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Sak 2019/32: Tilråding om beiting i havstrender på Stråholmen 

Bakgrunn 

I forvaltningsplanen er det et forvaltningsmål om at i områder utenfor sone A der det har blitt 

beitet tidligere, slik som på Stråholmen, Styrmannsholmen, Larsholmen, Fengesholmen, 

Soddaskholmen og Flesa, bør beiting gjenopptas hvis det er til fordel for verneverdiene.  

Tiltakene er å utrede i hvilke områder beiting kan være positivt, hvordan beitingen bør foregå 

og å bidra til at beiting blir gjenopptatt der det er til fordel for verneverdiene. 

I slutten av mars i år ble det avtalt med VegeDataConsult ved Oddvar Pedersen kartlegging 

på Stråholmen i løpet av sommeren 2019 og rapport før 1. november. Pedersen jobber til 

daglig ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo og er blant de fremste spesialistene 

på havstrandvegetasjon. 

Befaringer ble gjennomført 14. juni og 27. august. Utkast til rapport er kommentert av 

forvalter. Ferdig leveranse er godkjent. Arbeidet er finansiert med planmidler fra 

Miljødirektoratet. 

Forvalters vurdering 

Befaringsrutene er omfattende og kartleggingene virker solide og dekkende. Pedersen har 

meget god artskunnskap og erfaring med beitepåvirkning i havstrender. Han anbefaler 

beiting langs ca. to tredeler av strandlinjen, men med to områder som ikke bør beites: Et 

område langs Rabbestranda og et område lengst sør i Vestrestrand. Han anbefaler også 

rydding av einer i sørlige del av Vestrestrand.  

Rådene bør følges opp fra og med 2020. Skjøtsel og beiting på Stråholmen foregår i regi av 

Stråholmen vel og Stråholmen småfesamdrift. Disse oppfordres til å innføre beiting og 

rydding som anbefalt i fem år fra 2020. Nasjonalparken bør bistå økonomisk hvis beitingen 

krever investeringer i nytt gjerde-materiell eller ryddingen ikke kan tas innenfor det ordinære 

opplegget for rydding på Stråholmen. Vegetasjonen bør kartlegges på nytt i slutten perioden 

som grunnlag for å vurdere om beitingen skal videreføres på lengre sikt. 

Innstilling 

Vegetasjonskartlegging og råd om beiting og rydding tas til etterretning. Stråholmen vel og 

Stråholmen småfesamdrift oppfordres til å innføre beiting og rydding som anbefalt i fem år fra 

2020. Nasjonalparken bør bistå økonomisk hvis beitingen krever investeringer i nytt gjerde-

materiell eller ryddingen ikke kan tas innenfor det ordinære opplegget for rydding på 

Stråholmen. I så fall anmodes Stråholmen vel om å opplyse om kostnader som kan legges til 



grunn for tildeling av tiltaksmidler i 2020. Vegetasjonen bør kartlegges på nytt i slutten 

perioden som grunnlag for å vurdere om beitingen skal videreføres på lengre sikt. 

Vedtak 

Vegetasjonskartlegging og råd om beiting og rydding tas til etterretning. Stråholmen vel og 

Stråholmen småfesamdrift oppfordres til å innføre beiting og rydding som anbefalt i fem år fra 

2020. Nasjonalparken bør bistå økonomisk hvis beitingen krever investeringer i nytt gjerde-

materiell eller ryddingen ikke kan tas innenfor det ordinære opplegget for rydding på 

Stråholmen. I så fall anmodes Stråholmen vel om å opplyse om kostnader som kan legges til 

grunn for tildeling av tiltaksmidler i 2020. Vegetasjonen bør kartlegges på nytt i slutten 

perioden som grunnlag for å vurdere om beitingen skal videreføres på lengre sikt. 

Vedlegg 

1. Rapport VegeDataConsult november 2019  

 

Utskrift til  

Oddvar Pedersen, VegeDataConsult 
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