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Innledning 
 
Gjennom de siste 5 årene har jeg drevet en systematisk kartlegging av soppmangfoldet i 
kulturlandskapet i Stord og Fitjar. Det registrerte artsmangfoldet i Stord og Fitjar er i overkant 
av 530 taxa, men blant disse er en god del eldre registreringer. Det er ikke foretatt noen 
systematisk undersøkelse og gjennomgang av hvilke av disse om ennå finnes på øya, noe som 
også ville være svært arbeidskrevende. Dersom en sammenfatter registrerte taxa med den 
norske rødlisten (Kålås m.fl. 2006), er det kun et fåtall av de registrerte artene som står på denne listen. 
Ser en på rødlistefunn etter 1975 er det kun en art, Dynejordtunge (Geoglossum cookeanum) som 
er registrert mellom 1975 og 2002 i Stord og en art, Fiolett Greinkøllesopp (Clavaria 
zollingeri), i Fitjar. Siden rødlisteartene er de som er viktigst å kjenne til for bevaring av 
viktige biotoper, har fokus vært lagt på å registrere best mulig forekomsten av disse i 
kommunene. Kulturlandskapet er et landskap i sterk endring. Mange rødlistearter vokser 
nettopp i gammelt kulturlandskap og det har derfor vært hovedfokus i kartleggingen. 
Alle funn som er gjort frem t.o.m. 2007 ble presentert i rapporten ”Kartlegging og 
verdisetting av naturtypar i Fitjar og Stord” (Moe, B. & Fadnes, P., 2008). 
Denne rapporten er en oppfølging av dette arbeidet, hvor lokaliteter i Stord og Fitjar er 
supplert med nye funn og artslistene oppdatert etter sesongen 2008. 
I tillegg til Stord og Fitjar er det også gjort undersøkelser i Tysnes, Sveio og Austevoll. Dette 
er og undersøkelser som er påbegynt tidligere, men det står fremdeles igjen en del arbeid i 
disse kommunene. 
Denne rapporten legger hovedvekt på sopp, men det er også tatt med funn av karplanter som 
ikke tidligere er registrert i Naturbase. I den sammenheng er kartleggingsrapporter for de to 
kommunene Tysnes og Austevoll lagt til grunn (Haaland, A. mfl., 2002 ). Disse rapportene 
viser store mangler både når det gjelder lokaliteter, men også når det gjelder hvilke arter som 
er registrert i de ulike lokalitetene. Sopp er helt fraværende i rapportene, og dette er en 
svakhet, særlig når en vet at sopp gjerne er en bedre indikator for verdifulle naturtyper enn 
karplanter. Dette gjelder i særlig grad for gamle kulturlandskap. 
For å nevne noen helt åpenbare mangler i disse rapportene, er fraværet av kvit skogfrue 
(Cephalantera longifolia) fra Tysnes kanskje det mest påfallende. Denne har en stor 
forekomst på Onarheim i et område som er kartlagt i rapporten. Det samme gjelder 
forekomsten av flere rødlistearter på Skorpo mot Laukhammar, bl.a. ormetunge 
(Ophioglossum vulgatum) og stortrollurt (Circaea lutetiana), sistnevnte i store mengder. 
LitlaKalsøy i Austevoll er en øy som er kjent for sitt store innslag av kalkbergarter. Denne 
lokaliteten er ikke med i rapporten selv om en her finner store forekomster av hjortetunge 
(Asplenium scolopendrium) og skjellporelav(Sticta canariensis). Den har også rikt innslag av 
sjeldne beitemarksopp, bl.a. mange forekomster sauevokssopp (Hygrocybe ovina). 
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Rødlistearter 
  
Rødlistearter er arter som er truet med å bli utryddet dersom utviklingen fortsetter slik den har 
gjort til nå. Det er viktig å få kartlagt forekomsten av disse slik at leveområdene kan hindres i 
å bli ødelagt. 
Arter som er rødlistet står i den norske rødlisten av 2006. (Kålås m.fl. 2006) 
Rødlisteartene har ulik truethetsgrad, og blir derfor delt inn i kategorier som tabellen under 
viser. 
 
 

 
Kategorier i den norske rødlisten fra 2006 
 
RE Regionalt utdødd (Regionally Extinct) 
En art er Regionalt utdødd når det er svært liten tvil om at arten er utdødd fra aktuell region (her Norge). For at arten skal bli inkludert i 
denne kategorien må den ha vært etablert reproduserende i Norge etter år 1800. 
 
CR Kritisk truet (Critically Endangered) 
En art er Kritisk truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at eit av kriteriene A-E for Kritisk truet er oppfylt. Arten har da ekstremt 
høy risiko for å dø ut (50 % sannsynlighet for å dø ut innn 3 generasjoner, minimum 10 år). 
 
EN Sterkt truet (Endangered) 
En art er Sterkt truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteriene A-E for Sterkt truet er oppfylt. Arten har da svært høy 
risiko for å dø ut (20 % sannsynlighet for å dø ut innen 5 generasjoner, minimum 20 år). 
 
VU Sårbar (Vulnerable) 
En art er Sårbar når best tilgjengelig informasjon indikerer at ett av kriteria A-E for Sårbar er oppfylt. Arten har da høy risiko for å dø ut 
(10 % sannsynlighet for å dø ut innen 100 år). 
 
NT Nær trua (Near Threatened) 
En art er Nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nær ved å tilfredsstille noen av disse kriteria 
nå eller i nær framtid. 
 
DD Datamangel (Data Deficient) 
Kategorien Datamangel blir brukt når det ikke kan gjøres en gradert vurdering av risiko for å dø ut, men det samtidig blir vurdert som 
svært sannsynlig at arten ville blitt med på Rødlisten dersom en hadde tilstrekkelig informasjon. 
 

 
Tabell 1. Rødlistekategorier i Norsk rødliste, 2006. 
 
Generelt om funn i Sunnhordland 
 
Stord og Fitjar 
 I rapporten fra Fitjar og Stord (Moe, B. & Fadnes, P., 2008) er det rapportert om 37 
rødlistearter av sopp. Tar en bort de funn som er eldre enn 30 år er det 29 igjen.  De aller 
fleste av disse er funnet de 5 siste årene. I Stord var det i 2007 kjent 23 forskjellige 
rødlistearter av sopp, mens det i Fitjar var kjent 20. Til sammen 15 av rødlisteartene fantes 
kun i en av kommunene. Dette var knippesøtpigg(S), ametystkantarell(S), 
oransjekantarell(S), grå duftrødskivesopp(S), dynejordtunge(S), sumpjordtunge(S), brun 
engvokssopp(S) rødnende lutvokssopp(S), rundmorkel(S), svartnende kantarell(F), fiolett 
greinkøllesopp(F), Entoloma dichroum (F), gyllen vokssopp(F), gulfotvokssopp(F), gul 
slimvokssopp(F). (Tabell 1) 
Etter kartlegging i 2008 ble det funnet fem nye rødlistearter for Stord og to for Fitjar. I alt fem 
av disse var nye for Stordøya. Disse var musserongvokssopp (Hygrocybe fornicata), f
lammevokssopp (Hygrocybe intermedia), svartdogget vokssopp (Hygrocybe 
phaeococcinea), eikerøykriske (Lactarius azonites) og rødtuppsopp (Ramaria botrytis). 
Flammevokssopp er i Hordaland tidligere kun funnet i Bømlo, Austevoll og Ulvik og regnes 
som en god indikator for artsrike beitemarker. Svartdugget vokssopp er også sjelden i 
Hordaland med bare fem funn her tidligere, deriblant to i Sveio og ett i Austevoll. 
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Musserongvokssopp har bare fire tidligere funn i Hordaland, der alle er i Sunnhordland. 
Funnet av eikerøykriske er det første registrerte funnet i Hordaland, mens rødtuppesopp er 
funnet i Tysnes og Ulvik. 
I tillegg ble det funnet to nye arter for øya som ikke er rødlistet, men som ikke er vanlige her 
hos oss. Dette er lutvokssopp (Hygrocybe nitrata) som kun er funnet noen få plasser i 
Hordaland. Den andre er stor klubbesopp (Clavaridelphus pistillaris) som kun har to funn i 
Hordaland. En brun variant av krittvokssopp ble funnet på Hovaneset. Denne har kun fire 
registrerte funn i Norge tidligere og dette er det første i Hordaland. 
 
Et område som ikke har blitt kartlagt tidligere ble funnet på Rommetveit mellom 
Europaveg 39 og Kyvika. Her ble det funnet flere til dels sjeldne beitemarksopp, bl.a. 
sumpjordtunge (Geoglossum uliginosum) som fra tidligere kun har en lokalitet på  Stord, 
nemlig Hovaneset og som ikke er funnet andre srteder i Sunnhordland. Ellers ble det funnet to 
lokaliteter av vranglodnetunge (Trichoglossum walteri). Til sammen fem rødlistearter ble 
funnet på området noe som vil gi A i verdisettingen. Dette er sannsynligvis den eneste beitemarken
 i Nordbygdo med et visst preg av kontinuitet og bør derfor også ha en stor grad av 
lokal verdi. 
Ellers er to lokaliteter med naturbeitemark i Fitjar som er omtalt i rapporten (Moe og Fadnes 2008) 
undersøkt mht sopp. Lokaliteten på Landa var mest interessant da to av de nye soppene for 
øya ble funnet her. (svartdugget vokssopp og lutvokssopp). 
Når det gjelder karplanter er gjenfunn av soleigro (Baldelia repens) i Tveitvatnet på Huglo 
etter 72 år den viktigste oppdagelsen. Fire mindre lokaliteter i østenden av innsjøen ble 
funnet. I tillegg ble Soleigro funnet i det gamle vassverket på Leirvik av Kari Lønning. Dette 
er en helt ny lokalitet, og en kan bare spekulere på hvordan planten har havnet her. 
Ved Tveitvatnet ble det også funnet purpurlyng (Erica cinera). Den er ikke registrert her tidligere. 
 
Tysnes 
Når det gjelder Tysnes, er denne øya bare sporadisk undersøkt for sopp i kulturlandskapet, 
men etter flere år med synfaring er det godt mulig at potensialet for gode lokaliteter ikke er så 
stort. I rapporten om naturtyper i Tysnes (Håland m.fl. 2008) er det nevnt en del 
lokaliteter, men disse er ikke undersøkt for sopp. Noen av disse lokalitetene ble oppsøkt i år 
uten at de kunne oppvise de store funnene. Noen lokaliteter har imidlertid utmerket seg fra 
tidligere. Særlig er Skorpeneset et interessant område der det i 2006 ble funnet grønngul 
vokssopp (Hygrocybe citrinovirens). Dette var det femte funnet av denne soppen i Norge 
(Fadnes 2007b). Totalt 7 rødlistede sopp var kjent fra denne lokaliteten fra tidligere og under 
kartlegging i 2008 ble det funnet noen få nye, bl.a. musserongvokssopp (Hygrocybe 
fornicata). 
Ved nedkjørselen til Årbakka er et annet rikt område for beitemarksopp som også er registrert 
tidligere. Her er bl.a. den største kjente forekomsten av skifervokssopp (Hygrocybe Lacmus) i 
Sunnhordland. Den ser ut til å dukke opp årviss. Noen få nye arter ble funnet i 2008. 
Østsiden av Tysnes er ellers rik på varmekjære edellauvskoger, og ved Onarheim finner vi 
den største kjente forekomsten av kvit skogfrue (Cephalanthera longifolia) i Sunnhordland 
(Fadnes 2007a). Edellauvskogen mot på Skorpo mot Laukhammar er artsrik og inneholder 
en god del ulike beitemarksopp, både rødskivesopp og vokssopper. I tillegg finnes en liten 
forekomst av ormetunge (Ophioglossum vulgatum). Både denne og soppene er normalt 
knyttet til åpent kulturlandskap som slåtteeng og beitemark. Det er derfor indikasjoner på at 
dette området tidligere har vært treløst beiteland som nå er grodd igjen. Dette er interessant da 
det viser at typiske kulturmarksorganismer kan overleve gjengroing. Flere av rødskive-
soppene er usikre bestemmelser. Limvokssopp (Hygrocybe glutinipes) er relativt sjelden i 
Sunnhordland med kun ett funn tidligere på Stord. Denne vokser i edellauvskogen på Skorpo. 
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Skogen innehar også en stor forekomst av stortrollurt (Circaea lutetiana) som er sjelden og 
rødlistet. 
 
Sveio 
Lokaliteter i Sveio har vært undersøkt gjennom flere år og her er nok et potensiale for flere 
gode funn av beitemarksopp. 
På fagkurset i soppkartlegging som ble av holdt på Stord i 2007 ble det gjort mange gode funn 
fra to lokaliteter i Sveio, Åseåsen og Lauvåsen (se vedlegg). I 2008 er det funnet to nye 
lokaliteter i den sørlige delen av kommunen, nærmere bestemt i området omkring Vikse og 
Straumsvollsvatnet. Rongvasshaugane er en lokalitet som tidligere er beskrevet av Bjørn Moe 
(Naturbase). Her er det bl.a. funnet solblom (Arnica montana), men det er ikke registrert sopp 
i området. Rongvasshaugane er store områder med beitemark og de ser svært lovende ut mht 
beitemarksopp. Det ble imidlertid gjort sparsomme funn, og de fleste funnene ble gjort i den 
vestligste delen der det er en mosaikk av beitemark og heilandskap. Jeg har tidligere funnet 
vranglodnetunge (Trichoglossum walteri) i området, og i år ble det bl.a gjort flere funn av r
ød honningvokssopp (Hygrocybe splendidissima) og ett funn av gulbrun narrevokssopp 
(Camarophyllopsis schulzeri). 
Et mer interessant område ble oppdaget på vestsiden av kommunevegen mot 
Straumsvollsvatnet. Her ble det gjort flere nye funn bl.a. av lutvokssopp (Hygrocybe nitrata) 
og gulfotvokssopp (Hygrocybe flavipes).  
En svært spesiell jordtunge dukket opp som både makroskopisk og mikroskopisk stemte godt 
overens med beskrivelsen av Geoglossum lineare. Denne er kun registrert med ett funn i 
Soppdatabasen (Norsk soppdatabase), men det er uenighet innad i fagmiløet om dette er en 
egen art. Denne bestemmelsen er derfor usikker, men det er i alle fall en svært ”ukurant” 
jordtunge. Det er derfor også laget mikroskopisk dokumentasjon i form av bilder av denne 
jordtungen. 
Det andre nye området for Sveio er Straumsvoll. Dette ligger på vestsiden av 
Straumsvollsvatnet og er et lite gjødslet beiteområde for sau. 
Her ble det gjort flere funn av vranglodnetunge (Trichoglossum walteri) noe som gjør 
området til den viktigste lokaliteten i kommunen og kanskje i Sunnhordland for denne 
jordtungen. Den er tidligere funnet to andre plasser i kommunen. Ellers ble det funnet 
vrangjordtunge (Microglossum atropurpureum), rød honningvokssopp (Hygrocybe 
splendidissima) og gulfotvokssop (Hygrocybe flavipes). 
 
Bømlo 
Bømlo kommune er nok kjent som ”Hot spot” kommunen i Sunnhordland når det gjelder 
verdifulle kulturlandskap. Det betyr at den har svært mange lokaliteter med rik forekomst av 
sjeldne beitemarksopp. 
Kartleggingen i denne kommunen har i hovedsak vært utført Asbjørn Knutsen og John Bjarne 
Jordal. Funnene som presenteres i tabellen under er derfor i hovedsak gjort av dem.  
Funn av de sjeldneste artene i Sunnhordland er gjort på Bømlo. Det er naturlig å nevne arter 
som rosa voksopp (Hygrocybe calyptriformis), Trichoglossum variabile og brun køllesopp 
(Clavaria pullei) som alle har få funn i Norge 
 
 
Oversikt over rødlistearter av sopp i Sunnhordland 
 
Tabellene under gir en oversikt over rødlistearter som er funnet i Sunnhordland etter 1975. 
Her kan en også se fordeling på rødlistekategori. 
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Rødl. kategori Stord Fitjar Bømlo Sveio Tysnes Austevoll 
CR   1    
EN 2  3  1 1 
VU 7 5 10 3 2 4 
NT 18 16 30 8 19 8 
DD 1      
Ikke listet*    1   
Totalt 28 21 44 11 (12) 22 13 
 
Tabell 2. Oversikt over rødlistearter fordelt på truethetskategorier i 6 kommuner i 
Sunnhordland  *)Geoglossum lineare (se tekst) 
 
 
 
Navn Latin Navn norsk   Stord Fitjar Bømlo Sveio Tysnes Austevoll
Bankera violascens Knippesøtpigg NT x   x       
Camaraphyllopsis foetens Stanknarre-vokssopp VU x           
Camarophyllopsis hymenocephala EN     x(cf)       
Camarophyllopsis schulzeri Gulbrun 

narrevokssopp 
NT x x x 

x     
Cantharellus amethysteus Ametystkantarell NT x   x       
Cantharellus friesii Orangekantarell EN x           
Cantharellus melanoxeros Svartnende kantarell NT   x         
Clavaria fumosa Røykkøllesopp NT x x x   x   
Clavaria pullei Brun køllesopp EN     x       
Clavaria straminea Halmgul køllesopp NT     x   x(08)   
Clavaria zollingeri Fiolett køllesopp NT   x x x     
Entoloma aethiops   VU     x(cf)       
Entoloma ameides Grå duftrødskivesopp NT x   x       
Entoloma atrocoeruleum   NT x x x   x   
Entoloma bloxamii Praktrødskivesopp VU     x       
Entoloma corvinum Ravnerødskivesopp NT x x x     x 
Entoloma cruentatum   VU         x(cf)   
Entoloma dichroum   VU   x         
Entoloma griseocyaneum Lillagrå rødskivesopp NT     x     x 
Entoloma incanum Grønn rødskivesopp NT     x       
Entoloma pratulense   NT     x       
Entoloma pruneloides Melrødskivesopp NT x x x     x 
Entoloma pseudocolesterinum NT         x(cf)   
Entoloma scabropellis   VU x x         
Entoloma velenovski   NT     x       
Geoglossum cookeanum Dynejordtunge NT x           
Geoglossum lineare           x(08)     
Geoglossum simile Trolljordtunge NT         x   
Geoglossum uliginosum Sumpjordtunge EN x           
Hygrocybe 
aurantiosplendens 

Gyllen vokssopp NT
  

x x 
  x   

Hygrocybe calciphila   VU     x(cf)       
Hygrocybe calyptriformis Rosavokssopp CR     x       
Hygrocybe canescens Tinnvokssopp EN           x(08) 
Hygrocybe citrinovirens Grønngul vokssopp EN         x   
Hygrocybe colemanniana Brun engvokssopp VU x   x     x(08) 
Hygrocybe flavipes Gulfotvokssopp NT x(08) x x x     
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Navn Latin Navn norsk   Stord Fitjar Bømlo Sveio Tysnes Austevoll
Hygrocybe fornicata Musserongvokssopp NT x(08)   x       
Hygrocybe incanum Grønn rødskivesopp NT     x       
Hygrocybe ingrata Rødnende lutvokssopp NT x x(08) x       
Hygrocybe intermedia Flammevokssopp VU x(08)   x     x 
Hygrocybe lacmus Skifervokssopp NT x x x   x x 
Hygrocybe ovina Sauevokssopp VU x x x x   x(08) 
Hygrocybe phaeococcine Svartdogget vokssopp NT   x(08)   x   x 
Hygrocybe quieta Rødskivevokssopp NT x x x   x x 
Hygrocybe russocoriacea  Russelærvokssopp NT x x x x x x(08) 
Hygrocybe splendidissima Rød honningvokssopp NT x x x x x x(08) 
Hygrocybe turunda Svartskjellet vokssopp NT       x     
Hygrocybe vitellina Gul slimvokssopp VU   x x(cf)       
Hygrophorus nemoreus Lundvokssopp NT     x       
Lactarius azonites Eikerøykriske VU x(08)           
Marasmius torquescens Lundseigsopp VU         x   
Mikroglossum 
atropurpureum  

Vrangjordtunge NT x x x 
x x   

Mikroglossum olivaceum Oliventunge VU     x       
Morchella esculenta Rundmorkel DD x           
Mutinus caninus Dvergstanksopp NT     x       
Mycena alba Krembarkehette NT         x   
Peziza saniosa Blåsvart begersopp NT         x   
Phellodon confluens Lodnesølvpigg NT     x   x   
Phellodon niger Svartsølvpigg NT     x       
Porphyrellus porphyrosporus Falsk brunskrubb NT         x   
Porpoloma metapodium Grå narremusserong VU     x x     
Ramaria botrytis Rødtuppsopp NT x(08)       x   
Ramariopsis kunzei Hvit småfingersopp NT     x       
Ramariopsis subtilis Elegant småfingersopp NT         x   
Rhodocybe truncata Stor væpnerhatt NT     x       
Russula albonigra Gråsvart kremle NT         x   
Russula azurea Drueblå kremle NT         x   
Trichoglossum variabile   EN     x       
Trichoglossum walteri  Vranglodnetunge VU x x x x   x 
cf. usikker bestemmelse Totalt:  28 21 44 12 22 13
 
Tabell 3. Oversikt over Rødlistearter i 6 sunnhordlandskommuner i 2008 med angivelse av 
funn i 2008. 
 
Totalt er det registrert 69(68) forskjellige rødlistearter i de seks Sunnhordlandskommunene. 
Tabellene viser at Bømlo er i en særstilling når det gjelder rødlistefunn med hele 44 
forskjellige arter. Dersom en ser Stordøya under ett finner en hele 34 forskjellige arter som 
også er et anstendig tall. 
Til sammenligning er det kun funnet tre forskjellige rødlistearter i Haugesund (totalt 4 funn), 
og ingen i Karmøy. Dette er ganske påfallende og burde indikere et mye større potensial når 
det gjelder funn av sjeldne arter. Kartlegging i Karmøy høsten 2008 har også vist at det har 
vært for lite fokus på disse artene, og det er her blitt gjort mange interessante funn (Fadnes
2008). 
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Stord Kommune 
 
1. Lokalitet: Hovaneset - Sævahagsvikjo 
 
Lokaliteten er beskrevet i Moe & Fadnes, 2008 og er den rikeste lokaliteten i  Stord og Fitjar. 
Den har lokalitetsnr. 58  og verdisetting A. 
Det er i årene 2003-2007 funnet hele 38 forskjellige beitemarksopp hvorav 10 er rødlistet. 
I tillegg er det kjent 3 rødlistede karplante i lokaliteten. 
I 2008 er det funnet flere nye arter, deriblant en rødlistet art (Camarophyllopsis schulzeri). I 
tillegg er det funnet en varietet av krittvokssopp (Hygrocybe virginea. var. ochraceopallida) 
som kun er funnet 4 steder i Norge tidligere. Det ble og funnet en gul variant av seig 
vokssopp (Hygrocybe laeta var flava). Den har også kun 4 registrerte funn i soppdatabasen. 
Det kan selvfølgelig tenkes at den er vanligere, men er underrapportert. 
Det er også funnet en ny lokalitet av vrangjordtunge helt ute på neset.  Det betyr at det nå er 
kjent 11 rødlistede sopp fra lokaliteten, totalt 14 rødlistearter inklusive karplantene. 
 
Rødlistearter fra Hovaneset 
 
Karplanter 
Pusleblom (Anagallis minima)   EN 
Dvergålegras (Zostera nolti)    EN 
Bustsivaks (Isolepis setacea)    EN 
 
Sopp. 
Stanknarrevokssopp (Camarophyllopsis foetens)    VU 
Ravnerødskivesopp (Entoloma corvinum)   NT 
Sumpjordtunge (Geoglossum cf. uliginosum) EN 
Brun engvokssopp (Hygrocybe colemanniana) VU 
Sauevokssopp (Hygrocybe ovina)   VU 
Rødskivevokssopp (Hygrocybe quieta)  NT 
Russelærvokssopp (Hygrocybe russocoriacea) NT 
Rød honningvokssopp (Hygrocybe splendidissima) NT 
Vranglodnetunge (Trichoglossum walteri)  VU 
Vrangjordtunge (Thuemenidium atropurpureum) NT 
 
Nye arter for Hovaneset i 2008 
 
Mørktannet rødskivesopp (Entoloma serrulatum), fiolett nålehatt (Omphalina setipes), gul 
nålehatt (Omphalina fibula), seig vokssopp var. (Hygrocybe laeta var. flava) 
krittvokssopp var. (Hygrocybe virginea. var. ochraceopallida) (sjelden) 
 
Gulbrun narrevokssopp (Camarophyllopsis schulzeri)   NT 
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2. Lokalitet. Lønning 
 
Lokaliteten er beskrevet i Moe & Fadnes, 2008 
Den har lokalitetsnr. 65 og verdisetting A. 
Det er en svært liten lokalitet men har et stort biologisk mangfold med hele 8 rødlistede sopp, 
deriblant flere sjeldne arter. 
I 2008 er de fleste av artene gjenfunnet (unntatt stanknarrevokssopp). I tillegg er det funnet to 
nye rødlistearter, noe som gjør dette lille området til et enda mer verdifullt område mht 
biologisk mangfold i Stord kommune. Flammevokssopp er første funn i Stord og Fitjar og det 
er kun 3 registrerte funn i Hordaland av denne soppen. Hele 10 rødlistearter av sopp er pr i 
dag funnet på Lønning, og dette gjør lokaliteten til en av de rikeste i Stord. 
. 
 
Rødlistearter fra Lønning  
Stanknarrevokssopp (Camarophyllopsis foetens)  VU 
Brungul narrevokssopp. (Camarophyllopsis schulzeri) NT  
Ametystkantarell (Cantharellus amethysteus)  NT 
Røykkøllesopp (Clavaia fumosa)    NT 
Rødnende lutvokssopp (Hygrocybe ingrata)   NT 
Rødskivevokssopp (Hygrocybe quieta)   NT 
Rød honningvokssopp (Hygrocybe splendidissima)  NT 
Vrangjordtunge (Thuemenidium atropurpureum)  NT 
 
Nye  funn i 2008 
Blektuppet køllesopp (Clavulinopsis luteoalba) stjernesporet rødskivesopp (Entoloma 
conferendum) svartblå rødskivesopp (Entoloma chalybaeum) 
 
Gulfotvokssopp (Hygrocybe flavipes)   NT 
Flammevokssopp (Hygrocybe intermedia)   VU 
 

 
 
Figur1. Flammevokssopp (Hygrocybe intermedia) 
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3. Lokalitet Agdestein 
 
Lokaliteten er beskrevet i Moe & Fadnes, 2008 
Den har lokalitetsnr. 51 og har fått verdisetting B. 
Denne lokaliteten er spesiell ved at den representerer en stor kontinuerlig eikeskog, noe som 
er en relativt sjelden naturtype i Stord kommune. Det er ikke tidligere funnet sjeldne arter her, 
selv om den eneste kjente forekomsten av svart trompetsopp ble funnet her i 2007 
I 2008 er det funnet to rødlistearter her samt flere forekomster av stor Køllesopp, som er det 
første funnet av denne soppen i Stord og Fitjar. Disse funnene bør sannsynligvis føre til at 
området blir oppgradert til verdi A. 
 
Nye funn 2008 
 
Stor køllesopp (Clavariadelphus pistillaris)   
Rødtuppsopp (Ramaria botrytis)   NT 
Eikerøykriske (Lactarius azonites)   VU 
 

Figur 2. Rødtuppsopp (Ramara botrytis) og Stor klubbesopp (Clavariadelphus pistillaris) 
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4. Lokalitet Tveitvatnet, Huglo 
 
I rapporten om biologisk mangfold i Stord og Fitjar (Moe & Fadnes, 2008) er det beskrevet 
flere lokaliteter som grenser til Tveitvatnet (Lokalitet 92, 93 og 95) 
Funn som er gjort i 2008 omfatter i hovedsak område 94 men omfatter også den østlige og 
sørøstlige delen av vatnet. 
Flere rødlistearter er kjent fra området rundt Tveitvatnet som er en innsjø som mer eller 
mindre ligger omgitt av kalkbergarter på alle kanter. Soleigro (Baldelia repens) er en plante 
som er kjent fra Ådlandsvatnet på Stord, men den er også beskrevet av Gjerstad i Tveitvatn 
fra 1936. 
Den har ikke vært påvist her siden, men ble i år (2008) gjenfunnet på fire lokaliteter i 
østenden av innsjøen. Sommeren 2008 var nedbørsfattig og vannstanden var uvanlig lav. 
Dette er nok en av årsakene til at den ble gjenfunnet. Lokalitetene er ikke store, den største er 
en smal stripe på ca. 2m. Ellers ble en av lokalitetene på sør-øst siden funnet godt inne i 
takrøyrbeltet.  
 
Rødlistearter fra Tveitvatnet 
 
Karplanter 
Lodnefølblom (Leontodon hispidus)   EN (ikke funnet i 2003, 2008) 
Brudespore (Gymnadenia conopsea)   NT 
Trollnype (Rosa pimpinellifolia)   VU 
Barlind (Taxus baccata)    VU 
Alm (Ulmus glabra)     NT 
 
Nye funn i 2008 
 
Karplanter 
Soleigro (Baldelia repens)    EN (Gjenfunn, 1936) 
Purpurlyng (Erica cinera)    NT 
 
Sopp 
Amestystkantarell (Cantharellus amethysteus) NT  
 

Figur 3. Tveitvatnet og Soleigro (Baldellia repens) fra Tveitvatnet 
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5. Lokalitet: Rommetveit-Kyvik 
 
Beskrivelse av området 
Området ligger mellom en kjerreveg parallelt med E-39 i vest og Rommetveit gårdene i øst. I 
sør er området avgrenset av gårdene på Lunde og veg som går mellom E-39 og Samhald. 
Området er beitemark og tilsynelatende lite gjødslet. Det er delt i to av en parsell der det 
foregår juletreproduksjon. Området har ikke tidligere vært undersøkt for beitemarksopp og 
etter årets registreringer er det å betrakte som et område med stort potensial. 
Det ble registrert totalt 19 typiske beitemarksopp etter en synfaring, deriblant 5 rødlistearter. 
Sumpjordtunge er den mest truete av artene og er kun funnet en plass tidligere på Stord 
(Hovaneset). Ellers er musserongvokssopp (Hygrocybe fornicata) det første funnet av denne 
soppen i både Stord og Fitjar. Det er kun gjort tre funn av denne soppen tidligere i Hordaland 
(Bømlo, Kvinnherad) noe som forteller at den er relativt sjelden på våre kanter.  
Gulbrun narrevokssopp (Camarophyllopsis schulzeri) representerer tredje funn i Stord. Den 
ble også funnet på Hovaneset i år og er tidligere funnet på Lønning. Det er kun 7 funn av 
denne soppen i Hordaland og alle er fra Sunnhordland.  
Vranglodnetunge (Trichoglossum walteri) er en sjelden jordtunge og er kun funnet en plass på 
Stord tidligere (Hovaneset), men er ellers funnet 3 plasser i Fitjar. 
 
Området ligger slik til at det lett kan trues av utbygging. I tillegg er gjengroing en fare dersom 
beitetrykket ikke opprettholdes. Pr. i dag er det en del trær i området. 
Ut fra funn av rødlistearter er det naturlig å klassifisere området som A. 
 

 
Figur 4. Lokalitet Rommetveit – Kyvik (ca. angivelse) (Fonnakart) 



Per Fadnes: Nye funn av karplanter og sopp i Sunnhordland 2008 - oppdatering og status 
HSH Rapport-1/2008  
 

15

Funn av sopp 2008 
Gul småkøllesopp (Clavulinopsis helvola), blektuppet småkøllesopp (Clavulinopsis luteoalba), 
okergul grynhatt (Cystoderma amianthinum), skjelljordtunge (Geoglossum fallax), sleip 
jordtunge (Geoglossum glutinosum), brunsvart jordtunge (Geoglossum umbratile), s
tjernesporet rødskivesopp (Entoloma conferendum), gul vokssopp (Hygrocybe chlorophana), 
kjeglevokssopp (Hygrocybe conica), seig vokssopp (Hygrocybe laeta), engvokssopp 
(Hygrocybe pratensis), grønn vokssopp (Hygrocybe psittacina), honningvokssopp 
(Hygrocybe reidii), blekgrønn kragesopp (Stropharia pseudocyanea). 
 
Gulbrun narrevokssopp (Camarophyllopsis schulzeri) NT 
Sumpjordtunge (Geoglossum uliginosum)   EN 
Gulfotvokssopp (Hygrocybe flavipes)   NT 
Musserongvokssopp (Hygrocybe fornicata)   NT 
Vranglodnetunge (Trichoglossum walteri)   VU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Musserongvokssopp (Hygrocybe fornicata) og Gulbrun narrevokssopp 
(Camarophyllopsis schulzerii) 
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Fitjar kommune 
 
6. Lokalitet Skumsnes – Geitahaugane 
 
Lokaliteten er beskrevet i Moe & Fadnes,2008 og er den rikeste lokaliteten i Fitjar. Den har 
lokalitetsnr. 30  og verdisetting A. 
Det er i 2003-2007 funnet hele 8 rødlistearter av sopp, i tillegg til en rødlistet karplante. 
I 2008 ble det funnet 6 nye beitemarksopp i lokaliteten, herav 2 rødlistearter. I tillegg ble 
soppen Entoloma anatinum funnet. Denne er ikke rødlistet men innehar svært få funn på 
landsbasis. Det er også det eneste funnet i Hordaland. 
Med oppdatering etter 2008  er det til sammen funnet 10 rødlistearter i lokaliteten. Dette er 
fortsatt den rikeste lokaliteten i Fitjar kommune. 
 
Rødlistearter fra Skumsnes 
 
Karplanter 
Purpurlyng (Erica cinera)      NT 
 
Sopp. 
Gulbrun narrevokssopp (Camarophyllopsis schulzeri) NT 
Røykkøllesopp (Clavaria fumosa)    NT 
Gulfotvokssopp (Hygrocybe flavipes)   NT 
Russelærvokssopp (Hygrocybe russocoriacea)  NT 
Rødskivevokssopp (Hygrocybe quieta)   NT 
Rød honningvokssopp (Hygrocybe splendidissima)  NT 
Vrangjordtunge (Thuemenidium atropurpureum)  NT 
Vranglodnetunge (Trichoglossum walteri)   VU 
 
Nye funn i 2008 
Entoloma anatinum, Entoloma exile, stjernesporet rødskivesopp (Entoloma conferendum) k
antarellvokssopp (Hygrocybe cantharellus) 
  
Ravnerødskivesopp (Entoloma corvinum)   NT 
Rødnende lutvokssopp (Hygrocybe ingrata)   NT 

 
Figur 6.  Entoloma anatinum og ravnerødskivesopp (Entoloma corvinum) 
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7.  Lokalitet Landa  
 
Lokaliteten er beskrevet i Kartlegging av naturtyper i Fitjar og Stord (Moe og Fadnes, 2008) 
Den har lokalitetsnr. 29 og har fått verdisetting B. 
Området er ikke tidligere undersøkt for sopp. 
Det ser ut til å være delvis gjødslet, men det finnest hauger og randsoner som har sitt 
opprinnelige preg. 
Området har kun en rødlisteart (purpurlyng) fra tidligere men to nye rødlistede sopp ble 
funnet i 2008. Svartdogget vokssopp (Hygrocybe phaeococcinea) er ikke tidligere funnet 
verken i Stord eller Fitjar og har bare 5 funn tidligere i Hordaland. I tillegg ble det funnet en 
forekomst av lutvokssopp (Hygrocybe nitrata) like ved vegen. Denne er ikke rødlistet, men 
er en god indikator for verdifulle beitemarker. Dette er også eneste funn av denne arten både i 
Fitjar og i Stord. Den er kun funnet på 9 lokaliteter i Hordaland. Dette betyr at begge disse 
artene sannsynligvis er relativt sjelden her hos oss.  
 
Rødlistearter fra Landa 
 
Karplanter 
Purpurlyng (Erica cinerea) NT 
 
Nye funn 2008 
 
Sopp  
Gul småkøllesopp (Clavulinopsis helveola), silkerødskivesopp (Entoloma sericellum), 
skjelljordtunge (Geoglossum fallax), sleip jordtunge (Geoglossum glutinosum), vanlig 
jordtunge (Geoglossum starbaeckii), svartbrun jordtunge (Geoglossum umbratile), k
jeglevokssopp (Hygrocybe conica), honningvokssopp (Hygrocybe reidii), seig vokssopp 
(Hygrocybe laeta), lutvokssopp (Hygrocybe nitrata). 
 
Svartdugget vokssopp (Hygrocybe phaeococcinea)  NT 
Rød honningvokssopp (Hygrocybe splendidissima)  NT 
 

Figur 7.  Lutvokssopp (Hygrocybe nitrata) og Svartdogget vokssopp (Hygrocybe 
phaeococcinea) 
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8. Lokalitet Tveita 
 
Området er beskrevet i ”Kartlegging av naturtyper i Stord og Fitjar (Moe og Fadnes, 2008) 
Det har lokalitetsnr 23 og 24. 
Det er ikke tidligere undersøkt for sopp, og kun en rødlistet karplante er funnet her. 
Området 24 på nedsiden av vegen var delvis gjødslet og hadde sparsomt med forekomst av 
beitemarksopp. Deler av området er tresatt, og her ble det funnet en del skogssopp. 
Lokaliteten på østsiden av vegen hadde mest preg av beitemark og et visst potensiale for 
beitemarksopp. 
Det ble ikke funnet noe spesielt spennende men en forekomst av svartlodnetunge må nevnes. 
Denne soppen er kun funnet på en lokalitet i Fitjar (Skumsnes) og en i Stord (Hovaneset) 
tidligere.  
 
Rødlistearter fra Tveita 
 
Purpurlyng (Erica cinerea)  NT 
 
Funn av sopp 2008 
Stjernesporet rødskivesopp (Entoloma conferendum), seig vokssopp (Hygrocybe laeta), 
svartlodnetunge (Trichoglossum hirsutum) 
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Tysnes Kommune 
 
9. Lokalitet Skorpo – Laukhammar 
 
Lokalieteten er en rik edellauvskog og er beskrevet i ”Kartlegging og verdisetting av 
naturtyper i Tysnes kommune”. (Håland m.fl., 2002) Den er her gitt verdi B. 
I rapporten er det ikke vist til forekomst av noen rødlistearter og kun til et utvalg av relativt 
vanlige urter. 
Under kartlegging her både i 2007 og 2008 ble det funnet flere sjeldne karplanter i tillegg til 
sopp som ofte er knyttet til kulturlandskap og beitemark. Dette kan tyde på at edellauvskogen 
tidligere har vært beitemark som nå er grodd igjen. Ormetunge (Ophioglossum vulgatum) som 
er en sjelden karsporeplante i gammel kulturmark ble bl.a. funnet her. Flere arter av 
rødskivesopp ble funnet i tillegg til limvokssopp (Hygrocybe glutinipes). Sistnevnte er ikke 
lenger rødlistet, men er sjelden i Sunnhordland. 
Lokaliteten bør ganske sikkert oppgraderes til verdi A. 
 
Rødlistearter fra Skorpo – Laukhammar 
 
Nye funn i 2008 
 
Karplanter 
Stortrollurt (Circaea lutetiana)  EN 
Ormetunge (Ophioglossum vulgatum) VU 
Barlind (Taxus baccata)   VU 
Alm (Ulmus glabra)    NT 
 
Sopp 
Limvokssopp (Hygrocybe glutinipes), Entoloma cf. caesiocinctum, Entoloma exile, m
ørktannet rødskivesopp (Entoloma serrulatum) 
 
 
Entoloma cf. cruentatum   VU 
Entoloma cf. pseudocolesterinum  NT 
 

Figur 8. Ormetunge (Ophioglossum vulgatum) og Stortrollurt (Circaea lutetiana) 
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10. Lokalitet Onarheim - Elsaker 
 
Lokalieteten er en rik edellauvskog og er beskrevet i ”Kartlegging og verdisetting av 
naturtyper i Tysnes kommune”. (Håland m.fl., 2002). Den er her gitt verdi B. Denne 
lokaliteten har en stor forekomst av den fredete orkideen kvit skogfrue  
(Fadnes, P. 2007a). Dette er en av tre kjente lokaliteter i Sunnhordland og den eneste kjente 
på Tysnes. Denne er ikke nevnt i kartleggingsrapporten over. 
 
Rødlistearter fra Onarheim – Elsaker 
 K
vit skogfrue (Cephalanthera longifolia)  NT 
Alm (Ulmus glabra)     NT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Kvit Skogfrue (Cephalanthera longifolia) 
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11. Lokalitet - Skorpeneset  
 
Beskrivelse av lokaliteten 
Lokaliteten er ikke med i kartleggingsrapporten fra Tysnes kommune (Håland m.fl. 2002). 
Skorpeneset ligger på Skorpo på Østsiden av Tysnes, og berggrunnen der består i hovedsak av 
kalkbergarter. Ytterst på neset finner en ugjødsla beitemark der det beiter sau. Mot sjøen i øst 
er det en bratt skråning med ulike løvtrær som eik, ask, hassel, gråor, rognasal, kristorn og 
barlind. Også i nord finner en mer løvskogpreg og lengst i øst går det over i lynghei. 
Urtevegetasjonene er rik med bl.a. innslag av gjeldkarve, finnskjegg, engstarr, kamgras, 
hjertegras, breiflangre, liljekonvall, kantkonvall og hvitbladtistel. I bergsprekker vokser 
murburkne, svartburkne og blankburkne. I 2006 ble området første gang kartlagt for sopp, og 
det ble funnet Grønngul vokssopp (Hygrocybe citrinovirens) (Fadnes, 2007b). Denne er kun 
funnet 5 steder i Norge og regnes dermed som meget sjelden.  Året etter ble det funnet gyllen 
vokssopp (Hygrocybe aurantiosplendens) Denne er og sjelden, med kun 5 funn i Hordaland. 
 
Skorpeneset må få verdisetting A 
 

 
 
Figur 10. Skorpeneset, Skorpo på Tysnes (Fonnakart) 
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Rødlistearter fra Skorpeneset 
 
Karplanter 
Barlind  (Taxus baccata)     VU 
 
Sopp 
Entoloma atrocoeruleum     NT 
Gyllen vokssopp (Hygrocybe aurantiosplendens)  NT 
Grønngul vokssopp (Hygrocybe citrinovirens)  EN 
Rødskivevokssopp (Hygrocybe quieta)   NT 
Russelærvokssopp (Hygrocybe russocoriacea)  NT 
Rød honningvokssopp (Hygrocybe splendidissima)  NT 
Vrangjordtunge (Thuemedinium atropurpureum)  NT 
 
Nye funn i 2008 
Musserongvokssopp (Hygrocybe fornicata)   NT 
 
 
12 Lokalitet – Årbakka 
 
Beskrivelse av lokaliteten 
Lokaliteten er ikke med i kartleggingsrapporten fra Tysnes kommune (Håland m.fl., 
2002) 
Lokaliteten ligger like nord for avkjørsel til Årbakka på østsiden av vegen. 
Den er et lite avgrenset område med beitemark for sau. Den har en stor forekomst av s
kifervokssopp (Hygrocybe lacmus) som er relativt sjelden i Sunnhordland. Den er funnet en 
plass på Fitjar og en på Stord.  
 

 
Figur 11 Årbakka, Tysnes (Fonnakart) 
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Rødlistearter fra Årbakka 
Skifervokssopp (Hygrocybe lacmus)   NT 
Vrangjordtunge (Thuemenidium atropurpureum) NT 
 
Nye funn 2008 
Entoloma formosum 
Rød honningvokssopp (Hygrocybe splendidissima) NT 
Halmgul køllesopp (Clavaria straminea)  NT 
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Sveio Kommune 
                                                        
13. Lokalitet Rongvasshaugane 
 
Beskrivelse av lokaliteten 
Lokaliteten ligger nær Vikse på østsiden av Rv 541 mot Rongvasshaugane. Dette er beitemark 
for sau og storfe. Områdene nærmest vegen er gjødslet mens områdene lengre øst ikke er 
gjødslet. I østenden av den gjødslete parsellen er en liten haug med stort innslag av den 
sjeldne jordtungen Vranglodnetunge (Trichoglossum walteri). Lengre øst finnes også en stor 
forekomst av Solblom (Arnica montana), noe som er tegn på lang kontinuitet. Området representerer 
store områder med beitemark, men lengre øst var det sparsomt med funn av interessante 
beitemarksopp. 
 

 
Figur 12. Rongvasshaugane, Vikse, Sveio (Fonnakart) 
 
Rødlistearter fra Rongvasshaugane 
 
Karplanter 
Solblom (Arnica montana)     VU 
Purpurlyng (Erica cinerea)     NT 
 
Sopp 
Vranglodnetunge (Trichoglossum walteri)   VU 
 
Nye funn i 2008 
Gulbrun narrevokssopp (Camarophyllopsis schulzeri)  NT 
Rød honningvokssopp (Hygrocybe splendidissima)  NT 
 

13 14 
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14. Lokalitet Vikse mot Straumsvollsvatnet 
 
Beskrivelse av lokaliteten 
Lokaliteten ligger mellom Rv541 og Straumsvollvatnet (Fig 12) og mellom Vikse i sør og 
Skålaskog i nord. Det er et relativt stort område som virker lite påvirket av gjødsling. 
Området hadde flere flotte forekomster av rød honningvokssopp (Hygrocybe 
splendidissima)som i seg selv er en god indikator for gamle sure beitemarker. Lutvokssopp 
(Hygrocybe ingrata) er også en god indikator for artsrike beitemarker og denne soppen, som 
ikke er rødlistet, er tilsynelatende svært sjelden i Sunnhordland. Det er tidligere gjort ett funn 
i Sveio ved Nyheim, ellers er det i Norsk soppdatabase registrert få funn i Hordaland. I 2008 
er denne soppen også funnet både i Stord, Fitjar og Austevoll. Gulbrun narrevokssopp 
(Camarophyllopsis schulzerii) ble funnet på to plasser på lokaliteten. Gulfotvokssopp 
(Hygrocybe flavipes) ble også funnet. En jordtunge ble bestemt til Geoglossum lineare. Det er 
imidlertid uenighet i fagmiljøet om dette er en god art, og det er derfor en del usikkerhet 
knyttet til bestemmelsen. 
 
Funn i 2008 
 
Karplanter 
Purpurlyng (Erica cinera)    NT 
 
Sopp 
Stjernesporet rødskivesopp (Entoloma conferendum), gul vokssopp (Hygrocybe 
chlorophana), kjeglevokssopp (Hygrocybe conica), grå vokssopp (Hygrocybe irrigata), seig 
vokssopp (Hygrocybe laeta), lutvokssopp (Hygrocybe nitrata), engvokssopp (Hygrocybe 
pratensis), grønn vokssopp (Hygrocybe psittacina), honningvokssopp (Hygrocybe reidii), 
krittvokssopp (Hygrocybe virginea) 
 
Gulbrun narrevokssopp (Camarophyllopsis schulzeri) NT 
Geoglossum cf. lineare 
Gulfotvokssopp (Hygrocybe flavipes)   NT 
Rød honningvokssopp (Hygrocybe splendidissima)  NT 

 

 
Figur 13 Geoglossum cf. lineare og Rød honningvokssopp 
(Hygrocybe splendidissima) 
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15. Lokalitet Straumsvoll 
 
Beskrivelse av lokaliteten 
Lokaliteten ligger på vestsiden av Straumsvollvatnet og er en naturbeitemark som virker å 
være i god hevd. Her har vært gjødslet i begrenset grad, men beitemarken er moserik og 
inneholder en rekke sjeldne og rødlistede sopp. Særlig var forekomsten av vranglodnetunge 
(Trichoglossum walteri) stor med 7 ulike funnsteder. Totalt ble det funnet 4 rødlistede 
beitemarksopp i området. 
 

 
Figur 14. Straumsvoll , Sveio (Fonnakart) 
 
Funn i 2008 
 
Sopp 
Gul småkølle sopp (Clavulinopsis helveola), rød åmeklubbe (Cordyceps militaris), s
tjernesporet rødskivesopp (Entoloma conferendum), skjelljordtunge (Geoglossum fallax), 
sleip jordtunge (Geoglossum glutinosum), brunsvart jordtunge (Geoglossum umbratile), 
skjør vokssopp (Hygrocybe ceracea), kjeglevokssopp (Hygrocybe conica), grå vokssopp 
(Hygrocybe irrigata), seig vokssopp (Hygrocybe laeta), engvokssopp (Hygrocybe pratensis), 
grønn vokssopp (Hygrocybe psittacina), skarlagenvokssopp (Hygrocybe punicea), 
honningvokssopp (Hygrocybe reidii). 
 
Gulfotvokssopp (Hygrocybe flavipes)   NT 
Rød honningvokssopp (Hygrocybe splendidissima)  NT 
Vrangjordtunge (Microglossum atropurpureum)  NT 
Vranglodnetunge (Trichoglossum walteri)   VU 
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Austevoll kommune 
 
16. Lokalitet Litlekarlsøy 
 
Beskrivelse av lokaliteten 
Området ligger på vestsiden av Litlekarlsøy og representerer et stort område med ugjødslet 
naturbeitemark. Området har vært lite beitet det siste året. Bergrunnen er kalk og 
karplantefloraen er rik i området. Bl.a. finnes mange forekomster av hjortetunge (Asplenium  
scolopendrium). Soppfloraene var også rik og påfallende var de mange forekomstene av den 
sjeldne voksoppen sauevokssopp (Hygrocybe ovina). Lutvokssopp (Hygrocybe nitrata) er 
heller ikke vanlig i vårt område, og av denne ble det gjort et funn. Det er startet med 
hyttebygging i området og en videre utbygging kan true det rike mangfoldet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 15 Kart over lokalitet Litlekarlsøy (Fonnakart) 
 
Rødlistearter fra Litlekarlsøy 
 
Karplanter 
Hjortetunge (Asplenium scolopendrium)  VU 
Toppstarr (Carex paniculata)    NT 
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b
c 

Nye funn 2008 
 
Sopp 
Skjelljordtunge (Geoglossum fallax), gul vokssopp (Hygrocybe chlorophana), 
kantarellvokssopp (Hygrocybe cantharellus), mønjevokssopp (Hygrocybe coccinea), 
kjeglevokssopp (Hygrocybe conica), grå vokssopp (Hygrocybe irrigata), seig vokssopp 
(Hygrocybe laeta), lutvokssopp (Hygrocybe nitrata), engvokssopp (Hygrocybe pratensis), 
grønn vokssopp (Hygrocybe psittacina), skarlagenvokssopp (Hygrocybe punicea), 
honningvokssopp (Hygrocybe  reidii), krittvokssopp (Hygrocybe virginea), blekgrønn 
kragesopp (Stropharia pseudocyanea) 
 
Skifervokssopp (Hygrocybe lacmus)    NT 
Sauevokssopp (Hygrocybe ovina)    VU 
Rødskivevokssopp (Hygrocybe quieta)   NT 
Russelærvokssopp (Hygrocybe russocoriacea)  NT 
Rød honningvokssopp (Hygrocybe splendidissima)  NT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 16. a.Landskap på Litlekarlsøy, b.Sauevokssopp (Hygrocybe ovina), c.Lutvokssopp 
(Hygrocybe nitrata), d.Skifervokssopp (Hygrocybe nitrata) 
 
 
 
 

 

a 
c d 
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17. Lokalitet Møgster – nord 
 
Beskrivelse av lokaliteten 
Området ligger nord på øya og representerer et relativt stort område med beitemark. Området 
er lite bearbeidet og ikke gjødslet. Det har vært lite beiting inneværende år. Funn av bl.a. 
Tinnvokssopp (Hygrocybe canescens) tidligere i oktober gjør området svært interessant. 
 

 
Figur17.  Kart over lokalitetene på Møgster (Fonnakart) 
 
Nye funn 2008 
 
Sopp 
Rød åmeklubbe (Cordyceps militaris), skjelljordtunge (Geoglossum fallax), sleip jordtunge 
(Geoglossum glutinosum), vanlig jordtunge (Geoglossum starbaeckii), stjernesporet 
rødskivesopp (Entoloma conferendum), skjør vokssopp (Hygrocybe ceracea), gul vokssopp 
(Hygrocybe chlorophana), mønjevokssopp (Hygrocybe coccinea), kjeglevokssopp 
(Hygrocybe conica), grå vokssopp (Hygrocybe irrigata), seig vokssopp (Hygrocybe laeta), 
liten mønjevokssopp (Hygrocybe miniata), engvokssopp (Hygrocybe pratensis), grønn 
vokssopp (Hygrocybe psittacina), skarlagenvokssopp (Hygrocybe punicea), 
honningvokssopp (Hygrocybe reidii), krittvokssopp (Hygrocybe virginea) 
 
Tinnvokssopp (Hygrocybe canescens)*   EN 
Rødskivevokssopp (Hygrocybe quieta)   NT 
Russelærvokssopp (Hygrocybe russocoriacea)  NT 
Rød honningvokssopp (Hygrocybe splendidissima)  NT 
Vranglodnetunge (Trichoglossum walteri)   VU 
*) Funnet av J.B. Jordal og A. Knutsen tidligere i oktober. 
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18. Lokalitet Møgster – øst 
 
Beskrivelse av lokaliteten 
Lokaliteten er et lite nes øst for kirka på Møgster (Fig. 17). Området er beitemark med mye 
knauser der det går sau og beiter. 
Her ble det tidligere i oktober funnet flammevokssopp (Hygrocybe intermedia) og vi fant 
brun engvokssopp (Hygrocybe colemanniana). 
 
Nye funn 2008 
 
Stjernesporte rødskivesopp (Entoloma conferendum), skjør vokssopp (Hygrocybe ceracea), 
gul vokssopp (Hygrocybe chlorophana), mønjevokssopp (Hygrocybe coccinea), 
skarlagenvokssopp (Hygrocybe punicea) 
 
Brun engvokssopp (Hygrocybe colemanniana) VU 
Flammevokssopp (Hygrocybe intermedia)*  VU 
*) Funnet av J.B. Jordal og A. Knutsen tidligere i oktober. 
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Vedlegg 1. Oversikt over soppmangfold i Naturbeitemarker i Stord 
 
Art Norsk navn  Hovaneset Digernes Litlabø Sponavikjo Lønning Børtveit Rommetveit Stua Ådland Huglo  
Geoglossum 
uliginosum 

Sumpjordtunge EN x 
     x      

Camarophyllopsis 
schulzeri 

Gulbrun 
narrevokssopp 

NT x 
   x  x      

Clavaria fumosa Røykkøllesopp NT     x        
Entoloma ameides Grå 

duftrødskivesopp 
NT  

  x         
Entoloma 
atrocoeruleum 

  NT    x     
    

Entoloma corvinum Ravnerødskivesopp NT x            
Entoloma 
pruneloides 

melrødskivesopp NT    x     
    

Geoglossum 
cocceanum 

Dynejordtunge NT         
x    

Hygrocybe flavipes Gulfotvokssopp NT     x x x      
Hygrocybe 
fornicata 

Musserongvokssopp NT 
  

    
x      

Hygrocybe ingrata Rødnende 
lutvokssopp 

NT  
  x x        

Hygrocybe lacmus Skifervokssopp NT      x       
Hygrocybe quieta Rødskivevokssopp NT x    x x       
Hygrocybe 
russocoriaceae 

Russelærvokssopp NT x 
x           

Hygrocybe 
splendidissima 

Rød 
honningvokssopp 

NT x 
  x x x       

Mikroglossum 
atropurpureum  

Vrangjordtunge NT x 
   x x       

Camaraphyllopsis 
foetens 

Stanknarre-
vokssopp 

VU x (04) 
   x x       

Entoloma 
scabropellis 

  VU    x     
    

Hygrocybe 
colemanniana 

Brun engvokssopp VU x 
           

Hygrocybe 
intermedia 

Flammevokssopp VU  
   x        

Hygrocybe ovina Sauevokssopp VU x            
Trichoglossum 
walterii  

Vranglodnetunge VU x 
     x      

Clavulinopsis 
corniculata 

Gul småfingersopp   x 
x           
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Art 
 

Norsk navn  Hovaneset Digernes Litlabø Sponavikjo Lønning Børtveit Rommetveit Stua Ådland Huglo
 

Clavulinopsis 
helvola 

Gul småkøllesopp   x 
x 

x  x x 
   x   

Clavulinopsis 
luteoalba 

Blektuppet 
småkøllesopp 

  x 
   x x       

Cordyceps militaris Rød åmeklubbe   x x    x       
Entoloma 
chalybaeum 

Svartblå 
rødskivesopp 

     x x    
    

Entoloma 
conferendum 

Stjernesporet 
rødskivesopp 

  x    x x x  
    

Entoloma exile        x x        
Entoloma poliopus Tjærerødskivesopp      x         
Entoloma 
sericellum 

Silkerødskivesoppp   x     x   
    

Entoloma sericeum Beiterødskivesopp       x        
Entoloma 
serrulatum 

Mørktannet 
rødskivesopp 

     x     
    

Geoglossum 
elongatum 

    x 
           

Geoglossum fallax Skjelljordtunge   x x x  x x x x  x   
Geoglossum 
glutinosum 

Sleip jordtunge    
x x   x x x     

Geoglossum 
sarbaeckii 

Vanlig jordtunge   x(04) 
x      x(04)     

Geoglossum 
umbratile 

Brunsvart jordtunge   x 
x           

Hygrocybe 
cantharellus 

Kantarellvokssopp   x (04) 
x   x        

Hygrocybe ceracea Skjør vokssopp   x    x x    x   
Hygrocybe 
chlorophana 

Gul vokssopp   
x 

x 
 x x x x x     

Hygrocybe 
coccinea 

Mønjevokssopp   
x x           

Hygrocybe conica Kjeglevokssopp   x x x  x x       
Hygrocybe 
glutinipes 

Limvokssopp   
  

 x   
      

Hygrocybe incipida Liten vokssopp   x            
Hygrocybe irrigata Grå vokssopp   x x   x x       
Hygrocybe laeta Seig vokssopp   x x x  x  x x     
Hygrocybe laeta 
var flava 

Seig vokssopp var   
x  
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Art Norsk navn  Hovaneset Digernes Litlabø Sponavikjo Lønning Børtveit Rommetveit Stua Ådland Huglo  
Hygrocybe miniata Liten 

mønjevokssopp 
  x (04) 

x  x  x       
Hygrocybe 
pratensis 

Engvokssopp   
x 

x x  x x 
x x     

Hygrocybe 
psittacina 

Grønn vokssopp   
x 

x 
x  x  x x     

Hygrocybe punicea Skarlagenvokssopp   x       x     
Hygrocybe reidii Honningvokssopp   x x   x x x x     
Hygrocybe virginea Krittvokssopp   x    x        
Hygrocybe virginea 
var. 
ochracoapallida 

    

x            
Microglossum 
viride 

Grønntunge    
        x   

Omphalina fibula Gul nålehatt   x    x        
Omphalina setipes Fiolett nålehatt   x            
Sropharia  
pseudocyanea 

Blekgrønn 
kragesopp 

   
     x      

Trichoglossum 
hirsutum 

Svartlodnetunge   
x            

 Rødlistearter  11 1 0 6 9 6 5 9 1 1 49
 Totaltall arter  40 18 7 13 27 20 14  1 3   
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Vedlegg 2. Oversikt over soppmangfold i Naturbeitemarker i Fitjar 
 
 
 
Art 

 
Norsk navn 

  Skums
nes 

 
Levåg

Øvre 
bygda Hanøy

 
Rydland

 
Landa 

 
Tveita Eggøy 

Enge 
sund 

Smed 
holmen 

Oster 
nes  

Camarophyllopsis 
schulzeri 

Gulbrun 
narrevokssopp 

NT 
x            

Clavaria flavipes Halmgul køllesopp NT             
Clavaria fumosa Røykkøllesopp NT x (04)            
Clavaria 
zollingeri 

Fiolett køllesopp NT 
            

Entoloma 
atrocoeruleum 

  NT  
x   x      

 
 

Entoloma 
corvinum 

Ravnerødskivesopp NT x 
 x        

 
 

Entoloma 
pruneloides 

melrødskivesopp NT  
x         

 
 

Hygrocybe 
aurantiosplendens 

Gyllen vokssopp NT 
    x        

Hygrocybe 
flavipes 

Gulfotvokssopp NT 
x x x x         

Hygrocybe 
ingrata 

Rødnende 
lutvokssopp 

NT 
x            

Hygrocybe 
lacmus 

Skifervokssopp NT 
 x           

Hygrocybe 
phacoccinea 

Svartdogget 
vokssopp 

NT 
     x       

Hygrocybe quieta Rødskivevokssopp NT x   x         
Hygrocybe 
russocoriaceae 

Russelærvokssopp NT 
x  x          

Hygrocybe 
splendidissima 

Rød 
honningvokssopp 

NT 
x x x  x x       

Mikroglossum 
atropurpureum  

Vrangjordtunge NT 
x            

Entoloma 
dichroum 

  VU  
x         

 
 

Entoloma 
scabropellis 

  VU  
x         

 
 

Hygrocybe ovina Sauevokssopp VU  x           
Hygrocybe 
vitellina 

Gul slimvokssopp VU 
       x     

Trichoglossum 
walterii  

Vranglodnetunge VU 
x x x x         
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Art 

 
Norsk navn 

  Skums
nes 

 
Levåg

Øvre 
bygda Hanøy

 
Rydland

 
Landa 

 
Tveita Eggøy 

Enge 
sund 

Smed 
holmen 

Oster 
nes  

Clavulinopsis 
helvola 

Gul småkøllesopp   
x x x x x x  x     

Clavulinopsis 
laeticolor 

Rødgul 
småkøllesopp 

  
x            

Clavulinopsis 
luteoalba 

Blektuppet 
småkøllesopp 

  
x         x   

Cordyceps 
militaris 

Rød åmeklubbe   
x  x x x   x x    

Entoloma 
chalybaeum 

Svartblå 
rødskivesopp 

   
x         

 
 

Entoloma 
conferendum 

Stjernesporet 
rødskivesopp 

  x 
x   x  x   x 

 
 

Entoloma exile     x            
Entoloma 
sericellum 

Silkerødskivesoppp   x 
   x x     

 
 

Entoloma 
sericeum 

Beiterødskivesopp   x 
         

 
 

Entoloma 
serrulatum 

Mørktannet 
rødskivesopp 

  x 
         

 
 

Geoglossum 
fallax 

Skjelljordtunge   
x x x  x x  x x x x  

Geoglossum 
glutinosum 

Sleip jordtunge   
x x x  x x  x x  x  

Geoglossum 
sarbaeckii 

Vanlig jordtunge   
     x       

Geoglossum 
umbratile 

Brunsvart 
jordtunge 

  
     x       

Hygrocybe 
cantharellus 

Kantarellvokssopp   
x x       x    

Hygrocybe 
ceracea 

Skjør vokssopp   
x x x x x   x  x   

Hygrocybe 
chlorophana 

Gul vokssopp   
x x  x         

Hygrocybe 
coccinea 

Mønjevokssopp   
x x x        x  

Hygrocybe conica Kjeglevokssopp   x x x  x x  x x    
Hygrocybe 
incipida 

Liten vokssopp   
   x     x    

Hygrocybe laeta Seig vokssopp   x x x x x x x   x x  
Hygrocybe 
irrigata 

Grå vokssopp   
x x x          
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Art 

 
Norsk navn 

  Skums
nes 

 
Levåg

Øvre 
bygda Hanøy

 
Rydland

 
Landa 

 
Tveita Eggøy 

Enge 
sund 

Smed 
holmen 

Oster 
nes  

Hygrocybe 
miniata 

Liten 
mønjevokssopp 

  
 x   x        

Hygrocybe nitrata Lutvokssopp        x       
Hygrocybe 
pratensis 

Engvokssopp   
x x x x x    x  x  

Hygrocybe 
psittacina 

Grønn vokssopp   
x x x x x   x x x x  

Hygrocybe 
punicea 

Skarlagenvokssopp   
x  x       x   

Hygrocybe reidii Honningvokssopp   x x   x x  x   x  
Hygrocybe 
virginea 

Krittvokssopp   
x x x      x    

Trichoglossum 
hirsutum 

Svartlodnetunge   
x      x      

 Rødlistearter  10 9 5 3 3 2 0 1 0 0 0 33 
 Total antall  34 26 18 11 16 12 3 9 9 7 7  
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Vedlegg 3. Oversikt over soppmangfold i Naturbeitemarker i Sveio 
 
 
 
 
Art 

 
Norsk navn 

 
Apeland Åseåsen Nesheim Lauvås 

Rongvass 
haugane Vikse vest Straumsvoll Nesheim 

 

Geoglossum 
lineare 

  * 
     x   

 

Camarophyllopsis 
schulzeri 

Gulbrun 
narrevokssopp 

NT 
     x   

 

Clavaria 
zollingeri 

Fiolett 
greinkøllesopp 

NT 
   x     

 

Hygrocybe 
flavipes 

Gulfotvokssopp NT 
 x  x  x x  

 

Hygrocybe 
phacoccinea 

Svartdogget 
vokssopp 

NT 
x  x     x 

 

Hygrocybe quieta Rødskivevokssopp NT        x  
Hygrocybe 
russocoriaceae 

Russelærvokssopp NT 
 x x x    x 

 

Hygrocybe 
splendidissima 

Rød 
honningvokssopp 

NT 
 x   x x x  

 

Mikroglossum 
atropurpureum  

Vrangjordtunge NT 
  x    x x 

 

Camaraphyllopsis 
schulzeri 

Gulbrun 
narrevokssopp 

NT 
x    x x   

 

Hygrocybe ovina Sauevokssopp VU  x  x      
Trichoglossum 
walterii  

Vranglodnetunge VU 
x    x  x  

 

Clavaria fragilis Tuet køllesopp   x        
Clavulinopsis 
helvola 

Gul småkøllesopp   
x    x  x  

 

Clavulinopsis 
luteoalba 

Blektuppet 
småkøllesopp 

  
   x     

 

Cordyceps 
militaris 

Rød åmeklubbe   
      x  

 

Entoloma 
conferendum 

Stjernesporet 
rødskivesopp 

  
    x x x  

 

Entoloma 
lividoalbum 

Stor 
melrødskivesopp 

  
 x       

 

Entoloma 
nidorosum 

Lutrødskivesopp   
x        

 

Entoloma 
sericellum 

Silkerødskivesoppp   
 x       
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Art 

 
Norsk navn 

 
Apeland Åseåsen Nesheim Lauvås 

Rongvass 
haugane Vikse vest Straumsvoll Nesheim 

 

Geoglossum 
fallax 

Skjelljordtunge   
x x   x  x  

 

Geoglossum 
glutinosum 

Sleip jordtunge   
 x   x  x  

 

Geoglossum 
umbratile 

Brunsvart 
jordtunge 

  
      x  

 

Hygrocybe 
cantharellus 

Kantarellvokssopp   
x x x     x 

 

Hygrocybe 
ceracea 

Skjør vokssopp   
x  x x x  x x 

 

Hygrocybe 
chlorophana 

Gul vokssopp   
   x  x   

 

Hygrocybe 
coccinea 

Mønjevokssopp   
x   x     

 

Hygrocybe 
conica 

Kjeglevokssopp   
 x x x x x x x 

 

Hygrocybe 
incipida 

Liten vokssopp   
  x      

 

Hygrocybe 
irrigata 

Grå vokssopp   
    x x x  

 

Hygrocybe laeta Seig vokssopp   x x  x x x x   
Hygrocybe 
miniata 

Liten 
mønjevokssopp 

  
   x x   x 

 

Hygrocybe nitrata Lutvokssopp        x    
Hygrocybe 
pratensis 

Engvokssopp   
x x  x x  x  

 

Hygrocybe 
psittacina 

Grønn vokssopp   
x x x x x  x x 

 

Hygrocybe 
punicea 

Skarlagenvokssopp   
      x  

 

Hygrocybe reidii Honningvokssopp      x x  x x  
Hygrocybe 
virginea 

Krittvokssopp   
 x x  x x  x 

 

   Rødlistefunn   2 4 3 4 2 5* 4 4 28 
   Totalantall   12 15 9 14 16 12 18 11  

*) inklusive Geoglossum cf. lineare 
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Vedlegg 4. Oversikt over soppmangfold i Naturbeitemarker i Tysnes 
 
 
Art Norsk navn   Årbakka Skorpeneset 
Hygrocybe citrinovirens Grønngul vokssopp EN   x 
Clavaria flavipes Halmgul køllesopp NT x   
Entoloma atrocoeruleum   NT   x 
Hygrocybe aurantiosplendens Gyllen vokssopp NT   x 
Hygrocybe fornicata Musserongvokssopp NT   x 
Hygrocybe lacmus Skifervokssopp NT x   
Hygrocybe quieta Rødskivevokssopp NT   x 
Hygrocybe russocoriaceae Russelærvokssopp NT   x 
Hygrocybe splendidissima Rød honningvokssopp NT x x 
Mikroglossum atropurpureum  Vrangjordtunge NT x x 
Clavulinopsis corniculata Gul småfingersopp     x 
Clavulinopsis luteoalba Blektuppet småkøllesopp   x x 
Cordyceps militaris Rød åmeklubbe     x 
Entoloma formosum Bronserødskivesopp   x   
Entoloma sericeum Beiterødskivesopp     x 
Geoglossum fallax Skjelljordtunge   x x 
Hygrocybe ceracea Skjør vokssopp     x 
Hygrocybe chlorophana Gul vokssopp   x x 
Hygrocybe coccinea Mønjevokssopp   x x 
Hygrocybe conica Kjeglevokssopp   x   
Hygrocybe laeta Seig vokssopp   x x 
Hygrocybe miniata Liten mønjevokssopp     x 
Hygrocybe pratensis Engvokssopp     x 
Hygrocybe psittacina Grønn vokssopp     x 
Hygrocybe punicea Skarlagenvokssopp     x 
Hygrocybe reidii Honningvokssopp   x x 
   Rødlistefunn   4   8 
   Total antall    12  22 
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Vedlegg 5. Oversikt over soppmangfold i Naturbeitemarker i Austevoll 
Art Norsk navn   Møgster Litlekarlsøy Selbjørn 
Hygrocybe canescens Tinnvokssopp EN x   
Entoloma corvinum Ravnerødskivesopp NT     x 
Entoloma pruneloides melrødskivesopp NT     x 
Hygrocybe phacoccinea Svartdogget vokssopp NT     x 
Hygrocybe quieta Rødskivevokssopp NT x x x 
Hygrocybe russocoriaceae Russelærvokssopp NT x x   
Hygrocybe splendidissima Rød honningvokssopp NT x x   
Hygrocybe colemanniana Brun engvokssopp VU x     
Hygrocybe intermedia Flammevokssopp VU     x 
Hygrocybe lacmus Skifervokssopp VU   x x 
Hygrocybe ovina Sauevokssopp VU   x   
Trichoglossum walterii  Vranglodnetunge VU x     
Cordyceps militaris Rød åmeklubbe   x     
Entoloma conferendum Stjernesporet rødskivesopp   x     
Entoloma exile         x 
Entoloma formosum Bronserødskivesopp       x 
Geoglossum fallax Skjelljordtunge   x x   
Geoglossum glutinosum Sleip jordtunge   x     
Geoglossum sarbaeckii Vanlig jordtunge   x     
Hygrocybe cantharellus Kantarellvokssopp     x   
Hygrocybe ceracea Skjør vokssopp   x     
Hygrocybe chlorophana Gul vokssopp   x x   
Hygrocybe coccinea Mønjevokssopp   x x   
Hygrocybe conica Kjeglevokssopp   x x   
Hygrocybe irrigata Grå vokssopp   x x   
Hygrocybe laeta Seig vokssopp   x x   
Hygrocybe miniata Liten mønjevokssopp   x     
Hygrocybe nitrata Lutvokssopp     x   
Hygrocybe pratensis Engvokssopp   x x   
Hygrocybe psittacina Grønn vokssopp   x x   
Hygrocybe punicea Skarlagenvokssopp   x x   
Hygrocybe reidii Honningvokssopp   x x   
Hygrocybe virginea Krittvokssopp   x     
Sropharia  pseudocyanea Blekgrønn kragesopp     x   
Trichoglossum hirsutum Svartlodnetunge       x 
 Rødlistefunn  6  5   
 Totalfunn   23  18   
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