder. Det finnes 

skjøtselsavtaler for store deler av området, blant annet en beiteavtale i mosaikkområdet og 

deler av de åpne områdene. Engarealene blir slått årlig. Skogen i vest må tynnes ut på 

innsiden av stien, men den er ellers ganske åpen. Målet i området er å bevare variasjonen av 

åpne og skogdekte arealer, opprettholde mosaikk gjennom beiting og eventuell hogst for 

tynning. I våtmarken (V) bør takrørsonen bevares da denne er viktig for flere fuglearter. Det 

må i skjøtselplanen for området foretas en mer nøyaktig registrering og vurdering av 

skjøtselstiltak. 
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Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

 

NIS:  

Skog (fjerning av farlige trær, kantsone) 54,7 daa 

+ turveier, avfall, ugras 

 

Ekstern:  

Skjøtselavtale (beite og slått) 67,6 daa 

 

Kostnader første år (restaurering): 

Skogdekket Tiltak Areal (daa) 

/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad (kr) 

Tynning  16 750,- 12 000,- 

TOTALT    12 000,- 

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal 

(daa)/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad pr år 

(kr) 

Skjøtselsavtale  67,6  Kostnad påløper 

dersom avtale utgår 

Mosaikk Rydding hvert 6. 

år 

34 2 000,- 11 333,- 

Skogdekket     

Tynning skog 

hvert 10. år 

  16 750,- 1 200,- 

TOTALT    12 533 
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11.9 Kvernevikskogen 

 

 
 

Beskrivelse: 

Kvernevikskogen er et friområde ved Hålandsvatnet. Det består for det meste av skogdekket 

mark med barskog i nord og løvskog i sør. Deler av skogen er edelløvskog med svært rike 

kantsoner. Det er registrert en sjelden lavart i og omkring skogen. Skogen har fått lokal verdi 

for biologisk mangfold da den kun delvis oppfyller kriteriene til naturtypen. Det finnes også 

noen engarealer her. Disse skjøttes ved slått. Skogen bør tynnes ved behov. Det kan vurderes 

ev. treslagskifte ved å fjerne gran og lerk. Kantklipp langs turveien bør intensiveres. Det er et 

mål å holde det skogdekte arealet tilgjengelig/åpent slik at det kan brukes til rekreasjon. Det 

må i skjøtselplanen for området foretas en mer nøyaktig registrering og vurdering av 

skjøtselstiltak. 

 

Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

 

NIS:  

Skog (fjerning av farlige trær, kantsone) 84,8 daa 

+ turveier, avfall, ugras 
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Ekstern:  

Skjøtselsavtale (beite og slått)* 20,4 daa 

*den tidligere eieren har rett til å drive jordbruksarealene inntil kommunen tar de i bruk 

 

Kostnader første år (restaurering): 

Skogdekket Tiltak Areal (daa) 

/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad (kr) 

Tynning  52,3 750,- 39 225,- 

TOTALT    39 225,- 

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal 

(daa)/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad pr år 

(kr) 

Skjøtselsavtale  20,4  Kostnad påløper 

dersom avtale utgår 

Skogdekket     

Tynning skog 

hvert 10. år 

 52,3 750,- 3 922,- 

TOTALT    3922,- 
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11.10 Lindøy 

 

 
 

Beskrivelse: 

Lindøy er ei kommunalt eid byøy med blant annet Lindøy skole. Øya ble brukt som 

oppdragelsesanstalt fra 1888 til 1995. Fra 1995 har skolen på øya vært en ren 

barnevernsinstitusjon. Lindøy består i dag av en blanding av skog, åpne enger, noe 

gjengroende kystlynghei og en dam. Det finnes flere gamle, flotte trær på øya samt rester av 

en gammel frukthage. Turmulighetene er gode på øya med turvei, gapahuk, grillanlegg, 

aktivitetsflater og bryggeanlegg. 

 

Skogen på øya er delvis tilplantet og den har ved spredning blitt tettere med årene. Det er 

igangsatt skjøtselstiltak som beiting (sau og høylandsfe), slått og tynning av skogen. Ryfylke 
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friluftsråd har oppsyn med og drift av store deler av øya i samarbeid med park og vei. Det er 

inngått avtale om ekstra tilskudd til friluftsrådet for å skjøtte øya. Avtalen ga støtte på 

260 000,- i 2007 og deretter 30 000,- de neste seks årene. Avtalen går ut i 2013 og det må 

vurderes forlengelse av denne.  

 

Skogen på øya trenger ytterligere tynning. Mosaikken i nordøst er viktig da dette er rester av 

lynghei og beitemark. Målet er å gjenåpne noen områder og skape en mosaikk av åpne og 

skogkledde arealer. I øst ved frukthagen er det et område med eldre trær med sjeldne 

neverarter. Disse trærne vurderes å ha regional verdi for biologisk mangfold og bør bevares. 

Dammen er en gammel gårdsdam som har vært vannreservoar for gårdsdriften. Vegetasjonen 

domineres av stor nøkkerose. Dammen har regional verdi fordi den er en viktig leveplass for 

flere arter og den har en viktig funksjon for mange arter knyttet til landskapet omkring. Det er 

et mål å ivareta en mangfoldig natur på øya og å bevare Lindøy som er friluftsmål og 

undervisningsområde. 

 

Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

Ekstern:  

Skjøtselsavtaler (beite, slått) 230,0 daa  

 

Kostnader første år (restaurering): 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa) 

/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad (kr) 

Rydding  50 2 000,-/3200,- 100 000,-/160 000,- 

Dam Rydding/ 

gjenåpning 

  75 000,- 

TOTALT    175 000,-/235 000,- 

+ vinterfôr, båttransport av beitedyr, m.m. 

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa) 

/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad (kr) 

Dam Rydding/ 

Gjenåpning 

hvert 10. år 

  7 500,- 

TOTALT    7 500,- 

+ vinterfôr, årlige tilskudd i hht. avtale, m.m. 
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11.11 Litle Stokkavatnet sør: 

 

 
 

Beskrivelse: 

Litle Stokkavatn er et svært viktig område for biologisk mangfold. Store deler av arealet er 

regulert til naturvernområde, friområde og bevaring. Området inneholder en del skog, 

naturtypen hagemark (avmerket som mosaikk), åpne engarealer og våtmark. I den søndre 

bukten av vannet finnes det en takrørsone som er viktig for fugl. Takrørsonen bør ikke gro 

helt over, og dersom denne utvider seg betydelig, bør det vurderes å lage noen åpne gater i 

denne for å ivareta mosaikken i takrørsonen. Kommunen må i så tilfelle kontakte grunneieren 

for deler av området slik at tiltak kan planlegges.  

 

Mosaikkområdet skjøttes ved beite gjennom privat skjøtselsavtale. Det er forholdsvis åpent og 

trenger ikke skjøttes mer enn beitingen som foregår, med unntak av tynning etter et par år. 

Området er svært viktig for biologisk mangfold fordi det er hagemark og inneholder den 

regionalt sjeldne arten myrstjerneblom. De åpne engarealene bør fortsatt bli slått i påvente av 

plan for området og det skogdekte området i midten bør tynnes hvert 10. år. Dette området er 

lokalt viktig fordi det har store gamle trær som er verneverdige. Skjøtselen skal tilpasses slik 

at disse kan få en høyest mulig levealder. Engen mellom de to skogene må holdes åpen. Per i 

dag skjer dette ved skjøtselsavtale om hestebeite. Skogsområdet som grenser til våtmarken er 

tett og delvis fuktig. Det bør vurderes å la dette utvikle seg naturlig. Langs turveien i øst er det 

åpent og det trengs kun kantklipping. Eventuelt kan det vurderes å gjenetablere en del av 

kantsonen mot vannet. Parkslirekne (merket med stjerne) bør forsøkes fjernet. 



Overordnet plan for skjøtsel av kommunale naturområder/friområder 2011  68 

 

Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

 

NIS:  

Skog (fjerning av farlige trær, kantsone) 26,5 daa 

Våtmark 4,8 daa 

+ turveier, rydding av avfall, m.m. 

 

 

Ekstern:  

Skjøtselsavtaler (slått, beite) 129,0 daa 

 

Kostnader første år (restaurering): 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa) 

/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad (kr) 

Våtmark Rydding 15,6 ? ? 

Fremmede 

arter 

Fjerne 

fremmede arter 

  Må 

kostnadsberegnes 

Skogdekket     

Tynning  33,6 750,- 25 200,- 

TOTALT    25 200,- 

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal 

(daa)/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad pr år 

(kr) 

Skjøtselsavtale  129,0  Kostnad påløper 

dersom avtale utgår 

Våtmark Rydding hvert 4. 

år 

15,6 ? ? 

Fremmede 

arter 

Fjerne 

fremmede arter 

  Må 

kostnadsberegnes  

Skogdekket     

Tynning skog 

hvert 10. år 

  33,6 750,- 2 520,- 

TOTALT    2 520,- 
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11.12 Mjughaug 

 

 
 

Beskrivelse: 

Mjughaug er et område i Kvernevik som består av en skogdekket topp, Mjug, og engarealer i 

nord. Arkeologer mener å ha funnet en gravrøys på toppen av Mjug som de mener kommer av 

en steinalderboplass. Stien som fører fra hovedveien i sør og opp til Mjug er gjengrodd og må 

åpnes igjen. Det bør vurderes å gjøre de andre stiene i skogen mer markerte. Toppen av Mjug 

er et utsiktspunkt og de høyeste bartrærne i retning Hafrsfjord bru og vest bør fjernes. De to 

markerte mosaikkområdene burde også åpnes opp for utsiktens skyld. Engene i nord bør 

fortsatt slås og noe bør skjøttes som plen da det er satt opp fotballmål og arealet kan brukes til 

aktiviteter. 
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Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

 

NIS:  

Klipping av plen 9,2 daa 

Skog (fjerning av farlige trær, kantsone) 18,2 daa 

+ turveier, avfall, ugras, m.m. 

 

Ekstern:  

Slått  15,0 daa 

 

Kostnader første år (restaurering): 

Skogdekket Tiltak Areal (daa) 

/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad (kr) 

Utsikts- 

korridorer 

Hogst av skog 4,4 750,- 3 300,- 

Tynning  10,7 750,- 8 025,- 

TOTALT    11 325,- 

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal 

(daa)/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad pr år 

(kr) 

Plen Klipping – 

Inngår i avtale 

med NIS 

   

Utsikts- 

korridorer 

Rydding hvert 5. 

år 

4,4 2000,- 1760,- 

Skogdekket     

Tynning skog 

hvert 10. år 

  10,7 750,- 802,5,- 

TOTALT    2562,- 
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11.13 Roaldsøy 

 

 
 

Beskrivelse: 

Roaldsøy er koblet til Stavanger sentrum ved bru. I nordøst er det et friområde bestående av 

tidligere lynghei, svaberg og gressareal i bukten. Området er sterkt gjengroingstruet og det 

fantes tidligere noen sjeldne arter her som nå har gått ut. Nord i området vokser imidlertid 

grisnestarr som er svært sjeldent i kommunen. Området har lokal verdi for biologisk 

mangfold. 

 

Det trengs hogst av trær og busker, samt foryngelse av lyngen for å ta vare på lyngheia. 

Gjengroingen har imidlertid kommet så langt at dette kan være vanskelig å få til. Området bør 

skjøttes ved beiting eller maskinelt (noe som ville gi høyere utgifter). Beiting er å foretrekke 

da det er vanskelig tilkomst for større maskiner. Området vest for gresset bør ikke beites da 

det er et flott utkikkspunkt og bør være lett tilgjengelig. Grasarealene må slås. Anleggskortet 

må oppdateres. 
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Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

NIS:  

Skog (fjerning av farlige trær, kantsone)* 32,7 daa 

Grasbakke 2,3 daa 

+turvei, rydding av avfall 

*Her inngår det hele området, unntatt plen 

 

Kostnader første år (restaurering): 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa) 

/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad (kr) 

Mosaikk og 

åpne områder 

Lyngsviing/  

-slått 

12 2 000,- 24 000,- 

Beite* Inngjerding 320,0 200,- 64 000,- 

Beite Krattrydding  24,4 3200,- 78 080,- 

Beite Gjerdeklyvere 

(3 stk) 

  3 000,- 

Vann Vanntilgang for 

beitedyr 

  ? 

mosaikk Tynning av 

mosaikk 

8,3 2000,- 16 600,- 

TOTALT    185 680,- 

+ uforutsette kostnader 

* Hvis en ikke får til beiteavtaler faller gjerdekostnaden bort. 

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa) 

/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad (kr) 

Slått Slått – Inngår i 

avtale med NIS 

   

Beite Inngår 

skjøtselsavtale 

  Ingen årlige 

kostnader ved 

skjøtselsavtale 

Slått 

(alternativ til 

beite) 

Slått med 

Ljå/tohjuls 

slåmaskin + 

rydding med 

ryddesag 

24,4 2 500,- 61 000*,- 

Tynning 

mosaikk hvert 

6. år 

 8,3 2000,- 16 600,- 

TOTALT    16 600,- / 77 600,- 

+ uforutsette kostnader 

* Hvis en ikke får til beiteavtale påløper denne kostnaden per år 
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11.14 Store Stokkavatnet nordvest 

Beskrivelse: 

Store Stokkavatn er det største og et av de mest brukte turområdene i Stavanger. I nordvest er 

det skogsområder og et mosaikkområde som er et gammelt gartneriområde. Det trengs 

tynning i skogen hvor store mengder unge trær har spredt seg og dekker skogbunnen. Tynning 

må skje på en måte som fører til foryngelse av skogen og et treslagsskifte bør vurderes. Det 

lille skogsområdet i søndre del av området er lokalt viktig fordi det har mange småbiotoper 

som bjørkelunder. Mosaikkområdet bør vurderes i en egen plan og det bør vurderes stedvis 

tynning langs stien og ut på vannsiden (eget prosjekt – ”frisikt”). Helt i nord finnes det en 

rensepark som er lokalt viktig fordi det er en mulig biotop for insekter, amfibier, fugler og 

annet småvilt. Renseparken driftes av vann og avløp. Parkslirekne (merket med stjerne) bør 

forsøkes fjernet. Det må i skjøtselplanen for området foretas en mer nøyaktig registrering og 

vurdering av skjøtselstiltak. 

 

Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

NIS:  

Skog (fjerning av farlige trær, kantsone) 129 daa 

+ turveier, avfall 
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Kostnader første år (restaurering): 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa) 

/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad (kr) 

Fremmede 

arter 

Fjerne 

fremmede arter 

  Må 

kostnadsberegnes 

Skogdekket     

Tynning (deler 

av skogen) 

 100 750,- 75 000,- 

TOTALT    75 000,- 

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal 

(daa)/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad pr år 

(kr) 

Fremmede 

arter 

Fjerne 

fremmede arter 

  Må 

kostnadsberegnes 

Skogdekket     

Tynning skog 

hvert 10. år 

  129 750,- 9675,- 

TOTALT    9 675,- 
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11.15 Store Stokkavatnet vest 

 
 

Beskrivelse: 

Store Stokkavatnet vest består av skogsområder og små arealer med grasmark, blant annet 

speidermarka. Skogsområdene må tynnes ut og treslagskifte på deler av arealet vurderes. Kan 

hende at dette kan skje ved naturlig foryngelse når skogen tynnes. Det er inngått privat avtale 

om tynning/uthogging av buskfuru mot Friheim. Her ser en stor tilvekst av kristtorn. 

 

Det er ønskelig med flersjiktet skog og det er viktig å ta vare på sammenhengende 

skogsområder her, da dette er et viktig leveområde for rådyr. Det er en sump ved renseparken 

v/Trafostasjonen som må skjøttes. Vann og avløp utfører dette. Dammen er regionalt viktig. 

Det ble tidligere registrert liten salamander her og det bør undersøkes om denne finnes her 

fortsatt. 

 

Inn mot Friheim finnes det også ei lita myr som er lokalt viktig for biologisk mangfold. 

Tidligere ble det funnet liten salamander her. Det må undersøkes om denne finnes her fortsatt 

og eventuelle tiltak vurderes. Tiltak her vil heve restaurerings- og skjøtselskostnadene. 

 

Området langs turveien vurderes i prosjekt frisikt. Parkslirekne (merket med stjerne) bør 

forsøkes fjernet. Anleggskortet må oppdateres. 
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Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

NIS:  

Skog (fjerning av farlige trær, kantsone) 265,5 daa 

+ turveier, vedlikehold av utstyr, m.m. 

 

Kostnader første år (restaurering): 

Skogdekket Tiltak Areal (daa) 

/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad (kr) 

Fremmede 

arter 

Fjerne 

fremmede arter 

  Må 

kostnadsberegnes 

Tynning  256,3 750,- 192 225,- 

TOTALT    192 225,- 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal 

(daa)/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad pr år 

(kr) 

Fremmede 

arter 

Fjerne 

fremmede arter 

  Må 

kostnadsberegnes 

Plen Klipping – 

Inngår i avtale 

med NIS 

   

Skogdekket     

Tynning skog 

hvert 10. år 

  256,3 750,- 19 222,- 

TOTALT    19 222,- 
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11.16 Store Stokkavatnet øst 

 
 

Beskrivelse: 

Store Stokkavatnet øst består for det meste av åpne enger med innslag av skog og mosaikk. 

Mosaikkområdet i sør har en stor klynge med grantrær sentralt som bør fjernes. Skogen på 

Litleholmen er åpen og fin og skjøtsel er igangsatt gjennom privat beiteavtale. Det er også 

inngått privat beiteavtale for å skjøtte andre arealer ved Molaug. Noe av arealet her holdes 

også åpent ved slått i påvente av plan for opparbeidelse av området. Det må vurderes 

skjøtselstiltak som vegetasjonsrydding og slått på flere arealer her (ikke tatt med i 

kostnadsberegningen). Området langs turveien er åpent, men trenger slått årlig. 

Våtmarksområdet i sør bør komme under en egen skjøtselsplan da dette er et svært viktig 

område for biologisk mangfold. Beiteområdene i nord er regionalt viktige da det er påvist 

yngling og hekking av ulike fugler. Det må i skjøtselplanene for området foretas mer 

nøyaktige registreringer og vurderinger av skjøtselstiltak. Kostnader vil da trolig endres. 

 



Overordnet plan for skjøtsel av kommunale naturområder/friområder 2011  78 

 

Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

 

NIS:  

Slått grasbakker 39,4 daa 

Klipping plen 1,0 daa 

Skog (fjerning av farlige trær, kantsone)* 118,6 daa 

+ turveier, vedlikehold utstyr, m.m. 

*det er ikke så mye skog i realiteten, anleggskort må tilpasses 

 

Ekstern:  

Skjøtselsavtaler (slått og beite) 74,5 daa (4,5 + 70) 

Slått  88,2 daa (17,2 + 71) 

 

Kostnader første år (restaurering): 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa) 

/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad (kr) 

Skogdekket     

Tynning  62,7 750,- 47 025,- 

TOTALT    47 025,- 

 

Årlig kostnad: 

Åpne områder Tiltak Areal 

(daa)/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad pr år 

(kr) 

Slått Inngår i ekstern 

bestilling 

   

Skjøtselsavtaler    Kostnad påløper 

dersom avtale 

utgår 

Skogdekket     

Tynning skog 

hvert 10. år 

  62,7 750,- 4 702,- 

TOTALT    4 702,- 
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11.17 Storhaug 
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Beskrivelse: 

Søndre del av Storhaug har et variert landskap langs sjøen hvor store deler av det kommunale 

friområdet ligger langs turveien. Området strekker seg fra det gamle friluftsbadet i Strømvik 

til småbåthavnen i Breivik. Ellers består friområdet av enger, plen og skog. Skogsarealene må 

tynnes og kantslått langs turveiene må intensiveres. Skogen i sør er rik edelløvskog og er 

lokalt viktig for biologisk mangfold. Områdene ved turveiene må ryddes for bringebær, 

geitrams og roser. Området er utsatt for spredning av hageplanter fra private områder som må 

fjernes før de spres ytterligere. Engene må slås en gang per år (evt. to) for å vedlikeholdes, 

mens plenene trenger klipping. Parkslirekne (merket med stjerne) bør forsøkes fjernet. Arealet 

må sees i sammenheng med kommende plan for Emmaus. Det må i skjøtselplanene for 

området foretas mer nøyaktige registreringer og vurderinger av skjøtselstiltak. 

 

Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

NIS:  

Skog 208,3 daa 

Slått grasbakker 27,3 daa 

Klipping plen 1,6 daa 

Enkelttrær 43 Stk 

Buskfelt 375 m² 

+ turveier, badeplasser, lekeplasser, fotballbaner, drift parkutstyr, rydding av avfall mm. 

 

Ekstern:  

Slått ekstern bestilling 16,2 daa (14,4 + 1,8) 

 

Kostnader første år (restaurering): 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa) 

/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad (kr) 

Fremmede 

arter 

Fjerne 

fremmede arter 

  Må 

kostnadsberegnes 

Skogdekket     

Tynning  170,4 750,- 127 800,- 

TOTALT    127 800,- 

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal 

(daa)/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad pr år 

(kr) 

Slått Slått – Inngår i 

avtale med NIS 

   

Plen Klipping – 

Inngår i avtale 

med NIS 

   

Slått Inngår i ekstern 

bestilling 

   

Fremmede 

arter 

Fjerne 

fremmede arter 

  Må 

kostnadsberegnes 

Skogdekket     

Tynning skog 

hvert 10. år 

  170,4 750,- 12 780,- 

TOTALT    12 780,- 
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11.18 Tastaveden 

 

 
 

 

Beskrivelse: 

Tastaveden er et friområde på Tasta som består av skogsarealer, åpne enger og rester av 

myr/kystlynghei. Området ble tilplantet på 1930 og 40-tallet og ble da kledd med barskog. 

Kystlynghei og myr er under gjengroing og det trengs restaurering og skjøtsel. Skogsarealene 

må tynnes ut der det er buskfuru, men noe bør bevares, bl.a. for barnelek. Det bør også 

arbeides mot et treslagsskifte til naturlige arter for stedet. Engarealene må slås hvert år og ung 

bjørk/bringebær fjernes. Det bør ryddes utsiktskorridorer fra utsiktspunktet (merket med 

stjerne) i både østlig- og vestlig retning, samt noen siktlinjer i skogen ellers. Anleggskortet må 

oppdateres. 

 

 



Overordnet plan for skjøtsel av kommunale naturområder/friområder 2011  82 

 

Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

NIS:  

Slått 8,3 daa 

Skog (fjerning av farlige trær, kantsone) 135,4 daa 

+ turveier, vedlikehold utstyr, avfall, m.m. 

 

Kostnader første år (restaurering): 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa) 

/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad (kr) 

Lynghei i sør Fjerning av 

buskfuru, bjørk 

7,9 3 200,- 25 280,- 

Lyngsviing/  

-slått 

 7,9 2 000,- 15 800,- 

Eng sørøst Rydding kratt / 

oppslag trær 

8,3 3200,- 26 560,- 

Utsikts- 

korridorer 

Hogst av skog 8,1 750,- 6 075,- 

Skogdekket     

Tynning  70 750,- 52 500,- 

På lang sikt     

Treslagsskifte 

- buskfuruskog 

Hogst + planting 30,2 2 350,- 70 970,- 

TOTALT    197 185,- 

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal 

(daa)/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad pr år 

(kr) 

Slått Slått – Inngår i 

avtale med NIS 

   

Lynghei Rydding hvert 4. 

år 

7,9 3 200,- 6 320,- 

Lynghei Sviing/slått ca 

hvert 12. år 

7,9 2 000,- 1 316,- 

Utsikts- 

korridorer 

Rydding – 

Inngår i avtale 

med NIS 

   

Skogdekket     

Tynning skog 

hvert 10. år 

 70 750,- 5 250,- 

TOTALT    12 886,- 
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11.19 Ulsberget 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse: 

Ulsberget er et skogdekket område med fine turveier gjennom. I forhistorisk tid ble området 

brukt som tilfluktssted og det er funnet rester etter en bygdeborg. Området ved siden av 

turveien sørover er litt tett, da spesielt i ett område mot sør som er dekket av unge lønnetrær. 

Her bør det tynnes. Ellers er skogen åpen og fin. Eikeskogen i sørøst er lokalt viktig da det er 

en fåtallig naturtype i kommunen, og det er derfor viktig å sørge for foryngelse av dette 

området. Det må i skjøtselplanen for området foretas en mer nøyaktig registrering og 

vurdering av skjøtselstiltak. 

 

Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

NIS:  

Skog (fjerning av farlige trær, kantsone) 78,0 daa 

+ turveier, ugress, avfall m.m. 
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Kostnader første år (restaurering): 

Skogdekket  Tiltak Areal (daa) 

/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad (kr) 

Tynning (deler 

av skogen) 

 40 750,- 30 000,- 

Fremmede 

arter 

Fjerne uønskede 

arter som platan 

-lønn 

  Må 

kostnadsberegnes 

TOTALT    30 000,- 

 

Årlig kostnad: 

Skogdekket Tiltak Areal 

(daa)/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad pr år 

(kr) 

Tynning skog 

hvert 10. år 

 78,0 750,- 5 850,- 

TOTALT    5 850,- 
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11.20 Vannassen 

 

 
 

Beskrivelse: 

Vannassen er navnet på vannet og friområdet rundt. Det består for det meste av skog med 

noen åpne marker brukt til blant annet idrett og barnelek. Vannassen var opprinnelig et lite 

tjern omgitt av myr og lynghei. Området ble demmet opp og gravd ut for å bli brukt som 

vannverk, men det ble lagt ned i 1919. Litle Vannassen i nordvest ble restaurert for noen år 

tilbake og må vurderes hvert tiende år på grunn av gjengroingsfare. Tjernet fremstår som 

åpent per 2011. Tjernet er regionalt viktig for biologisk mangfold da det er en potensiell 

yngleplass for liten salamander. I sør var det tidligere et beiteområde som har blitt overgrodd 

på grunn av opphørt beite. Det kan vurderes å åpne opp en bekk eller tidligere anlagte 

dreneringsgrøfter her for å drenere vann ut av området og gjøre det mer tilgjengelig for 

brukere. I dag er området et lite tilgjengelig friområde og brukes mye til dumping av 

hageavfall. Dette fører til enda mer gjengroing og tetting av grøfter. Det er ønskelig å 

gjenåpne dette området igjen til en mosaikk. De åpne områdene må slås en til to ganger per år 

og områdene med plen må klippes oftere. Mosaikken i vest må ryddes og noe av arealet her 
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bør slås årlig. Det må i skjøtselplanen for området foretas en mer nøyaktig registrering og 

vurdering av skjøtselstiltak. 

 

Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

NIS:  

Skog (fjerning av farlige trær, kantsone) 136,3 daa 

Grasbakke 7,4 daa 

Plen 3,5 daa 

+ turveier, avfall, ugras m.m. 

 

Kostnader første år (restaurering): 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa) 

/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad (kr) 

Mosaikk Krattrydding 20,8 3 200,- 66 560,- 

Mosaikk Drenerings- 

kanaler 

  Må 

kostnadsberegnes 

Skogdekket     

Tynning  115,6 750,- 86 700,- 

TOTALT    153 260,- 

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal 

(daa)/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad pr år 

(kr) 

Plen Klipping – 

Inngår i avtale 

med NIS 

   

Slått Slått – Inngår i 

avtale med NIS 

   

Mosaikk Tynning hvert 5. 

år 

20,8 3200,- 13 312,- 

Skogdekket     

Tynning skog 

hvert 10. år 

 115,6 750,- 8 670,- 

TOTALT    21 982,- 
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11.21 Vardeneset 

 

 
 

Beskrivelse: 

Vardeneset er et friområde ved kysten på Tasta. Det består for det meste av buskfuruskog og 

noen åpnere områder med delvis buskfuru, einer, geitrams og andre uønskede arter. Det finnes 

blant annet mye mispel i den østlige delen. Det bør gjennomføres en gradvis fjerning av 

buskfuru og eventuelt et treslagskifte for at området skal få et mer naturlig preg. Det er et mål 

at området i framtida skal ha et åpnere preg mellom turveien og sjøen. Området i øst som er 

dominert av bjørk og rogn og kan brukes som et referansepunkt for resten av friområdet. 

Området er fullt av trær som er ulovlig hogget og disse må fjernes. Det er flere små dammer 

ved fyret som har regional verdi da det tidligere har vært forekomster av liten salamander her. 

Disse må bevares. De er svært utsatt for gjengroing og trenger opprensking. Status for liten 

salamander må kartlegges. Det må i skjøtselplanen for området foretas en mer nøyaktig 

registrering og vurdering av skjøtselstiltak. 

 

 

Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

NIS:  

Skog* (fjerning av farlige trær, kantsone) 57,2 daa 

+ turveier, avfall, ugras 

*omfatter også areal med åpen fastmark, det er i realiteten kun ca. 36 daa skog 
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Kostnader første år (restaurering): 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa) 

/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad (kr) 

Rydding  5,3 2000,- 10 600,- 

Mosaikk Krattrydding/ 

trefelling 

34 3 200,- 108 800,- 

TOTALT    119 400,- 

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal 

(daa)/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad pr år 

(kr) 

Mosaikk Rydding hvert 4. 

år 

34 3200,- 27 200,- 

Åpne områder Slått /rydding 

hvert 4. år 

5,3 2000,- 2650,- 

skogdekket     

Tynning skog 

hvert 10. år 

 1,6 750,- 120,- 

TOTALT    29 970,- 
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11.22 Vassøy 

 

 
 

Beskrivelse: 

Vassøy er ei byøy som har ferjeforbindelse til fastlandet. Øya har aldri vært stor på jordbruk, 

men ble tidligere noe brukt til husdyrhold. Det er tatt med to kommunale friområder i planen. 

Det nordre området har torvmyr og ei kystmyr. Torvmyrå er svært viktig for biologisk 

mangfold.  

 

Kart 1 

Torvmyrå er et fisketomt myrtjern (kunstig oppdemmet) med mye vannplanter og det har en 

viktig funksjon for lokal fauna. Det er viktig å bevare tjernet og kantsonen med skog fordi 

slike naturtyper blir mer og mer sjeldne i regionen. Tjernet er gjengroingspreget og deler av 

det ble åpnet sist gang i 1997. Tjernet er per 2011 nesten helt gjengrodd og det er planlagt å 

åpne det opp igjen for å bevare et åpent vannspeil og forhindre at naturtypen forsvinner 

(høsten 2011). Utføringen blir dessverre komplisert i forhold til tilgjengelighet til området. 

Myren ligger innen et veldig kupert terreng med skog og lynghei hvor det ikke er mulig å 

kjøre inn med tunge maskiner. Den eneste veien inn i området fra kommunal eiendom er 

trolig for smal for maskiner. Det må derfor sannsynligvis inngås en avtale med private 

grunneiere omkring myra for tilrettelegging av midlertidig tilkomst. Det må også finnes en 

plass hvor den utgravde biomassen kan lagres uten fare at den renner tilbake i tjernet. Ellers 

må det beregnes tilleggskostnader for transport og deponering av massene. 

 



Overordnet plan for skjøtsel av kommunale naturområder/friområder 2011  90 

 

Kystmyra er regionalt viktig på grunn av en chara-alge som ble funnet der. Algen er ikke 

identifisert ennå, og det er mulig at den kan gjøre området nasjonalt viktig. Myra er truet av 

gjengroing, noe som vil bli forverret ved uttørking. Området må ryddes jevnlig for å forhindre 

tap av viktige arter. Det åpne området mot sjøen er lynghei og trenger rydding og ev. 

lyngsviing.  

 

Kart 2 

Området merket som mosaikk og åpent er tidligere kystlynghei under gjengroing. Det åpne 

området bør ryddes og svis, mens mosaikkarealet tynnes hvert tiende år. Gressarealer bør slås. 

Området her bør undersøkes nærmere ved produksjon av skjøtselsplan. Dette kan endre tiltak 

og kostnader. 

 

Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

NIS:  

Klipping av plen 1,7 daa 

Våtmark/innsjø/bekker 7,6 daa 

Skog (fjerning av farlige trær, kantsone) 215,2 daa 

+ turveier, avfall, m.m. 

 

Kostnader første år (restaurering): 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal (daa) 

/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad (kr) 

tjern Rydding/gjenåpning   250 000 

Våtmark Rydding 

 

22,1 2 000,- 44 200,- 

Lynghei Rydding 53,2 3 200,- 170 240,- 

Lyngsviing/  

-slått 

 53,2 2 000,- 

 

106 400,- 

 

Skogdekket     

Mosaikk Tynning 140 2000,- * 280 000,- 

TOTALT    850 840,- 

*høyere pris for tynning p.g.a. vanskelig terreng 

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal 

(daa)/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad pr år 

(kr) 

Plen Inngår i avtalen 

med NIS 

   

Våtmark Rydding hvert 

4. år 

22,1 2 000,- 11 050,- 

tjern Rydding / 

gjenåpning hvert 

10. år 

  25 000 

Lynghei Sviing/slått ca 

hvert 12. år 

53,2 2 000,- 8 866,- 

Skogdekket     

Mosaikk Tynning hvert 

10. år 

140 2000,- 28 000,- 

TOTALT    72 916,- 
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11.23 Vaulen 

 

 
 

Beskrivelse: 

Vaulen er et badeområde på Hinna som har blitt mye brukt i badesesongen siden 1938. Det er 

stier og turveier gjennom skogfeltene og store plener mellom disse som ligger langs 

strandberget. Strandberget er lokalt viktig da det har interessant flora og grenser til 

undervannseng. Skogsområdene er blandingsskoger hvor det er mest løvtrær som bjørk og 

rogn med innslag av furu. De bør tynnes om noen år. På holmen i nord er det en del buskfuru 

og i den søndre skogen er det et bringebærfelt ved utkikkspunktet mot sjøen som bør fjernes. 

Målet er å opprettholde dagens standard i området slik at det fortsatt vil være et mye brukt 

badeområde i framtida. 
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Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

NIS:  

Skog (fjerning av farlige trær, kantsone) 112,7 daa 

Svaberg og strandbelte 5,5 daa 

Plen 24,6 daa 

Grasbakke 4,1 daa 

+ turveier, badeareal, toalett, busker, roser, m.m. 

 

Kostnader første år (restaurering): 

Skogdekket Tiltak Areal (daa) 

/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad (kr) 

Deler av 

skogen 

Tynning 24,8 750,- 18 600,- 

TOTALT    18 600,- 

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal 

(daa)/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad pr år 

(kr) 

Plen / 

grasbakke 

Klipping – 

Inngår i avtale 

med NIS 

   

Skogdekket     

Tynning skog 

hvert 10. år 

 72 750,- 5400,- 

TOTALT    5 400,- 
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11.24 Vålandsskogen 

 

 

 

 

Beskrivelse: 

Vålandsskogen ligger ved Mosvatnet og området er dominert av skog. Det finnes enkelte 

åpnere partier i øst. På toppen ligger Vålandstårnet. Store deler av skogen er rik edellauvskog, 

dominert av bøk, som er lokalt viktig. Det anbefales å tynne skogen i ytterkanten slik at en får 

naturlig foryngelse av skogen. Feltsjiktet er begrenset. I vest er det en sump som vurderes til 

lokal verdi fordi det er et område med mye spurvefugl. Det har vært mulig funn av 

trompetkantarell her, noe som ville gi området nasjonal verdi, men funnet er usikkert. 

 

Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

NIS:  

Parkskog (fjerning av farlige trær, flersjiktet 

vegetasjonsbilde) 

25,4 daa 

Tregupper 74,3 daa 

Trerekke 16 Stk 

Enkelttrær 35 Stk 
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Plen 9,4 daa 

Grasbakke 11,3 daa 

+ turveier, roser, busker, m.m. 

 

Kostnader første år (restaurering): 

Skogdekket Tiltak Areal (daa) 

/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad (kr) 

Tynning (deler 

av skogen) 

 15 750,- 11 250,- 

TOTALT    11 250,- 

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal 

(daa)/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad pr år 

(kr) 

Slått Slått – Inngår i 

avtale med NIS 

   

Plen Klipping – 

Inngår i avtale 

med NIS 

   

Skogdekket     

Tynning skog 

hvert 10. år 

 115 750,- 8 625,- 

TOTALT    8 625,- 
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 11.25 Store Marøy 

 
Beskrivelse: 

Store Marøy er ei øy på ca. 122 daa som ligger i Gandsfjorden øst for Storhaug. Det har 

tidligere vært gårdsbruk og bosetning på øya. Øya er siden 1960 eid av Stavanger kommune 

og brukes som friområde i dag. 

 

Opphør av tradisjonelt landbruk på øya har ført til gjengroing av store deler av det tidligere 

åpne landskapet. Ryfylke friluftsråd, Naturvernforbundet og Stavanger kommune laget i 1999 

en skjøtselplan som grunnlag for restaurering og videre skjøtsel av Store Marøy. Det er gjort 

flere tiltak som oppfølging av denne planen: Lyngheia i nord og øst er ryddet for kratt og trær, 

det er gjennomført lyngsviing i flere etapper, det er merket en rundløype på øya, steinbrygge 

er restaurert, det er satt opp fortøyningsbolter, dam er gravd ut og restauret, kulturminner etter 

tidligere bebyggelse er delvis restaurert m.m. Naturvernforbundet utfører skjøtsel på dugnad 

(de får tildelt noen stimuleringsmidler årlig) og det er inngått beiteavtale slik at øya blir beitet 

av villsau gjennom hele året. 

 

Store Marøy har i dag stor betydning i undervisningssammenheng, fordi øya er god egnet til å 

vise kulturlandskapets verdier og hva som skjer hvis skjøtselen opphører. Deler av lyngheia 

sør på øya skal derfor bevares som referanseområde og ikke skjøttes. Den tilplantete 
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granskogen kan også bevares som skjul for beitedyr. På det resterende arealet gjenstår det noe 

rydding og det må gjennomføres lyngsviing med ca 12 års mellomrom. Steinbrygga må 

vurderes forbedret (omfang og kostnad er usikker og ikke tatt med i planen). 

 

Eksisterende avtaler (kommunale eiendommer): 

Skjøtselsavtaler (beite med villsau) 122 daa 

 

Kostnader første år (restaurering): 

 

Årlig kostnad: 

Åpne 

områder 

Tiltak Areal 

(daa)/lengde(m) 

Pris pr daa/m Kostnad pr år 

(kr) 

Lynghei Rydding hvert 4. 

år 

80  Tilskudd på ca. 

10 000 – 15 000,- 

Lynghei Sviing/slått ca 

hvert 12. år 

80  Ingen, så lenger det 

utføres på dugnad 

TOTALT    10 000 - 15000 
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12. Totale kostnader 
 

Kostnader til tilrettelegging med turveier, informasjonstiltak, istandsetting av steingjerder og 

uforutsette kostnader vil komme i tillegg. Prisene forutsetter også at dagens skjøtselsavtaler 

fornyes og at det inngås nye beiteavtaler. Der tiltak skal gjøres for eksempel hvert 8. år har 

kostnaden for tiltaket blitt delt på 8 for å få årlig kostnad. Kostnadene er et overslag og vil 

trolig endres ved en mer nøyaktig gjennomgang av planer for og tiltak på de enkelte 

områdene. Kostnader for bekjempelse av fremmede skadelige arter er ikke kostnadsberegnet. 

Omfanget er foreløpig ikke kartlagt, men bekjempelse vil føre til økte årlige 

skjøtselskostnader. 

 

Total kostnad restaurering:  

Beskrivelse 
i kapittel 

Sted Kostnad (kr) 

Områder 2009: 

10.1 Lunde 68 7715 

10.2 Husabøryggen 18 1675 

10.3 Austbø 48 7045 

10.4 Langøy 53 540 

10.5 Bjørnøy Nord 0 

10.6 Litle Marøy 75 000 

10.7 Mlm. Litle Stokkavatn – Myrvegen 480 445 

10.8 Dyrsnes 93 600 

10.9 Resnes 46 400 

10.10 Kvernevik 183 750 

10.11 Sørmarka 903 000 

10.12 Gauselskogen 153 600 

Nye områder 2011: 

11.1 Aubeberget 17 950 

11.2 Austre Åmøy 81 360 

11.3 Boganes 16 725 

11.4 Gauselholmen 0 

11.5 Godesetet 210 000 

11.6 Jernaldergården 14 700 

11.7 Korpsdalen 22 500 

11.8 Krossberg 12 000 

11.9 Kvernevikskogen 39 225 

11.10 Lindøy 235 000 

11.11 Litle Stokkavatn sør 25 200 

11.12 Mjughaug 11 325 

11.13 Roaldsøy 185 680 

11.14 Store Stokkavatnet nordvest 75 000 

11.15 Store Stokkavatnet sørvest 19 225 
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Beskrivelse 
i kapittel 

Sted Kostnad (kr) 

11.16 Store Stokkavatnet øst 47 025 

11.17 Storhaug 127 800 

11.18 Tastaveden 197 185 

11.19 Ulsberget 30 000 

11.20 Vannassen 153 260 

11.21 Vardeneset 119 400 

11.22 Vassøy 850 840 

11.23 Vaulen 18 600 

11.24 Vålandsskogen 11 250 

11.25 Store Marøy 0 

TOTAL KOSTNAD (kr) 5 867 020 

 

Total kostnad årlig skjøtsel:  

Beskrivelse 
i kapittel 

Sted Kostnad (kr) Kostnad hvis en 

ikke får til 

beiteavtale 

Områder 2009: 

10.1 Lunde 221 995   

10.2 Husabøryggen 7 598 37 848 

10.3 Austbø 23 665 58 865 

10.4 Langøy 64 313   

10.5 Bjørnøy Nord 8 400   

10.6 Litle Marøy 31 666   

10.7 

Mlm. Litle Stokkavatn – 

Myrvegen 
37 006 

  

10.8 Dyrsnes 12 340   

10.9 Resnes 8 166   

10.10 Kvernevik 97 906   

10.11 Sørmarka 101 170   

10.12 Gauselskogen 20 000   

Nye områder 2011: 

11.1 Aubeberget 975   

11.2 Austre Åmøy 2 175   

11.3 Boganes 1 673   

11.4 Gauselholmen 0   

11.5 Godesetet 21 000   

11.6 Jernaldergården 1 470   

11.7 Korpsdalen 2 250   

11.8 Krossberg 12 533   
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Beskrivelse 
i kapittel 

Sted Kostnad (kr) Kostnad hvis en 

ikke får til 

beiteavtale 

11.9 Kvernevikskogen 3 922   

11.10 Lindøy 7 500   

11.11 Litle Stokkavatn sør 2 520   

11.12 Mjughaug 2 562   

11.13 Roaldsøy 16 600 77 600 

11.14 Store Stokkavatnet 

nordvest 

9 675   

11.15 Store Stokkavatnet sørvest 19 222   

11.16 Store Stokkavatnet øst 4 702   

11.17 Storhaug 12 780   

11.18 Tastaveden 12 886   

11.19 Ulsberget 5 850   

11.20 Vannassen 21 982   

11.21 Vardeneset 29 970   

11.22 Vassøy 72 916   

11.23 Vaulen 5 400   

11.24 Vålandsskogen 8 625   

11.25 Store Marøy 15 000   

TOTAL KOSTNAD (kr) 928 413 1 054 863 
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