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Lindåsprosjektet startet i begrenset målestoki i løpet av 1971.
Følgende tema ble tatt opp slik:
1a.

3a.
3b.
3c.
4c.
4b.

Kvartærgeologi: Vit.ass. Inge Olav Aarseth med førsteamanuensis Jan Mangerud, Geologisk institutt B, som rettleder fra 1.7.1971.
Lyngheienes vegetasjon og økologi: Stipendiat Dag Olav
Øvstedal, fra 1. mai 1971.
Lyngheienes evertebratfauna: Amanuensis Erling Hauge,
Zoologisk museum, fra juli 1971.
Mikro algevegetasjon i myr og vann: Universitetslektor
Solveig Aasheim, fra august 1971.
Kulturgeografiske registreringer: Engasjement cand. philol.
Jan Hanrik Mu.nksgaard, 1. 9. -30. 10. 1971.
Som var planlagt å omfatte arbeidsmarkeds- og ressursundersøkelser, kom ikke igang. En del midler avsatt til denne
post ble benyttet til jordbruksgeografiske undersøkelser
ved cand.mag. Astrid Malmin, Geografisk institutt, veileder
Arild Holt Jensen. Denne undersøkelse er fullt inklud ert
i prosjektet for 1972, i stedet for det opprinnelige 4b.

Først elektor Arnfinn Skogen har fungert som prosjektleder.
Som prosjektråd har NAVF oppnevnt: ,'·
Professor Eilif Dahl, NLH.
Professor Anders Hagen, U.i B.
Professo~ Ørjan Øyen, U.i B.
Rådet har holdt ett møte i 1971.
Gjennom året har prosjektli;der fått hjelp til administra tiv e
oppgaver m.m. ved Botanisk museum.
Arbeidet har for samtlige deltakere tildels hatt karakter av
orienterende undersøkelser, dels for å skaffe en oversikt over
de problemer området byr på innen de enkelte felter, de ls utprøvning av metoder og presisering av enkelte utgangshypoteser.
Spesielt Aarseth og Øvstedal har samarbeidet intimt seg imellom
og med stipendiat Peter Emil Kaland (vegetasjonshistorie, lønne t
separat av NAVF), for å klarlegge dels oppk omsten av dagens
l yngheilandskap, og dels økologiske forutsetninger mellom dette
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og jordbrukskulturen, samt jordbruksområdenes .l okali ser ing i
forhold til kvartærgeologiske fenomener. Fra oktober 1971
deltok Astrid Malmin i dette samarbeidet, og vil utnytte deler
av materialet i sin jordbruksundersøkelse.
Aarseth har arbeidet mye med å kartlegge utbredelse og me kt ighet
av d e kvartærgeologiske løsmasseformasjoner. De viktigste av
disse antas å tilsvare Raet. Materiale til n øyaktig datering
er samlet.
Årets undersøkelser har vist
at de beste jordbruksområd ene
i de ytre områder i sterk grad er k onsentrert på og omkring
de største moreneavsetninger.
Det er også god tg jort at det tradisjonelle jordbruk med sterk
utnyttelse til beite og slått , og kultivering bl . a . ved brenning,
så og si er opphørt i området. Tildels er områdene nå tilplantet ,
men storparten ligger i dag unyttet. I det indre av området
har disse en tendens til å gro igjen med skog av forskjellig
slag , mens de ytre områder viser liten t:reinvasjo n . Treinvasjonens
forløp og i ntensi tet vil bli studert nærmere i kommende år .
I

Kaland og Øvstedal har samlet inn data om lyngdriften . På
Kalands initiativ er det gjort filttl.opptak m.m fra denne jordbrukskul tur . (Finansiert fra forskjell ig e hold).
Øvstedal har på grunnlag av utførte vegetasjonsanalyser laget
en preliminar klassifikasjon av lyngmarkvegetasjonen.
I samarbeid med Jorddirektoratet utarbeidet et
e t mindre område på Fonnes. Sammen med Kaland
den nåværende "naturlige" skoggrense og delvis
denn e for å få et bilde av dynamikken i dennes

prøvekart over
har han kartlagt
aldersbe stemt
posisjon.

Både Solveig Aasheims og Erling Hauges undersøkelser har i stoT
u tstrekning gått ut på å skaffe foreløpige oversikter over hhv.
mikroalgefloraens og edderkoppfaunaens kval i t ativ e sammensetning.
Særlig for Aasheims del ta e s det sikt e på å fastlegge basistils tander i artssammensetningen, for å kunne vurdere fremtidige
utviklingstendenser mot denne.

- 3 De kulturgeografiske registreringer ved Jan Henrik Munksgaard
har resultert i en oversikt over visse hustyper i området, et
omfattende billedarkiv, som inntil videre oppbevares hos fylkeskonservatoren i Hordaland (som er rettleder i denne del av
prosjektet). I samråd med fylkeskonservatoren er det utarbeidet
forslag om vern av noen enkelthus, husgrupper og andre karakteris t iske anlegg, vesentlig i forbindelse med eldre jordbruk og
fiske. Planen er publisert ·i et offset-trykk finansiert av
fyl k esko n se-rvator , . og fremstår som et samarbeidsprodukt me l lom
h a m og Lindåsprosjektet.
De t foreligger ennå ingen konkrete resultater av tiltaket .
Etter som prosjektet fikk sitt budsjett for 1971 noe beskåre t ,
og p.g.a. manglende erfaring hos ledelse og øvrige deltak ere ,
ble det ført en restriktiv økonomisk linje. Beskjeden om i nnlevering av regninger innen 12 . 12. kom så sent, og ble oppfatte t
så bokstavelig at en mindre del av bevilgningen ikke ble ny t t e t.
Det er nå søkt om å få disse midler overført til 1972.
Prosjektet har i året hatt et godt samarbeide med utbygnings avdelingen i Hordaland fylke. De har stillet til disposis j on
- eller gitt opplysninger om - kartmateriale o.l. som har vært
av interesse for prosjektet, og det har vært en betydelig utveksling av data og synspunkter.
'
~

Prosjektlederhar vært i en konferanse med etatsjefer i Norsk
Hydro. Konferansen var av "oppklarende" art, bl.a. for å klargjøre vårt eventuelle forskningsengasjement i spesielle "Mongstadproblemer". Prosjektdeltakerne er av den oppfatning at vi ikke
bør engasjere prosjektet direkte i slike, spesielt ikke foreta
undersøkelser på oppdrag av Nors Hydro. Men prosjektet ser det
som en viktig del av opplegget å følge den utvikling i naturog humanlinje som utbygging og driftomlegging i området fører
til. Denne holdning fikk støtte i NAVF ' s miljøvernutvalg da
prosjektlede.r redegjorde for prosjektet i utvalgmøtet i juni 1971.
Prosjektet ble presentert for almenheten bl.a. med en større
reportasje i Bergens Tidende høsten 1971 . Prosjektleder har
presentert prosjektet i Forskningsnytt (1971, 4: 9-13):
"Lindåsprosjektet. Tverrvitenskapelig miljøforskning i Bergen".

- 4Det henvises for øvrig til vedlagte originalrapporter fra
prosjektets forskere.

For fremtidige utviklin~splaner henvises

t il koordinerte fremdriftsplaner.
Berg en, den 9.5.1971.
Arnfinn Skogen

prosjektleder

KOORDINERT FREMDRIFTSPLAN FOR PROSJEKTPERIODEN
FRA OG MED 1972.

ARNFINN SKOGEN

For å utnytte personell og økonomiske ressurser best
mul i g, samt for å sikre en best mulig koordinering av de
enkelte delprosjekter vil en stor del av arbeidet fra 1972
bli konsentrert om noen mindre spesialområder. Disse er
plas~ert slik at hele forskningsområdet vil bli representert. Avgrensningen av spesialområdet vil følge den gaml.e
matrikkelen, slik at hvert område vil omfatte en hel opprinnelig gård. Med en konsentrert innsats innen disse
avgrensete områder mener vi det vil være mulig å få en tilstrekkelig innsikt i de prosesser og faktorer som har v-æri
og er virksomme innen hvert delområde. til å f orklare dagens
tilstand fra natur- og humanøkologisk synspunkt, og i noen
grad forutsi hvordan miljøene vil reagere på endrete kultUrpåvirkninger m. m.
Følgende områder er utsett til spesialområder :
1. Fosnøy. Øyenes fiske- og jordbruksområde.
a: Rebnor.
b: Årås"
c: Lille-Lindås
2. Fonnes. Fastlandets jordbruks- og fiskeområde.
3. Kolås. Vesentlig i forbindelse med planlagt boligutbygging, innvirkning på 1f.l. .·a. Lindåspollene.
4. Profillinjer fra SV til NØ tvers over halvøya:
a: Hundvin (Kysten i SV).
b -: Fjellsbø (Sentralt høyland) •
. c: Myking-Hodneland. (NØ - k:ys t med skog) •
5. Seim. Indre skogs- og jordbruksområde.
a: Området ved Seim~vatnet.
b: Høylandsområdet .ved Seim.
Fordelingen av områdene vil gjøre det mulig å studere gradienter eller andre forskjeller innenfor dette
kystområdet i såvel natur- som humanøkologiske forhold ~
Endel. av områdene (Kolås og Årås) vil bli direkte berørt
av boligreisning, mens de øvrige sannsynligvis bare vil
bli indirekte påvirket av den planlagte utbygging i området.
I 1972 vil inns~tsen i det vesentlige konsentreres
om modell-områdene. Senere i prosjektperioden vil det
•
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for enkelte delprosjekter være nødvendig å supplere med
undersøkelser utenfor disse. · I 1972 prioriteres særlig
kvartærgeologisk (stip. Inge Olav Aarseth) og vegetasjonskartlegning (stip. Dag Olav Øvstedal), da disse data vil
være viktige for alle som skal arbeide innen områdene.
Klimaundersøkelsene (vit.ass. Eirik Førland) starter i
mai 1972 og vil forts~tte prosjektperioden ut. Flori s tisk kartlegning (førstelektor Arnfinn Skogen) fullføres
for modellområdene i løpet av 1972 , og tar bl .a. sikte på
å klarlegge ulike pruksformers betydning for floraen (se
bakenfor )
Resultatene av de ovennevnte undersøkelser gjøres
disponible for hele prosjektet i løpet av våren 1973.
Faunistiske (amanuensis Er ling Hauge) og mikroalgologiske (universitetslektor Solveig Aasheim) undersøkelser
utføres i størst mulig omfang. Den siste tar sikte på
dels en mest mulig fullstendig registrering av diatomefloraen i Lindåsområdet, dels en fastleggelse av en basistilstand i utvalgte standard-lokaliteter. Basis-undersøkelsene beregnes fullført i 1973. Standardlokalitetene
følges i fremtiden med tanke på å avsløre eventuelle
forandringer p.g.a. forurensninger og/eller endrete bruksformer (samarbeide med 1b, 3~, 3d, 3e).
'
Såsnart stipendiat er ansatt
vil undersøkelser av
primærproduksjonen i Lindåspollene (3d, dosent Ulf Lie)
bli satt igang. Og~å her vil det i 1972 bli satset på å
fastlegge basistilstander som gjør det mulig å avsløre og
følge fremtidige forandringer (se eget program). Prosjektet vil være avhengig av data fra klimatologene både for
å fastlegge energibalanse og tilførsler gjennom luften.
Resultatene vil være viktige for bl.a. den humanøkologiske
vurdering av miljøet.
I de modellområder hvor vegetasjonshistorien ikke er
klarlagt i ønsket detalj, foretas slike undersøkelser
(stip • . Peter Emil Kaland). Den tidligste utviklingen utredes i samarbeide med Solveig Aasheim ved detaljert undersøkelse av minerogcne sedimenters innhold av sporer,
pollen og diatom~er, og beregnes fullført i 1973. Endel
av de vegetasjonshistoriske undersøkelser kan strekkes over
et noe lengre tidsrom Iordi materialet stort sett vil
1

•
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forbli uforandret og tilgjengelig, men endel av arbeidet
blir lagt opp i takt med Arseth for å utnytte mulighetene
for samarbeide.
De sosialantropologiske undersøkelsene (vit.ass. Anne
Rasmuss en ) tar sikte på å fastlegge basislinjer f or ulike
miljøer før utbygging og annen forandring er kommet igang.
Disse basislinjer vil bestå i å beskrive og analysere de
menneskelige virksomheter som betinger vedlikehold og en~- ·
ring i de utvalgte typeområders økologi. Man kan forstå
virksomhetene gjermom å studere hvordan ulike beslutningsenheter vurderer hensyn til naturressursers potensial og
vedlikehold i forhold til so,siale og økonomiske hensyn.
Typeområdene re~resenterer en variasjon i menneskeli.ge
virksomheter som v il g j øre generalisering over folks strategier og vurderingsprinsipper mulig. Omlegging av mennesk elige virksomheter i moderniseringsforløpet vil dermed
kunne tilskrives endring av enkeltfaktorer som påvirker
grunnlaget for strategisk hfu~dling (f.eks. økologisk suks esjon) og konti~uite t i kulturelle premisser for handling.
En slik samfunnsvitenskapelig problemstilling føyer
seg inn som et nødvendig og naturlig ledd i prosjektets
samlede siktemål (idet det sosiale miljø er en viktig faktor i det potensial som Lindås,. har i økologisk henseende).
Arbeidet vil basere seg på "deltakende observasjon".
Denne metoden brukes for å kunne lære av folk hvordan de
op'p fatter og former sitt miljø; den er avhengig av utvikling av et forpliktende forhold til informanter . Mer formalisert intervjuing vil først bli foretatt etterat man har
kunnskap om variasjonen i folks situasjon. En vil også
utnytte de data som er innsamlet av VIAK ved Eirik Sæther .
Materialet fra såvel de historiske som jordbruksgeografiske
undersøkelser vil også komme til umiddelbar utnyttelse.
På litt lengre sikt vil også resultatene fra klimatologiske ,
geologiske og botaniske undersøkelser bli trukket inn.
Direkte . anvendelige på miljøvurderingene vil undersøkelsene
av Lindåspollene være. Undersøkelsen vil strekke seg over
hele prosjektperioden .
I tilknytning især til sosialantropologiske, kvartærgeologiske og botaniske undersøkelser utreder Astrid Malmin
(hovedfagsstudent, Geografisk inst., veileder universitetslektor AriJ:lHolt Jensen) jordbruksgeografiske og - økonomiske
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forhold innen to av modellområdene. Hoyedvekten blir lagt
på jordbruksarealets størrelse og anvendelse, samt den
totale avkastningen gjeni.viom ulike former for husdyrhold.
Utviklingen som i dette hundreår har ført fram til dagens
bruksform søk es belyst. Dette materialet vil danne en
viktig basis for sosialantropologi og vegetaejonsundersøk elsene, samtidig som det utnytter særlig kvartærgeologiske
· og økologiske lynghei-data. Jordbruksundersøkelsen beregnes fullført og bearbeidet i løpet av høsten 1973.
Også de kulturhistori ske registreringer vil i 1972
spesielt ~a sikte p~ å belyse jordbruksdriften innen modellområdene ved studier av faste konstru..~sjoner. (Se søknad
om engasjement for Anders Engevik).
Det jordbruksgeografiske og kulturhistoriske materiale
vil være til hjelp i vurderingen av områdets nyere hi storie ,
og vil bli utnyttet av Erik ·T homassen (hovedfagsstudent,
Historisk inst., veileder prof. K. Mykland.) . Han skal
utrede befolkningsutviklirgog samfunnsstruktur i området
fra middelalder til 1800 . Undersøkelsen beregnes fullført
våren 1973.
Middelald erhistorien i området er under utredning av
John Myking (hovedfagsstudent, Historisk inst. , veileder
dosent Knut Helle , se prosj. 2~). Undersøkelsen som har
pågått en tid, legger hovedvattten på å belyse 11 agrarkrisens"
forløp i "Lindås skipredeif i høymiddelalderen . Undersøkelsen beregnes avsluttet 197~, og materialet vil foreligge
bearbeidet våren 1973.
Med tilknytning til både historiske, kulturhistoriske,
vegetasjonshistoriske og vegetasjonsmessige aspekter står
de etnologiske undersøkelser som konservator Sigrid Kaland
starter i 1972. De får et relativt beskjedent omfang, og
vil vesentlig lconsentrere seg om jordbruksredskaper i relasjon til skiftende bruksformer.
Den historiske utvikling på 1800-tallet er hit t il ikke
dekket av ·prosjektet. Denne periode er av i n teresse bl.a.
på grunn av de store jordutsk iftningene som da fant sted,
muligens også visse endringer i fisket. Kildematerial et
er rikt nok til at det burde kuru.1e gi en bra "nøkkel n til
forståelse både av tiden før 1800 og nåt:idlen. Det er derfor rimelig å t enten historikerne fortsetter sine undersøkelser utover hovedfagsperioden for å utrede 1800-tallet
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i relasjon til sine tidligere undersøkelser eller en ny
hovedfagsstudent blir engasjert for å behandle denne periode
når de nåværende historikere er ferdige. En tredje mulighet er at en stipendiat får til oppgave å utrede denne
periode, og samtidig tar opp etnologiske undersøkelser i
større skala enn det n.1 er mulig. De etnologiske undersøkelser har relasjon til svært mange av de andre temaer.
Et intimt samarbeide er utviklet mellom delprosjektene
kvartærgeologi, vegetasjonshistorie og lyngheiøkologi bl.a.
med henblikk på å forklare lyngheienes oppkomst 9 naturlige
forutsetninger og ~pesielle vegetasjon under skiftende
betingelsBr. Resultatene av dette samarbeidet utgjør
både viktige basiskunnskaper for hele prosjektet og kaster
lys over en viktig vestnorsk landskapstype.
Delprosjektene.
Utover det som er nevnt foran, arbeides det innen de
enkelte delprosjekter etter følgende fremdriftsplaner:
1a. Kvartærgeologi: Inge OlavAa.rseth.
1972
Kartlegning av modellområdene.
Kortere rekognosering utenfor Lindås-områ det.
Utarbeidelse av en ~yersikt
over de kvartærgeolo,
giske forhold i Nordhordland, spesielt Lindås og
Austrheim, tildels til hjelp for Utbyggingsavd.
i Hardland fylke, dels som støtte for øvrige deltakere i prosjektet.
1972-73 Sedimentu....."Y).dersøkelser i Fensfjorden.
Generell kvartærgeologisk kartlegning i området.
Strandlinjeundersøkelser i samarbeide med 2a.
Undersøkelse av 11 Ra-morenens 11 forløp og kara.l{:ter
i området.
1974Innsamling av data avsluttes.
1975-76 Sammenstilling av resultater.
1b. Kl.!Jnatolog~. Søkt vit.ass.-stilling for Eirik Johan
Førland.
Undersøkelsen er if'erd med å starte. Såfremt NAVJ.!'
tillater den forandring som det er søkt om, vil
undersøk elsen omfatte: 1. Opprettelse av lokal-
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klimastasjoner innen modellområdene. 2: Mikroklimastasjoner i forbindelse mea produksjonslinjer
innen 3a.
1973-75 Fastleggelsen av meteorologiske og luftkjemiske
basistilstander i området fortsetter. Det vil bli
utført undersøkelser av tilførsel av et fåtall
elementer med nedbøren, idet dette kan generaliseres til å gjelde store deler av Vestlandet. De
kjemiske analysene utføres i samarbeide med NIVA- ·
NILU og Bergen Tekniske Skoleo
Særli~ i forbindelse med Kolås-stasjonen vil
en undersøke
urbaniseringens betydning på mikroklimaet i et åpent kystlandskap,evt. også søke
metoder til å p{ivirke det i ønsket retning.
(Se forøvrig professor Utaakers vedlegg til søknad
for anset tel se av JF ørland).
2a.

Peter Emil Kaland.
(Bevilgning fra NAVF utenfor Lindåsprosjektet).
Arbeidet fortsetter fra 1971. Filmen om driften
av lyngheiene avsluttes.
Detaljundersøkelser over sammenheng mellom vegetasjon og resent pollennedslag starter, med sikte på
å få sikrere metoder til å interpretere lokalvege''""
tasjonen fra pollendiagrammene. Dette utnyttes
til å klarlegge lyngheilandskapets utvikling innen
modellområdene.
Strandlinje- og landhevningsforløp undersø ke s, dels
i samarbeide med 1a, og don økologiske suksesjon
utredes i samarbeide med 3c.
Oscillasjonene i den maritime skogsgrensen fastlegges.
Lyngheiens utvikling studeres i relasjon til jordbruk m.m, i samarbeide med bl.a. 2b, 2c, 3a, 4b.
Sammenstilling av endelige resu1tater.

Vegetasjons~istorie.

1972
1972-73

1973-76
1972-73

1972-73
1973-76
1375-76

2b. Arkeologi.
Det har ikke vært mulig å få en stipendiat på
denxie undersøkelse, og det er tvilsomt om den kan
korrune igang i 1972.

-

I

-

2c. Etnologi.
1972
In..~samling og registrering spesielt ~v jordbrulcsredska ~ er m.m. i lyngheilandskapet, spesielt for
sammenligning med eldre perioders redskaper for
å avklare eventuell utvikling oc; sanunenheng mod
vege tas jonsutvilclingen (se ellers k omrnentarer
foran) .
2d. ~1i <;ldclalderhistorie : John :Myking (se foran).
1
2d. 2 J3efolknings- !)g sa.mfunn.~L].tvikling frem til 1800.
Erik Thomassen (se foran).
3a. Lyngheienes vegetasjon og økologi: Dag Olav Øvstedal.
1972
I løpet av året vil vegetasjonsundersøkclsene bli
tilstrekkelig omfattende til å kunne oppstille et
klassif i kas j onssystem for lyngheivegetasjonen.
Dette vil benyttes ve~ vegetasjonskartleg~ing innen
mod ellområdene . Den beregnes fullført i år. Ka rt
og klassifisering blir tilgjengelig. Omfange t av
kartlegning uten.for modellområdene er i kke fastlagt. Stud iet av hendelsesforløp og dynamikk i
vegetasjons f orandringen ved minsket bruk av l y-ngmarken, særlig med henblikk på skogtilvek st fortsetter, dels i nært samarbeide med 2a, og jordbruks,.
geografien, samt 1a~ 1b, 3d og 3f, vil fortsette
prosjektet ut.
'l-972-74 I samarbeide med 2a vil utviklingen av lyngheiene
og de bestemmende faktorer for denne fortsatt bli
unders økt.
1972-76 P rod1~c sjonsw.~dersø ke lser i ulike typer lyngmark.
:-Sndel av dette problemet vil bli bearbeidet som
en hovedfagsuna_ersøk else av cand . :naG. Ingvald Rø sberg .
I første omf a ng tar en sikt~ på å klarlegge
primærprod~ucsj on en s størrelse og variasjon l angs
en fulctighets grad ient . :Målet Gr å frem s kaffe
materiale til -~t f ormul er e en matematisk modell
for 9nergiomsetn ingen i lyngheisamfUIL.~et. Ved
siden av prhnærprodltks janen, er det nø dv endig å
bygge ut denne del en av prosjek tet til også å
omfatte d e v iktigst e k onsurr0'J.ter, samt neclbrytningsorganismene
Det vil bli søkt om å få innr
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1973-76

1974-76

passet slike undersøkelser i prosjektet fra 1973.
Lyngheiene s potensielle økonomiske betydning i
kystsarnfur1net avhenger for en stor del av hvordan
primærprodul~sjonen k~~ konverteres gjennom husdyrprodulrn jon. De t søkes derfor et samarbeide med
NLH for å studGre potensiell sekundærprodulrnjon,
spesielt for sau.
Bearbeidelse av materiale og puolikasjon.

3b. Lyngheienes evertebratfauna: Erling Hauge.
Det har hittil ikke lyktes å utbygge den zoologiske
del av prosjektet i ønsket grad. Som det fremgår
av Hauges rapport har han etablert et samarbeide
med kolleger på Zoologisk Mus eum, slik at ·e n vesentlig del av evertetratfaunaen blir dekket kvalitativt. I 1972 vil de kvalitative registreringer
bli fortsatt, og utvidet med kvantitative undersøkelser etter metoder som er utprøvet av IBP på
Hardangervidda (se rapport fra Hauge). Det zoologiske pro gram vil snarest bli søkt utvidet, bl.a.
til å omfa tte vertebratfaunaen.
3c. Mikro·algevegetasj_on i myr og vann: Solveig Aasheim.
Se kommentarer unde:q.. fellesarbeidene.
Såvel den kvalitative registrering , fastleggels e
av basisnivåer i referanselokali teter og sedimentundersøkelsene i samarbeide med 2a vil være fullført i løpet av 1973. I resten av prosjektperiod en
er det aktuelt å kontrolllere utv~kli ngen i referanselokalitetene. Dette koordineres med løpend e
kjemiske og andre analyser (1b,3a ,3d).
3d.Vegetasjon i ferskvann 2 myr 2 etc.: Arnfinn Skogen.
Undersøkelsene vil vesentlig være av komplett erende
art, av de landskap sel ementer som ikke naturlig
faller in..~ under 3a, og koordiner e s med dette tema .
1972
Undersøkelser av myrområd er og v ann i ytre del av
områ det. Spe siel t und ersøke s
jordbrul{s påvirkningens betydning for vå tmarkens vegetasjo n .
J:ilsvarende und ers økelser i d e østlige deler av
1973
områd et. Det tas sikte på en klassifisering av
1
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1974

områdets myr~ og våtmarker for å gjøre en sammenligning med nærliggende kystområder mulig, samt
t illate en tilknytning til et generelt klassifikasjonssystem. Sammenligning mellom sko g- og hedl andskapets våtmarker og vann. Virkningene av de
bedre bergarter l angs norøstsiden av halvøya blir
belyst. Undersøkels ene vil dels koordineres med
3f.
Resultat en e bearbeides.
Dersom spesielt interessante lokaliteter finnes
innen omr~det , kan det bli aktuelt med grillldigere
inidersøkelser der.
Et lite utvalg lokaliteter vil bli nøyaktig bearbeidet med tanke på å avsløre fremtidige . forandringer som skyldes omlegning i dr ift 1 øket
belastning av forurensninger, slitasje m.m. bl,a.
for å avgjøre disse landskapselementers følsomhet
ovenfor ulike ytre fak torer. Det vil s kje i samarbeide med bl.a. 1a, 1b, 2a, 3a og især 3c.

3e. Lindåspollene, primærpr oduk sjo~.
Se fremdriftsplan fra Ulf Lie.
3f. Floraen i Austrheim og Lindås: Arnfinn Skogen .
Undersøkelsesområdet' har etter berggrunnen å dømme
en nokså fattig flora. Formålet med undersøkelsen
vi1 være å avkl a r e hvilke arter som inngår i vestnorsk trivialflora, og deres relative roller i
denne. Fø lgende temaer vil bli tatt opp:
1 : ;.:C ri vialfloraens to tale arts innhold.
2 : Diffe rensi eringer lnnen samme.
a. Variasjon med hen syn på brul~sform etc.
I.
Jordbrukslandskapet.
II. Utmarksområdene.
III. Skogsområ det.
b. Gradienten fra de ytterste øyer til omr å dene
lengst i SØ.
c. Varias j on etter berggrunn og løsavsetning er.
3: Betydn ingen av Kambro -Silur-sonene i øst, spesielt m.h.p. kravfull e floraelementers fore k omst.
4: Spesialundersøkelser av eventuelle rike områder,
m.h.p. å s kaffe materiale til en beskyttels e
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:::tv naturvern- og miljømessige verdier for å
bevare områdets stabilitet· og mangfold.
H. egistreringen vil gjennomføres slik at dataene kan behandles med EDB.
Spesiell registrering innen modellområdene og utover disse sålangt mulig. Materialet fra modellområ den e bearbeides for å være disponibl e for
hele prosjekt et . Det vil bli engasjert en studen t
til å f oreta end el av f eltarbeidet, og alle grup.:..
pen s bot a nikere vil bidra med data in.i.~en sine
spesialf~lter .

~ Spesialitete r

innen kryptogamgrupper som ikke er
dekket av faste deltakere, vil bli dekket ved
s&11arbeide med spesialister i de respektive gru p-:
per.
1973-76? Videre registering og sammenstilling.
4a. Sosialantropolo gi: Anne Rasmussen.
I første omgang skal man se på husholdet som en
forvaltningsenhet . Hvordan påvirker husholdets
interne organisasjon- og mangeartede må lsetninger
de:re s strategier med referanse til akk1J.lllulas jon
og vedlikehold av de aktiva de disponerer? Hvordan formes de verdi.~r som husholden2 forfølger
av oppsamlet innsik t i konsekvenser av ulike forvaltnings f ormer? Hvordan påvirkes virk somheter
husholdet forfølger av ( ,) de samlede adferdsformer i deres sosiale omgivelser (i et sosialt spill
hvor konkurranse og koalisj onsdannelser formes) ,
(2) nisjer de utnytter i naturen og deres bæreevne
(i et teknisk forhold hvor nisjer endres av fol l-es
utnyttelse, uavhenging av intensjoner med utnyttelsen).
1972
Fokus på modellområ d er, primært i ytre strøk .
Utvikling av t y polo g ier av hushold med referanse
til deres f orh old t il økologien f.eks. m.h .t.
produ.l:csjo n sformer, relativ bruk av nisjer, konsummønster.
1973
Fokus på handlingsenhet er større enn husho ld et,
ut fra d er e s ulike konsekvenser for hushold med
ulike ak t i va .
1973 76 Analyse og s ammenstil ling av data.
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Den opprinnelige planlagte undersøkelse over arbeidskraftressurs er m.mo er ikke korrimet istand~ Den
er erstatt et med en undersøkelse av jordbrul(ets
stilling i dagens kystsamfunn. Undersøk elsen
utføres som hovedfagsoppgave av cand.mag. Astrid
Malmin (se foran). Den beregnes ferdig i løpe t
av 1973.

4c.

Kul turgeo grafiske regist~eringer: Anders Engevik . .
1972
Registrering er av faste konstrtlksjoner spesielt
i forbind~lse med jordbruket innen modellområdene.
Resultatene blir sammenfattet i en rapport.
1973
Pro gram foreløbig ikke klart.

5.

Fremtidige utviklingstendenser.
Av det f oranstå ende går det f rem at det vesentlige arbeidet i 1972 vil gå med, til å beskrive dagens tilstand ,
samt utrede endel av de fak torer som har bestemt utviklingen hittil. Også i 1973 vil endel arbeide kreves
til slike " undersøkelser. I stigende grad vil dog oppmerl:somhe ten bli rettet mot de utviklingstendenser som
ventes i de nærmeste år, og de faktorer som bestemmer
dem. Dette vil i særlig grad gjelde temaene 1b, 3a, 3c
og 4a. Det vil derfor i ,;Løpet av prosjektperioden bli
aktuelt å styrke disse, fortrinnsvis ved å benytte
hovedfagsstudenter til spesielle aspekter ved temaene.
Dersom det sosialmedisinske prosjekt bli realisert i
nær fremtid vil de t særlig fo r 4a være aktuelt å knytte
en nær k ontak t med dette . Dermed sikres at alle da.ta
blir utnyttet og at E:ke befolkningen ske.1 oppleve seg
som 11 nedlesset 11 av forske r e.
~~~ tter avtale 111ed Jorddirektoratet vil det klassifikasjonssystemet som blir utarbeide t for lyngmarkene i :prosjek-tområdet, bli tilpas se t sl.ile at d e t kan overfø res til
Florø-:-Førdere gio nen, og danne basis for vege t as jonskar- t~
legningen i det området.
Etterhvert som det foreligee r resultater av \mdersøkelsene, vil diss e bli g jor t tilgjengelige til utnyttelse
i planlegning både im1en prosjekte ts område, og i Vest-

- 12 Norge forøvrig, og deltakerne vil i d en grad det er
overkommelig stille sine kunn.skaper til d isposisjon
der de måtte være av interesse .

Berg en 8 .5. 1972.
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Arnfinn Skogen
prosjekt l ed er.

