
Haugalandet = 
Haugesund-halvøya

Valhest

Avaldsnes

Høie

Her er du nå



Haugalandet -
Område som har blitt brent dei siste åra

Vinteren 2022: 
Over 5.000 daa i 
over 50 aksjonar / 
brenningar.
+ Rennesøy, Stord 

10 nye område der 
det ikkje har vore
brent i nyare tid.

Kvar brenning har si 
historie



Avaldsnes



Styret i Avaldsnes grunneigarlag har lagt ned ein
imponerande innsats. 

Privat biologisk kartlegging av område

Kurs for brennarar
Utstyr (tilhøyrer Haugaland lyngbrannreserve)
Søknadar og rapportering
Rydding av gjengrodde område
Grunneigarkontakt
NoFence

Karmøy kommune 
sin miljøpris 2021



Skårsmarka juni 2020



Skårsmarka 16.-17. april 2021
14 personar deltok 
500 daa tett brake og gammal 
lyng blei brent















Avaldsnes grunneierlag
20 års plan vedtatt på Årsmøte 2040 – Kulturlandskapet Avaldsnes



Litt tall

Ca 32000 daa. Hvorav ca 10000 daa vil kunne bli 
utmarksbeite

120 medlemmer

Fokus ifm lyngbrenning – beite/kystlynghei

40 som har tatt kurs i lyngbrenning, hvorav 25 aktive

Utstyr - alt som tenkes kan for 2 brennelag på 12 pers hver

Mål om å brenne ca 1000 daa/år (foto B.A Hveding)



Kulturlandskap 2040

Inkluderer plan for:
• Beiting
• NiN kartlegging
• Skjøtselplaner
• Lyngbrenning
• Fjerning av sitka
• Gjerding (Nofence)
• Allmenhetens tilgang

"Det er en bekymring i laget over at store deler av 

utmarka er i ferd med å gro igjen. Tidligere var valdet 
vårt dekket av åpne områder, hvor naturbeitemark og 
lynghei var dominerende. 

Det er flere grunner til at valdet er i ferd med å gro til, 
men utstrakt frøspreing av sitka, i kombinasjon med at 
det tradisjonelle kystlandbruket med beiting i utmark er 
opphørt, bidrar i det vesentligste til gjengroing.

Det vil være et langsiktig arbeid å ta tilbake 
kulturlandskapet, og styret foreslår at dette arbeidet har 
en 20 års horisont" 



Vår tilnærming



Lyngbrennere fra 16 
til 70 ☺



Alt som er brent 
blir beitet!

Takker være støtte fra Statsforvalter til kjøp av 
Nofence blir alt som er brent beitet. 



Brenneplan 2023



Effekter

• Beite

• Vilt

• Botanikk



Samarbeid 
er 
nøkkelen!

• Engasjerte grunneiere/lyngbrennere

• Karmøy kommune i form av økonomisk støtte- og 
NiN kartlegginger

• Statsforvalter til Nofence og NiN kartlegginger

• Miljødirektorat til fjerning av sitka (vi rydder ca
1500 daa år)

• NLR og Lyngbrannreserven for kjøp av utstyr og 
administrasjon

• HBR for god veiledning



Valhest



Valhest

Fjellområde som grensar

til fleire bygder og to fylke

Ca 16.000 daa fordelt på 

to område er registrert 

som kystlynghei, verdi A 

(beste kvalitet.)

Store eigedomar. 

Mykje blir brukt til beite



Gjerdelinjer

rød markering = 
gjerde som er sett opp 
eller under arbeid



















Kjell Magne Aksdal  

superbrennar 2022

Nær 2000 daa i 14 aksjonar / brenningar
Særleg i Valhest-området
Har vore brenneledar på mange 







Høie



Ove Stumo, Høiemarka i Tysvær



Høievassdraget

Nå - over 9000 daa kystlynghei verdi B

Dårleg utgangspunkt fordi mykje av området 
var gjengrodd av bjørkeskog.

Fjerning av småskog

Nye gjerde

Brenning





Januar 2016 - bak Ådnafjellet

















Takk for oss!

Og lykke til!

Ove Stumo, 

• mannen i røyken

Annlaug Fludal

• Fotografen


