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Forord
Landskap i Hordaland fylke har tidligere blitt kartlagt i
to omganger. Foreliggende rapport inneholder
oversikt over verdisetting av de kartlagte
landskapsområdene i fylket. Karakterbeskrivelse og
verdisetting av de kartlagte områdene er foretatt på
oppdrag fra Regionalavdelinga, Hordaland
Fylkeskommune.
Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært Plansjef
Marit Rødseth i avdeling for Regional utvikling.
Prosjektansvarlig hos Aurland Naturverkstad har vært
Morten Clemetsen som også har sammenstilt
sluttrapporten. Lars Andre Uttakleiv har utarbeidet
alle kart og tilrettelagt databasene knyttet til
prosjektet. Ingunn Skjerdal har, sammen med det
øvrige teamet, bidratt med vurderinger av
landskapskarakter og verdi for enkeltområder.
Alle foto er ved Aurland Naturverkstad dersom ikke
annet er oppgitt i billedteksten.

Aurland, 01.08.2011

Morten Clemetsen
Prosjektansvarlig
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn
På 1990-tallet utviklet NIJOS (Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, nå Institutt for skog og
landskap) et Nasjonalt referansesystem for landskap. Referansesystemet er bygd opp på metodikk
basert på romlig landskapskartlegging, og er tilpasset tre skalanivå; 1) nasjonale landskapsregioner,
2) underregioner og 3) landskapsområder.
Nivå 3 tar utgangspunkt i kartlegging i målestokk 1:50000. Denne målestokken er velegnet som
grunnlag for å synliggjøre landskapets innhold, variasjon på lokalt nivå. Det vil si
landskapsbeskrivelser knyttet til landskapsområder i en skala som er gjengjennelig og
meningsbærende for befolkningen i området. Den kunnskapen som blir tilgjengelig gjennom
landskapskartleggingen vil dermed være et nyttig og relevant grunnlag for lokal og kommunal
planlegging, og ikke minst for strategisk arealplanlegging på regionalt nivå.
Hordaland fylke så tidlig potensialet i en regional landskapskartlegging etter metodikk knyttet til
nasjonalt referansesystem for landskap, blant annet til å samordne landskapsvurderinger ved
utbygging i strandsonen og forvaltning av jordbrukslandskap og utmark i rask endring. Det første
kartleggingsprosjektet ble gjennomført i 2004 av NIJOS, og omfattet beskrivelse av 18 landskapstyper
fordelt på 272 landskapsområder langs kyst og fjord i fylket (Puschmann 2004). Senere i 2009, ble
kartleggingen videreført for resten av fylket (unntatt større verneområder) av Aurland Naturverkstad
AS (Uttakleiv 2009). Her ble ytterligere 26 landskapstyper beskrevet, fordelt på 710
landskapsområder.
Dermed hadde man som første fylke i landet et gjennomgående kunnskapsmateriale om landskapet,
kartlagt i målestokk 1:50000. Utfordringen var nå å gjøre denne kunnskapen tilgjengelig og
operasjonalisere den til bruk i kommunal og regional planlegging, forvaltning og
konsekvensvurderinger.
Den foreliggende rapporten tar sikte på å systematisere dominerende karaktertrekk ved hvert enkelt
landskapsområde i fylket, og angi en relativ verdi for områdene, vurdert innenfor hver enkelt
landskapstype. Verdisettingen er basert på representativitet og sjeldenhet i forhold til det samlede
antall områder innenfor landskapstypen i Hordaland fylke. Resultatene fra verdisetting og
systematisering innen landskapstyper vil være svært relevant kunnskap for overordnet og strategisk
planlegging på fylkes- og kommunenivå.

1.2 Mål
1. Sammenstille en kortfattet landskapskaraktervurdering av alle Landskapsområder i fylket,
basert på kunnskap fra tidligere landskapskartlegginger.
2. Verdisette hvert Landskapsområde (LO) med den aktuelle landskapstypen (LT) som referanse
3. Oppsummere og drøfte aktuell bruk av verdisettingen knyttet til hver landskapstype.
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1.3 Gjennomføring
Beskrivelsene av landskapskarakter og verdisettingen av de 982 landskapsområdene bygger på
eksisterende tilgjengelig kunnskap fra tidligere kartleggingsprosjekter (Puschmann 2004, Uttakleiv
2009). Nye feltbefaringer er ikke gjennomført.
Arbeidet er gjennomført i to faser:
Fase 1: Sammenstilling av data fra tidligere kartlegginger. Oppdatering og justering av digital
database.
Fastsette og formulere en kortfattet landskapskarakter for hvert område.
Systematisere fotodokumentasjon for hvert landskapsområde, der dette er tilgjengelig.
Fase 2: Analysere landskapskaraktervurderingene innenfor hver landskapstype
Fastsette verdi for hvert område etter en 5-delt skala.
Utarbeide verdikart med oversikt over alle landskapsområdene knyttet til hver
landskapstype.
Utarbeide rapport med kart som viser verdisatte områder innen hver landskapstype og
kortfattet oversikt og skriftlig kommentar til resultatene for hver landskapstype.

2 Metode
2.1 Nasjonalt referansesystem for landskap (NRL)
Bakgrunn
Metoden bygger på "Visual Management System" (VMS) utviklet av US. Forest Service (1974). I 1983
ble VMS tilpasset norske forhold av professor Magne Bruun ved Institutt for landskapsplanlegging,
NLH , blant annet gjennom Nordisk ministerråds prosjekt ”Natur- og kulturlandskapet i
arealplanleggingen” (1987). Her fokuseres det på landskapets romlige innhold, og på samspillet
mellom de naturgitte og kulturskapte faktorene. Metoden ble utarbeidet for å påvise særpreg og
kvaliteter i landskapet. NIJOS (Norsk institutt for jord og skogkartlegging, nå Norsk institutt for skog
og landskap) videreutviklet og prøvde ut VMS til en metode tilpasset norske forhold. Den norske
metoden kalles romlig landskapskartlegging. Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap)
har, i samarbeid med representanter for landbruk, kultur og miljø i alle fylkene, inndelt Norge i 45
landskapsregioner. Disse regionene er igjen inndelt i 444 underregioner. (Puschmann. 2005)
NRL er i seg selv ikke en metode, men et verktøy for å synliggjøre landskapsvariasjon i Norge.
Inndelingen landskapsregioner, underregioner og landskapsområder i referansesystemet bygger på
metoden ”romlig landskapskartlegging”. Hovedprinsippet i systemet tar utgangspunkt i landskapets
romlige, visuelle innhold og på samspillet mellom naturgitte og kulturskapte faktorer. Kartleggingen
foregår ved at det først skjer en fysisk avgrensning av landskapsområder, og at disse deretter
beskrives med hensyn til de seks landskapskomponentene. Så brukes dette materialet igjen til å
typeinndele landskapsområder (Simensen og Uttakleiv 2011)
I den romlige landskapskartleggingen er det de fysiske, funksjonelle og romlig-visuelle egenskapene i
landskapet som danner rammen for analyseenhetene. I hovedsak er det dermed landskapets
landformer og dominerende geologiske strukturer som legger premissene for avgrensing av
landskapsregioner, underregioner og landskapsområder. På lokalt nivå med landskapsområder blir
det på samme måte, men i en mer detaljert målestokk (1:50 000).

Aurland Naturverkstad

Rapport 07-2011 side 2

Hovedmetodikken knyttet til NRL er utførlig beskrevet i tidligere utredningsrapport for
”Landskapstyper ved kyst og fjord i Hordaland” (Puschmann 2004). I det følgende vil vi gå igjennom
de mer spesifikke vurderingene knyttet til karakterbeskrivelser og verdisetting av
landskapsområdene som er gjennomført i denne rapporten.

2.2 Oppbygging av kartleggingsnivå og skala.
Landskap kjennetegnes ved en rekke lett identifiserbare elementer og innhold. Samtidig
representerer det sammenheng og kontinuitet med gradvis skiftende overgangsformer. Avgrensing
av hensiktsmessige områder med felles karakter kan derfor være vanskelig. I plan- og
forvaltningssammenheng er det en utfordring å kunne håndtere kompleksiteten i landskapet på ulike
skalanivå.
Nasjonalt referansesystem for landskap er utviklet for å kunne identifisere og beskrive områdevise
landskapsvariasjoner etter en inndeling i tre skalanivånivå (jfr figur 1). I forbindelse med kartlegging
og verdisetting av landskap i Hordaland, er det tatt utgangspunkt i de overordnede
landskapsregionene som er representert i fylket (målestokk 1: 250000), og gjennomført kartlegging
og avgrensing av landskapsområder (målestokk 1:50000)

Figur 1. Oversikt over hierarkisk inndeling i kartlegging av landskap på tre skalanivå. Jordbruksregioner utgjør et
fjerde nivå, men er ikke relevant som grunnlag for kartleggingen i Hordaland. Figuren er hentet fra Puschmann
(2005) .

I det følgende er det gitt en omtale av de ulike kartleggingsnivåene. Omtalen er i stor grad hentet fra
Puschmann (2005), og Uttakleiv (2009).

Landskapsregioner (LR)
Norge er inndelt i landskapsregioner med utgangspunkt i de store og samlende karaktertrekkene i
landskapet. Landskapskomponentene landskapets hovedform, landskapets småformer,
vann/vassdrag, vegetasjon, jordbruksmark og bebyggelse/tekniske anlegg blir beskrevet hver for seg.
Deretter beskrives samspillet mellom de ulike landskapskomponentene som til sammen danner
regionens landskapskarakter. På nasjonalt nivå er beskrivelsen av hver komponent overordnet, og
forståelsen av landskapet sterkt forenklet. Landskapsregioner er først og fremst en referanseramme.
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Grensedragningen mellom ulike landskapsregioner er avhengig av hvilke landskapskomponenter som
dominerer. På nasjonalt nivå har landskapets hovedform ofte en avgjørende betydning for den
romlige inndelingen. En landskapsregion kan f.eks bestå av flere separate områder med en felles
landform som gjentas i et repeterende mønster. Grensen mellom to landskapsregioner vil da trekkes
der landformen endrer karakter. Ofte vil grensen følge markante høydedrag, spesielt på Vestlandet
og i Nord-Norge (Puschmann. 2005).
Hordaland er fordelt på 7 landskapsregioner (figur 3) ; 15 Lågfjella i Sør-Norge, 16 Høgfjellet i SørNorge, 17 Breene, 20 Kystbygdene på Vestlandet, 21 Ytre fjordbygder på Vestlandet, 22 Midtre
bygder på Vestlandet og 23 Indre bygder på Vestlandet. Samtlige syv landskapsregioner blir
beskrevet innledningsvis i kapitlene om landskapstyper i den enkelte region.

Underregioner (UR)
En landskapsregion består av flere underregioner. Eksempelvis er LR 15 Lågfjellet i Sør-Norge, fordelt
på 40 UR, fra Rogaland i sør til Nord-Trøndelag i nord, hvorav 6 ligger i Hordaland. Avgrensingen
følger samme prinsipp som for landskapsregioner, men avgresningsmålestokken er endret.
Inndelingen i landskapsregioner skjer oftest på grunnlag av en repeterende landform. Dersom
landformen i et område tilføres et nytt element, eller på annen måte avviker fra resten av
landskapsregionen, kan en underregion skilles ut. Der f. eks høydedrag skiller områder med ulik
karakter vil grensen mellom underregioner oftest følge høydedraget. De fleste steder i landet er
landskapets hovedform det viktigste kriteriet for inndelingen av underregioner. Der landformen er
lite fremtredende vil en evt. avgrensning mellom to underregioner bygge på andre
landskapskomponenter enn landformen. Dette skjer dersom en eller flere landskapskomponenter
bidrar til å endre den overordna landskapskarakteren i større områder. Med få unntak strekker
landskapsregionene seg over flere fylker, og på tvers av administrative grenser. (Puschmann. 2005)
Landskapsområder (LO)
For at landskapsinndelingen også skal være direkte anvendelig på et lokalt nivå er en detaljert
avgrensing nødvendig. Det nasjonale referansesystemets mest detaljerte nivå, er
landskapsområdene. Igjen er landformen avgjørende for å trekke grenser mellom to områder, men
her vil langt oftere også komponentene vegetasjon, jordbruksmark og bebyggelse/tekniske anlegg
påvirke grensesettingen. Et landskapsområde kan også være sammensatt av ett eller flere mindre
landskapsrom med samlende karaktertrekk. En analyse av komponentene landskapets hovedform,
landskapets småformer, vegetasjon, vann/vassdrag, jordbruksmark og bebyggelse/tekniske anlegg,
danner grunnlaget for å klassifisere landskapsområdene i tilhørende landskapstyper (se figur 4)
Samspillet mellom komponentene danner de enkelte områders landskapskarakter.
For landskapsforvaltning på lokalt stedsnivå har områdenivået størst relevans. Her foretas en
inngående datainnsamling av områdets landskapskomponenter, samt en vurdering av områdets
landskapskvaliteter. Inndelingen av landskapsområdene danner grunnlag for klassifisering i
landskapstyper.
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Figur 2. Kart over landskapsregioner i Norge. Kartet er tilgjengelig større format fra Institutt for skog og
landskap: http://www.skogoglandskap.no/kart/landskapsregioner
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Figur 3. Kart over Hordaland fylke med fordelinga av landskapsregioner. 15 Lågfjella i Sør-Norge, 16 Høgfjellet i
Sør-Norge, 17 Breene, 20 Kystbygdene på Vestlandet, 21 Ytre fjordbygder på Vestlandet, 22 Midtre bygder på
Vestlandet og 23 Indre bygder på Vestlandet. http://www.skogoglandskap.no/kart/landskapsregioner
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2.3 Landskapstyper (LT)
Grunnlaget for identifisering og verdisetting av landskapsområder bygger på at landskapet kan
systematiseres og avgrenses i henhold til et sett av landskapstyper. Hver landskapstype
representerer noen lett gjenkjennelige karakteristika eller hovedtrekk ved utforming og innhold av
landskapet på et gitt sted. Eksempelvis ”Skogsåser” eller Ytre skjærgård” gir for de fleste
umiddelbare assosiasjoner til en rekke forhold som er allment gjenkjennbare, både når det gjelder
terrengformer, innslag av vann, hovedtrekk i vegetasjonen, kanskje også noen trekk ved
bebyggelsesmønster og byggeskikk, etc. I betegnelsen av landskapstypene som er benyttet i
Hordaland er det så langt som mulig benyttet begreper som hører til i hverdagsspråket i regionen.
En landskapstype er ikke er et eget geografisk nivå, men en gruppe landskapsområder med
fellestrekk i innhold, sammensetning og form .I region 20 Kystbygdene på Vestlandet, ligger f.eks.
landskapstyper knyttet til kyst som åpent hav fra fastland eller store øyer, ytre skjærgård, indre
skjærgård m.fl. (Puschmann 2004) og landskapstyper knyttet til innland som kysthei, vågsvatn,
åslandskap m.fl. Ofte omfatter noen få landskapstyper mange landskapsområder. Slike
landskapstyper gjenspeiler ofte regionens vanligste landskapskarakter. Enkelte landskapstyper vil
også kunne bestå av én eller noen få landskapsområder. De har enten sin representative
typetilhørighet i andre regioner eller de er sjeldne. Å sortere landskapsområder i klassifiserte
landskapstyper gir mulighet til å operasjonalisere begrep som representativitet, særpreg og
sjeldenhet ut i fra en regional eller nasjonal landskapsfaglig referanseramme.
En landskapstype vil kunne være representert i flere landskapsregioner. Det vil si at vi også med
kunnskapen fra beskrivelsene av Norske landskapsregioner (Puschmann 2005), vil kunne utdype
nyansene i utforming og særtrekk ved landskapsområdene innen en landskapstype. Dette bidrar til å
øke kunnskapen om det individuelle særpreget til hvert landskapsområde og vil være et supplement
til landskapskarakterbeskrivelsene for det enkelte område.
I den kartmessige framstillingen av landskapstypene i denne rapporten, har en funnet det
hensiktsmessig å slå sammen enkelte landskapstyper fra tidligere kartlegginger som har mange felles
kjennetegn. Antall unike landskapstyper er dermed redusert fra 35 til 26. Sammenslåingen er gjort for
å gjøre materialet lettere tilgjengelig og anvendbart i plansammenheng. Et eksempel på
sammenslåing av landskapstyper med tilgrensende egenskaper og utforming, er ”Fjorddaler” og
”Storforma fjordvendte U-daler”. Landskapstypene LT20- 01 og LT20-02 Åpent hav fra fastland og
store øyer er slått sammen med LR20-03 ”Ytre skjærgård” til typen ”Ytre skjærgård mot åpent hav”.
Resultatet av landskapstypeklassifiseringen blir beskrevet. Hver landskapstype får en utførlig
beskrivelse av de seks landskapskomponentene. I det nasjonale referansesystem for landskap brukes
et fast oppsett hvor de seks ulike landskapskomponenter blir beskrevet og danner grunnlaget for en
samlet evaluering av landskapstypens landskapskarakter.

2.4 Landskapskarakter
Landskapskarakteren som formuleres kortfattet for hvert LO, bygger på egenskaper ved det enkelte
område, dokumentert gjennom feltregistreringsskjema, foto fra befaringene og
grunnlagsdokumentasjon som kart, flybilder, skriftlige kilder. I tillegg vil hvert landskapsområde også
ha representative trekk som tidligere er beskrevet under de enkelte landskapstypene i eksisterende
prosjektrapporter (Puschmann 2004, Uttakleiv 2009).
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Landskapskarakteren er altså en sammenstilling av stedsunik informasjon og generert kunnskap om
den landskapstypen som det enkelte landskapsområde er tilknyttet.

Figur 4 Oversikt over hovedkomponenter som legger grunnlaget for beskrivelsen av landskapskarakter. (Hentet
fra Puschmann 2005)

Landskapskarakterbeskrivelser følger et modifisert opplegg i forhold til den opprinnelige metodikken
som benyttes i NRL (figur 4) (Puschmann 2004). For i større grad å kunne fange opp de
kulturhistoriske aspekter ved landskapet, samt pågående arealbruk og endringsdynamikk i
landskapet, er kriteriene for karakterbeskrivelser supplert med komponenter som er benyttet i
”Veileder for landskapsanalyse i kommuneplan” (DN og RA 2011).
Landskapskarakterbeskrivelsen sammenfattes i fire punkter;
- Landskapets innhold
- Endrings- og vedlikeholdsprosesser
- Sammenhenger og brudd
- Nøkkelelementer og andre særlige forhold av betydning
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Karakterbeskrivelsene for hvert enkelt landskapsområde bygger på inngående kjennskap til
Hordaland fylke gjennom tidligere landskapskartlegginger og andre landskapsbaserte analyser.
Til grunn for karakterbeskrivelsene er følgende kilder benyttet:
- Utfylte registreringsskjema fra landskapskartleggingen av Hordaland 2007-2009
- Tidligere utarbeidede rapporter i landskapskartlegging for Hordaland (Puschmann 2004,
Uttakleiv 2009)
- Bildedokumentasjon inkl flybilder fra kartleggingen av både kyst og innland
- Kart i målestokk 1:50000, M-711 serie
- Allment tilgjengelige satellittbilder, 3-D terrengmodeller og annen publisert litteratur

2.5 Verdisetting av karakterområder, prinsipp og kriterier
Verdivurderingen av landskap i Hordaland bygger på landskapskartleggingen som er gjennomført i
samsvar med metodikken som er beskrevet i Nasjonalt referansesystem for landskap (NRL).
Verdivurderingene bygger i henhold til NRL, på kriteriene representativitet og sjeldenhet og vil kunne
angi områdenes relative verdi innenfor de enkelte landskapstypene.
Representativitet
Med representativitet menes ”det typiske” ved innhold og utforming av et landskapsområde, sett i
forhold til den landskapstypen det tilhører. Det vil si at et område med god representativitet, har en
særlig forklarende funksjon i forhold til samspillet mellom natur- og kulturgeografiske forhold innen
en tydelig romlig områdeavgrensing. Eksempelvis kan nevnes landskapsområdet Sørfjorden 23T2-01
som har en svært tydelig og godt balansert utforming av de kjennetegn som er bestemmende for
landskapstypen ”middels breie fjordløp”. Representativitet som kriterium vil være med å løfte fram
landskapsområder i sin regionale kontekst, og ikke vurdere dem opp mot en absolutt nasjonal skala.
Sjeldenhet
Benyttes som kriterium for å framheve verdien av det spesielle, det unike ved et område som vil
kunne skille det ut fra i forhold til andre områder innen samme landskapstype, region eller også på
nasjonalt plan. Landskapsområde 22T7-04 Muradalen i Rosendal er et slikt område som skiller seg ut
både regionalt og nasjonalt, mye på grunn av Baronianlegget som er integrert i et helhetlig landskap.
Hvert område rangeres etter en 5- delt verdiskala, hvor 5 er høyeste verdi, jfr. utkast til veileder
”Landskapsanalyse – Metode for vurdering av landskapsvirkninger ved utbygging av vindkraftverk”,
som er utviklet av Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren og Norges vassdrags- og
energidirektorat. Veilederen foreligger i foreløpig versjon (Clemetsen og Simensen 2010). I denne
skalaen er landskap som regionalt vanlig forekommende, gitt verdien 3 (middels).1

1

I veilederen ”Metode for landskapsanalyse i kommuneplan” (DN/RA 2011) er verdiskalaen også 5- delt, men
her er landskap som er lokalt forekommende gitt middels verdi (3). Til bruk i kommuneplanlegging på
lokalgeografisk nivå, vil dette være et hensiktsmessig utgangspunkt for fordeling av verdiskalaen. I strategiske
landskapsvurderinger på regionalt- og interkommunalt nivå, vil det være hensiktsmessig å legge det regionalt
representative og vanlige til grunn for middels verdi.
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Følgende skala benyttes i verdisettingen:

1.

Landskap med få verdier

2.

Vanlig forekommende landskap i lokal sammenheng

3.
4.

Middels verdi – vanlig forekommende i regional sammenheng, og/eller over
gjennomsnittet lokalt
Stor verdi – Landskaps med verdi over gjennomsnittet i regional sammenheng

5.

Svært stor verdi – landskap av nasjonal betydning.

Når verdisettingen tar utgangspunkt i et områdes landskapskarakter, vil det være naturlig at de fleste
områder vil bli karakterisert som ”vanlig forekommende i lokal sammenheng ” (2) eller ”regionalt
representative” (3). Den 5-delte skalaen er dermed hensiktsmessig for lettere å kunne skille ut
områder som har særlig stor regional eller nasjonal verdi (4 og 5), og områder som på grunn av
inngrep har liten eller ingen betydning som landskap, slik de nå framstår (f. eks store industrianlegg
eller områder for råstoffutvinning). For at laveste verdi skal kunne benyttes, må inngrepene ha en
dominerende innvirkning på hele landskapsområdet. Høyeste (5) og laveste (1) verdi vil derfor på
bakgrunn av metodikken, bare unntaksvis kunne benyttes.

3 Resultater
3.1 Karakterbeskrivelser
Kortfattet karakteristikk av 975 landskapsområder foreligger i digitalt format.
Karakterbeskrivelsene som framkommer i tabellform i det tilgjengelige datamaterialet fra prosjektet,
og vil i seg selv gi begrenset kunnskap om hvert landskapsområde. Kunnskapen om
landskapskarakter vil i første rekke være relevant i sammenliknende studier av hvordan landskapet
framtrer i regional kontekst. Det vil si at karaktertrekk ved hvert enkelt område er en utdyping av de
generelle egenskaper som er beskrevet for den landskapstypen som området tilhører.
Landskapstypebeskrivelsene foreligger i rapportene fra NIJOS (Puschmann 2004) og Aurland
Naturverkstad (Uttakleiv 2009). Sammenstillingen av landskapsområder med ulik karakter, fordelt på
landskapstyper, vil kommunevis, eller innenfor et sammenhengende distrikt, avtegne et mønster
som gir grunnlag for vurderinger knyttet til egnethet, tålegrenser og begrensninger på strategisk nivå
i forhold til nye planlagte tiltak. På samme måte vil det også gi indikasjoner på forvaltningsbehov og
hensyn til særpreg og sjeldenhet av landskap i plansammenheng.

3.2 Verdisetting av landskapsområder
Verdisettingen er foretatt fortløpende for hvert enkelt landskapsområde. I tillegg er det gjennomført
en sammenliknende vurdering av verdifordelingen blant alle landskapsområdene innefor en type.
Dette for å fange opp eventuelle avvik i verdisettingen mellom områder av samme utforming og
innhold. I alt 975 landskapsområder er verdivurdert.
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Figur 5 Samlet oversikt over verdisatte landskapsområder i Hordaland fylke, fordeling på verdiklasser. Til hvert
område er det knyttet et ID-nummer. Dette nummeret kommer fram på vedleggskart tilpasset A1-format.
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Anvendelse av verdikartet vil i første rekke være meningsfull i sammenlikning av områder innefor
den enkelte landskapstype (jfr beskrivelse og kart over de 26 landskapstypene videre i rapporten).
Landskap som er såpass forskjellig at de er plassert i ulike typer, vil det metodiske grunnlaget gi svært
få holdepunkter til å kunne sammenlikne.
Vedlagt rapporten foreligger to kart: et tilpasset utskrift i A1 format med ID-nummer for hvert
landskapsområde., og et kart tilpasset utskrift i A3-format, uten ID nummer, men med terrengrelieff
for lettere å kunne plassere området i landskapet.
Identifisering av det enkelte landskapsområde.
Hvert landskapsområde har et eget ID-nummer sammensatt av regionnummer,
landskapstypenummer – og eget områdenummer. For eksempel: 20T12-02. Dette området ligger i
landskapsregion 21, landskapstypen er kystfjell og det spesifikke området er 02 innen denne typen.
Navnet på området er Siggjo (i Bømlo kommune). Tabeller over identitet til alle landskapsområder
som er kartlagt i Hordaland foreligger i rapportene ”Landskapstyper ved kyst og fjord i Hordaland
(Puschmann 2004) og ”Landskapskartlegging av Hordaland fylke. Landskapstypeklassifisering av
innland” (Uttakleiv 2009).

NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LANDSKAPSTYPE
Ytre skjærgård mot åpent hav
Indre øy-, holme og skjærgårdslandskap
Våg og smalsundlandskap
Småfjord- og storsundlandskap
Middels brede fjordløp
Brede fjordløp, fjordmøter og åpne fjordmunninger
Trange dyptskårne fjordarmer
Kystheiene
Kystmyrene
Vågsvatn
Åslandskap og skogsåser
Sprekkedaler
Kystfjelldaler
Kystfjell
Elvedaler
Elvegjel og elvegjuv
Botndaler
Fjorddaler og fjordvendte U-daler
Lågfjellsdaler
Lågfjellsdaler over tregrensa
Store innsjøer i fjellet
Lågfjellet
Storforma innlandsdaler
Storkupert hei
Vidde
Storforma og alpine fjellmassiv
SUM

1
2
1
3

VERDISKALA
2
3
4
4
31 8
6
13 5
29 28 10
18 14 6
18 29 4
11 11 3
4
9
4
25 27 3
7
5
9
9
4
91 58 9
28 36 4
15 9
1
4
18 5
2
7
5
7
13 6
31 30 8
1
7
6
23 32 2
14 17 3
12 3
10 15 2
5
1
9
14 3
4
1
11 28 2
392 472 103

5
1
2
2
5

TABELL 1: Verdisetting av landskapsområder fordelt på hver av de 26 sammenstilte
landskapstypene. Til sammen 975 landskapsområder er verdivurdert.
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Utfallet av verdisettingen for enkeltvise landskapsområder vil kunne variere ut fra størrelse på
området. Dersom enkeltforekomster av f.eks svært verdifulle og sjeldne naturformer eller nasjonalt
og internasjonalt viktige kulturminner skal være utslagsgivende for områdets verdi som helhet, må
området ha en slik utforming og størrelse at det vil ha betydelig påvirkning i det meste av området.
Et eksempel på dette er området 22-T07-04 Muradalen i Kvinnherad kommune. Her har kulturmiljøet
ved Baroniet med bygninger, hageanlegg og jordbruksmark, innpasset i et helhetlig kulturlandskap
med god romlig avgrensing gitt området høyeste verdi.
Som en motsats til dette, kan 21-T2-18 Byfjorden med Vågen og Bryggen i Bergen betraktes som et
helhetlig kulturmiljø av like høy verdi som Baroniet i Rosendal, men siden dette området inngår i et
fjordlandskap med svært stor utstrekning og variasjon med mange typer arealbruk, vil ikke verdien
for området som helhet kunne settes like høyt. I dette tilfellet er området gitt verdien 2, vanlig
forekommende landskap i lokal sammenheng.

Figur 6 Landskapsområdet som omfatter Baroniet i Rosendal er gitt høyeste verdi, mens landskapsområdet som
omfatter Bryggen i Bergen er gitt lokal verdi. Forskjellene synliggjør hva temaet landskap i verdivurderinger
handler om; det er helheten av områdene som er identifisert som vurderes. Der enkeltobjekter eller tiltak vil
virke dominerende i hele området, vil det få stort utslag for verdisettingen. Der dette ikke er tilfellet (jfr.
Bryggen i Bergen som hører til i et storskala landskapsområde (middels brede fjordløp)), vil det i liten grad
påvirke verdisettingen av området.

Disse forskjellene er en logisk konsekvens av metodikken og innebærer at verdisettingen på dette
nivået, basert på Referansesystemet, ikke vil kunne gi et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om
landskapet i konsekvensutredninger av konkrete planer om tiltak. På prosjektnivå må analyser og
vurderinger suppleres med annen metodikk, jfr DN og RA (2011) og Clemetsen og Simensen (2010).
I andre tilfelle vi områder ha en størrelse og utforming som i seg selv gjør dem regionalt
representative, dvs med minste verdi 3. Landskapstypen ”Brede fjordløp, fjordmøter og
fjordmunninger” vil pr definisjon omfatte et større antall storskala områder som er gitt verdi 3 eller
4.
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3.3 Vurdering av landskapskarakter og verdi fordelt på landskapstyper
For bedre å kunne analysere og anvende resultatene fra verdisettingen, er det utarbeidet egne kart
som viser alle landskapsområdene og den angitte verdi for hvert enkelt område slik de er fordelt i
Hordaland fylke.
Til hvert kart er det gitt en kort omtale og vurdering basert på følgende momenter:

-

Regionvis forekomst av landskapstypen
Antall landskapsområder
Generelle kjennetegn for landskapstypen
Verdifordeling og sammenliknende drøfting av denne fordelingen innenfor typen- hva
kjennetegner de områdene som har fått høy verdi/ lav verdi
Eventuelle framherskende utviklingstendenser innenfor landskapstypen
Eventuelle endringsfaktorer som kan påvirke landskapskarakteren

I det følgende vil hver av de 26 landskapstypene bli presentert og kommentert.
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3.3.1

Ytre skjærgård og åpent hav
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Vurdering av landskapsområder i Hordaland
Landskapstype: YTRE SKJÆRGÅRD OG ÅPENT HAV
Representert i region: LR20
Antall LO i typen: (43)
Svært stor:
Stor verdi:
Middels verdi
Vanlig forekommende:
Reduserte verdier

0
8
31
4
0

Generelle kjennetegn for
landskapstypen:
Lave holmer og skjær, oftest
med snaue svaberg som er
slitt og formet av de store
havdønningene og vindens
krefter er karakteristisk for
denne typen. Strandlinjen
med vekslende svaberg og
viker med steinstrender, i
Foto fra Hernar i Øygarden. Et karakteristisk skjærgårdslandskap som også
møte med det åpne havet og
finnes representert på de britiske øyer. Foto: O. Puschmann, NIJOS rapport
horisonten er karakteristiske 10/2004.
trekk ved denne typen. Det
åpne, værutsatte
sjølandskapet begrenser bruk og aktivitet. Beiting på lynghei og grasmark har forekommet over alt
hvor det har vært tilstrekkelig vegetasjon. Noe som i dag er avviklet de fleste plasser. Likevel finnes
både bosetninger og jordbruksdrift i bruk innen typen (f. eks ved Lyklingsholmane på Bømlo).
Motsatt er det mange urørte områder som er utpekt som naturreservat og sjøfuglområder. Enkelte
steder er det veg ut i ytre skjærgård. Her finner en også en del, og nyere boligbebyggelse. Ytre
skjærgård er viktig for fritidsbåter og det er rik tilgang på urørte holmer å gå i land på. Attraktivt
rekreasjonslandskap.
Geografisk og verdimessig fordeling i fylket:
Typen finnes jevnt fordelt langs hele ytre kyst og dekker så godt som hele kyststrekningen i fylket.
Arealpress, utbygging og tekniske anlegg er av begrenset omfang, særlig på åpne strandflater og
svaberg som er direkte eksponert mot det åpne havet. De fleste områdene har god helhet og
framstår som representative for typen med middels verdi. Noen få områder skiller seg ut i positiv
retning. Blant annet Fedje med sin karakteristiske bebyggelse i et helhetlig skjærgårdslandskap.
Endringsfaktorer som kan påvirke landskapskarakter:
Endringsfaktorer er i denne typen ikke så tydelige og lett å identifisere i dag. Enkelte holmer uten vei,
men med fortsatt jordbruksdrift og lang historisk kontinuitet, vil endre karakter ved fraflytting.
Veganlegg som forbinder bosatte holmer med fastlandet vil gi et annet landskapsbilde og påvirke
landskapskarakter på den måten. Ny byggeaktivitet vil lett kunne påvirke landskapskarakteren på
eksponerte plasser, men på grunn av det værharde klimaet vil dette trolig i noen grad begrenses
naturlig.
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3.3.2

Indre øy-, holme- og skjærgårdslandskap
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Vurdering av landskapsområder i Hordaland
Landskapstype: INDRE ØY-, HOLME- OG SKJÆRGÅRDSLANDSKAP
Representert i region: LR20, LR21
Antall LO i typen: (24)
Svært stor verdi:
Stor verdi:
Middels verdi
Vanlig forekommende:
Reduserte verdier

0
5
13
6
0

Generelle kjennetegn for
landskapstypen:
Denne landskapstypen
konstituerer i stor grad den
norske skjærgården med et
stort antall små øyer,
holmer og skjær som ligger
mellom fastlandet og de ytre
skjærene.
Espevær, Bømlo. Skjærgårdspreget er framtredende også i dette området,
Variasjonsrikdommen i
selv om de fleste ligger mer skjermet fra storhavet. (Foto O. Puschmann,
landskapsformer er stor, og
NIJOS 2004)
vegetasjonsbildet veksler
mellom grasmark, lynghei og skog på lune lokaliteter. Tradisjonelt finnes en del bebyggelse i denne
typen, med små kombinasjonsbruk som i stor grad er ute av aktiv drift, bolighus og hytter.
Landskapstypen har stort opplevelses og rekreasjonspotensial, blir mye brukt av båtfolk. Ulike
aktivitetsformer konkurrerer om de samme arealene (f.eks kajakk og hurtige båter). Tradisjonelle
havner og uthavner finnes typen, ofte med betydelig bosetning og aktiv næringsvirksomhet. Dette er
med å gi den norske kysten sitt særpreg.
Geografisk og verdimessig fordeling i fylket:
De fleste områdene ligger eksponert mot hovedskipsleiene langs kysten. Det er likevel stor variasjon i
lokalsiering, fra nær åpent hav, til skjermede områder i midtre fjordbasseng. De ytre områdene har
moderat påvirkning av nyere byggeaktivitet, og framtrer med en representativ, regional utforming.
Noen få områder (Fitjar, Tysnes, Mæland og Radøy) er gitt stor verdi ut fra sin helhetlige og
representative utforming. Espevær har stor verdi som utypisk, men også som levende lokalsamfunn
med intakte, tradisjonelle strukturer som uthavn.
Endringsfaktorer som kan påvirke landskapskarakter:
Landskapstypen står sentralt i strandsoneforvaltningen i Norge. Det er et stort påtrykk etter
fritidsboliger og eiendommer i denne typen. Samtidig er det også svært attraktive områder for
båtsport og enklere friluftsliv. Deler av strandsonene er stedvis utbygd til sjøhus og ”rorbu” anlegg.
Dette medfører ofte omfattende sprengingsarbeid og framføring av tilkomstveier etc. Utbygging av
det slaget vil kunne påvirke landskapskarakter i betydelig grad.
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3.3.3

Våg og smalsundlandskap
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Vurdering av landskapsområder i Hordaland
Landskapstype: VÅG OG SMALSUNDLANDSKAP
Representert i region: LR20, LR21
Antall LO i typen: (69)
Svært stor verdi:
Stor verdi:
Middels verdi
Vanlig forekommende:
Reduserte verdier

0
10
28
29
2

Generelle kjennetegn for
landskapstypen:
Denne typen er representert
ved et stort antall områder,
men de fleste er av liten
størrelse. En våg strekker seg
som en smal kile inn i et
landområde, mens et sund er
en gjennomgående passasje
Holmesjøen, en skjermet havn i en lun våg som strekker seg rett inn fra
mellom to landsider. Vågene
storhavet på vestsiden av Bømlo. (Foto: O. Puschmann, NIJOS 2004)
er dermed utsatt for liten
vannutskifting og evt.
avrenning fra landsiden kan få konsekvenser for vannmiljøet. Et sund har større gjennomstrømming
og vil derfor ha en friskere vannkvalitet. Vegetasjonsbildet vil variere, fra tett skog i indre områder, til
snaue lyngheier og svaberg i ytre, haveksponerte plasser. Områdenes naturlig skjermende
egenskaper i forhold til havet, at de tradisjonelt har vært lokaliserende for sjøhus og
naustbebyggelse. Tilgjengelighet fra landsiden gjør dem også viktige for bosetning og
hyttebebyggelse. Våg og sundlandskap har ofte stor verdi for i rekreasjonssammenheng, til
kajakkpadling og småbåtferdsel.
Geografisk og verdimessig fordeling i fylket:
Våg og smalsundlandskap representerer på mange måter hverdagslandskapet langs kysten, med
allsidig arealbruk, ferdsel og annen aktivitet. I utgangspunktet vil et stort antall områder derfor være
plassert i verdiklasse 2, vanlig forekommende landskap eller 3, middels verdi. Enkelte områder skiller
seg ut med stor verdi på grunn av uvanlig inntrykkssterk landskapsutforming, tradisjonelle intakte
kulturmiljø, eller helhetlige kulturlandskap i god og aktiv hevd. Det er gitt redusert verdi ved større
olje- og gassanlegg i Lindås og Øygarden.
Endringsfaktorer som kan påvirke landskapskarakter:
Nær byer og større tettsteder vil regulering av strandsonene i landskapstypen kunne gi ytterligere
fortetting av utbygging i sjøkanten. I andre områder kan utbygging av hytteområder inn mot
skjermede og lett tilgjengelige områder gi et endret landskapsbilde, forsterket også av vegbygging og
bryggeanlegg.
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3.3.4

Småfjord- og storsundlandskap
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Vurdering av landskapsområder i Hordaland
Landskapstype: SMÅFJORD OG STORSUNDLANDSKAP
Representert i region: LR20, LR21
Antall LO i typen: (38)
Svært stor verdi:
Stor verdi:
Middels verdi
Vanlig forekommende:
Reduserte verdier

0
6
14
18
0

Generelle kjennetegn for
landskapstypen:
Et kjennetegn ved typen er at
områdene ofte representerer
overganger mellom mer
framtredende landskapstyper
som skjærgård og større
fjordløp. Likevel er dette
landskapsområder med stor
Flybilde fra Lurefjorden og Lyngheisenteret med det restaurerte og aktivt
utbredelse i Hordaland, og
drevne kulturlandskap basert på lyngbrenning, slått og beite. Lurefjorden er
derfor viktig å klassifisere
også en sjelden utforming av terskelfjord
som egen type. Landskapets
relieff er ofte lite framtredende, med koller knauser og forsenkninger innenfor høydeforskjeller på
opp mot 60 meter. I indre strøk, eks Tysnes, kan ha et mer dramatisk relieff, som også kan slå ut i stor
verdi. Landbruk er innslag i flere LO, men sjelden en dominerende faktor pga skrint og flekkvis
jordsmonn. Av samme grunn er annen bebyggelse også ujevnt fordelt. I en del områder vil nyere
hyttebygging være et framtredende kjennetegn. Flere områder har lite preg av tekniske anlegg i
strandsonen (veger etc). Vegetasjonen veksler mye ut fra en øst-vest gradient, med lyngheier i ytre
kyststrøk og sammenhengende bar- og blandingsskog i indre områder. En del områder er attraktive
for båtliv og rekreasjonsformål
Geografisk og verdimessig fordeling i fylket:
Landskapstypen forekommer i så godt som alle kommunene i LR 20 og LR21, bortsett fra Sveio og
Stord. De fleste områdene er karakterisert som vanlig forekommende landskap langs kysten, med
lokal verdi. Noen områder har en utforming og innhold som gjør de representative og attraktive i
regionen. Noen skiller seg ytterligere ut med en særlige kvaliteter når det gjelder sammenhenger
mellom naturmiljø og arealbruk (f. eks lyngheier i drift) og tilgjengelighet for naturopplevelser i rolige
omgivelser.
Endringsfaktorer som kan påvirke landskapskarakter:
For kommunene rundt Bergen vil arealpress og høy utbyggingstakt kunne virke inn på
landskapskarakter. Landbruksdrift har en betydelig innvirkning på karakteren i en del områder, selv
om omfanget ikke er stort. Forsvinner de åpne, kultiverte arealene, vil det ha stor virkning på
variasjonsrikdom og kontinuitet i landskapskarakter
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3.3.5

Middels breie fjordløp
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Vurdering av landskapsområder i Hordaland
Landskapstype: MIDDELS BREIE FJORDLØP
Representert i region: LR21, LR22, LR23
Antall LO i typen: (51)
Svært stor verdi:
Stor verdi:
Middels verdi
Vanlig forekommende:
Reduserte verdier:

0
4
29
18
0

Generelle kjennetegn for
landskapstypen:
Middels brede fjordløp har
ofte en vel definert romlig
avgrensing, og den visuelle
kontakten blikkfanget
mellom fjordsidene er god,
med avstander mellom 1–2
km. Landskapsrelieffet er i Sørfjorden i Hardanger utgjør et storskala, helhetlig natur- og kulturmiljø med
hovedsak preget av bratte
lang historisk kontinuitet, aktiv landbruksdrift og innovasjon basert på stedlige
fjordsider, i mange tilfeller
ressurser. Resultatet er et variert kulturlandskap med stor attraksjonskraft.
med en flatere sone med
(Foto: O. Puschmann, NIJOS 2004)
løsmassedekke langs
fjordkanten. Her finner en mye av bosetning og jordbruksdrift i de enkelte fjordområdene. I de ytre
bygdene er landskapsrommene videre, med mer tilbaketrukne, skogkledde åssider. Det visuelle
helhetspreget kan likevel være tydelig. Med et stort antall områder fordelt over det meste av fylket,
vil det være store individuelle forskjeller i natur- og kulturmessig innredning av landskapsrommene.
Langsgående veier preger de fleste områdene. Fjordenes funksjon som ferdselsåre har også vært
bestemmende for bosetning og utvikling av tettsteder og lokalisering av industrianlegg siden slutten
av 1800-tallet. Typen er åpenbart viktig i reiselivssammenheng og som profileringsfaktor for
fjordlandskapet som turistmål. Sørfjorden og Maurangsfjorden i Hardanger er kjente turistmål for
blant annet cruisetrafikken.
Geografisk og verdimessig fordeling i fylket:
Typen finnes jevnt fordelt i alle de tre fjordregionene i Hordaland. Med nærhet til dynamiske by –
næringsutviklingsområder vil mange områder være preget av omfattende utbygging, og slik sett
være vanlig forekommende landskap i regionene. Områder med regionalt representative landskap
og med stor verdi er grovt sett knyttet til Hardangerfjorden og Nordhordland.
Endringsfaktorer som kan påvirke landskapskarakter:
Typen inneholder storskala områder med stor utstrekning. Det gjør generelt landskapskarakteren
mer robust mot utbygging. Likevel vil punktvise tiltak ofte være godt synlige fra store deler av
området. Eksempelvis vil mastetårnene til den nye Hardangerbrua virke inn på landskapskarakteren i
området. Nedlegging av landbruksdrift vil på eksponerte steder få effekt på oppfatningen av
fjordløpene. Nye industriutbyggingsareal (jfr Mjølkevikvarden på Askøy) vil lett påvirke
landskapskarakteren.
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3.3.6

Brede fjordløp, fjordmøter og åpne fjordmunninger
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Vurdering av landskapsområder i Hordaland
Landskapstype: BREDE FJORDLØP, FJORDMØTER OG ÅPNE
FJORDMUNNINGER
Representert i region: LR20, LR21, LR22, LR23
Antall LO i typen: (25)
Svært stor verdi:
Stor verdi:
Middels verdi
Vanlig forekommende:
Reduserte verdier

0
11
11
3
0

Generelle kjennetegn for
landskapstypen:
Denne landskapstypen
rommer områder med til
dels svært stor utstrekning.
Sjøflatens utstrekning og
mektighet mellom fjell og
fjordsider er et dominerende
karaktertrekk. Relieffet kan
variere mye, fra markerte og Det storskala landskapsrommet som dannes av fjordflaten og de markerte
til dels bratte fjordsider i
fjordsidene i Hardangerfjorden, har stor mektighet og er en betydelig faktor for
indre deler av
landskapsmessig særpreg i Hordaland fylke. (Foto: O. Puschmann, NIJOS 2004)
Hardangerfjorden, til åpne
sjøområder med svak romavgrensning og visuell kontakt til det åpne havet. Felles for alle områdene
er at den visuelle kontakten mellom fjordsidene er såpass svak at vanlige aktiviteter og tiltak på en av
fjordsidene i mindre grad påvirker landskapsbildet sett fra andre siden.
Geografisk og verdimessig fordeling i fylket:
Områdene er i hovedsak knyttet til Hardangerfjorden, fra fjordmøtet mot Sørfjorden og ut til
fjordmunningen ved Bømlo og Sveio. Også skipsleia nordover langs kysten av Hordaland har i stor
grad karakter av brede fjordløp, hvor området ved Bjørnefjorden skiller seg ut som et særskilt
storskala fjordbasseng. Områder som er gitt verdi som vanlig forekommende landskap i lokal
sammenheng, har preg av omfattende ny utbygging og tekniske anlegg som påvirker
landskapskarakteren negativt i store deler av området. Områder som skiller seg ut med stor verdi har
en særlig inntrykkssterk og helhetlig utforming med god balanse mellom topografi, arealbruk og
variasjon av vegetasjon og landskapselementer.
Endringsfaktorer som kan påvirke landskapskarakter:
Storskala brede fjordløp er i utgangspunktet robuste for endring av landskapskarakter, på grunn av
størrelse og avstand mellom fjordsider. Tiltak på en side vil i de fleste tilfeller ikke påvirke
opplevelsen og karakteren til området som helhet. Utbygging av større havneterminalanlegg,
ilandføringsinstallasjoner, steinbrudd og andre tiltak som vil eksponere fjordsidene vil kunne virke
inn og endre viktige trekk ved landskapskarakteren.
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3.3.7

Trange og dypskårne fjordarmer

Aurland Naturverkstad

Rapport 07-2011 side 28

Vurdering av landskapsområder i Hordaland
Landskapstype: TRANGE OG DYPTSKÅRNE FJORDARMER
Representert i region: LR22, LR23
Antall LO i typen: (17)
Svært stor verdi:
Stor verdi:
Middels verdi
Vanlig forekommende:
Reduserte verdier

0
4
9
4
0

Generelle kjennetegn for
landskapstypen:
De trange fjordløpene i
Hordaland skaper en sterk og
gjenkjennbar karakter hvor
fjordstrengen binder de ofte
bratte og høye sidene
sammen. Nærheten mellom
fjordsidene gir en spesiell
opplevelse hvor
Granvinsfjorden i Hardanger. Jordbruk preger delr av fjordbildet. Rv 7 går langs
vegetasjonsstruktur og
vestsiden av fjorden. God visuell kontakt mellom fjordsidene gjør at tiltak på en
kulturpreg trer fram som på
av sidene vil påvirke oppfatningen av hele landskapsrommet. (Foto: O.
en scene for betrakteren.
Puschmann, NIJOS 2004)
Dette gir i mange områder
grunnlag for store landskapsopplevelser og gjør fjordferdsel til en attraksjon. Et eksempel på dette er
Fyksesundet i Kvam. I fjordbotnene finner vi ofte tettsteder med tradisjonell omlastingsplass mellom
fjord- og daltrafikk. Enkelte steder har utviklet seg til lokale og regionale sentra (Nordheimsund),
mens andre har bevart sitt tradisjonelle preg fra den tiden dampbåten var et effektivt
framkomstmiddel mellom Bergen og distriktene (Bolstadøyri). Jordbruk preger også landskapet i
overgangene mellom fjord og dal, og ofte langs fjordsidene, på hyller i terrenget og langs strandflater
der dette er mulig. Flere av fjordene har strekninger uten veg langs strendene, noe som gir en egen
helhetsopplevelse av landskapet.
Geografisk og verdimessig fordeling i fylket:
Landskapsområdene forekommer i hovedsak i de indre fjordbygdene øst og nord for Bergen, og på
nordsiden av Hardangerfjorden. Noen områder har innslag av steinbrudd, kraftanlegg og
overføringsmaster. Regionalt representative landskapsområder har i stor grad bevart preg av
sammenheng mellom fjord, strandsone, tettsted og jordbrukslandskap. Områder med stor verdi
representerer regionalt unike kvaliteter knyttet til sammenhengen mellom kulturlandskap og
fjordutforming.
Endringsfaktorer som kan påvirke landskapskarakter:
Gjengroing av brattlendt slåttemark i de fjordvendte liene er et tiltakende fenomen som vil endre
landskapets karakter i de trangeste fjordavsnittene. Luftspenn på tvers av fjordene, større kaianlegg
og andre tekniske anlegg langs fjordene vil kunne ha innvirkning på landskapskarakter.
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3.3.8

Kystheiene
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Vurdering av landskapsområder i Hordaland
Landskapstype: KYSTHEIENE
Representert i region: LR20, LR21
Antall LO i typen: (56)
Svært stor verdi:
Stor verdi:
Middels verdi
Vanlig forekommende:
Reduserte verdier

1
3
27
25
0

Generelle kjennetegn for
landskapstypen:
Landskapstypen utgjør et
karaktersterkt og
dominerende inntrykk i
ytre kystbygder, og er en
viktig del av
befolkningens identitet.
Områdene har i det
generelle oftest en jevn
20T09-32 Signalen, Fjell. LO 32 Sauafjell bak. Skråstilte landformer, med
og sammenhengende
utforming. Kommer man stigning fra øst mot vest. Mønstre med markerte vestvendte brattkanter.
Holsnøy med Eldsfjell, (20T13-03) i bakgrunn, mot nord.
tettere på, finnes et vell
av mindre variasjoner gjennom klipper, sprekkedaler, knatter og rygger, som til dels gjør landskapet
vanskelig å ta seg fram i. Lavere parti med myr og små tjern hører også med. Lynghei er en
dominerende faktor i landskapsbildet, og representerer en kystlandskapstype som strekker seg langs
store deler av de vest-europeiske kystlinjene. Få områder er intakt. Vestnorske kystheier
representerer derfor viktige naturmiljø og brukstradisjoner med lang kontinuitet, selv om bare noen
få rester er i aktiv skjøtsel og beitebruk (jfr Lyngheisenteret i Lindås). Noe sitkagran er plantet, med
betydelig visuell virkning. Bebyggelse preger mange områder, men størst omfang i østlige, lunere
områder. Vestvendte områder eksponert mot storhavet har mindre bebyggelse, men likevel
forekommer blant annet hyttebygging en del steder.
Geografisk og verdimessig fordeling i fylket:
Kystheiene finnes i hovedsak i LR 20, men en variant av noen få områder i Stord/ Tysnes og Sveio
hører til samme typen. Mange av områdene har et godt intakt og representativt landskapspreg med
middels verdi. Områder med stor variasjon og omfang av arealbruk er vanlig lokalt forekommende
nær tettstedene langs kysten. Enkelte få områder framstår med stor grad av historisk kontinuitet i
byggeskikk og funksjoner, og utmerker seg derfor med stor verdi.
Endringsfaktorer som kan påvirke landskapskarakter:
Landskapstypen er sårbar for endringer i karakter, både fordi områdene ofte er eksponert og synlige
over store strekninger, og på grunn av pågående naturprosesser. Gjengroing av tidligere åpne heier,
som følge av avvikling av beitebruk og lyngslått er prosesser har pågått i lengre tid. Skog vil til slutt
prege heilandskapet i en slik grad at det endrer karakter. Omfattende byggeaktivitet med
tilrettelegging av bolig og næringsarealer, veger med mer kan ha stor visuell innvirkning.
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3.3.9

Kystmyrene
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Vurdering av landskapsområder i Hordaland
Landskapstype: KYSTMYRENE
Representert i region: LR20,
Antall LO i typen: (13)
Svært stor verdi:
Stor verdi:
Middels verdi
Vanlig forekommende:
Reduserte verdier

0
0
5
7
1

Generelle kjennetegn for
landskapstypen:
Kystmyrene forekommer kun i
et begrenset antall områder i LR
20, nærmere bestemt samlet i
den nordvestre ytterkant av
Bergensbuene.
Sentralt for landskapskarakteren
er det sammenhengende og
velholdte kulturlandskapet. De
20T10-12 Storemyri, Lindås. Kystmyr med tykke torvdekker. I utkanten
veksler overflaten mellom myr og lynghei i møte med bergknauser.
store åpne jordbruksflatene
Mongstad står tydelig frem i det flate landskapet og påvirker
skaper et rolig og harmonisk
landskapsområdet i betydelig grad.
landskapsbilde. LO veksler
mellom åpne jordbruksarealer, små tettsteder og isolerte lavlandsmyrer og danner en god
sammenheng og helhet. Granplantefeltene preger en så stor del av landskapsbildet, at de opptrer
som en del av helheten. Likevel vil de flere steder oppfattes som markerte brudd, der de står inn mot
de åpne kystmyrene, eller som enkeltstående tette felt i mellom beitemark og jordbruksflater.
Geografisk og verdimessig fordeling i fylket:
Kystmyrene forekommer kun i kommunene Radøy, Austreim og Lindås. Ett område er gitt laveste
verdi. Her har industrianlegget ved Mongstad blitt vurdert slik at det i vesentlig grad reduserer
landskapsverdiene i området.
Endringsfaktorer som kan påvirke landskapskarakter:
Kystmyrene preges av store, sammenhengende jordbruksarealer med beite- og slåttemark. Endrede
betingelser i landbruket vil raskt kunne endre vesentlige trekk ved landskapskarakteren, enten ved
opphør av beitebruk, eller ved intensivering og etablering av større produksjonsanlegg (storfjøs etc) .
Skogplanting som alternativ arealutnytting vil også ha betydelig innvirkning.
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3.3.10 Vågsvatn
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Vurdering av landskapsområder i Hordaland
Landskapstype: VÅGSVATN
Representert i region: LR20, LR 21
Antall LO i typen:
22
Svært stor verdi:
Stor verdi:
Middels verdi
Vanlig forekommende:
Reduserte verdier:

0
4
9
9
0

Generelle kjennetegn for
landskapstypen:
Vågsvannene finner vi nær
sammenheng med våg ogsundlandskapet langs de ytre
kystområdene. Landhevingen
har ført til avsnøring av
områder som tidligere sto i
kontakt med sjø. Utformingen
kan variere, fra vide og store
21T06-02 Storavatnet, Stord. Overgangen fra vågen og kystlinjen er ofte
vann, gjerne med rikt innhold svært korte og diffuse. LO ligger her i ovegangen mellom kystlandskap og
av små holmer, til trange kiler i et indre og duvende skogsåslandskap.
smale og lukka landskapsrom. Berggrunn og løsmasser avgjør vegetasjonsbildet. Mange områder vil
være lukket inne i tett lauvskogvegetasjon. Mens andre steder vil åpnere furuskog omkranse
landskapsområdet. I en del tilfeller vil det være et aktivt jordbrukspreg rundt vannet (f.eks i Fitjar).
Mange områder er lokalisert nær tettbebygde områder og de har et betydelig potensial til frilufts- og
rekreasjonsformål.
Geografisk og verdimessig fordeling i fylket:
Mange av områdene er knyttet til sprekkedalsystemet nord for Bergen (Meland, Radøy, Lindås).
Ellers spredd enkeltvis i flere kommuner sørover langs kysten. I Sveio setter denne typen et
karakteristsik preg på store deler av kommunen. De fleste områdene er gitt en lokal eller regional
representativ verdi. To områder i Meland og Radøy skiller seg ut i med stor verdi grunnet helhetlige
kulturlandskapsområder med god balanse mellom naturgrunnlag, historisk kontinuitet og arealbruk.
Endringsfaktorer som kan påvirke landskapskarakter:
Landskapstypen representerer områder hvor det ofte vil være mange og til dels motstridende
arealbruksinteresser (tilgjengelig utbyggingsareal, vegframføring, nærrekreasjon og friluftsliv, viktige
naturbiotoper etc). Tiltak som berører selve strandsonen vil i størst grad kunne påvirke
landskapskarakter. Opphør av landbruksdrift og gjengroing vil i mindre grad føre til endringer av
landskapskarakteren.
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3.3.11 Åslandskap og skogsåser
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Vurdering av landskapsområder i Hordaland
Landskapstype: ÅSLANDSKAP
Representert i region:LR 20, LR21, LR22, LR23
Antall LO i typen:
158 (Inkluderer Vestlandets skogsåser)
Svært stor verdi:
Stor verdi:
Middels verdi
Vanlig forekommende:
Reduserte verdier:

0
9
58
91
0

Generelle kjennetegn for
landskapstypen:
Åslandskapet utgjør i
hovedtrekk områder med
bølgende vekslinger mellom
rygger, koller og forsenkninger
av ulik utforming – fra markerte
sprekkedaler til åpne,
lavtliggende botner og
dalganger. Vegetasjonsbildet
22T08-05. Åse, Fusa. Enkeltstående åser oppe på store dalhyller er typisk i
endrer seg fra de nordlige, ytre
LR22. Her oppe i siden fra fjorddalen. Gjønakvitingen (15T07-10) ruver fram
områdene hvor beitebruk,
i det overordna landskapsbildet.
lauvskog og engareal setter sitt
preg på landskapsbildet, til sørlige og indre områder hvor storvokst furuskog og granplantinger har
en mer framtredene plass. Godt jordsmonn med morene og vitringsjord gir gode forutsetninger for
jordbruksdrift, særlig i nordvest. Ellers er det mer begrenset dyrkingsjord, men gårdsbebyggelse og
jordbruksarealer er likevel representert i de fleste LO. Lokalt vegnett som knytter sammen
bebyggelsen, skogsbilveger og andre driftsveier finnes i de fleste områdene. Skogsåsene kan sies å
representere en rolig visuell kontrast til de mer spektakulære fjord-og fjellområdene. Åslandskapet
har i de fleste tilfeller en viktig rolle i nærfriluftsliv og som ramme for tettstedsmiljøer.
Geografisk og verdimessig fordeling i fylket:
Denne landskapstypen forekommer i alle fire låglandsregionene i Hordaland, med en klar
konsentrasjon av områder i region 21 Ytre fjordbygder. To hovedvarianter av åslandskap finnes, en er
knyttet til sprekkedalsformasjonene i kommunene som berører Bergensbuene. Dette er relativt små
og langsmale områder. Den andre varianten er de større, sammenhengende åsene i Sundhordland og
indre fjordbygder. Områdene knyttet til Bergensbuene er i stor grad innvend i omfattende arealbruk
med infrastruktur og bebyggelse av ulik type. Verdien av disse områdene er i hovedsak vurdert til
vanlig forekommende landskap. De større skogsåsene ellers i fylket har en mer helhetlig utforming
hvor skogen danne en samlende ramme, og er satt til middels verdi.
Endringsfaktorer som kan påvirke landskapskarakter:
Åslandskapets karakter er relativt robust for vesentlige endringer. Men i åslandskap preget av skog
og skogplanting, vil bygging av driftsveger, hogst og evt. treslagskifte påvirke landskapskarakter. I byog tettstedsnære områder rundt Bergen og i Nordhordland vil større vegutbygginger, boligfelt og
tilrettelegging av store næringsareal skape til dels betydelige endringer i landskapets karakter. I sær
tiltak som berører de langsgående åskammene og ryggene som skiller landskapsområdene.
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3.3.12 Sprekkedaler
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Vurdering av landskapsområder i Hordaland
Landskapstype: SPREKKEDALER
Representert i region: LR15, LR20,LR21,LR22,LR23
Antall LO i typen:
69
Svært stor verdi:
Stor verdi:
Middels verdi
Vanlig forekommende:
Reduserte verdier:

0
4
36
29
0

Generelle kjennetegn for
landskapstypen:
Sprekkedalene som landskapstype
er representert i de fleste LR i
Hordaland. Forkastningssoner har
formet daler som er åpne i begge
ender. Naturlig nok finner vi en
særlig konsentrasjon av områder i
21T09-28 Havredalen, Osterøy. Kupert dalbunn hvor de dominerende
de særmerkte landskapsformene
formstruktur retningene går igjen i småformene. Her omkranset av
som utgjør den geologiske
åslandskap og Kystfjell i bakgrunn.
foldningsformen ”Bergensbuene”.
Områdene er her jevnt over små, smale og langstrakte. I flere tilfeller vil de være kjedet sammen i
serier av områder adskilt av romligavgrensinger på tvers av sprekkesonene. Vitringsjord gir grunnlag
for jordbruk og bosetning i de fleste områdene. Vegsystemer følger lengderetninger. Flat dalbunn og
markerte, men ikke høye, skogkledde dalsider i ytre strøk. I indre regioner har sprekkedalene en mer
markert V-form. Sprekkedalsområdenes samlede mosaikk i Bergensbuene er utypisk i nasjonal
sammenheng. Sprekkedalene i lågfjellet har en annen utforming og bruksfunksjon. De representerer
viktige ferdselsforbindelser mellom dalfører. (F.eks E134 ved Seljestad).
Geografisk og verdimessig fordeling i fylket:
Som nevnt finner vi i Hordaland flest områder knyttet til de spesielle Bergensbuene i kommunene
Mæland, Lindås, Osterøy og Bergen. Ut over dette finnes enkeltvise sprekkedaler spredd i mange
kommuner. Konsentrasjonen av områder rundt Bergen gjør at dette samlet har betydelig verdi som
unik e landskapsformer i nasjonal sammenheng. Likevel vil de fleste enkeltområdene framstå som
regionalt representative med middels verdi.
Endringsfaktorer for landskapskarakteren:
Småskala landbruk preger mange av områdene. Nedlegging av jordbruksdrift med økende gjengroing
vil kunne endre karakteren i en del områder. Samtidig vil områdene som ligger i Bergensbuene være
innenfor pendleravstand til Bergen, slik at det må forventes at bebyggelsen vil holdes ved like. Ny
boligbygging vil også kunne påvirke landskapskarakteren i enkelte områder, som sammen med behov
for større vegkapasitet og bedre standard kan påvirke landskapet i overgangene mellom områder. I
lågfjellet vil ny fritidsbebyggelse kunne prege LO.
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3.3.13 Kystfjelldaler
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Vurdering av landskapsområder i Hordaland
Landskapstype: KYSTFJELLDALER
Representert i region: LR 21
Antall LO i typen:
25
Svært stor verdi:
Stor verdi:
Middels verdi
Vanlig forekommende:
Reduserte verdier:

0
1
9
15
0

Generelle kjennetegn for
landskapstypen:
Kystfjelldalene har mange av
de samme kjennetegnene som
dalformene lenger øst i fylket.
Dalførene er relativt korte, og
er markert nedskåret i de
omkringliggende fjellområdene.
Vann er et viktig innslag i
landskapet, med betydning for
21T11-18 Andvikdalen. Masfjord. Fjordvatn utgjør gulvet i nedre del av LO,
landskapskarakteren. Til dels
kun 11 moh. Bjørkeskog i øvre del og rik edelløvskog i dalsiden til høyre i
kraftige elveløp og fossestryk i
bildet.
indre parti, roligere med
vannflater i lavereliggende deler av dalene. Vegetasjonsbildet er variert og frodig, grunnet gunstig
klima. Ofte tett lauvskog med innslag av edelløvtrær i nedre parti, høyere opp finner en bjørkeskog
og stedvis furu. Dalbunnen har jevnt over slak stigning som gjør det mulig med vegbygging. Spredt
bosetning i enkelte områder, noe jordbruksdrift, mest beite og grasmark. Lite preget av
kraftutbygging. Kystfjelldalene blir ofte brukt som innfallsporter til attraktive turområder i
kystfjellene.
Geografisk og verdimessig fordeling i fylket:
De aller fleste kystfjelldalene ligger på en nord-sørlig linje innenfor de store øy- og ytre fjord
områdene. Områder med lokal verdi er i større grad preget av utbygging og tekniske anlegg enn
resten av områdene (eks. store linjespenn på tvers av dalene). Et område har stor verdi med helhetlig
kulturlandskap og en sjelden, utypisk utforming med ”fjordvatn”.
Endringsfaktorer som kan påvirke landskapskarakter:
Kystfjelldalene er lett tilgjengelig, de fleste med veitilkomst. Attraktive landskap for hyttebygging
med vann, frodig vegetasjon og lett tilkomst til fjellområder. Konsentrerte hyttefelt i dalbunnen vil
kunne påvirke landskapskarakteren. Småkraftutbygging i dalenes elvestrekninger vil i stor grad kunne
påvirke landskapskarakteren.
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3.3.14 Kystfjell
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Vurdering av landskapsområder i Hordaland
Landskapstype: KYSTFJELL
Representert i region:LR 20 og 21
Antall LO i typen:
27
Svært stor verdi:
Stor verdi:
Middels verdi
Vanlig forekommende:
Reduserte verdier:

0
4
18
5
0

Generelle kjennetegn for
landskapstypen:
Kystfjellene forekommer region
20 og 21, og har en markant
innflytelse på landskapsbilde og
landskapsopplevelsene i de
havnære landskapene. De utgjør
det første møtet med fjell fra
kysten, og ligger spredt med
enkeltstående LO, som danner
fortroppen til de store og
21T12-03 Stord. Mot N, med Midfjellet og Kattnakken. En jevn overflate
sammenhengende
som veksler mellom slake heier og flyer, og nakne berg opp mot toppene.
fjellområdene lengre inn og øst i
fylket. Fjellene varierer i høyde,
fra omkring 300-400 moh i de ytre strøkene, til mellom 500-1000 moh i overgangene mot LR22.
Nærheten til kysten gjør at LT er sterkt eksponert for det dominerende vestaværet, og tregrensa er
svært lav. Små vatn og tjern finnes i områdene, sjeldnere større vatn. Bekker og småelver har
historisk sett vært svært viktige i den ytre kysten til å drive kvernsteiner og sagverk. Fjellområdene
er regionalt og lokalt viktige rekreasjons- og identitetsområder for befolkningen. Byfjellene i Bergen
har en særlig sterk betydning for store befolkningsgrupper. Andre steder, som Siggjo på Bømlo har
fjellene også hatt en viktig rolle i navigasjonen til sjøs. Kommunikasjonsmaster finnes i mange
områder, med vegtilkomst opp mot toppen av fjellene.
Geografisk og verdimessig fordeling i fylket:
Kystfjellene finnes spredt og jevnt fordelt i hovedsak i LR 21. Det største området finnes på Stord,
men en serie av fjell oppdelt av sprekkedaler finnes rundt Bergen. I LR 20 er det bare 3 områder i
typen, men med desto mer markert landskapsmessig betydning. De fleste områdene er gitt middels
verdi, noen områder, særlig rundt Bergen er vurdert til stor verdi ut fra deres identitetsmessige
betydning for en stor regional befolkning.
Endringsfaktorer som kan påvirke landskapskarakter:
Kystfjellene er naturlig visuelt eksponert over store områder. Nye tiltak i form av
kommunikasjonsmaster og andre installasjoner vil kunne påvirke landskapskarakteren noe, avhengig
av plassering og utforming. Nye tilkomstveger kan skape betydelige brudd i terrenget og være svært
synlige. I noen grad vil tilvekst eller avvirking av skog påvirke landskapskarakter, men med et utsatt
klima mot vest, er dette av begrenset omfang.
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3.3.15 Elvedaler

Aurland Naturverkstad

Rapport 07-2011 side 44

Vurdering av landskapsområder i Hordaland
Landskapstype: ELVEDALER
Representert i region: LR22,LR23
Antall LO i typen:
14
Svært stor verdi:
Stor verdi:
Middels verdi
Vanlig forekommende:
Reduserte verdier:

0
5
7
2
0

Generelle kjennetegn for
landskapstypen:
Elvedalene kjennetegnes ved at
dalføret som helhet har en
utforming hvor elveløpet er et
framtredende karaktertrekk
som påvirker hele
landskapsområdet.
Elvestrekningene har både en
22T04-10 Eksingedalen, Vaksdal. Terskelsjøer skaper rolige pauser ned
naturmessig, visuell/estetisk og
gjennom elvedalene. De velholdte jorbruksarealene og terskelsjøene skaper
funksjonell/bruksmessig
stor variasjon og opplevelsesverdi.
betydning som gir identitet til
lokalsamfunnet. Områdene er ofte store, med sammenhengende lange elvestrekninger i markerte
dalfører med bosetning, landbruk i dalbunnen og på egnede plasser i dalsider og hyller. Innenfor
rammen av elvestreng og hoveddal, finnes et stort mangfold av småformer med elvesletter, trange
gjel, morenerygger og skredvifter. Skogvegetasjonen i dalsidene er sammenhengende, tett og frodig.
Landbruket er småskala, men av svært stor opplevelsesmessig betydning. Fiske har i mange områder
tradisjonelt spilt en vesentlig rolle i lokal økonomi.
Geografisk og verdimessig fordeling i fylket:
Landskapsområdene i denne typen er i stor grad konsentrert nord i fylket, i region 22. Her finner vi
kjente elvedaler som Modalen, Eksingedalen, Bergsdalen, Vosso og Raundalen (LT 23). De største
elvedalene er i hovedsak verdisatt som regionalt representative med middels verdi. Enkelte områder
skiller seg noe ut, med særlige natur- og opplevelseskvaliteter, og er gitt stor verdi. Eksingedalen
skiller seg blant annet ut med sitt usedvanlige fosselandskap med kraftige stryk og sprang som i stor
grad er godt synlige og knyttet til det aktive og godt ivaretatte kulturlandskapet og et aktivt og
stedsbasert næringsliv.
Endringsfaktorer for landskapskarakteren:
Elvedalen er i stor grad preget av et aktivt, småskala jordbruk som gir stor variasjonsrikdom og bidrar
med betydelige opplevelseskvaliteter. Nedlegging av bruk, fraflytting og opphør av drift på
innmarksarealer vil ha stor innvirkning på landskapskarakteren. Dalførene har mye produktivt
skogareal. Omfattende treslagskifte og uthogging vil på virke inn på landskapskarakteren stedsvis.
Andre forhold som endringer i vannstand og vannføring gjennom elvebaserte kraftanlegg vil også
kunne påvirke karakteren. Ellers har de store dalførene kunne ha kapasitet til å ta opp i seg en rekke
mindre tiltak uten at typens hovedkarakter endres.
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3.3.16 Elvegjel og elvegjuv
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Vurdering av landskapsområder i Hordaland
Landskapstype: ELVEGJEL OG ELVEJUV
Representert i region: LR20, LR 21
Antall LO i typen:
28
Svært stor verdi:
Stor verdi:
Middels verdi
Vanlig forekommende:
Reduserte verdier:

2
6
13
7
0

Generelle kjennetegn for
landskapstypen:
Juv danner markerte og ofte
spektakulære overganger
mellom fjorddaler og
fjelldaler. I Hordaland er flere
av juvene kjent langt ut over
fylkesgrensene (Stalheim,
Måbødalen, Skjervet etc).
23T05-03 Måbødalen, Eidfjord. LO starter med det spektakulære fallet
Et elvegjel har en trang og
til Vøringsfossen. Et område med nasjonal og internasjonal betydning
dypt nedskåret tverrprofil.
som representant for det norske fjord- og fjellandskapet.
Gjelene forbinder ofte
tilgrensende landskapsområder, selv om de i seg selv kan oppleves som lukkede og lite tilgjengelige.
Det karakteristiske med både gjel og juv er hvordan landskapets vannformende krefter kommer til
syne i all sin mektighet. Spektakulære vannmasser som stuper ut for høye terskler, eller graver seg
dypt ned i trange passasjer gjennom fjellmassivet, gir en intens opplevelse av både bevegelse og lyd.
Elvejuvene har ofte sentrale ferdselsårer (riksveger) knyttet til seg, som øker tilgjengelighet og
opplevelsesmuligheter.
Geografisk og verdimessig fordeling i fylket:
Elvejuvene finner vi alle i LR23, i Odda, Eidfjord, Granvin og Voss kommuner. Elvegjelene er det et
større antall av, lokalisert også i stor grad i LR 22. I denne typen vil vi finne områder også av høyeste
verdikategori, Stalheim og Vøringsfossen.
Endringsfaktorer som kan påvirke landskapskarakter:
Landskapstypen har i utgangspunktet en utforming som gjør de robuste mot endringer (nedskåret
fjell, vanskelig tilgjengelig) hvor det i utgangspunktet er de rene naturprosesser som har gitt
områdene sin karakter. Likevel vil de kunne være sårbare for selv små endringer ved f.eks behov for
utbygging av vegnett og kraftanlegg etc.
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3.3.17 Botndaler
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Vurdering av landskapsområder i Hordaland
Landskapstype: BOTNDALER
Representert i region: LR15, LR17, LR22, LR23
Antall LO i typen:
69
Svært stor verdi:
Stor verdi:
Middels verdi
Vanlig forekommende:
Reduserte verdier:

0
8
30
31
0

Generelle kjennetegn for
landskapstypen:
Representerer generelt
markerte avgrensinger og
overganger mellom flere
landskapstyper, som
elvedaler og høyereliggende
fjellmassiv. Landskapsformen
er i en del tilfeller tydelig hvor
botnformen med sine bratte
22T09-08 Torsnesvatn, Jondal. Langsmalt botnvann danner gulvflata
og regelmessig utformede
mellom stupbratte flåg og fjellvegger. Folgefonna i bakgrunn.
avrunding ofte utgjør
inntrykkssterke og
opplevelsesrike landskapsformasjoner. Botndalene forekommer som regel i forlengelsen av andre
daltyper, gjerne med lite markert overgang. Gårdsbosetning og landbruksproduksjon er
framtredende i områdene knyttet til region 22 og 23, mens botnområdene i region 15 har mer
innslag av tradisjonelle stølsområder og beitebruk. Botndaler har gjerne en viktig funksjon i friluftsliv,
som tilkomst og forbindelse mellom lavlandsbygder og turområder i fjell- og heiområder.
Geografisk og verdimessig fordeling i fylket:
Botndaler forekommer jevnt fordelt innen de tre regionene, men en litt sterkere konsentrasjon rundt
Folgefonna, Hardangervidda og fjellene i Ulvik. Områdene med stor regional verdi er i hovedsak
knyttet opp mot Folgefonna, eller andre større verneområder (Stølsheimen, Hardangerjøkulen).
Områder med en regionalt representativ utforming av typen (middels verdi) er jevnt fordelt og
representert i nesten alle kommunene i de aktuelle regionene. Disse har en god balanse mellom
tradisjonell bruk og aktiv fornyelse som er tilpasset landskapets skala og naturforutsetninger.
Endringsfaktorer for landskapskarakteren:
Drivkrefter for endring vil være knyttet til endringer i landbruksdrift (nedlegging, gjengroing),
vegbygging som følge av småkraftanlegg og hyttebygging
Selve hovedformasjonene med de markert avgrensede og bratte fjellskrentene som avgrenser
dalutformingen vil være sårbare for vegbygging og tiltak knyttet til småkraftanlegg og linjenett.
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3.3.18 Fjorddaler
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Vurdering av landskapsområder i Hordaland
Landskapstype: FJORDDALER OG FJORDVENDTE U-DALER
Representert i region: LR22,
Antall LO i typen:
16
Svært stor verdi:
Stor verdi:
Middels verdi
Vanlig forekommende:
Reduserte verdier:

2
6
7
1
0

Generelle kjennetegn for
landskapstypen:
Landskapstypen er ikke
representativ for Hordaland,
men finnes i større omfang i
LR 22 i Sogn og Fjordane og
Møre og Romsdal.
Til tross for et lavt antall LO,
22T07-01 Uskedalen, Kvinnherad. Store svaflater og fjellvegger av
er det like fullt en sentral og
blankskuret granitt står i sterk kontrast til et åpent og rolig dalføre.
karaktersterk LT særlig i
Sunnhordland. Samspill
mellom et vilt, lukka og dramatisk landskapsbildet inne i dalbotnene og det åpne vidstrakte utsynet
ut mot fjordene gir en stor variasjon i opplevelsene.
Enkelte LO, har en mer markert botnavslutning og tiltagende V-form i øvre del av dalføret (eks; 03,
07). Likevel har alle LO’ene fellestrekk i en åpen og bred dalmunning like ut i siden av fjorden. Et
slakt og bredt dalføre og åpne og breie dalmunninger med store elvesletter, danner en god
sammenheng. De storforma alpine fjellmassiv som danner omrisset til områdene, bidrar sterkt til
landskapskarakteren. Det er et relativt sammenhengende jordbrukslandskap i dalbunnen. I LR 23 har
fjorddalene viktige og kjente landskapsområder, hvor det typiske er en oppdemt fjordsjø med et kort
elveløp som forbindelse til fjorden. Områdene representerer rike jordbruksbygder. Vegetasjonsbildet
er formet av betydelig skogvegetasjon i liene og velutviklede kantsoner mellom jordbruksarealene.
Gravhauger fra vikingtiden, kvernsteinslokaliteter fra nyere tid, og sentrale kulturmiljø, vitner om en
lang kulturhistorisk kontinuitet.
Geografisk og verdimessig fordeling i fylket:
Som nevnt forekommer landskapstypen kun i Kvinnherad kommune, hvor de fleste ligger parallelt og
munner ut mot Hardangerfjorden. LT har, også sett innen for landskapregionen som helhet, flere
områder med usedvanlige landskapsverdier, både natur- og kulturhistorisk. Sunndalen med
Bondhusbreen i visuell tilknytning, og Rosendal med Baroniet er begge gitt høyeste verdi.
Fjorddalene ligger spredt i region 22 og 23.
Endringsfaktorer som kan påvirke landskapskarakter:
Landskapstypen er på grunn av sin storskalahet og tydelige avgrensing, i utgangspunktet robust i
forhold til tiltak som kan endre karakter. Omfattende treslagskifte, oppdyrking av beiteareal, og
andre tiltak i landbruket kan ha stor virkning. Folgefonna nasjonalpark og kulturminnefredningen av
Baroniet legger føringer på utviklingen i deler av områdene i denne delen av fylket. Fjorddalene har
ofte en beliggenhet nær større tettsteder, med et arealpress (jfr. Nordheimsund i Kvam).
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3.3.19 Lågfjellsdaler under tregrensa
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Vurdering av landskapsområder i Hordaland
Landskapstype: LÅGFJELLSDALER UNDER TREGRENSA
Representert i region: LR22,LR23
Antall LO i typen:
57
Svært stor verdi:
Stor verdi:
Middels verdi
Vanlig forekommende:
Reduserte verdier:

0
2
32
23
0

Generelle kjennetegn for
landskapstypen:
Typen representerer sidedaler og
dalhyller, ofte med klar U-form og
lang, slak lengdeprofil. I LR 22 finner
vi områdene i forlengelse av
fjorddaler. I indre strøk (LR23), er
23T07-06 Hildalsdalen, Odda. Elva renner rolig ned det slake
dalutformingen mer storskala og
dalføret, med små svinger og mindre forgreina løp. Typisk
ligger som inngangsportaler til de
jordbruksmark i øvre del av dalen.
store, høyliggende fjellområdene.
Skogvegetasjon preger dalførene, men med åpen kulturmark og noe bosetning i lavereliggende parti,
stølsmiljø, delvis omgjort til hytter og nyere hyttefelt opp mot fjellet. Vann i form av åpne
smeltevannsbekker i dalsidene, og større elver i dalbunnen er ofte framtredende kjennetegn for
områdene. Fjellrygger og topper i omkretsen påvirker det visuelle landskapsbildet i dalene.
Geografisk og verdimessig fordeling i fylket:
Lågfjellsdalene finner vi i LR 22 hvor de er orientert mot fjordlandskapet, og i LR 23 hvor de ligger i
overgangen mot høgfjellet. I og med at de ofte framtrer som overgangssone, delvis med omfattende
arealbruk og endringsaktivitet i form av hyttebygging og veganlegg, vil de fleste områdene
klassifiseres som vanlig forekommende landskap lokalt og regionalt. Enkelte områder med særlig
helhetlig utfoming med god historisk kontinuitet er gitt stor verdi.
Endringsfaktorer for landskapskarakteren:
Landbruk med stølsdrift og beite har tradisjonelt preget områdene. Gjengroing som følge av redusert
beiting, og heving av skoggrensa fører flere steder til raske endringer i landskapskarakteren. Mange
områder ligger også slik til at de har gitt plass til viktige ferdselsveier mellom fjord og fjell, og mellom
vest og øst. Vegbygging og etablering av hyttebebyggelse og tilhørende serviceanlegg vil i særlig grad
i høyereliggende parti av lågfjellsdalene, kunne påvirke landskapskarakteren.
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3.3.20 Lågfjellsdaler over tregrensa
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Vurdering av landskapsområder i Hordaland
Landskapstype: LÅGFJELLSDALER OVER TREGRENSA
Representert i region: LR15, LR16
Antall LO i typen:
34
Svært stor verdi:
Stor verdi:
Middels verdi
Vanlig forekommende:
Reduserte verdier

0
3
17
14
0

Generelle kjennetegn for
landskapstypen:
Landskapstypen omfatter
store og åpne daler som
ligger i sjiktet mellom 600 –
1000 moh., men alltid over
tregrensa og lavere enn
viddene og fjellpartiene de
strekker seg inn mot. Det
åpne preget gjør
15T01-28. Binhelleren, Vaksdal. Åpen og usammenhengende dalsider, med
småformene tydeligere i
landskapsbildet. Ofte er det slake fjellrygger som faller inn i landskapsrommet. Kvitanosi i bakgrunn.
store moreneavsetninger som danner et kupert terreng. Bekker og vannsig i øvre deler samler seg
gjerne til en hovedelv som setter et betydelig preg på landskapskarakteren. I inngangen til dalene vil
en ofte finne fjellbjørk og furu, mens vierkratt dominerer på fuktige parti i veksling med grasmark og
myr. Lyng og dvergbjørg på tørrere parti i dalsidene. Stølsdrift har tidligere vært et framtredende
trekk ved denne landskapstypen. Det forekommer knapt i dag, men noen sel og andre stølsbygninger
står fortsatt og blir holdt ved like til fritidsformål. Gamle stølsveger og merka turstier viser vi mot
fjellet, og områdene er attraktive til rekreasjonsformål og som innfallsport til fjellvandringer.
Kraftutbygging og overføringslinjer preger en del av landskapsområdene.
Geografisk og verdimessig fordeling i fylket:
Landskapsområdene har en naturlig fordeling i fylket med størsteparten inn mot de store
fjellmassivene langs Hardangervidda og fjellområdene mot Sogn og Fjordane. En del områder er
berørt av betydelige tiltak knyttet til kraftproduksjon. Områder med større grad av helhetlig
landskapskarakter intakt er gitt verdi middels, mens noen få områder har særlige landskapsmessige
opplevelseskvaliteter og brukspotensial i rekreasjonssammenheng, og er gitt stor verdi.
Endringsfaktorer som kan påvirke landskapskarakter:
Ytterligere etablering av tekniske anlegg knytt til vannkraftproduksjon kan være en faktor som vil
skape endringer i landskapskarakter for noen av de regionalt representative områdene. Endringer i
klimatiske forhold vil på sikt føre tregrensa høyere opp mot fjellet. Dette vil åpenbart virke inn på
landskapskarakter i disse områdene.

Aurland Naturverkstad

Rapport 07-2011 side 55

3.3.21 Store innsjøer i fjellet
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Vurdering av landskapsområder i Hordaland
Landskapstype: STORE INNSJØER I FJELLET
Representert i region: LR15, LR16
Antall LO i typen:
15
Svært stor verdi:
Stor verdi:
Middels verdi
Vanlig forekommende:
Reduserte verdier

0
0

3
12
0

Generelle kjennetegn for
landskapstypen:
denne typen er representert
ved relativt få områder, men
de har til gjengjeld stor
landskapsmessig betydning.
De store vannene er alle
regulert. De var tidligere et
system av tidligere mindre
og mellomstore innsjøer
15T04-04 Sysendammen. Ved full regulering blir inngrepsgraden mindre
sammenbundet i et system
av elver, stryk, evjer og viker, fremtredende. Opplevelsen av strandlinja blir mer naturlig og en mer glidende
og enkelte av disse ville trolig overgang mot tilgrensende LT. 15T05-05 Hallingspranget i bakgrunn.
utgjort del av Lågfjella eller de storforma fjellmassivene. Pga sin store utstrekning og form kan ikke
disse landskapsområdene i dag betraktes som annet enn selvstendig landskapstype som preger store
deler av fjellet i Hordaland. Damanlegg, veier og ikke minst reguleringssonen som tidlig på sommeren
kan være av betydelig utstrekning, er en del av landskapskarakteren i disse områdene. Til tross for de
storskala inngrep disse LO representerer i fjellheimen, har flere av områdene en betydelig
opplevelses og rekreasjonsverdi. Anleggsveier i forbindelse med kraftutbygging gir enkel tilkomst
gjennom sommerhalvåret gir stort potensial for å oppleve vidstrakte fjellområder for et stort
mangfold av brukergrupper. Kultivering av fisken gir også næringsinntekter.
Geografisk og verdimessig fordeling i fylket:
Landskapsområdene er fordelt over midtre og østlige fjell i fylket. Vi finner dem rundt viktige
utfartsområder som Hardangervidda nasjonalpark, Stølsheimen, nord og øst for Kvamskogen, og i
Etnefjellene. På grunn av tiltakene knyttet til kraftregulering, vi disse områdene i hovedsak bli gitt
verdi som vanlig forekommende landskap
Endringsfaktorer som kan påvirke landskapskarakter:
Ut fra områdenes karakter som utbygde vannkraftmagasin, og eksponerte beliggenhet i fjellet, vil det
være få tiltak som innen en rimelig tidshorisont kan endre landskapskarakteren i nevneverdig grad,
med unntak av store kraftoverføringslinjer i områder som ikke har slike i dag.
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3.3.22 Lågfjellet
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Vurdering av landskapsområder i Hordaland
Landskapstype: LÅGFJELLET
Representert i region: LR15
Antall LO i typen:
25
Svært stor verdi:
Stor verdi:
Middels verdi
Vanlig forekommende:
Reduserte verdier:

0
0
15
10
0

Generelle kjennetegn for
landskapstypen:
Omfatter avrunda fjellrygger og
platå i høyde mellom 800 og
1200 moh. Områdene er
knyttet til landskapsregionen
med samme navn. Landskapet
framtrer som storskala, men
med en kupert og vekslende
utforming med stor variasjon.
15T06-09 Gråsida, Voss. Lågfjella reiser seg rolig over skogsåene med
Avgrensingen av
godt avrunda former. Storforma fjellmassiv ligger på forsommeren ennå
landskapsområdene mot
snøkledd i bakgrunnen.
tilgrensende heilandskap og
daltyper kan være glidende og ikke visuelt tydelige. Det er et stort antall vann i typen, noe som øker
rekreasjons- og opplevelsesverdien. Flere av landskapsområdene hører til i attraktive fjellområder
med stort nett av merka turstier og overnattingshytter. Vegetasjonen varierer, men som
hovedprinsipp ligger områdene over tregrensa. Morenedekket avgjør i hvilken grad vegetasjonen er
sammenhengende. Områdene utgjør viktige fjellbeiter for sau. Enkelte områder har regulerte
vassdrag med damanlegg.
Geografisk og verdimessig fordeling i fylket:
Lågfjella er knyttet til LR 15 og omfatter større, sammenhengende områder særlig midtre og nordlige
deler av fylket, med Vossafjella og Stølsheimen. Områdenes størrelse og grad av inngrep i form av
kraftutbygging og veganlegg avgjør om de gis verdi med lokal betydning, eller regionalt med middels
verdi.
Endringsfaktorer som kan påvirke landskapskarakter:
Landskapstypen er i noen grad robust i forhold til endringer. Nye tiltak kan være opprusting av
kraftanlegg, anleggsveger og andre tekniske installasjoner kan påvirke karakteren til det enkelte
område.
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3.3.23 Storforma innlandsdaler

Aurland Naturverkstad

Rapport 07-2011 side 60

Vurdering av landskapsområder i Hordaland
Landskapstype: STORFORMA INNLANDSDALER
Representert i region: LR23
Antall LO i typen:
8
Svært stor verdi:
Stor verdi:
Middels verdi
Vanlig forekommende:
Reduserte verdier:

0
1

5
2
0

Generelle kjennetegn for
landskapstypen:
Storforma innlandsdaler er en
særmerkt landskapstype med få
områder representert. De
kjennetegnes ved vide dalprofiler
med rike jordbruksbygder på gode
moreneavsetninger. Større vassdrag 23T06-02, 03, 04, 05. Voss. LO ligger samlet i et åpent og vidstrakt
med
i områdene, gjerne med store vann dalføre, omkranset av avrunda fjellområder. Mosaikk
kulturlandskap,
skogsåser,
fjordsjøer,
grender
og
tettsteder.
som framtredende
landskapselement. Barskog
omkranser dalsidene og åsryggene. Det er med å gjøre landskapstypen ”utypisk” for Vestlandet.
Generelt er bebyggelse og bosetning spredt, men med tettstedskonsentrasjoner, som f.eks
Vossevangen. Dette skaper også en dynamikk i forhold til næringsutvikling, infrastruktur og arealbruk
som preger landskapskarakteren.
Geografisk og verdimessig fordeling i fylket:
Landskapstypen er i stor grad et kjennetegn for Voss kommune. Så godt som alle områdene ligger
her, bosrtsett fra Røldal i Odda. De er store i utstrekning med sammensatt og allsidig natur-og
kulturpreg. Noe som gjør at de fleste områdene vil framstå som regionalt representative, med
middels verdi.
Endringsfaktorer for landskapskarakteren:
Dynamikken knyttet til bosetning, sentrumsfunksjoner og næringsutvikling vil både kunne forsterke
eksisterende karakter og føre til endringer. Områdenes størrelse og utforming gjør dem generelt
robuste for endring av landskapskarakter. Men et område som Myrkdalen er i betydelig
landskapsmessig transformasjon gjennom omfattende utbygging av hytter og rekreasjonsanlegg, som
også endrer områdets hovedkarakter.
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3.3.24 Storkupert hei
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Vurdering av landskapsområder i Hordaland
Landskapstype: STORKUPERT HEI
Representert i region: LR22,LR23
Antall LO i typen:
26
Svært stor verdi:
Stor verdi:
Middels verdi
Vanlig forekommende:
Reduserte verdier:

0
3
14
9
0

Generelle kjennetegn for
landskapstypen:
Denne landskapstypen omfatter
fjellområder av en viss størrelse,
men som ikke er koplet sammen
med de store fjellregionene.
Næringsfattige bergarter gir i stor
grad et skrint vegetasjonsdekke. Et 22T12-09 Grønhaug, Kvinnherad. Storskala fjellplatå ut mot
Hardangerfjorden. Ligger i et lavere høydenivå (700-1100moh) enn
særlig kjennetegn for mange av
fjellområdene i bakgrunnen mot Folgefonna.
områdene er at man fra samme
punkt kan ha visuell kontakt til både bremassivene i øst og skjærgård og åpent hav i vest.
Områdene er i hovedsak lite berørt av tekniske inngrep som vannkraftutbygging (begrensede
nedbørfelt) og veganlegg. Enkelte områder er berørt av kraftoverføringslinjer, som følger
dalsenkninger. Områdene i denne typen er viktige lokale og regionale friluftslivsområder med god
tilgjengelighet både sommer og vinter. Opplevelsespotensialet er åpenbart stort med vide utsyn, og
stort innslag av små og mellomstore vann.
Geografisk og verdimessig fordeling i fylket:
Landskapsområdene i denne typen framstår som isolerte enheter, uten direkte kontakt med
tilgrensende fjellparti. Flest områder forekommer i LR 22, som ligger midt mellom hav og høyfjell.
Typen er i særlig grad representert i kommunene Etne, Kvinnherad, Fusa, Kvam, Samnanger, Vaksdal
og Masfjorden. Enkelte områder finner vi også i de indre fjordbygdene, i kommunene Voss og
Granvin. Disse representerer viktige lokaliseringsfaktorer for hytteutbygging og rekreasjonsanlegg.
Verdismessig vil områdene i hovedsak framstå med middels verdi, som innebærer at de har jevnt god
representativitet regionalt. Noen få områder har stor verdi, ut fra den landskapsmessige
sammenhengen de inngår i. Området i Masfjorden er et av de største landskapsområdene i fylket, og
et indre helhetspreg og sammenheng som er unikt.
Endringsfaktorer for landskapskarakteren:
Berggrunnen gir relativt skrinn vegetasjon, som reduserer gjengroingsveksten av skog på åpne heier.
Aktuelle drivere for endring vil være knyttet til utvikling av fritids- og rekreasjonsanlegg, mindre
kraftutbyggingsprosjekter og lignende.
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3.3.25 Vidde

Aurland Naturverkstad

Rapport 07-2011 side 64

Vurdering av landskapsområder i Hordaland
Landskapstype: VIDDE
Representert i region: LR15
Antall LO i typen:
5
Svært stor verdi:
Stor verdi:
Middels verdi
Vanlig forekommende:
Reduserte verdier:

0
1
4
0
0

Generelle kjennetegn for
landskapstypen:
Siden landskapet i Hardangervidda nasjonalpark ikke er
omfattet av landskapskartleggingen, er
landskapstypen her
representert ved noen
områder i Eidfjord kommune
som ligger utenfor
15T05-01 Bjoreiddalen, Eidfjord. Slak og vidstrakt dal. Brei og grunt elveløp,
Nasjonalparken. Typen
gjennom tykke løsmasser. Avsmeltnings morene med blokkmark ned langs
kjennetegnes ved slakt
elvekanten. Hardangerjøkulen i bakgrunn.
bølgende landskap med stor
utstrekning. Karakteristisk er et sammenhengende morenedekke med en rekke kvartærgeologiske
småformer som et resultat av den trinnvise nedsmeltingen av innlandsisen. Vann og til dels brede og
grunne elveløp er et annet karaktertrekk ved vidda. Vegetasjonsdekket kan variere, men er i
hovedsak dominert av grasmark, starr og vierkratt. I lavere parti finner en og fjellbjørk.
Landskapsområdene utenfor Hardangervidda nasjonalpark har innslag av tekniske tiltak, hvor Rv 7 er
det mest framtredende. Langs vegen finner en flere turisthytter og noen private hytter.
Landskapsområdene har en svært viktig funksjon som tilkomstområder og innfallsport til både
Hardangervidda og Hardangerjøkulen. Villreinen nytter landskapsområdene i sin årssyklus, i første
rekke knyttet til trekkveier på tvers av riksvegen
Geografisk og verdimessig fordeling i fylket:
Som nevnt er typen representert ved 4 områder knyttet opp mot Rv7. Et område med i hovedsak
urørt preg med en god representativ utforming av landskapstypen er gitt stor verdi.

Endringsfaktorer som kan påvirke landskapskarakter:
Landskapstypen er i stor grad robust i forhold til endringer. Eventuelle aktuelle tiltak som vil påvirke
landskapskarakteren i deler av områdene, kan være nye utbyggingstiltak langs Rv 7 .
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3.3.26 Storforma og alpine fjellmassiv
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Vurdering av landskapsområder i Hordaland
Landskapstype: STORFORMA OG ALPINE FJELLMASSIV
Representert i region: LR15, LR16, LR17, LR22
Antall LO i typen:
41
Svært stor verdi:
Stor verdi:
Middels verdi
Vanlig forekommende:
Reduserte verdier:

0
2
28
11
0

Generelle kjennetegn for
landskapstypen:
Typen har stor utbredelse i de
tre fjellregionene i Hordaland. I
tillegg er det interessant å
merke seg at vi også har noen
områder i LR 22, midtre
fjordbygder med alpine
fjellformasjoner. Dette er med
Fjellmassivet Tveitakvitingen i LR 15 i Kvam kommune, står fram som en
å forklare de store
landskapsvariasjonene i fylket. markert og dominerende landskapsform i et ellers frodig fjordlandskap.
Motivet er representativt for de store landskapsvariasjonene innenfor korte
Områdene utgjør ofte store
avstander i midte fjordbygder i Hordaland. Sett fra Øystese
sammenhengende arealer, i
hovedsak mellom 1000 og 1600 moh. I de fleste områdene er fjellformasjonene avrunda, og adskilt
av større og mindre botnområder med vatn. Vegetasjonsdekket er avtakende og i høyeste partier er
det stort sett blokkmark og snaut fjell. Lite innslag av tekniske anlegg. Enkelte anleggsveier og
kommunikasjonsmaster kan berøre de lavest liggende områdene. Områdene knytter seg til kjente
fjellparti som er viktige regionale og nasjonale tur- og rekreasjonsområder. Jfr Hardangervidda vest,
Folgefonnområdet og Vossetraktene. Etnefjellene og Fjellpartiene i Kvam og Samnanger har stor
regional betydning som utfartsområder.
Geografisk og verdimessig fordeling i fylket:
Områdene er jevnt fordelt i midtre og indre deler av Hordaland fylke. På grunn av deres store
utstrekning, vil verdisettingen i de fleste tilfeller være klassifisert til vanlig forekommende og
middelsverdi. Enkelte områder som i særlig grad står fram i kontrast til de omkringliggende fjord- og
dalbygdene, er tillagt stor verdi.
Endringsfaktorer som kan påvirke landskapskarakter:
Landskapstypen er i stor grad robust i forhold til endringer. Eventuelle aktuelle tiltak som vil påvirke
landskapskarakteren, kan være kommunikasjonsmaster og kraftlinjespenn. Klimaendringer vil kunne
føre til nedsmelting av større og mindre fonner.
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Separate vedlegg:
Samlet kart over verdisetting av landskap i Hordaland. Tilpasset utskrift i A3 format.
Samlet kart over verdisetting av landskap i Hordland, med ID nummerering av landskapsområdene.
Tilpasset utskrift i A1 format.
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