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Frå teppemyr til nake fjell
Overalt på dei ytre øyane og i skjergarden står det grå, blanke fjellet
i dagen, blant blautmyr og lyng. Vi er
så vande med det nesten vegetasjonslause landskapet at vi er freista til å
tru at det er naturens verk. Slik er
det ikkje: «Det grå riket» er menneskeskapt. Fjellet kom fram då fiskarbonden skar torv til brensel.

F

yringsveden vart borte med skogen.
Avskoginga tok til i tidleg jernalder, då
beiteland vart rydda for buskapen.Etter
kvart vart Fjell så godt som skoglaus – og
vedlaus. Derfor byrja kystfolket ei omfattande torvtaking. Gjennom fleire tusen år,
heilt fram til den dagen då elektrisiteten
kom, var torv ein del av kvardagen. Nord på
Sotra og vidare sørover langs vestsida ser vi
tydeleg kvar torva er fjerna.
Torv er gammal myr og blir langsamt danna
etter kvart som myra veks. Dei fleste myrar
finst i fuktige søkk i terrenget, ofte som attgrodde tjørner. Myr kan òg veksa i bakkar
og på høgder så lenge nedbøren er større
enn fordampinga.
Tre er storforbrukarar av vatn. Dette gjer
at skogsjorda ofte blir relativt tørr. Då skogen
vart fjerna i ytre kyststrøk, vart vatnet att i
jorda. Dermed overtok myrane. Det nedbørrike klimaet sytte ikkje berre for at myrane
breidde seg ut over lågt lende, men òg at
dei trekte seg oppover skråningane og med
tida over toppane, slik at dei dekte terrenget.
Desse lyngdekte teppemyrane gav landskapet mjuke former, slik vi i dag kjenner
frå Shetland og Orknøyane. For eit par tusen
år sidan var teppemyrane eit samanhengande
belte langs store delar av norskekysten. I
Hordaland finn vi no teppemyr som restar
berre enkelte stader. Der teppemyrane ein
gong dominerte, er det i dag lyng på skrint
jordsmonn mellom berre knausar.
Behovet for brensel tok knekken på teppemyrane. Torva her var godt omdanna, fast,
tørr og nesten utan sand og oske. Forbruket
av torv til brensel var så stort at folk etter
kvart skar teppemyrane ned nesten til berget.
Dei lyngdekte bakkane vart spadde vekk.
Når folk tok torv og mold, vart plantedekket
øydelagt. Sidan vaska regnet vekk den gamle
skogstorva og humuslaga som låg under.
Mykje av torva vart skoren på
vestsida av Sotra – så mykje at
ein kan trekkja ei grenselinje
mellom det grå riket og det
lyngdekte landskapet innanfor.
På vestsida er det færre soldagar, meir skodde og høgare
luftfukt enn lenger inne på
øya, slik at torvmyrane voks
jamt og trutt. Inne på øya vart
det utvikla mindre torv.
(Knut Krzywinski/Eva Bjørseth)

Dei første bøndene fjernar skogen. På Sotra gjekk dette føre seg i tidleg jernalder (kring 500 f.Kr.
til 500 e.Kr.). (Kjersti Hjelmeland Brakstad)

Torvtaking i stor stil i dei tørre myrane
kunne ikkje halda fram:Gjenveksten av teppemyrane var mykje mindre enn forbruket.
Skogstorva, som kunne ha starta ny vekst,
vart erodert vekk av vêr og vind. Folk måtte
derfor henta meir og meir torv frå blautmyrane i søkka. Det var dårlegare torv og
tyngre arbeid, men den raskare gjenveksten
av blautmyrane balanserte forbruket betre.
Slik vart landskapet på Sotra og i skjergarden til: eit resultat av ei meir enn to
tusen år gammal menneskeskapt utvikling.
Menneskehanda fjerna skogen, slik at
myrane tok over – og menneskehanda fjerna
myrane. Tilbake stod nakne fjellet.
Den velluktande
porsen er eit
vanleg innslag
i dei mange
myrane på
Sotra.
(Miranda Bødtker)

Endringar
i landskapet
på vestkysten
av Sotra
gjennom
tusenåra:
frå skog til
teppemyr til
nake fjell.
Motivet er frå
nordsida av
Algrøyna, mot
Kråkøyna.
(Eva Bjørseth)

