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Forsidebilde: Silkenellikeng, en kritisk truet vegetasjonstype, på grus/steinstrand vest for Ekkerøy. 
Området beites ekstensivt av sau, noe som trolig er en ideell skjøtsel av denne vegeta-
sjonstypen. Vadsø har flere viktige naturbeitemarker som fortsatt beites. Silkenellik er 
vanlig i Øst-Finnmark – særlig på Varangerhalvøya, men svært sjelden ellers i Norge. 
Foto: Bjørn Harald Larsen. 
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Forord  
Miljøfaglig Utredning AS har utført en kartlegging av naturtyper i Vadsø kommu-
ne. Arbeidet har bestått i innsamling av data fra litteratur, databaser og ulike fag-
folk, feltarbeid, innlegging av lokaliteter i kommunens database, utarbeidelse av 
kart over viktige områder for biologisk mangfold og utarbeidelse av denne rap-
porten. Feltarbeidet foregikk i august 2008. En svært foreløpig rapportering fra 
prosjektet ble for øvrig gjort til oppdragsgiver allerede høsten 2008 (Gaarder m.fl. 
2008).  

Utredningen er utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Finnmark. Hovedansvarlig 
hos oppdragsgiver har vært Christoffer Andreas Aalerud. Han takkes for hjelp 
med å skaffe fram relevante bakgrunnskilder samt kart. Sigmund Sivertsen takkes 
for bidrag med informasjon om plantefunn i Varangerhalvøya nasjonalpark og 
Skallbukta, mens Knut Erik Sibblund har bidratt med en del generell informasjon 
om floraen i kommunen, samt funn av noen rødlistearter spesielt. Geir Gaarder i 
Miljøfaglig Utredning har gjennomgått og kvalitetssikret rapporten. 
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n.  

Sammendrag 
Vadsø kommune ligger i Øst-Finnmark. Terrenget er i norsk målestokk ganske 
flatt, med store myrer og vidder, men kommunen har også mer småkupert, berg-
lendt terreng og noen dype daler skåret ned i den skifrige berggrunnen i indre deler. 
Klimaet er preget av nærheten til Barentshavet og det er enkelte klare arktiske 
trekk i floraen. Nedbørsmengdene er samtidig ganske små og mange arter med en 
nordøstlig utbredelse trives godt i kommunen, og har til dels nasjonale tyngdepunkt 
her. Berggrunnen er stort sett ganske fattig, men det er likevel en god del 
forekomster av kalkkrevende flora spredt rundt i kommune

Kommunen har store arealer med snaufjell, mens myr er særlig utbredt i et belte 
mellom Varangerfjorden og fjellet – i høydelaget 50-150 moh. Ned mot fjorden er 
det også en del småvokst bjørkeskog i områdene vest for Vadsø. Øst for Vadsø er 
det så å si ikke skog i ordets rette forstand. Det er også en del havstrand og fersk-
vannsmiljøer, mens arealene med kulturlandskap og berg og rasmark (under skog-
grensa) er små.  

Naturverdiene i kommunen er særlig knyttet til de arktiske og/eller nordøstlige 
trekkene i artsmangfoldet og naturtypene. Dette gjenfinnes ikke minst innenfor 
havstrandmiljøer og myr, men også i bergveggs-/rasmarksmiljøer, på naturbeite-
mark og i kalkrike fjellområder.  

Vår kartlegging har både vært en sammenstilling av eksisterende kunnskap i den 
grad den har latt seg stedfeste rimelig presist (noe som i liten grad har vært mulig), 
samt gjennomføring av nytt, eget feltarbeid både for å finne nye verdifulle natur-
miljøer og stedfeste tidligere kjente forekomster bedre. Under feltarbeidet ble mil-
jøer nær sjøen, hovedvegene og bebyggelsen prioritert, mens mer avsidesliggende 
områder og arealer innenfor Varangerhalvøya nasjonalpark i liten grad ble oppsøkt. 
Resultatene er lagt inn i en egen database, på digitale kart, samt presentert i denne 
rapporten. Dataene vil etter hvert bli tilgjengelig på Internett, bl.a. gjennom Direk-
toratet for naturforvaltning sin naturbase http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/.  

Databasen over verdifulle naturområder i kommunen omfatter ved sluttføring av 
denne rapporten 38 naturtypelokaliteter etter Direktoratet for naturforvaltning sin 
håndbok, hvorav 8 lokaliteter har fått verdi svært viktig (A) og 23 viktig (B), mens  
7 lokaliteter har lokal verdi (C). Det er samtidig sammenstilt kunnskap om rød-
listearter (blant karplanter, sopp, lav og moser) i kommunen. Minst 32 slike arter er 
kjent hittil, og langt de fleste er karplanter. Rapporten gir i tillegg en kortfattet opp-
summering av kunnskapsnivået om det biologiske mangfoldet i kommunen, ved 
hjelp av et enkelt dekningskart, kilder for kunnskap og konkretisering av viktige 
kunnskapshull. Til sist er det satt fram råd til oppfølging, både for å bedre kunn-
skapen og ta vare på det biologiske mangfoldet i kommunen, inkludert et utvalg 
områder som anbefales fulgt spesielt opp.  

 

http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
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1 Innledning 
I Stortingsmelding nr. 58 om bærekraftig utvikling (Miljøverndepartementet 1997) 
har Stortinget bestemt at  «alle landets kommuner skal ha gjennomført kartlegging 
og verdiklassifisering av det biologiske mangfoldet på kommunens areal i løpet av 
år 2003». Direktoratet for naturforvaltning har utarbeidet en håndbok til hjelp for 
kommunene i kartleggingsarbeidet (Direktoratet for naturforvaltning 2007).  

I likhet med mange kommuner i Finnmark fikk ikke Vadsø kommune gjennomført 
sin naturtypekartlegging innenfor ønskelig tidsfrist. Nye statlige midler de siste par 
årene har medført at Fylkesmannen har hatt mulighet til å gjøre dette i etterkant for 
en del kommuner. I 2008 ble 4 kommuner i nordøstlige deler av fylket prioritert, 
nemlig Lebesby, Nesseby, Tana og Vadsø kommuner.  

Til å gjennomføre kartleggingen ble konsulentfirmaet Miljøfaglig Utredning AS 
engasjert. Viktige utvalgskriterier i arbeidet er (Direktoratet for naturforvaltning 
2007): 

– Forekomst av rødlistearter, dvs. arter på Artsdatabanken sin liste over true-
de og nær truete arter (Kålås m.fl. 2006) 

– Kontinuitetsområder 
– Artsrike naturtyper 
– Sjeldne naturtyper 
– Viktig biologisk funksjon 
– Spesialiserte arter og samfunn 
– Naturtyper med høy produksjon 
– Naturtyper i sterk tilbakegang 

Kartleggingen har imidlertid ikke som målsetting å: 

– Få total oversikt over alle kjente arter (vanlige arter registreres ikke) 
– Få total oversikt over alt areal (vanlige naturtyper registreres ikke) 
– Kartlegge arter (arter skal i første rekke registreres innenfor verdifulle na-

turtyper) 

Dette prosjektet skal gi en oversikt over Vadsø kommunes naturverdier og kunn-
skapen omkring dem. Kunnskapsmanglene er likevel fortsatt store. Det er opplagt 
et stort antall lokaliteter som ikke er fanget opp, og selv innenfor kartlagte områder 
er kunnskapen om artsmangfoldet ofte mangelfull. Det vil kreve vesentlig større 
kartleggingsressurser før kommunen har god nok forhåndskunnskap til å kunne 
gjennomføre en forvaltning som helt ut tar vare på det biologiske mangfoldet.   
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2 Metode 
2.1 Generelt 

Direktoratet for naturforvaltning (200) sin håndbok i kartlegging av biologisk 
mangfold har vært en sentral rettesnor for hvordan arbeidet har blitt lagt opp. 
Håndboka sine metoder for hvilke naturtyper som skulle registreres, verdsettes og 
presenteres, har vært styrende.  

Håndboka deler norsk natur inn i 7 hovedtyper og har valgt ut 57 naturtyper innen-
for disse som skal prioriteres ved kartleggingen. Den samme hovedinndelingen og 
de samme prioriteringene av naturtyper er brukt i dette prosjektet. Også håndboka 
sitt verdsettingssystem er fulgt, samt at alle lokaliteter er lagt inn i en egen data-
base. Som databaseverktøy er NaturkartDA sin base Natur2000 versjon 4.0 benyt-
tet (denne baserer seg på programmet FileMaker Pro). I tillegg er lokalitetene a
grenset på manuskart og siden blitt digitalisert i kartprogrammet ArcView.  

Direktoratet for naturforvaltning har i sin veiledning til prosjektene lagt vekt på at 
det hovedsaklig skal fremskaffes eksisterende kunnskap og i mindre grad nye un-
dersøkelser. Dette er fulgt opp i Vadsø ved innsamling av litteratur og sjekk av and-
re kilder. Siden det finnes begrenset med skriftlig materiale og deler av dette alle-
rede har vært sammenstilt, har det også blitt utført en del nytt feltarbeid. Artsomta-
ler er basert på vanlig, gjeldende navnsetting og systematikk for de ulike artsgrup-
pene.  

Stedsnavn benyttet i rapporten og databasen følger i utgangspunktet vanlig norsk 
rettskriving, basert på det som står oppført på kart vi har hatt til rådighet. I enkelte 
tilfeller foreligger alternative norske og samiske navn. Vi har da vanligvis benyttet 
norske navn i vårt arbeid. Årsaken er av rent pragmatisk karakter, da vår mangel-
fulle erfaring med samisk språk medfører større fare for feilskrivinger, samt be-
grenset kjennskap til aktuelle tilgjengelige tegn på maskintastaturet.  

2.2 Innsamling av informasjon 
Kartleggingen baserer seg i det vesentligste på 3 hovedkilder: 

– Skriftlige kilder 
– Personlige meddelelser (muntlige kilder) 
– Nye registreringer 

De skriftlige kildene kan deles inn i: 

– Litteratur (verneplanarbeider, konsekvensutredninger, ekskursjonsreferater, 
artikler i vitenskaplige tidsskrift) 

– Museumsdatabaser (dvs databasene til botanisk museum i Oslo for sopp, 
lav og karplanter) 
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– Artsdatabanken. I løpet av prosjektperioden har Artsdatabanken lagt ut på 
Internett kartfestede data hentet fra databaser fra flere vitenskapelige insti-
tusjoner som; Naturhistorisk museum UiO, Bergen Museum UiB, Viten-
skapsmuseet NTNU, Tromsø Museum UiTø, Agder Naturmuseum, Hav-
forskningsinstituttet, Norsk Institutt for vannforskning, Norsk institutt for 
naturforskning og Norsk Polarinstitutt, Universitetet for miljø- og biovi-
tenskap, Skog og landskap, Biofokus og utenlandske objekter fra Norge. 
URL: http://artskart.artsdatabanken.no 

Det har i løpet av prosjektet blitt tatt enkelte personlige kontakter, bl.a. med ansatte 
ved museum og universitet (Torbjørn Alm, Tromsø museum, Sigmund Sivertsen, 
Vitenskapsmuseet i Trondheim). Det har kommet fram tips om enkelte lokaliteter, 
miljøer og arter som kunne være verdt å undersøke som en følge av dette, men i 
liten grad konkrete lokaliteter eller kilder ut over de nevnt foran. Sigmund Sivert-
sen (pers. medd.) kunne bidra med enkeltopplysninger om plantefunn bl.a. fra 
Gjelhaugan og Skallbukta, mens Knut Erik Sibblund både har bidratt med en del 
generell informasjon om floraen i Vadsø samt mer spesifikt om funn av rødlistear-
ter og plantegeografisk interessante funn 

Det forelå ingen registreringer av konkrete naturtypelokaliteter i kommunen på 
forhånd. Hovedvekten av arbeidet ble derfor lagt på å gjennomføre nye registre-
ringer sesongen 2008. Feltarebdiet foregikk i perioden 04.-09.08.2008. 

2.3 Verdsetting 
Alle lokaliteter er verdsatt etter Direktoratet for naturforvaltning (2007) sitt system, 
som deler inn lokalitetene i lokalt viktige (C), viktige (B) og svært viktige (A) 
områder.  

Det er satt opp 5 kriterier for verdsetting av lokalitetene: 

– Størrelse og velutviklethet (verdien øker med størrelsen og utviklingsgra-
den) 

– Grad av tekniske inngrep (tekniske inngrep reduserer verdien) 
– Forekomst av rødlistearter (verdien øker med antall og trusselsgrad) 
– Kontinuitetspreg (verdien øker med miljøets alder) 
– Sjeldne utforminger (nasjonalt og regionalt  

Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium for å verdsette en lokalitet. 
Siste norske rødliste ble offentliggjort i desember 2006 (Kålås m.fl. 2006), og den-
ne innebærer en del viktige endringer i forhold til tidligere rødlister. IUCNs kriteri-
er for rødlisting av arter (IUCN 2004) ble da for først gang benyttet i rødlistearbei-
det i Norge, og dette førte bl.a. til at en del arter med store bestander, men som er i 
dokumentert tilbakegang, har blitt inkludert på rødlista. Retningslinjer fra Direkto-
ratet for naturforvaltning tilsier at en lokalitet med forekomst av en nær truet art 
skal minst ha lokal verdi (C), mens lokaliteter med en sårbar art og/eller flere nær 
truete arter skal ha minst verdi viktig (B), mens forekomst av en sterkt truet eller 

http://artskart.artsdatabanken.no/
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kritisk truet art gir grunnlag for verdi svært viktig (A). De nye rødlistekategoriene 
rangering og forkortelser er (med engelsk navn i parentes): 

RE – Regionalt utryddet (Regionally Extinct) 
CR – Kritisk truet (Critically Endangered)   
EN – Sterkt truet (Endangered) 
VU – Sårbar (Vulnerable) 
NT – Nær truet (Near Threatened) 
DD – Datamangel (Data Deficient) 

For øvrig vises det til Kålås m.fl. (2006) for nærmere forklaring av inndeling, me-
toder og artsutvalg for den norske rødlista. Der er det også kortfattet gjort rede for 
hvilke miljøer artene lever i og viktige trusselsfaktorer. 

2.4 Presentasjon 
Prosjektet resulterer i 3 hovedprodukter: 

– Denne rapporten 

– Database oppbygd i Natur2000 (versjon 4.0) med alle registrerte og priori-
terte lokaliteter innlagt, med opplysninger om bl.a. sted, verdi, kjente na-
turkvaliteter og kilder 

– Digitale kart med innlagte lokaliteter, med egenskapstabell som bygger på 
databasen, i programmet ArcView 

Denne rapporten er bygd opp på tradisjonelt vis med forord, innhold, sammendrag, 
innledning, materiale og metoder samt presentasjon av resultater og kilder.  

Rapporten omfatter: 

– en generell del om naturgrunnlaget og naturtypene i Vadsø  
– en spesiell del som viser funn av rødlistearter i kommunen.  
– en spesiell del med utskrift av lokalitetene i databasen 

 
Natur2000 er bygd opp av moduler der den grunnleggende enheten er lokalitetsta-
bellen som fastlegger ID-nummer, lokalitetsnavn koordinater for sentralpunkt i 
lokaliteten, samt andre geografisk relaterte opplysninger som  grunneierforhold, 
kartblad mm.. Til dette lokalitetsregisteret er det koblet informasjon om naturmiljø 
og artsmangfold. Denne informasjonen ligger lagret i separate tabeller. Naturtypene 
er lagret i én til én relasjon mens f.eks. artsdata er lagret i én til mange relasjoner. 
Ved innlegging av naturtypedata brukes DN´s retningslinjer for inndeling av natur-
typebeskrivelsen i beliggenhet/avgrensning, naturgrunnlag, artsmangfold, vegeta-
sjonstyper, verdisetting, forslag til skjøtsel og hensyn, mm. 

De digitale kartene er produsert i ArcView og overlevert Fylkesmannen i SOSI-
format. I felt ble for det meste M711-kart i målestokk 1:50.000 benyttet. Lokalite-
tene ble umiddelbart (normalt samme kveld) i etterkant tegnet inn på nettbaserte 
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kart (ved bruk av GisLink), dels med økonomiske eller topografiske kart som bak-
grunn og dels ortofoto. Inntegningsnøyaktigheten vil variere etter topografi, områ-
destørrelse, områdetype og mulighetene for detaljerte reinventeringer. Mens f.eks. 
mange strandenger bør ha grenser med en nøyaktighet på +/- 20-50 meter, vil nøy-
aktigheten for fjell- og myrområder i flere tilfeller være en god del dårligere. Inn-
tegningsfeil kan unntaksvis øke unøyaktigheten. Gjennomgående har en oppgitt 
nøyaktighet på 50 meter for lokaliteter kartlagt under feltarbeidet i 2008, selv om 
en del nok har høyere presisjonsnivå.  

2.5 Ordforklaringer 
Her følger korte forklaringer på en del viktige og relevante ord og uttrykk. 

Biologisk mangfold: Dette er mangfoldet av alt levende. Begrepet skal både om-
fatte variasjonen av naturtyper, av arter og mellom arter (genetisk variasjon). Det 
fokuseres ofte sterkt på å bevare artsmangfoldet, men det er viktig å få med seg at 
vi også må ta vare på variasjonen av naturtyper, selv om disse ikke nødvendigvis er 
spesielt artsrike eller inneholder truede arter, og at vi ikke bare må ta vare på leve-
dyktige bestander av en art, men også den naturlige, genetiske variasjonen til arten.  

Buffersone: For enkelte skogslokaliteter er det behov for buffersoner der det bare 
utføres lukket hogst. Formålet med denne buffersona er å unngå stormfellinger inn 
i lokalitetene som følge av flatehogst helt inntil, og i en del tilfeller også å bevare et 
stabilt fuktig lokalklima i lokalitetene. For myr- og våtmarkslokaliteter er det n
turlig å trekke ei smal buffersone inn i lokalitetene, som beskyttelse mot bl.a. for
urensning og grøfting. Buffersoner er i liten grad lagt inn i kartavgrensningene, og 
bør legges på når inngrep planlegges.   

Naturbeitemark: Gammel beitemark som er lite jordbearbeidet, lite gjødslet og 
har vært i langvarig hevd. Dette er artsrike miljøer der mangfoldet er avhengig av 
fortsatt tradisjonell skjøtsel for å overleve. 

Naturtype: Naturtyper er en praktisk, forvaltningsrettet verktøy for å kunne dele 
inn naturen i enheter egnet for avgrensning og kartlegging. Direktoratet for natur-
forvaltning (2007) uttrykker det slik i forbindelse med den kommunale kartleg-
gingen: "Naturtypene er et slags felles multiplum der en prøver å fange opp alle de 
viktigste variasjoner på økosystemnivå". Inndelingen er biologisk basert, men er 
uten noen enhetlig naturfaglig basis. Det faglige grunnlaget og vinklingen på de 
kartlagte naturtypene varierer derfor, og det må forventes at inndeling og system 
kan endres etter hvert som kunnskap og erfaring med systemet bedres. 

Rødliste: Se egen oversikt i kapittel 2.3. Rødlister representerer ingen fasit for sta-
tus til artsmangfoldet og de fanger ikke opp hele variasjonsbredden til det biologis-
ke mangfoldet. De har likevel vist seg å få meget stor gjennomslagskraft i miljø-
forvaltningen i de senere årene, bl.a. fordi de er oversiktlige, konkrete, de rangerer 
artene og de gir muligheter for å sammenligne arter og områder.  



 

    

Signalart: En art som indikerer miljøer med høye naturverdier. 

Vegetasjonstyper: Dette er samfunn av planter som stiller ganske like krav til 
nærings- og fuktighetsforhold, og hvor de samme artene går igjen der disse forhol-
dene oppstår.  

 
Figur 2.1  Naturbeitemark med bl.a. store silkenellikenger ved Salttjern øst for Vadsø. Det-
te er trolig av de aller viktigste beitemarkene på Varangerhalvøya, og det bør stimuleres 
aktivt til at strandområdene mellom Sjåbuselva og Ekkerøy blir beitet framover. Foto: 
Bjørn Harald Larsen. 
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3 Naturgrunnlaget 
3.1 Naturgeografi og klima 

Naturgeografisk er Vadsø plassert i nordboreal og alpine vegetasjonssoner (Moen 
1998). Helt nordligste del av Varangerhalvøya (og Nordkapp) blir gjerne ført inn 
under såkalt sørarktisk sone. Vadsø havner ikke i denne, men ligger såpass nær at 
floraen viser enkelte arktiske trekk også her. Videre er hele kommunen plassert i 
overgangsseksjonen mellom kontinentale og oseaniske vegetasjonsseksjoner 
(Moen 1998). I en nasjonal sammenheng betyr dette likevel at kommunen har et 
forholdsvis kontinentalt klima, med potensial for en del arter med overveiende øst-
lig utbredelse.  

Nedbørsmengdene er da også gjennomgående lave til å være Norge, med stort sett 
mellom 400 og 500 mm i året. Det øker noe mot sentrale deler av Varangerhalvøya 
i nord og kommer der opp i over 700 mm i året.  

Topografisk er kommunen gjennomgående ganske flat, i likhet med resten av Øst-
Finnmark. Det er mest slake heier, vidder og vide myrstrekninger og et landskap 
som stiger sakte mot nord fra Varangerfjorden. I den nordvestre delen av kommu-
nen passeres et vannskille og terrenget heller nordover mot Kongsfjordfjellet. 
Grensefjellene mot Båtsfjord er kommunens høyeste punkt, med Kjøltindan på 594 
moh som den høyeste fjelltoppen. Også nord for Vadsø er det høyereliggende om-
råder rundt Falkefjellet, som når opp i 545 moh. Det mest kuperte og berglendte 
landskapet ligger likevel i sør, ned mot Varangerfjorden, samt i enkelte tverrdaler 
som har skåret seg ned i den skifrige berggrunnen nord for Vadsø (Frøkendalen og 
Nattfjelldalen).  

Varangerfjorden utgjør et sentralt landskapselement i kommunen, der den skjærer 
seg inn fra øst. Enkelte nes stikker ut i fjorden, mens den bare har et fåtall øyer, der 
Store Vadsøya er den største. Store Ekkerøy er en halvøy forbundet med fastlandet 
med et smalt sandeid. For øvrig finnes en del små og middels store vassdrag, mye 
myr og fjellbjørkeskog, se nærmere omtale i kapittel 4.1.  

3.2 Geologi 
Vadsø har stort sett eldre stedegne bergarter som i varierende grad er omdannet. 
For det meste er det snakk om forholdsvis mineralrike leirskifrer og slamskifer og 
noe fattigere sandstein i det meste av kommunen. Men denne sandsteinen er av 
yngre dato og er lokalt dolomittførende (Dahl 1934). I indre og nordre del av 
kommunen er det et større felt med glimmerskifer, glimmergneis og amfibolitt.  

Generelt har ikke vår kartlegging vært av en grundighet eller omfang som gir noen 
gode beskrivelser av sammenhengene mellom berggrunn og plantelivet i kommu-
nen. Det som har vært tydelig er at skiferbergartene langs Varangerfjorden, særlig 



 

    

mellom Paddeby og Ekkerøy, må ha innslag av noe kalk, da vi her fant en del kalk-
krevende vegetasjon. Sandsteinen medfører en noe mer artsfattig og triviell flora, 
med unntak av områder hvor dolomitt kommer fram i dagen. Løsmassedekket kan 
samtidig være med på å modifisere eller endre dette hovedinntrykket, der grove 
løsmasser utsatt for utvasking nesten uansett gir fattig flora, mens innslag av 
skjellsand eller grunnvann med lang omløpstid kan føre til en kalkkrevende flora 
selv på fattig berggrunn. Også store sanddynesystemer med rikt opphavsmateriale 
kan ha en kalkkrevende flora, slik vi ser det i nordøstre del av kommunen.  

 
Figur 3.1 Berggrunnskart over Vadsø kommune. Kilde: Norges geologiske undersøkelser 
2009, www.ngu.no.  - gi en forklaring av fargene her! 

3.3 Kulturpåvirkning 
Det er ikke i dette prosjektet gjort forsøk på å framskaffe data om kulturhistorien til  
Vadsø kommune. Vi har samtidig begrenset generell historisk kunnskap om Finn-
mark (historien til de nordligste delene av Norge avviker tross alt på flere viktige 
punkt ganske vesentlig fra situasjonen lenger sør). Enkelte lett synlige og/eller ge-
nerelle trekk er det likevel aktuelt for oss å trekke fram. 

Dette er ikke noen kommune preget av moderne jordbruk, skogbruk eller industri, i 
motsetning til de fleste andre norske kommuner. I stedet er det mer ekstensiv ut-
marksbruk gjennom reindrift og dels fiske som har vært viktige næringsgrunnlag. 
Ulike offentlige,  dels administrative oppgaver kommer i tillegg inn som en stadig 
tyngre sysselsettingsfaktor i nyere tid. Vadsø by er av de eldste byene i Nord-Norge 
og er fylkessenteret i Finnmark.  

I praksis betyr dette for det biologiske mangfoldet at den største delen av kommu-
nens areal er lite preget av direkte menneskelig påvirkning (klimaendringer og 
langtransportert luftforurensning unntatt). Bare det beitetrykket som reinsdyrene 
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utøver og den påvirkningen som fisket har på økosystemet i havet er faktorer som 
slår ut over en arealmessig betydelig andel av kommunen. Når det gjelder reindrifta 
så virker det sannsynlig at stedvis hardt reinbeite kan påvirke vegetasjonen vesent-
lig i noen områder, noe som kan medføre at kulturbetingede arter får konkurranse-
fortrinn, mens mindre beitetolerante arter går tilbake. Vi kjenner likevel for dårlig 
både til omfang av beite og virkninger på artsmangfoldet til å gi noen faglig vurde-
ring av hvor viktig dette har vært og er for artsmangfoldet.  

Nær bebyggelse er påvirkningene gjennomgående større. En del dyrket mark finnes 
tross alt, samt at noe areal er nedbygd med veger, bebyggelse og tilhørende areal. I 
tillegg kommer hovedvegnettet, kraftlinjer, traséer for kjøring i utmarka, samt i øst 
også litt vassdragsutbygging.  

I området mellom Kiby og Ekkerøy, dels også ved Skallelv, er det fortsatt bruk 
med sau, og områdene ned mot fjorden beites aktivt. Beitende sau har etter hvert 
blitt et uvanlig syn i Øst-Finnmark, og disse beitemarkene er derfor av svært stor 
verdi for det biologiske mangfoldet.  

  
Figur 3.2  Beitende sau er ikke lenger noe vanlig syn i Øst-Finnmark, men i området om-
kring Ekkerøy beites strandengene og sanddyneområdene fortsatt aktivt. Denne beitingen er 
et viktig bidrag til å bevare artsrike naturenger langs Varangerfjorden. Store Ekkerøy i bak-
grunnen. Foto: Bjørn Harald Larsen. 

På strekningen langs sjøen og E75 mellom kommunegrensa til Nesseby og Vadsø 
by, samt mellom Krampenes og Skallbukta, har det nok vært såpass mye forand-
ringer i bruken de siste hundre årene at det kan ha gitt enkelte viktige endringer i 
artsmangfoldet. I resten av kommunen har endringene vært av mindre karakter. 

Miljøfaglig Utredning AS                                                                                    Biologisk mangfold i Vadsø kommune 
Rapport 2009-32    – 15 – 



 

    

3.4 Generelt om floraen i Vadsø kommune 
Floraen i kommunen kan ikke kalles artsrik, men den er likevel spennende og in-
teressant nok. Den er preget av nærheten til Barentshavet og det kjølige og samti-
dig forholdsvis tørre, kontinentale klimaet. Det arktiske og nordøstlige elementet i 
floraen er derfor uvanlig godt utviklet og har nok vært en viktig årsak til at fagfolk 
har stanset i kommunen opp gjennom årene for å botanisere på sine finnmarksfer-
der.  

Flere arter med et klart nasjonalt tyngdepunkt i Øst-Finnmark er relativt vanlige i 
kommunen. Velkjente eksempler er noen av de vakreste blomsterplantene vi har 
her, som silkenellik og russemjelt. Begge vokser på noe kalkrike enger og i ras-
mark, gjerne nær sjøen. Også tanatimian er funnet et par steder i rasmark innenfor 
Vestre Jakobselv. I strandkanten og strandengene dukker det også opp flere andre 
arter, som russekjeks, kolamelde, eskimomure, nyserot, normansnøkleblom, brakk-
hesterumpe (krysningen mellom vanlig hesterunpe og korshesterumpe), ishavs-
stjerneblom, østerbottenstarr og teppesaltgras. Helt spesielt for strandengene i 
Vadsø er det markante innslaget av smånesle på flerårige tangvoller vest for Vadsø. 
Denne typen er ikke registrert andre steder i Norden (Elven m.fl. 1983).  

 
Figur 3.2  Normansnøkleblom (DD) er en rase av smalnøkleblom og tar over for denne i 
Øst-Finnmark. Den er en representant for de utpreget østlige artene/rasene som nesten ute-
lukkende finnes i Øst-Finnmark i Norge. Bladrosetter og avblomstrede planter ved Ko-
maghalsen. Foto: Bjørn Harald Larsen. 

I skogmiljøer, kilder og myr får en inn andre østlige arter, som russegras, storvero-
nika og kveinhavre. Kveinhavre ble nylig (1996) gjenfunnet langs vestbredden av 
Jakobselva mellom Førstefossen og Andrefossen (Aronsson & Ståhl 1998). Finn-
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stjerneblom har inntil nylig hatt to av tre voksesteder i Norge innenfor Vadsø 
kommune, men landets rikeste forekomst i grøfter/bekker ved den nedlagt cam-
pingplassen nord for Vadsø sentrum var i 2006 delvis omgjort til byggeplass (Alm 
& Often 2008). Befaring av lokaliteten i 2008 viste ytterligere inngrep i området, 
og alle de tre delforekomstene har nå trolig gått tapt. Forekomsten ved Sjåbuselva 
som ble oppdaget i 2001 (Karlsen 2001), ble reinventert av Torbjørn Alm og V. 
Vange i 2005, og de fant da små populasjoner på myrmatter og i vierkjerr langs 
østsida av elva både ovenfor og nedenfor brua på E75 (Alm & Often 2008).  

Utpreget østlige, men ikke like sterkt nordlige arter som også forekommer, særlig i 
myr, er tuestarr og gulull. Også innenfor andre organismegrupper kan en finne lig-
nende mønstre, men disse er generelt dårligere undersøkt og derfor mindre kjent. 
Noen eksempler har vi likevel, bla. med polarskjerpe og lappskjegg blant lavartene.  

Varmekjære arter (i nasjonal sammenheng) er det selvsagt dårlig med, men enkelte 
arter kan tross alt nevnes. Hengepiggfrø finnes i rasmarker under Klubbnasen og 
Flintnasen i vestre del av kommunen, og denne liker seg best på sommervarme 
plasser. 

Til sist er det grunnlag for å framheve et mer reint fjellelement i floraen. Dette er 
riktig nok forholdsvis dårlig undersøkt, men registreringer gjort av Sigmund Si-
vertsen i indre deler av Varangerhalvøya nasjonalpark (Skipskjølen) kan tyde på at 
kommunen, sammen med nabokommunene Båtsfjord og Vardø, kan ha et svært 
interessant østlig/arktisk element med bl.a. rublommer og bakkestjerner - (kanskje 
med arter som hittil ikke har vært beskrevet fra Norge). De mer fjellpregede partie-
ne av kommunen må samtidig sies å være svært dårlig undersøkt, så sett i lys av de 
få registreringene som er gjort, bør det være gode muligheter for å finne mer av 
interesse. I tillegg til de mer sjeldne artene, har kommunen selvsagt gode fore-
komster av mange fjellplanter med vid utbredelse. 



 

    

Miljøfaglig Utredning AS                                                                                    Biologisk mangfold i Vadsø kommune 
Rapport 2009-32    – 18 – 

4 Naturtyper 
4.1 Hovednaturtyper 

Vadsø har alle de 7 hovednaturtypene og 14 av naturtypene som Direktoratet for 
naturforvaltning (2007) opererer med, men ingen lokaliteter er registrert innenfor 
hovednaturtype skog. Tabellen nedenfor gir en oversikt over disse. Kommunen kan 
kanskje også innslag av ytterligere en hovednaturtype som hittil ikke har blitt ut-
skilt av DN, nemlig arktiske miljøer. Tendenser til slike er her ført inn under ho-
vednaturtyper som fjell og rasmark. 

Tabell 4.1  Klassifisering av naturtyper (Direktoratet for naturforvaltning 2007). Naturtyper 
som er registrert i Vadsø, er markert med gult. I parentes står antall lokaliteter som er regist-
rert i denne omgang. 

Myr 
Rasmark, 
berg og 
kantkratt 

Fjell Kultur-
landskap 

Ferskvann/ 
våtmark Skog Kyst og 

havstrand 

Lav-
landsmyr i 
innlandet 

Sørvendt 
berg og 
rasmark (8) 

Kalkrike 
områder 
i fjellet 
(2) 

Slåttemark Deltaområde Rik edel-
lauvskog 

Sanddyne 
(3) 

Kystmyr (1) Kantkratt  Slåtte- og 
beitemyr Mudderbank 

Gammel 
edellauv-
skog 

Sand- og 
grusstrand 
(1) 

Palsmyr 

Nordvendt 
kystberg og 
blokkmark 
(1) 

 Artsrik 
veikant (2) 

Evjer, bukter 
og viker Kalkskog 

Strandeng 
og strand-
sump (3) 

Rikmyr (4) 

Ultrabasisk 
og tungme-
tallrikt berg i 
lavlandet 

 Naturbei-
temark (4) 

Kroksjø, flom-
dam og me-
andrerende 
elveparti (1) 

Bjørkeskog 
med høg-
stauder 

Tangvoll 
(2) 

Kilde og 
kildebekk 

Grot-
te/gruve  Hagemark Stor elveør Gråor-

heggeskog 

Brakk-
vannsdelta 
(1) 

Annen 
viktig fore-
komst (1) 

Annen 
viktig fore-
komst (1) 

 Lauveng Fossesprøyt-
sone (1) 

Rik sump-
skog 

Rikt 
strandberg 

   Høstings-
skog 

Viktig bekke-
drag 

Gammel 
lauvskog  

   Beiteskog  Kalksjø 
Rik blan-
dingsskog i 
lavlandet 

 

   Kyst-
lynghei 

Rik kultur-
landskapssjø 

Gammel 
barskog  

   Småbioto-
per Dam (1) Bekkekløft 

og bergvegg  

   Store 
gamle trær 

Naturlig fiske-
tomme innsjø-
er og tjern 

Brannfelt  

   Parkland-
skap 

Ikke-forsuret 
restområde 

Kystgran-
skog  

   
Erstat-
ningsbio-
toper 

Annen viktig 
forekomst (1) 

Kystfuru-
skog  

   Skrote-
mark    
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Tabell 4.2  Grov oversikt over hovednaturtypene i Vadsø kommune, med framheving av 
viktig områder og naturtyper. I tillegg er det satt fram forslag til kartlegging for å bedre 
kunnskapsnivået og utarbeidelse av skjøtsels-/forvaltningsplaner for spesielt viktige. 

Hovednaturtype, tilstand og  
registreringsstatus 

Oppfølging 

Myr 
 

En relativt liten andel av Vadsø areal er myr. Det er da heller ikke 
avgrenset mer enn 5 lokaliteter innenfor hovednaturtypen i kommu-
nen; ei palsmyr og 4 rikmyrer som egne lokaliteter i kartleggingen. I et 
belte mellom de store, tørre og vidstrakte fjellheiene nord i kommu-
nen og de strandnære områdene langs Varangerfjorden finnes imid-
lertid et belte med stor myrdekning i høydelaget 50-100 moh som er 
dårlig undersøkt mht flora og naturtyper. Dette er svært viktige hek-
keområder for spesielt ender og vadefugl. Befaring av mindre deler 
av de lettest tilgjengelige myrene i 2008 tyder på at det for det meste 
er snakk om fattige til intermediære minerogene myrer som faller 
utenfor denne kartleggingen, da myrtypene blir regnet som for vanlige 
og lite truet til å være spesielt interessante.  

Det delvis arktiske miljøet med bare en kort sommer og samtidig 
relativt lite nedbør, skaper grunnlag for dannelsen av palsmyr, men 
palslignende dannelser er kun funnet på en lokalitet (Kibymyra). De 
gjennomgående grunne myrene i Vadsø har ikke mulighet til å holde 
på en iskjerne gjennom sommeren, og dette er nok den viktigste 
årsaken til at palsmyr ikke er registrert i kommunen på tross av ellers 
gunstige vilkår. Kibymyra er for øvrig karakterisert som en 
lapplandshøymyr, en type nedbørsmyr som i Norge særlig finnes i 
Øst-Finnmark 

Berggrunnen i kommunen er ikke spesielt kalkrik, men likevel finnes 
det en del rikmyr, selv om det gjerne er små arealer og kanskje bare 
rike partier i kantene og langs sig. Rikmyrene kan være grunnlendte 
og opptre i skråninger, men finnes også av og til i flatere terreng og 
med tykkere torvlag. Mens palsmyrene er lette å observere på av-
stand, må det til detaljkartlegging for å oppdage rikmyrene. En rekke 
plantearter, mange av dem er sjeldne og dels rødlistet, er karakteris-
tiske for rikmyrer. Eksempler på ganske vanlige arter er hårstarr, 
fjellfrøstjerne og linmjølke, mens tuestarr, agnorstarr, russegras og 
brudespore er mer kravfulle og sjeldne til meget sjeldne. Spesielt i 
østre deler av kommunen ble det funnet utpreget grunne og tørre 
rikmyrer over sandavsetninger med til dels store forekomster av 
brudespore, silkenellik og normansnøkleblom som normalt er knyttet 
til langt tørrere miljøer.  

Det er også registrert en del kilder og kildebekker i kommunen, men 
bare som element innenfor andre naturtyper – både sørvendte berg 
og rasmarker, strandenger og rikmyrer. De opptrer særlig tilknyttet 
tykke løsmasseavsetninger der grunnvannet presses opp til overfla-
ten. Miljøet er ikke nødvendigvis så veldig artsrikt, men inneholder 
gjerne et sett med karakteristiske arter. Et godt eksempel er rød-
listearten kildegras, mens andre aktuelle arter er gulull (som ble fun-
net ny for Vadsø i et rikt kildesig vest for Andersby, innenfor en lokali-
tet med sørvendt berg og rasmark), gulsildre, kildeurt og kildemjølke. 
Naturtypen er sannsynligvis mest hyppig langs Varangerfjorden der 
det er mest løsmasser, men finnes sannsynligvis også spredt i nordre 
deler.  

Det er viktig å unngå fysis-
ke inngrep, inkludert ter-
rengskader i alle forekoms-
ter av palsmyr i kommunen, 
da dette er en generelt 
sjelden og truet naturtype.  

Også alle kildesamfunn bør 
søkes bevart i størst mulig 
grad, siden dette er spesiel-
le miljøer og de normalt 
bare dekker små areal.  

Mens palsmyrer og kilde-
samfunn normalt kan regist-
reres uten særlig gode 
botaniske kunnskaper og 
derfor bør være relativt 
enkle å bevare, så kreves 
det mer innsats for rikmyre-
ne. Det anbefales derfor en 
mer systematisk kartlegging 
av rikmyr (basert særlig på 
karplantefloraen) for å få en 
bedre oversikt over utbre-
delse, artsmangfold og 
verdier.  
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Hovednaturtype, tilstand og  
registreringsstatus 

Oppfølging 

Rasmark, berg og kantkratt  
I følge kartleggingshåndboka skal denne hovednaturtypen bare re-
gistreres under skoggrensa. Siden terrenget gjennomgående er 
ganske flatt i kommunen og skoggrensa stedvis går omtrent helt ned 
mot havnivå ut mot Varangerfjorden, er dette en ganske sjelden 
naturtype i kommunen og det kan diskuteres hvor relevant den er. 

Vi har likevel, under litt tvil, valgt å avgrense hele 8 lokaliteter som 
verdifulle sørvendte berg og rasmarker. Disse ligger alle langs Va-
rangerfjorden, på hele strekningen fra Klubbnasen til Komaghalsen. 
To lokaliteter i vest fortsetter inn i Nesseby kommune, og er registrert 
i databasene for begge kommuner. Dels er det snakk om litt diffuse 
overganger mot rike strandberg og kulturbetingede miljøer – i øst 
også mot kalkrike områder i fjellet (bergknaus og rasmark), men flere 
av de interessante artene som opptrer her er tross alt typiske for 
berg- og rasmarksmiljøer. Det er i så måte også karakteristisk at dette 
er en blanding mellom varmekjære arter (som nok særlig er avhengig 
av den gode solinnstrålingen og lun beliggenhet) og fjellplanter (som 
er konkurransesvake og trives best på berg og i ustabile miljøer). 
Eksempler på slike arter  er hengepiggfrø og enkelte rublommer. Det 
er også typisk at delvis kulturbetingede arter som marinøkkel, fjellma-
rinøkkel, silkenellik og normansnøkleblom forekom til dels svært 
hyppig og vanlig i rasmarksenger på disse lokalitetene.  

På Store Ekkerøy er det gjort flere funn av den sterkt truete og arktis-
ke lavarten polarskjerpe på berg i små nordvendte bergvegger. Den-
ne er kartlagt som nordvendt kystberg, uten at den er typisk for natur-
typen, da dette som regel er fuktige miljøer.  

Langs Varangerfjorden er nok alle viktige berg- og rasmarksmiljøer 
nå kartlagt, men lenger inn i landet er det trolig flere interessante 
miljøer som ikke er registrert, for eksempel langs Jakobselva og i 
Tomaselvdalen. Det er også kjent funn av den sjeldne arktiske lavar-
ten lappskjegg ved Klubben, men denne forekomsten ble ikke rein-
ventert i denne kartleggingen da stedangivelsen var for lite nøyaktig.  

Bratte, sørvendte bergveg-
ger med tilhørende rasmark 
huser ofte et interessant 
artsmangfold i kommunen 
og bør normalt bevares.  

Det bør gjennomføres en 
mer systematisk kartlegging 
av lavfloraen på bergvegger 
(både kalkrike bergvegger 
og eksponerte, mer kalkfat-
tige bergknauser) for å få 
en bedre oversikt over 
forekomsten av sjeldne og 
interessante slike arter i 
kommunen. 

Fjell  
Kalkrike områder i fjellet er kun registrert på 2 lokaliteter. Dette gjel-
der rasmarker og rabbesamfunn i Nattfjelldalen i Varangerhalvøya 
nasjonalpark og et lite område nordvest for Høyvik med kalkrike 
rabber med reinrosehei.  

Generelt er de egentlige fjellmiljøene i kommunen dårlig kjent, da det 
er kjent svært lite undersøkelser i de indre deler av kommunen. Re-
gistreringer gjort av Sigmund Sivertsen (pers. medd.) på Skipskjøen 
på grensa mot Båtsfjord og Vardø, kan imidlertid tyde på at det her 
finnes et arktisk/østlig element av fjellplanter som hittil ikke har vært 
kjent, kanskje med rublommer og bakkestjerner som tidligere ikke har 
vært beskrevet fra Norge.  

For øvrig er det gjort spredte registreringer av en del uvanlige eller 
sjeldne arter knyttet til snøleier i områdene nord for Vadsø by (bl.a. 
Frøkendalen), slik som dvergsyre, grannsildre og grynsildre.  

Det bør helst gjennomføres 
en systematisk kartlegging 
av fjellfloraen i kommunen, 
da det kan finnes svært 
spennende artsforekomster 
her. I det minste burde det 
vært gjennomført enkelte 
stikkprøver som kunne en 
god pekepinn på hva kom-
munen inneholder. Dette 
gjelder spesielt i de indre 
områdene med noe høyere 
fjell (Skipskjølen/Kjøltindan 
og Bælljaicærro).  
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Hovednaturtype, tilstand og  
registreringsstatus 

Oppfølging 

Kulturlandskap  
Det er avgrenset 6 biologisk verdifulle kulturlandskap i kommunen. To 
av disse er artsrike veikanter langs E75. De fire gjenværende er 
naturbeitemarker, hvorav en (Finneset ved Vestre Jakobselv) var 
uten hevd i 2008. De tre siste var rike, godt hevdede naturbeitemar-
ker med til dels store arealer av den kritisk truete vegetasjonstypen 
silkenellikeng. Vadsø skiller seg i så måte ut fra nabokommunene, 
ved å ha flere viktige og svært viktige naturbeitemarker i hevd. Enge-
ne beites av sau, og særlig ved Salttjern er beitetrykket godt.  

Naturbeitemark inngår i tillegg i flere rasmarkslokaliteter, men her er 
som regel beitetrykket lavt og kulturpåvirkningen av begrenset betyd-
ning for naturverdiene i området. Også et par sanddyneforekomst 
(Sollnes ved Ekkerøy og Makkenes nord for Skallelv) beites av sau, 
men på sistnevnte lokalitet er beitetrykket som hardt at det trolig har 
skadet dynesystemet og ført til økt erosjon. Det finnes også noen 
andre verdifulle miljøer i kulturlandskapet i kommunen, men disse er i 
liten grad kulturbetinget og de fleste vil klare seg uten kulturpåvirk-
ning. Eksempler på slike er strandenger og rikmyrer.  

Det karrige klimaet, der gjenvoksingen går seint, samt reinbeitet som 
foregår over store arealer i utmarka, gjør det generelt vanskelig å 
vurdere hvor effekten av beitet (eller mangelen på sådan) er vesent-
lig. Vi har valgt å holde oss på ei forsiktig linje i så måte, og har derfor 
bare avgrenset et fåtall lokaliteter under denne hovednaturtypen. 

Fortsatt hevd med sauebei-
te på naturbeitemark og 
havstrandmiljøer i østre del 
av kommunen bør priorite-
res svært høyt av kommu-
nens landbruksavdeling, og 
tilskuddsmidler bør rettes 
inn mot de kartlagte areale-
ne med A og B verdi.  

Det er trolig en fordel med 
gode langtidsserier på 
konsekvensene av reinbeite 
på ulike vegetasjonstyper i 
dette landskapet, for både å 
studere positive og negative 
effekter på artsmangfoldet 
av denne formen for land-
skapsskjøtsel. 

Ferskvann/våtmark  
Det ble bare kartlagt en dam, et meandrerende elveparti og ei fosse-
sprøytsone innenfor denne hovednaturtypen i kommunen. I tillegg 
kommer et tjern registrert under kategorien annen viktig forekomst 
med en regionalt sjelden vannplante. Dette vitner nok nesten like mye 
om usikkerhet knyttet til hvilke verdier som finnes i ferskvannsmiljøe-
ne og begrensede ressurser, som at Vadsø har små kvaliteter knyttet 
til ferskvann og våtmark.  

Kommunen har et stort antall små og middels store dammer, tjern og 
innsjøer, men mangler store vann. Det finnes også en rekke bekker 
og småelver, samt noen litt større vassdrag, som Jakobsel-
va/Flintelva, Tomaselva, Storelva og Skallelva. De aller fleste er nok 
næringsfattige og med et overveiende trivielt mangfold, men en bør 
ikke utelukke forekomst av både miljøer med spesielle egenskaper og 
arter. Slike finnes innenfor de fleste andre hovednaturtypene, og det 
er ikke noe som skulle tilsi at det også gjelder her.  

Sannsynligvis er det nok særlig knyttet til mindre vannansamlinger 
(dammer og tjern) at mulighetene for å finne særpregede miljøer og 
arter er størst. Flere brakkvannsdammer med brakkhesterumpe er 
registrert i tilknytning til andre naturtypemiljøer (strandenger, sanddy-
nesystemer og rikmyrer). I tillegg kommer ikke minst flere velutviklede 
meandrerende elver, slik som langs Skallelva/Ridelva og Høyelva. I 
nordvestre del av kommunen kan det ut fra flybildetolking kanskje 
også være mindre deltaer som oppfyller kriteriene i håndboka.  

Det burde vært gjennomført 
en mer systematisk og 
grundig undersøkelse av 
variasjonsbredde og 
artsmangfold knyttet til små 
vannansamlinger i kommu-
nen. Denne burde trolig 
særlig være rettet mot 
virvelløse dyr, men helst 
også fange opp karplanter 
og andre organismegrup-
per. Fisketomme vann vil 
være av spesiell interesse. 

Alle velutviklede meandre-
rende vassdrag med tilhø-
rende kroksjøer, flomløp og 
flomdammer bør registreres 
og søkes bevart.  
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Hovednaturtype, tilstand og  
registreringsstatus 

Oppfølging 

Skog  
Det er ikke kartlagt egne skoglokaliteter i kommunen, men lokaliteten 
med sørvendt berg og rasmark langs E75 mellom Paddeby og An-
dersby har flere småflekker med rik sumpskog nedenfor bergrota. 
Disse har blitt dannet der kalkrikt sigevann har blitt presset opp fra et 
tykt løsmasselag. I tillegg inngår et lite areal med høgstaude-
bjørkeskog i fossesprøytsona i Vadelva langs Jakobselva.  

Kommunen har store arealer med bjørkeskog, og det som er kartlagt 
gir verken et godt bilde av samlet arealomfang eller variasjonsbred-
den. Men i hovedsak er bjørkeskogene i kommunen  tørre og for-
holdsvis fattige med en triviell flora. Vadsø mangler for øvrig naturlig 
barskog.  

Frodige bjørkeskoger langs 
vassdrag og i lisider bør 
systematisk undersøkes og 
verdivurderes. Normalt bør 
en være forsiktig med hard 
hogst og ikke minst flate-
hogst av slik skog. 

 

Kyst og havstrand  

I alt 3 sanddynesystemer, en sandstrand, 3 stran-
denger/strandsumper, ett brakkvannsdelta og to tangvoller er kartlagt. 
Kommunen har åpenbart store verdier knyttet til havstrand, og det er 
da også opprettet et naturreservat her for å fange opp noe av dette 
(Storelvosen nordøst for Ekkerøy). I tillegg ble det store sanddyne-
systemet Skallbukta vurdert vernet, men den nærliggende Komag-
værbukta i Vardø ble valgt som verneobjekt pga færre inngrep. Dy-
nesystemene i Skallbukta er allikevel kanskje mer særpregede enn i 
Komagværbukta, med store og høye vandredyner langt inne i 
kreklingheiene som beveger som mot sjøen igjen (Elven m.fl. 1983).  

Flatt landskap ned mot sjøen og nærheten til Barentshavet med sitt 
tøffe klima, skaper grunnlag for interessante og verdifulle havstrand-
miljøer. Flere mer eller mindre arktiske havstrandplanter har da også 
nasjonalt viktige forekomster i kommunen. Eksempler på slike er 
kolamelde, ishavsstjerneblom, teppesaltgras og eskimomure. De 
viktigste lokalitetene i kommunen er sanddyner, både store systemer 
som i Skallbukta og mindre, men rike og varierte lokaliteter som Mak-
kenes nordøst for Skallelv og Sollnes ved Ekkerøy. Både dy-
negrasheier og dynetrau har store forekomster av rødlistearter som 
silkenellik, marinøkkel og normansnøkleblom.  

Siden det tidligere har vært foretatt grove, men systematiske kartleg-
ginger av havstrand i kommunen, prioriterte vi i noen grad hovedna-
turtypen. Den er arealmessig avgrenset og lett tilgjengelig, og vi har 
nok nå bedre oversikt over havstrandmiljøer enn de andre hovedna-
turtypene i kommunen. Lille Vadsøya ble imidlertid ikke oppsøkt, og 
her er det potensial for verdifulle strandenger.    

Generelt er det viktig å ta 
vare på gruntvannsmiljøer i 
sjø, ikke minst ved elveut-
løp, men også områder 
med sanddyner, sandstren-
der og mudderfjærer.  

Gjenstående områder å 
undersøke med tanke på 
verdifulle havstrandmiljøer 
er først og fremst øyene 
Lille Vadsøya og Lille Ekke-
røya.   



 

    

 
Figur 4.1  Dolomittførende sandsteinsskrenter ved Jamteberget øst for Krampenes. Foruten 
å danne særpregede og uvanlige formasjoner, representerer dette også artsrike miljøer der 
flere rødlistearter ble funnet, samtidig som det er et klart potensial for sjeldne lav og moser. 
Foto: Bjørn Harald Larsen. 

 
Figur 4.2  Brakkvannspøl med brakkhesterumpe (NT) på rikmyr ved Litlelvneset nord for 
Store Ekkerøy. Brakkvannsdammer er ikke særlig artsrike, men det er sjeldne og kan inne-
holde spesielle arter. Foto: Bjørn Harald Larsen. 
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oka-

4.2 Prioriterte naturtypelokaliteter i kommunen 
Databasen over verdifulle naturområder i kommunen omfatter ved sluttføring av 
denne rapporten 38 naturtypelokaliteter etter Direktoratet for naturforvaltnings 
(2007) håndbok. Av disse har 8 lokaliteter fått verdien svært viktig (A) og 23 l
liteter verdien viktig (B), mens 7 områder har lokal verdi.  

Kartet på neste side viser alle registrerte lokaliteter pr. dags dato. Deretter er alle 
lokaliteter listet opp, sammen med opplysninger om naturtype, naturverdi, artsre-
gistreringer og generelle beskrivelser. Opplysningene er hentet fra databasen Na-
tur2000 som overleveres Fylkesmannen sammen med denne rapporten. Utskrift fra 
databasen med detaljerte opplysninger fra hver lokalitet, følger som vedlegg til 
denne rapporten. 

 
Figur 4.3  Fra dynelandskapet med høye vandredyner (som beveger seg mot sjøen igjen) 
og store dynetrau i Skallbukta. Dynetrauene i området hadde bl.a. store bestander av finn-
markssiv, normansnøkleblom (DD) og silkenellik (NT). De viktigste sandbinderne var 
strandrug, krekling og ryllik. Foto: Bjørn Harald Larsen.   



 

    

 
Figur 4.4  Prioriterte naturtypelokaliteter i vestre del av Vadsø kommune. Fargen angir 
lokalitetenes verdi. Nummer refererer til lokalt nummer i databasen Natur2000 som Fyl-
kesmannen disponerer.  
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Figur 4.5  Prioriterte naturtypelokaliteter i midtre, vestre del av Vadsø kommune. Fargen 
angir lokalitetenes verdi. Nummer refererer til lokalt nummer i databasen Natur2000 som 
Fylkesmannen disponerer.  
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Figur 4.6  Prioriterte naturtypelokaliteter i midtre, østre del av Vadsø kommune. Fargen 
angir lokalitetenes verdi. Nummer refererer til lokalt nummer i databasen Natur2000 som 
Fylkesmannen disponerer.  
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Figur 4.7  Prioriterte naturtypelokaliteter i østre del av Vadsø kommune. Fargen angir loka-
litetenes verdi. Nummer refererer til lokalt nummer i databasen Natur2000 som Fylkes-
mannen disponerer.  
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Tabell 4.3  Liste over registrerte naturtypelokaliteter i Vadsø. Lokaliteten er sortert etter 1-
naturtype, 2-verdi og 3-nummer. Nr. refererer til lokalt løpenummer. ID er identifikasjons-
kode for naturtypen. Areal er i dekar.  

Lok
nr Lokalitetsnavn Naturtype ID Verdi Areal 

(daa) 
Hovednaturtype myr     
33 Kibymyra Palsmyr A04 A  
20 Litleelvneset Rikmyr A05 B  
27 Bærelva Rikmyr A05 B  
28 Høyvik nord Rikmyr A05 B  
29 Paddeby Rikmyr A05 C  
35 Sjåbuselva Annen viktig forekomst H00 A  

Hovednaturtype rasmark, berg og kantkratt    
4 Klubbnasen Sørvendt  berg og rasmark B01 B  
5 Klubbfjellet Sørvendt  berg og rasmark B01 B  
6 Flintnasen Sørvendt  berg og rasmark B01 B  
9 Bårdslettberget Sørvendt  berg og rasmark B01 B  

13 Flågan-Navaren Sørvendt  berg og rasmark B01 B  
17 Sollnes vest Sørvendt  berg og rasmark B01 B  
22 Jamteberget Sørvendt  berg og rasmark B01 B  
26 Komaghalsen Sørvendt  berg og rasmark B01 B  
34 Varnes, Store Ekkerøy Nordvendte kystberg og blokkmark B04 A  
38 Førstefossen Annen viktig forekomst H00 A  

Hovednaturtype fjell     
12 Nattfjelldalen Kalkrike områder i fjellet C01 B  
19 Høyvikhaugen Kalkrike områder i fjellet C01 B  

Hovednaturtype kulturlandskap    
30 Ytre Klubben Artsrik veikant D03 B  
3 Torvhaugen Artsrik veikant D03 C  

14 Salttjern Naturbeitemark D04 A  
2 Finneset Naturbeitemark D04 B  

15 Golnes-Sollnes Naturbeitemark D04 B  
18 Høyvik vest Naturbeitemark D04 B  

Hovednaturtype ferskvann/våtmark    
32 Fossen, Vadelva Fossesprøytsone E05 B  
11 Storelva Kroksjøer, flomdammer og meandre-

rende elveparti 
E06 C  

7 Fossgård Dam E09 C  
23 Nyhavn Annen viktig forekomst H00 C  

Hovednaturtype havstrand/kyst    
24 Skallbukta Sanddyne G03 A  
16 Sollnes Sanddyne G03 B  
25 Makkenes (Skallelv) Sanddyne G03 B  
31 Olgåranda Sand- og grusstrand G04 C  
21 Storelvosen Strandeng og strandsump G05 A  
37 Store Salttjern vest Strandeng og strandsump G05 B  
36 Vestre Jakobselv Strandeng og strandsump G05 C  
8 Andersby Tangvoll G06 A  

10 Makkenes (Paddeby) Tangvoll G06 B  
1 Holmen, Vestre Jakobselv Brakkvannsdelta G05 B  
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5 Rødlistede arter 
5.1 Om rødlista 

Et sentralt verktøy for å identifisere og klassifisere viktige områder for biologisk 
mangfold er forekomst av rødlistearter. Den norske rødlista oppdateres med jevne 
mellomrom av Direktoratet for naturforvaltning. Den siste kom i 2006 (Kålås m.fl. 
2006) og er basert på kjent kunnskap om ca 18 500 arter.  

5.2 Rødlistede arter i kommunen 
5.2.1 Generelt 

Det er her ikke gjort forsøk på å få en total oversikt over rødlistearter i  Vadsø 
kommune, men for organismegruppene karplanter, lav, moser og sopp er det pr 
31.03.2009 kjent i alt 32 rødlistearter i kommunen. I tillegg har vi kjennskap til 
flere rødlistede pattedyr og fugler. Karplanter er den mest artsrike gruppa, mens 
færre lav og bare et fåtall moser og sopp er påvist så langt. Det er vil trolig være 
innenfor organismegruppene sopp og ikke minst virvelløse dyr den største økning-
en vil komme hvis en får gjennomført mer omfattende undersøkelser.  

I alt 90 artsfunn av rødlistearter er så langt lagt inn i databasen for naturtypelokali-
teter i Vadsø, fordelt på 23 arter. De fleste av disse funnene ble gjort i 2008 (over 
90 %). Artskart (Artsdatabanken 2009) hadde pr 30.04.2009 132 registrerte funn av 
rødlistearter (unntatt fugl og pattedyr). En vesentlig andel av disse er nok dubletter, 
men det er nok et stort antall unike registreringer. Grunnen til at såpass få av disse 
gamle funnene ikke er lagt inn i Natur2000-basen for kommunen, er at stedfesting-
en gjennomgående har vært ganske grov og unøyaktig. Det er likevel grunn til å 
regne med at mange av forekomstene ligger innenfor kartlagte lokaliteter (for ek-
sempel de mange funnene som er gjort langs fjorden fra Vestre Jakobselv til Ko-
maghalsen, samt av lappskjegg og gubbeskjegg ved Klubben) og fortsatt er intakte. 
På den andre siden så er det nok også en god del rødlistefunn som ikke er fanget 
opp, og som gir sterke indikasjoner på at det er flere verdifulle miljøer å finne i 
kommunen (for eksempel arter knyttet til snøleier).   

5.2.2 Karplanter 
Det er dokumentert minst 25 rødlistede karplantearter/-raser med totalt 134 lokali-
tetsfunn i Vadsø kommune. Disse er listet opp nedenfor. Antallet må sies å være 
respektabelt tatt i betraktning kommunens forholdsvis beskjedne størrelse og be-
grensede variasjon i topografi og naturtyper. En viktig årsak er nok beliggenheten 
langt mot nordøst, som gjør at en del mer eller mindre ”russiske” arter her dukker 
opp. Eksempler på dette er kveinhavre, finnmarksnøkleblom, normansnøkleblom, 
finnstjerneblom, kolamelde, russemjelt, russekjeks, russegras og silkenellik. En 
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viktig årsak til rødlisting av disse er simpelthen at de har en svært begrenset utbre-
delse i Norge, men det er grunn til å være oppmerksom på at flere av artene også 
opptrer i miljøer som kan være utsatt for negative endringer (for eksempel er arter 
som trives på eller nær strandenger utsatt for fysiske inngrep og kanskje også gjen-
groing). For øvrig er relativt mange arter knyttet til rike kilder, rikmyr og rike fuk-
tige skogsmiljøer. Eksempler her er kildegras, myrflatbelg, brudespore, gulull og 
enkelte av de østlige artene. Dette er miljøer som er naturlig sjeldne, og samtidig 
lett utsatt for grøfting og andre fysiske inngrep.  

Tabell 5.1  Rødlistede karplantearter som er påvist i Vadsø kommune. Funn som ikke har 
vært mulig å føre til en lokalitet er angitt med lokalitetsnavn fra herbarieetikett. Enkelte av 
disse funnene er bare oppgitt til kommune. Rødlistestatus er i henhold til Norsk Rødliste 
2006 (Kålås m.fl. 2006).  

Norsk navn Vitenskapelig navn Sta-
tus 

Antall 
funn 

Lokalitet nr/navn 

Kveinhavre Trisetum subalpestre CR 1 38 
Finnstjerneblom Stellaria fennica EN 2 35, Fossgård (sør for) 
Myrflatbelg Lathyrus palustris EN 2 Tomaselvdalen, Vadsø by 

Russegras Arctagrostis latifolia NT 11 13, 32, 33, Falkemyra, Andrefossen og 
Tredjefossen (Jakobselva), Naversvatnet, 
mellom Skallelv og Kvalnes, Tomaselva, 
Vestre Jakobselv, Storelva v/Varskog 

Kolamelde Atriplex lapponica NT 3 8, 10, nedenfor Vadsø gravplass 

Fjellmarinøkkel Botrychium boreale NT 5 12, 13, 17, 22, Skallelv 
Marinøkkel Botrychium lunaria NT 22 2, 4, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 

25, 26, 30, 36, Skitenelva, Vestre Ja-
kobselv, Store Vadsøya, Store Ekkerøy, 
Tomaselva, Nyhavn, Sjåbuselva 

Tuestarr Carex cespitosa NT 1 9 
Kildegras Catabrosa aquatica NT 6 1, 7, 21, 24, 25, Vadsø by 
Russekjeks Conioselinum tataricum NT 5 Ekkerøy, Vestre Jakobselv, S for Anders-

by, Sandskjær, Ø for Sandskjær 
Kalklok Cystopteris alpina NT 1 6 
Silkenellik Dianthus superbus NT 20 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 

27, Vadsø by, Store Ekkerøy, Holmfjellet 
Gulull Eriophorum brachyantherum NT 1 9 

Brudespore Gymnadenia conopsea NT 1 27 
Brakkhesterumpe Hippuris x lanceolata NT 4 20, 21, 24, 25 

Dvergsyre Koenigia islandica NT 4 8, Midtdalen-Bjørneskaret, Vadsø (vann-
inntaket), 1 km NØ for Vadsø 

Hengepiggfrø Lappula deflexa NT 2 4, 6 
Russemjelt Oxytropis campestris spp. 

sordida 
NT 8 14, 18, 22, 24, 25, 26, Andersby, Skallelv 

Finnmarksnøkleblom Primula nutans spp. finmarchia NT 2 14, Høyvik 

Polarsoleie Ranunculus sulphureus NT 1 Midtdalen-Bjørneskaret 

Blokkevier Salix myrtilloides NT 1 33 
Grynsildre Saxifraga foliolosa NT 3 12, Frøkendalen, torvmyr N for Vadsø 
Grannsildre Saxifraga tenuis NT 4 12, Fossen ved Vadsø, Naversvatnet SV, 

Midtdalen-Bjørneskaret 
Smånesle Uritica urens NT 4 8, 10, 16, Vadsø by 
Normansnøkleblom Primula stricta, spp. obesior DD 21 1, 2, 3, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 

28, 30, 31, 36, Nyhavn, Tomaselva, Store 
Vadsøya, Vegsletta, Sjåbuselva 

Sum 25 arter    134 lokalitetsfunn 



 

    

Et knippe arter er fjellplanter som grannsildre, grynsildre, polarsoleie og for så vidt 
også dvergsyre, som særlig trues av klimaendringer. Ellers er det noen arter som 
gjerne opptrer i kulturlandskapet og har hatt sterk tilbakegang der, som marinøkkel, 
fjellmarinøkkel og i noen grad også normansnøkleblom og hengepiggfrø. Hvor 
kulturbetinget disse er i Vadsø kan nok i noen grad diskuteres, men også her er de 
nok vanligst i kulturpåvirkede miljøer. Brakkhesterumpe er knyttet til små 
brakkvannspøler på strandeng eller rikmyr helt ned mot sjøen, og dette er miljøer 
som ofte blir tatt i bruk til andre formål.  

Kveinhavre (CR) ble gjenfunnet langs Jakobselva i 1996, hvor den vokste i berg-
sprekker og berghyller langs vestbredden av elva like ovenfor laksetrappa i Første-
fossen (Aronsson & Ståhl (1998). Botanikkpioneren J. M. Norman samlet arten her 
første gang i 1869, samt at N. Lundqvist fant den her i 1966. Det er uvisst om vok-
sestedet er det samme for alle tre funnene. Aronsson & Ståhl (1998) mener det er 
gode muligheter for at den finnes flere steder langs nedre del av Jakobselva. Arten 
har kun fem kjent voksesteder i Norden.  

 
Figur 5.1  Øverst: Fjellmarinøkkel (NT) fra Nattfjelldalen, og avblomstret russemjelt fra 
Jamteberget mellom Ekkerøy og Skallelv. Russemjelt er ikke sjelden i rasmarker med 
kalkrikt finmateriale og finnes også i noen andre miljøer i kommunen. Fjellmarinøkkel ble 
funnet på 4 lokaliteter i Vadsø, mens det kun var ett funn fra tidligere. Nederst: Brakkheste-
rumpe fra brakkvannspøl nord for sanddynene på Makkenes ved Skallelv, og silkenellik fra 
det store sanddynekomplekset i Skallbukta. Silknellik har en rekke forekomster i Øst-
Finnmark, men finnes ikke andre steder i Norge. Brakkhesterumpe er krysningen mellom 
vanlig hesterumpe og korshesterumpe, noe som begrenser utbredelsen til der vi finner kors-
hesterumpa – dvs kun Finnmark i Norge. Foto: Bjørn Harald Larsen. 

Hvor truet og i sterk tilbakegang de ulike artene er i Vadsø er nokså usikkert. Til 
det er datagrunnlaget for tynt. Det er likevel svært viktig også her å vise hensyn, 
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selv om det finnes store arealer med natur som i liten grad blir påvirket av mennes-
kelig aktivitet. Ødeleggelsen av den største forekomsten av den sterkt truete arten 
finnstjerneblom ved den nedlagte campingplassen nord for Vadsø by, er i så måte et 
viktig, skrekkens eksempel på manglende miljøhensyn i kommunal arealforvalt-
ning.  

Det er opplagt et stort antall lokaliteter med rødlistede planter som gjenstår å finne 
i kommunen. Vår erfaring var at det var enkelt å påvise nye forekomster av mange 
arter, dels også utenfor prioriterte naturtyper. Særlig gjaldt det arter som silkenellik, 
russemjelt, normansnøkleblom og marinøkkel. Felles for disse er at de kan finnes i 
flere typer kalkrike miljøer som foreløpig ikke er undersøkt spesielt. Knut Erik 
Sibblund (pers. medd.) har gjort flere funn av disse artene utenfor kartlagte natur-
typer, uten at detaljerte lokalitetsopplysninger har blitt framskaffet. Vi påviste også 
to nye rødlistearter for kommunen, tuestarr og gulull – begge i rikkilder/rikmyrssig 
under sørvendte berg langs E75 vest for Andersby. Sannsynligvis finnes også flere 
uoppdagede rødlistede karplanter i kommunen, men disse er nok få og krever trolig 
grundige undersøkelser av fjellnaturen i indre deler av kommunen. 

5.2.3 Alger 
Det er ikke påvist rødlistede alger i Vadsø kommune.  

5.2.4 Sopp 
Krittvokssopp Bovista cretacea er den eneste rødlistede soppen som er påvist i 
Vadsø kommune. Funnet fra 1972 er bare angitt som ”Vadsø”, og er trolig fra om-
rådene i eller omkring byen.   

5.2.5 Lav 
I våre museumsherbarier ligger det inne funn av 4 rødlistede lav fra Vadsø kom-
mune. Det er hovedsakelig arktiske arter knyttet til bergvegger og bergknau-
ser/bergflater som er funnet, slik som polarskjerpe (EN) og lappskjegg (NT). Po-
larskjerpe ble funnet to steder på Store Ekkerøya i 1992, på nordsida av øya – 
utenom naturreservatet og fuglefjellet. Lappskjegg er samlet ved Klubben på 1800-
tallet, men trolig finnes arten fortsatt her. I tillegg er gubbeskjegg (NT) funnet ved 
Indre Klubben, trolig på berg, og furuskjell langs Jakobselva. Det siste funnet er 
noe overraskende, da det ikke finnes barskog i Vadsø.  

Tabell 5.3  Rødlistede lav påvist i Vadsø kommune. Rødlistestatus er i henhold til Norsk 
Rødliste 2006 (Kålås m.fl. 2006).  

Norsk navn Vitenskapelig navn Rødliste-
status 

Antall 
funn 

Lokalitet nr/navn

Polarskjerpe Arctocetraria andrejevii EN 1 34 
Lappskjegg Bryoria nitidula NT 1 Klubben 
Gubbeskjegg Alectoria sarmentosa NT 1 Indre Klubben 
Furuskjell Cladonia parasitica NT 1 Jakobselv 
Sum 4 arter        4 lokalitetsfunn 
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5.2.6 Moser 
Bare to rødlistede mose er så langt kjent i kommunen. Det er kadavermose (NT), 
en art som er knyttet til åtsler som døde lemen (funnet ved Vadsø av Deinboll i 
1819), og pyttnøkkemose (NT) – som ble funnet langs Storelva vest for Krampenes 
i mesotrof myr i 2007 av Reidar Elven.  

Tabell 5.4  Rødlistede moser påvist i Vadsø kommune. Rødlistestatus er i henhold til Norsk 
Rødliste 2006 (Kålås m.fl. 2006).  

Norsk navn Vitenskapelig navn Rødliste-
status 

Antall 
funn 

Lokalitet nr/navn

Kadavermose Aplodon wormskioldii NT 1 Ved Vadsø 
Pyttnøkkemose Warnstorfia pseudostraminea NT 1 Storelva vest for 

Krampenes 
Sum 2 arter        2 lokalitetsfunn 

5.2.7 Insekter 
Vi registrerte svært lite virvelløse dyr under eget feltarbeid, og det er ikke kjent 
systematiske undersøkelser av denne store artsgruppa fra kommunen. Størst poten-
sial for funn av rødlistede insekter er det kanskje langs nedre del av Jakobselva (på 
stein- og grusstrender), og i sørvendte berg og rasmarker med noe trær opp mot 
bergrota – slik som Flintnasen, Klubbnasen/Klubbfjellet og mellom Paddeby og 
Andersby.  



 

    

Miljøfaglig Utredning AS                                                                                    Biologisk mangfold i Vadsø kommune 
Rapport 2009-32    – 35 – 

6 Forvaltning 
6.1 Dagens kunnskapsnivå 

Kunnskapen om det biologiske mangfoldet i  Vadsø kommune må sies å være for-
holdsvis begrenset. Riktig nok har det opp gjennom årene vært en rekke fagfolk 
som har besøkt kommunen, men det er nesten utelukkende karplantefloraen og til 
en viss grad også lav som har blitt undersøkt. Registreringene har vært konsentrert 
om områdene langs E75 og Varangerfjorden, samt de nedre delene av Jakobselva. 
Det meste av eldre data har samtidig såpass grov stedfesting og usikker status i dag 
at de i liten grad er forvaltningsrelevante.  

I praksis må størsteparten av kommunen fortsatt betegnes som praktisk talt helt 
ukjent når det gjelder kunnskapen om biologiske verdier, se figur 6.1. Dette gjelder 
spesielt de indre delene av Varangerhalvøya nasjonalpark. Bortsett fra ei smal sone 
langs E75 og Varangerfjorden kan ingen større områder betegnes som godt kjent. 
Langs de største elvene og inn etter stikkveger mot fjellet er også mindre områder 
noe undersøkt, mens ei bredere sone har spredte undersøkelser. Når det gjelder 
ulike organismegrupper, så har en i praksis knapt begynt på noen kunnskapsopp-
bygging for sopp og virvelløse dyr, som er de mest tallrike gruppene. Det samme 
gjelder for moser, mens det finnes litt undersøkelser innenfor begrensede områder 
for lav. For karplantefloraen har en derimot noe bedre oversikt over hva kommunen 
har å by på, men selv innenfor denne relativt mye kartlagte gruppa så bør en for-
vente overraskelser også ved framtidige undersøkelser.  

Kunnskapen om det biologiske mangfoldet i kommunen kan søkes gjennom ulike 
kilder. Det finnes fagfolk som kan fortelle mye om dette, og noen av de viktigste er 
listet opp i kapittel 7.2. Etter hvert har det kommet nasjonale, offentlig tilgjengelige 
databaser som inneholder mye informasjon. Foruten Direktoratet for naturforvalt-
ning sin naturbase (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/ ) gjelder det ikke minst 
Artsdatabankens baser, med Artskart som det kanskje viktigste 
(http://artskart.artsdatabanken.no ), men jf kapittel 2.2 finnes det også andre rele-
vante baser. Til sist kommer ulike skriftlige kilder. Refererte kilder i rapporten og 
databasen er nevnt i kapittel 7.1 nedenfor, men de par viktigste gjentas kort neden-
for sammen med et par kilder av mer generell karakter. 

De undersøkelsene som har vært gjort har i stor grad vært av noe tilfeldig karakter. 
Det har dreid seg mye om fagfolk på gjennomreise som har sjekket opp lett til-
gjengelige og samtidig potensielt interessante miljøer. Et gjennomgående trekk ved 
de aller fleste har vært at de har kommet sørfra for å studere noe av vår mest ark-
tisk pregede flora. Personer med lokal eller regional tilknytting er nesten fraværen-
de i de kildene vi har hatt tilgang på, med unntak av Knut Erik Sibblund, som er 
lærer ved Vadsø videregående skole og en god amatørbotaniker.  

 

http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
http://artskart.artsdatabanken.no/


 

    

 
Figur 6.1  Dekningskart over antatt kunnskap om det biologiske mangfoldet (særlig med 
hensyn på naturtypekartlegging) i Vadsø kommune.  

I tillegg må Torbjørn Alm, Tromsø museum, sine gjennomganger av karplanteflo-
raen i Finnmark i tidsskriftet Polarflokken trekkes fram (i flere nummer på 1990-
tallet). Dette inkluderer også en oversikt over det som er gitt ut av botanisk littera-
tur for fylket. Nevnes bør også artikler i Polarflokken (Karlsen 2001) og Blyttia 
(Alm & Often 2008) om forekomstene av finnstjerneblom langs Sjåbuselva og 
nord for Vadsø by.  
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Tabell 6.1. De kanskje viktigste kjente skriftlige kildene om det biologiske mangfoldet i 
Vadsø, med kort kommentar til innholdet. 

Kilde Kommentar 

Dahl, O. 1934. Floraen i Finnmark fylke. Nyt Mag. 
Naturvid. 69: 1-430. 

Gir en grunnleggende (om enn 
ikke oppdatert) oversikt over 
floraen i Finnmark. 

Elven, R. & Johansen, V. 1983. Havstrand i Finnmark. 
Flora, vegetasjon og botaniske verneverdier. Miljø-
verndepartementet. Rapp. T-541: 1-357. 

Flere havstrandmiljøer i kommu-
nen er omtalt. 

Høiland, K. 1986. Lokalitetsliste over utsatte planter i 
Nord-Norge. Vedlegg til Økoforsk rapport 
1986:1/1986:2. 262 s. 

Gir en til dels detaljert beskrivel-
se av de mest sjeldne plantefun-
nene som er gjort i bl.a. denne 
kommunen. 

 
Figur 6.2  Fra strandengene nordvest for Skallelvas utløp. Strandengene ligger på sand i 
utkanten av det store sanddynekomplekset i Skallbukta (dyner ses i bakgrunnen på bildet). 
Her vokste rikelig med rødlisteartene kildegras og brakkhesterumpe. Foto: Bjørn Harald 
Larsen.   

6.2 Prioriteringer framover 
For å få til ei bærekraftig forvaltning som sikrer det biologiske mangfoldet i  Vadsø 
kommune, er det flere grep som myndighetene bør ta. Et punkt er å få bedret kunn-
skapsnivået ytterligere om mangfoldet i kommunen, både hva som finnes, hvor det 
finnes og hvordan ta vare på det. Basert på vårt arbeid kan følgende trekkes fram i 
denne omgang; 
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- Foreta supplerende naturtypekartlegging i områder med dårlig kunnskap. 
Figur 6.1 gir en grov oversikt over arealdekningen. I tillegg er det grunn til 
å trekke fram det store antallet funn som ikke har latt seg skikkelig stedfes-
te i kommunen, men som indikerer at flere verdifulle lokaliteter fortsatt 
ikke er påvist. Dette gjelder nok særlig langs nedre del av Jakobselva, To-
maselvdalen, områdene nord for Vadsø by og i Midtdalen-Bjørneskaret i i 
Komagdalen.  

- Bedre kunnskapen om dårlig kjente organismegrupper i kommunen, gjen-
nom målrettede undersøkelser av disse. Eksempler er tidligere nevnt, og 
gjelder ikke minst virvelløse dyr og sopp.  

Manglende kunnskap må allikevel ikke bli ei sovepute for ikke å gjøre noe, eller en 
unnskyldning for ikke å ta miljøhensyn. Flere av de registrerte naturtypene som 
presenteres i denne rapporten er uten spesiell beskyttelse og inneholder samtidig 
svært store naturverdier. Alle lokaliteter bør gjøres lett tilgjengelig for politikere, 
forvaltningen og allmennheten, og bevaring av dem bør innarbeides i det løpende 
planarbeidet. For de mest verdifulle områdene bør det vurderes iverksatt spesielle 
tiltak. Eksempler på slike områder av særlig høy verdi utenfor verneområder i 
Vadsø kommune er; 

- Sanddynesystemer med store vandredyner og dynetrau og grunne rikmyrer 
på sand i Skallbukta og ved Skallelv. 

- Naturbeitemarker, reinroseheier og beitede strandenger mellom Sjåbuselva 
og Ekkerøy med store silkenellikenger i god hevd.   

- Voksesteder for finnstjerneblom nord for Vadsø by (trolig helt utardert av 
inngrep allerede) og ved utløpet av Sjåbuselva. 

- Kilder, riksig og rike sumpskogskratt under sørvendte berg mellom Padde-
by og Andersby med utpostlokaliteter for rødlisteartene gulull og tuestarr.  

- Bergknauser/bergflater med polarskjerpe på nordvestre del av Store Ekker-
øy. 

- Kibymyra med lapplandshøymyr og forekomst av russegras, samt nasjonalt 
viktige hekkebestander av en del østlige vadefugler.  

- De i nordisk sammenheng unike tangvollene med smånesle ved Makkenes 
øst for Paddeby og Andersby. 

- Voksestedet for kveinhavre (CR) langs vestbredden av Jakobselva mellom 
Førstefossen og Andrefossen. 
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7 Kilder 
7.1 Skriftlige kilder 
7.1.1 Generell litteratur 

Artsdatabanken 2009. Tjenesten Artskart. http://artskart.artsdatabanken.no/ 
Direktoratet for naturforvaltning 2006. Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av 

biologisk mangfold. DN-håndbok 13, 2. utgave 2006: 1-258 + vedlegg. 
Direktoratet for naturforvaltning 2009. Naturbase dokumentasjon. Biologisk mang-

fold. Arealis-prosjektet.  
Fremstad E. 1997. Vegetasjonstyper i Norge. NINA Temahefte 12. 279 s. 
IUCN (World Conservation Union) 2001. IUCN Red List Categories and Criteria: 

Version 3.1. IUCN Species Survival Commission, Gland, Switzerland, and 
Cambrigde, United Kingdom.  

Kålås, J. A., Viken, Å. & Bakken, T. (red.) 2006. Norsk Rødliste 2006 – 2006 Nor-
wegian Red List. Artsdatabanken, Norway. 

Lid J. & Lid D. T. 2005. Norsk flora. 7. utgåve ved Reidar Elven. Det Norske Samlaget, 
Oslo. 1230 s. 

Moen A. 1998. Nasjonalatlas for Norge. Vegetasjon. Statens kartverk, Hønefoss.  
Norges geologiske undersøkelse 2009. N250 Berggrunn - vektor. 

http://www.ngu.no/kart/bg250/

Siedlecki, S. 1980. Geologisk kart over Norge, berggrunnskart Vadsø. M 1:250 000. 
NGU. 

Siedlecka, A. & Nordgulen, Ø. 1996. Geologisk kart over Norge, berggrunnskart Kirke-
nes. M 1:250 000. NGU. 

7.1.2 Litteratur om biologisk mangfold i Vadsø kommune 
Alm, T. & Often, A. 2008. Finnstjerneblom Stellaria fennicai Pasvik Sør-Varanger 
- tredje norske funn. Blyttia 66: 194-197. 

Aronsson, M. & Ståhl, P. 1998. Kveinhavre, Trisetum subalpestre, återfunnen på 
Varanger. Polarflokken 22 (1): 115-116.  

Dahl, O. 1934. Floraen i Finnmark fylke. Nyt Mag. Naturvid. 69: 1-430. 

Elven, R. & Johansen, V. 1983. Havstrand i Finnmark. Flora, vegetasjon og botaniske 
verneverdier. Miljøverndepartementet. Rapp. T-541: 1-357. 

Elven, R. & Solstad, H. 2000. Finnstjerneblom Stellaria fennca (Murb.) Perfil. i Norge. 
Blyttia 58: 111-113. 

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Larsen, B. H. 2008. Naturtypekartlegging i Finnmark 2008. 
Foreløpige resultater. Miljøfaglig Utredning Notat 2008-10. 27 s. 

http://www.ngu.no/kart/bg250/


 

    

Høiland, K. 1986. Lokalitetsliste over utsatte planter i Nord-Norge. Vedlegg til Økoforsk 
rapport 1986:1/1986:2. Økoforsk. 262 s. 

Karlsen, S.R. 2003. Noen interessante plantefunn på Varangerhalvøya (Finnmark). Polar-
flokken 27(1): 23-30.  

Vorren, K-D. 1977. Myrinventeringer i Nordland, Troms og Finnmark, sommeren 1976, i 
forbindelse med den norske myrreservatplanen. Univ. Tromsø, Inst. for biologi og geolo-
gi. Rapport. 73 s. 

7.2 Observatører 
Bjørn Harald Larsen 
Karl-Birger Strann 
Karl-Dag Vorren 
Knut Erik Sibblund 
Leif Ryvarden 

Mona Aronsson 
Ove Dahl 
Peter Ståhl 
Reidar Elven 
Reidar Haugan 

Sigmund Sivertsen 
Stein Ø. Nilsen 
Tor Tønsberg 
Torbjørn Alm 
V. Vange 

 

 
Figur 7.1 Tanatimian fra sørvendt berghammer ved Flintnasen. Dette er østgrense i Norge 
og et forholdsvis isolert funn av denne arten som er sjelden utenom langs Tanaelva i Karas-
jok og Tana. Den er ellers utbredt i Nordøst-Finland og Nord-Russland. Foto: Bjørn Harald 
Larsen. 
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Vedlegg: Utskrift fra databasen 
Natur2000 
 

På de neste sidene følger faktaark for alle lokaliteter innlagt i databasen for  Vadsø 
kommune. Omtrent den samme informasjonen vil etter planen også bli tilgjengelig 
gjennom DN sin naturbase (lokalitetsbeskrivelser m.v.) 
http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/, samt dels også Artsdatabanken sitt artskart 
(artsfunn) http://artskart.artsdatabanken.no. Unntaket er (slik systemet hittil fore-
ligger) fotoene som vi har tatt på de ulike lokalitetene. Disse foreligger bare i lite 
format på faktaarkene her, samt i Natur2000, men er også overlevert oppdragsgiver 
separat. 

 

http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
http://artskart.artsdatabanken.no/


Lok. nr. 1 BViktig
200310001

Holmen, Vestre Jakobselv

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Brakkvannsdelta
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk: 04.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger ved utløpet av Jakobselva, nord for E75-brua over
elva. Den er skapt avgrendet mot en elveterrassekant mot nord og øst, mens det er tatt med noe
gruntvannsområder ute i elva utenfor strandengene mot sør og vest.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike. Lokaliteten ligger på tykke elveavsetninger
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Lok. nr. 1  Holmen, Vestre Jakobselv forts.

langs Jakobselv, og er et flatt, sand- og grusdominert område.
Naturtyper og utforminger: Brakkvannsdelta ved munningen av Jakobselva i Varangerfjorden,
der deltaet ligger innenfor en terrassekant og slik sett avsnørt fra sjøen. Deltaet er ikke spesielt
formrikt, men har flere dammer og pøler, gamle elveløp og kanaler. Store homogene, for det meste
tørre strandenger på finmateriale og grus, med innslag av brakkvannsdammer og små
strandsumper. De indre delene har preg av gjengroende naturbeitemark (tidligere beitet av sau).
Preget av en del småinngrep.
Artsmangfold: Elven & Johansen (1983) beskriver flere brakkvannssamfunn herfra;
ishavsstarreng (nokså salin), to typer rødsvingel-grusstarreng (en tørr og en med mye eskimomure
og saltsiv), fragment av pølstarrsump, fragment av fjærestarreng med østerbottenstarr og
brakkvannssig med hesterumpe og kildegras (NT). Analyser har registrering av
normansnøkleblom (DD).
De tørre sand- og grusslettene lenger inn var dominert trivielle arter som finnmarksrørkvein,
rødsvingel, hårsveve, snauveronika, småengkall, harerug, fjellkrekling, fjelltimotei, fjellmarikåpe,
kattefot og aksfrytle, samt noe uvanlige arter som strandflatbelg og nordlig setermjelt. På fuktige
strandenger kom bl.a. strandkjempe, duskmyrull, eskimomure, jåblom, kongsspir, storveronika,
linmjølke og fjellsyre inn. Ut mot brakkvannsdammene var det rene saltsivenger og
fjærestarrenger, mens ishavsstjerneblom stod i sig.
Trusler: Tettstedsnært område som kan være utsatt for småinngrep eller utbygginginteresser.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
Dette er et stort og i hovedsak intakt strandengsystem i et brakkvannsdelta med en del uvanlige
vegetasjonstyper og en nær truet art, og på bakgrunn av det får lokaliteten verdien viktig (B).

Artsliste for lokaliteten 
Totalt 35 art(er) påvist: Sandlo, Polarsnipe, Lappspove, Harerug, Fjellsyre, Saftstjerneblom,
Ishavsstjerneblom, Skjørbuksurt, Rosenrot, Jåblom, Fjellmarikåpe, Eskimomure, Myrhatt, Nordlig
setermjelt, Strandflatbelg, Kongsspir, Småengkall, Storveronika, Linmjølke, Tettegras, 
Hesterumpe, Strandkjempe, Vendelrot, Kattefot, Hårsveve, Normansnøkleblom ( DD), Saltsiv,
Aksfrytle, Nordlandsstarr, Pølstarr, Fjærestarr, Ishavsstarr, Österbottenstarr, Kildegras (NT),
Fjelltimotei.

Skjøtsel og hensyn
Det beste for naturverdiene er at inngrep unngås, samt at det gjeninnføres ekstensiv beiting med
sau eller rein.

Litteratur
Elven, R. & Johansen, V. 1983. Havstrand i Finnmark. Flora, vegetasjon og botaniske
verneverdier. Miljøverndepartementet. Rapp. T-541: 1-357.
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Lok. nr. 1  Holmen, Vestre Jakobselv forts.

304.05.2009



Lok. nr. 2 BViktig
200310002

Finneset

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Naturbeitemark
Utforming: (D04) Frisk/tørr, middels baserik eng
Mosaikk:
Feltsjekk: 04.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger øst for utløpet av Vestre Jakobselva, og sør for E75
(bak bilforretningen i Vestre Jakobselv). Avgrensningen mot omkringliggende fjellhei/lynghei i
øst er diffus og går gradvis mot Torvhaugen, mens det er noe klarere skille mot bebyggelse i vest
og nord. Mot sør danner sjøen et skarpt skille.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike. Lokaliteten ligger på djupe marine
strandavsetninger med finkornet materiale. Tynnere løsmassdekke på knauser.
Naturtyper og utforminger: Gjengroende beitemark med rike tørrenger i partier med tynt
jordsmonn/løsmassedekke. Sandstrand nede ved sjøen. 
Artsmangfold: Flekkmure-sauesvingeleng med markant innslag av marinøkkel (NT) og
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Lok. nr. 2  Finneset forts.

normansnøkelblom (DD) i partier. Av andre arter kan jåblom, svartstarr, sibirgraslauk og bleiksøte
nevnes.
Trusler: Fortsatt manglende hevd og gjengroing. Tettstedsnært område som kan være utsatt for
småinngrep eller utbygginginteresser.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
Lokaliteten er under gjengroing men engene er stedvis fortsatt artsrike og har innslag av flere
rødlistearter. Dette gjør at verdi viktig (B) kan forsvares, men uten hevd framover vil verdiene
raskt tape seg.

Artsliste for lokaliteten 
Totalt 8 art(er) påvist: Marinøkkel (NT), Jåblom, Flekkmure, Småengkall, Normansnøkleblom
(DD), Bleiksøte, Sibirgressløk, Svartstarr.

Skjøtsel og hensyn
Gjeninnføring av beite er det viktigste tiltaket, og dette bør det stimuleres til. Ekstensivt til
moderat beite med sau eller rein er ideelt for området.

Litteratur
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Lok. nr. 3 CLokalt viktig
200310003

Torvhaugen

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Artsrik veikant
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk: 04.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger langs E75 øst for Vestre Jakobselv, på sørsida av
vegen. Det er noe diffus overgang mot mindre rik, fuktig fjellhei mot sør.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike. Lokaliteten ligger på mektige marine
strandavsetninger i en slak nordvendt helling. På Torvhaugen er det djup torvjord, dels helt inn til
vegen.
Naturtyper og utforminger: Artsrik, fuktig vegkant med rike sig.
Artsmangfold: I de rike sigene stod arter som bjørnebrodd, svarttopp, jåblom, korallrot og
normansnøkleblom (DD). I tørre partier bl.a. fjelløyentrøst, småengkall og aksfrytle.
Trusler: Utvidelse/utbedring av E75 er en  potensiell trussel.
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Lok. nr. 3  Torvhaugen forts.

Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
Begrenset størrelse og artsmangfold, men forekomsten av en DD-art gir grunnlag for verdi lokalt
viktig (C).

Artsliste for lokaliteten
Totalt 9 art(er) påvist: Harerug, Jåblom, Svarttopp, Fjelløyentrøst, Småengkall,
Normansnøkleblom (DD), Bjørnebrodd, Korallrot, Aksfrytle.

Skjøtsel og hensyn
Lokaliteten har ikke behov for skjøtsel, men ekstensivt beite med sau eller rein ville være positivt.
Unngå inngrep.

Litteratur
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Lok. nr. 4 BViktig
200310004

Klubbnasen

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Sørvendt  berg og rasmark 
Utforming: Ustabil rasmark med kalkrikt finmateriale
Mosaikk:
Feltsjekk: 04.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger nord for E75 på grensa mellom Nesseby og Vadsø.
Den er skarpt avgrenset mot vegen i sør, mens det er mer diffus overgang mot mindre rik fjellhei
mot øst, nord og vest.Det er inkludert et område med skiferblokkmark ned mot vegen et stykke
unna berghamrene og rasmarka 
Naturgrunnlag: Berggrunnen består av lagdelt skifer og sandstein. Lokaliteten ligger i en
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Lok. nr. 4  Klubbnasen forts.

sørvestvendt brattskråning på skredmateriale og marine strandavsetninger. 
Naturtyper og utforminger: Sørvendt berg og rasmark. Små kalkrike knauser og berghamre med
kalkholdig finmateriale/forvitringsjord i små vifter under. Skiferblokkmark ned mot vegen.
Artsmangfold: Flekkmure-sauesvingelenger (G8) oppe i berget og silkenellikenger (G9b) langs
vegen. Fuktige bergsprekksamfunn oppe i bergveggen med bla. snøsildre, rødsildre, tuesildre og
svarttopp. Flere kravfulle arter opptrer i rasmarka slik som blankbakkestjerne, marinøkkel (NT),
bleiksøte, lodnerublom, snøsøte, svartstarr, villrips og bergrublom. Kreklinghei i blokkmarka.
Eldre funn av hengepiggfrø (1968).
Trusler: Utvidelse/utbedring av E75.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
En noe sammensatt lokalitet med små verdier knyttet til rasmarksvegetasjon, men kalkrikt miljø
og forekomst av silkenellikenger og en nær truet art til gir grunnlag for verdi viktig (B).

Artsliste for lokaliteten
Totalt 1 art(er) påvist: Hengepiggfrø (NT).

Skjøtsel og hensyn
Unngå inngrep inntil vegen som skader lokaliteten.

Litteratur

 S
ør

ve
nd

te
 b

er
g 

m
ed

 la
gd

el
t s

ki
fe

r o
g 

sa
nd

st
ei

n.
 F

ot
o:

 B
jø

rn
 H

ar
al

d 
La

rs
en

.

204.05.2009



Lok. nr. 4  Klubbnasen forts.
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Lok. nr. 5 BViktig
200310005

Klubbfjellet

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Sørvendt  berg og rasmark
Utforming: Ustabil rasmark med kalkrikt finmateriale
Mosaikk:
Feltsjekk: 09.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger nord for E75 mellom Tjukkeneset og Klubbfjellet, på
grensa mellom Nesseby og Vadsø. Avgrensningen mot nord er satt på toppen av
bergknausene/bergveggene, mens grensene i sør er satt ved overgangen mellom
rasmark/rasmarksenger og skog. Både mot øst og vest er det noe diffus og gradvis overgang mot
bratte fjellsider uten tydelig rasmarkspreg.
Naturgrunnlag: Berggrunnen består av lagdelt skifer og sandstein. Lokaliteten ligger i ei bratt,
sørvendt fjellside med tynt morenedekke og skredmateriale. Skiferblokk-urer langs en del av
berget.
Naturtyper og utforminger: Sørvendt berg og rasmark, med rike skiferberg og kalkrikt 
finmateriale i rasmarksviftene under.
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Lok. nr. 5  Klubbfjellet forts.

Artsmangfold: Middels rike rasmarksenger med bl.a. silkenellik (NT), mjælbær, 
nikkevintergrønn og snauarve. Eldre funn av hengepiggfrø (NT), marinøkkel (NT), silkenellik
(NT), smalnøkleblom (NT) og lappskjegg (NT) som sannsynligvis ligger innenfor lokaliteten, men
som ikke er lagt inn som arter pga unøyaktig stedsangivelse (kan i noen tilfeller kanskje også dreie
seg om Klubbnasen).
Trusler: Ingen kjente.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
Lokaliteten strekker seg helt fra Tjukkeneset til inn i Vadsø kommune, og det er trolig ganske 
mange rødlistearter som er funnet innenfor lokaliteten. Den får derfor verdien viktig (B).

Artsliste for lokaliteten

Skjøtsel og hensyn
Unngå inngrep.

Litteratur

204.05.2009



Lok. nr. 6 BViktig
200310006

Flintnasen

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Sørvendt  berg og rasmark
Utforming: Ustabil rasmark med kalkrikt finmateriale
Mosaikk:
Feltsjekk: 05.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger nord for Jakobselva ved Fjerdefossen og består av
berghamre og rasmarker under Flintfasens sørsørside.Avgrensningen mot skog under rasmarkene
er rimelig skarp og grei og sette hele vegen, men manglende satelittfoto/flyfoto fra området gjør at
avgrensningen blir grov.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og
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Lok. nr. 6  Flintnasen forts.

sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike. Lokaliteten ligger i ei bratt, sørvestvendt
fjellside med tynt morenedekke og skredmateriale. Bjørkeskog inntil i nedkant av rasmarka.
Naturtyper og utforminger: Sørvendt berg og rasmark, med rike skiferberg og kalkholdig
finmateriale i rasmarksviftene under. Sørøst-nordvestgående kløft inn mot toppen på Flintnasen.
Artsmangfold: Glisne rasmarksenger på skifergrus med arter som bl.a. bergrublom, lodnerublom,
snøsildre, blankbakkestjerne, fjellveronika, fjelltjæreblom, svartstarr, tuesildre og rabbesiv.
Hengepiggfrø (NT) ble funnet i bergrota i sørøstre del av lokaliteten, sammen med tanatimian,
begge sjeldne arter i Varanger. I Artskart finnes en registrering av kalklok (NT) ved Flintnasen.
Trusler: Ingen kjente.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
Hengepiggfrø og tanatimian har få funn i kommunen, og rasmarkene her er rike og av noe
størrelse. Lokaliteten får derfor verdien viktig (B). 

Artsliste for lokaliteten
Totalt 20 art(er) påvist: Kalklok (NT), Fjelltjæreblom, Lodnerublom, Bergrublom, Tuesildre,
Snøsildre, Flekkmure, Hengepiggfrø (NT), Tanatimian, Fjelløyentrøst, Fjellveronika,
Storveronika, Kattefot, Blankbakkestjerne, Fjellsveve, Fjelltistel, Rabbesiv, Aksfrytle, Svartstarr,
Marigras.

Skjøtsel og hensyn
Det beste for naturverdiene er at lokaliteten ikke utsettes for inngrep.

Litteratur
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Lok. nr. 6  Flintnasen forts.
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Lok. nr. 7 CLokalt viktig
200310007

Fossgård

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Gårdsdam
Mosaikk:
Feltsjekk: 05.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger nord for Vadsø sentrum, langs vegen til Glasberget.
Avgrensningen mot plenarealer og kulturmark inne på tunet er skarp rundt hele lokaliteten. 
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og 
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger på djupe marine
strandavsetninger i ei slak, sørvendt li.
Naturtyper og utforminger: Nyanlagt gårdsdam nedenfor tunet på Fossgård.
Artsmangfold: Det har etablert seg en del vannvegetasjon langs kantene, bl.a. soleiehov, snøull,
hesterumpe, knereverumpe, samt ett eks. av kildegras (NT).
Trusler: Små inngrep og utfyllinger i dammen kan være en mulig trussel, men sannsynligvis
ønsker grunneier å ha en estetisk dam på tunet, slik at dette ikke blir noe problem.
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Lok. nr. 7  Fossgård forts.

Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
Lokaliteten får lokal verdi (C) pga funnet av en nær truet art, samt at gårdsdammer finnes svært
sjelden i kommunen.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 3 art(er) påvist: Hesterumpe, Knereverumpe, Kildegras (NT).

Skjøtsel og hensyn
La vannvegeasjonen langs kantene få utvikle seg uten forstyrrende inngrep framover. Det er neppe
behov for å renske dammen på lang tid pga liten planteproduksjon i vatnet.

Litteratur
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Lok. nr. 8 ASvært viktig
200310008

Andersby

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Tangvoll
Utforming: Flerårig gras/urtetangvoll
Mosaikk: Totalt 3 naturtype(r) registrert: Tangvoll G06 - Ett-årig meldetangvoll G0602 (20%), 
Sanddyne G03 - Store og flate flyvesandområder G0302 (50%), Strandeng og strandsump G05 - Strandeng-
forstrand/panne G0506 (20%).
Feltsjekk: 05.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger langs Varangerfjorden mellom Paddeby og Vadsø.
Avgrensningen mot bebyggelse og gjengroende kulturmark rundt lokaliteten er ganske klar og
skarp.
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Lok. nr. 8  Andersby forts.

Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger imidlertid på djupe marine
strandavsetninger med blanding av finkornet materiale (sandstrand) og grus/steinstrand, slik at
virkningen av berggrunnen på floraen blir minimal.
Naturtyper og utforminger: Strandenger med store, særegne tangvoller, sandstrand,
grus/steinstrand og brakkvannsvoll. På neset innimellom  bebyggelse og dyrket mark er det rester
etter sanddyner.
Artsmangfold: Elven & Johansen (1983) betegner tangvollene på Andersby som unik i nordisk
sammenheng sammen med lignende, men mer forstyrrede tangvoller ved Makkenes. Tangvollene
er dominert av smånesle (NT), ishavsmelde og kolamelde (NT), og det er denne 
artssammensetningen som er spesiell. Vanligvis er smånesle et sjeldent og kortvarig ugras i Nord-
Norge, mens det her er samfunnsdannende på tangvoller. For øvrig beskriver de en åpen
sandslirekne-forstrand ytterst og fragment av brakkvannsvoll med kildegras (NT) innenfor
tangvollene.
Det er ellers et smalt strandrørbelte innenfor sandstranda. Innover på neset er det stabile dyneheier
med mye marinøkkel (NT), snøsøte og bleiksøte mellom dyrket mark og bebyggelse. I fuktområde
innenfor strandrugbeltet ble nyserot funnet, og dette er ny østgrense for arten.
Dahl (1934) nevner i tillegg normansnøkelblom (DD) fra Andersby, samt dvergsyre (NT) fra
fuktige områder på strandenga. Russekjeks (NT) ble funnet på rik eng sør for Andersby i 1992
(Artskart), men det er usikkert om funnet er gjort innenfor lokaliteten, og det er derfor ikke ført til
lokaliteten.
Trusler: Det er gjort en del inngrep i området, og faren for at det kan bli flere er overhengende.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
Den helt spesielle artssamennsetningen på tangvollene, som er unik i nordisk sammenheng
sammen med et område ved Makkenes, gjør at lokaliteten får verdien svært viktig (A).
Sanddynearealene er ikke like verdifulle, og ville isolert sett bare fått C-verdi, men det er lite
hensiktsmessig å skille de ut som egen lokalitet.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 18 art(er) påvist: Dvergjamne, Marinøkkel (NT), Smånesle (NT), Dvergsyre (NT),
Sandslirekne ssp. norvegicum, Kolamelde (NT), Ishavsmelde, Jåblom, Flekkmure, Nordlig
setermjelt, Småengkall, Kattefot, Normansnøkleblom (DD), Snøsøte, Bleiksøte, Nyserot,
Sibirgressløk, Strandrug.

Skjøtsel og hensyn
Sanddyneområdene ville vært begunstiget av beite, og det anbefales ekstensivt sauebeite. For
øvrig er det viktig at inngrep i tangvollene og strandengene unngås.

Litteratur
Dahl, O. 1934. Floraen i Finnmark fylke. Nyt Mag. Naturvid. 69: 1-430.
Elven, R. & Johansen, V. 1983. Havstrand i Finnmark. Flora, vegetasjon og botaniske
verneverdier. Miljøverndepartementet. Rapp. T-541: 1-357.
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Lok. nr. 8  Andersby forts.
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Lok. nr. 9 BViktig
200310009

Bårdslettberget

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Sørvendt  berg og rasmark
Utforming: Kalkrik og/eller sørvendt bergvegg
Mosaikk: Totalt 3 naturtype(r) registrert: Sørvendt  berg og rasmark B01 - Kalkrik og/eller sørvendt
bergvegg B0101 (85%), Kilde og kildebekk A06 - Kilde over sørboreal A0603 (5%), Rikmyr A05 - Åpen
intermediær og rikmyr i lavlandet A0505 (10%).
Feltsjekk: 05.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger inntil og nord for E75 på strekningen fra Fugleberg til 
Andersby. Den er skarpt avgrenset mot sør av vegen og mot nord av toppen av
bergknausene/bergveggene.
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Lok. nr. 9  Bårdslettberget forts.

Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Det er forvitringsmateriale eller
skredmateriale mellom bergveggene og vegen. Lokaliteten er sørvendt.
Naturtyper og utforminger: Små, sørvendte bergvegger og bergknauser med finkornet, noe
kalkholdig forvitringsjord i nedkant. Flere kildeframspring langs bergrota gjør at det i partier er
sumpskog og rike sig inntil vegen.
Artsmangfold: På bergknausene ble bl.a. blankbakkestjerne, fjellarve, bergskrinneblom,
svartstarr, aksfrytle, normansnøkleblom (DD), flekkmure og fjellrapp notert. Silkenellik (NT) ble
registrert både i rasmarksengene og langs vegen i friskere partier. I rike sig og kildedrag var det en
del trillingsiv, hårstarr, grønnkurle, tvebostarr, gulflatbelg, gulsildre, myrsaulauk, skogmarihand
og et sted også gulull (NT). I vestre del ble tuestarr (NT) funnet i rikmyrskant.
Trusler: En utvidelse/utbedring av vegen kan ta deler av lokaliteten hvis den går innover i
terrenget.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
En stor, men ikke spesielt typisk rasmarkslokalitet, til det er bergveggene og knausene for små.
Men skredmaterialet er mineralrikt og kildeframspringene under gir grunnlag for en spesiell flora.
Når det også er registrert tre rødlistearter her, gir det grunnlag for verdi viktig (B).

Artsliste for lokaliteten
Totalt 25 art(er) påvist: Harerug, Fjellarve, Silkenellik ( NT), Bergskrinneblom, Rosenrot, Jåblom,
Gulsildre, Flekkmure, Gulflatbelg, Svarttopp, Storveronika, Blankbakkestjerne, Fjelltistel,
Normansnøkleblom (DD), Myrsauløk, Bjørnebrodd, Skogmarihand, Trillingsiv, Aksfrytle,
Svartstarr, Hårstarr, Tuestarr (NT), Tvebostarr, Gulmyrull (NT), Fjellrapp.

Skjøtsel og hensyn
Unngå inngrep.

Litteratur
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Lok. nr. 10 BViktig
200310010

Makkenes (Paddeby)

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Tangvoll
Utforming: Flerårig gras/urtetangvoll
Mosaikk:
Feltsjekk: 01.07.1983 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger langs Varangerfjorden mellom Paddeby og Andersby.
Avgrensningen mot kulturmark innenfor lokaliteten er uklar på staelittbilde og satt skjønnsmessig.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og 
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger imidlertid på djupe marine
strandavsetninger med blanding av finkornet materiale (sandstrand) og grus/steinstrand, slik at 
virkningen av berggrunnen på floraen blir minimal.
Naturtyper og utforminger: Strandenger med  særegne tangvoller, sandstrand og grusstrand.
Artsmangfold: Elven & Johansen (1983) betegner tangvollene på Makkenes og Andersby som
unike i nordisk sammenheng, med dominans av smånesle (NT), ishavsmelde og kolamelde (NT).
Det er denne artssammensetningen som er spesiell, særlig innslaget av smånesle. Vanligvis er 
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Lok. nr. 10  Makkenes (Paddeby) forts.

smånesle et sjeldent og kortvarig ugras i Nord-Norge, mens det her er samfunnsdannende på
tangvoller. For øvrig beskriver de en åpen sandslirekne-forstrand som dels går over i grov
strandrug-voll, dels i tykt tangbelte med smånesle-tangvoll.
Trusler: Det er gjort en del inngrep i området, og faren for at det kan bli flere er overhengende.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
Elven & Johansen (1983) karakteriserer Andersbylokaliteten som den viktigste med smånesle-
tangvoll, og Makkeneslokaliteten er dessuten mer preget av inngrep. Verdien av denne vurderes
derfor som lavere, og den får B-verdi.

Artsliste for lokaliteten 
Totalt 5 art(er) påvist: Smånesle (NT), Sandslirekne ssp. norvegicum, Kolamelde (NT),
Ishavsmelde, Strandrug.

Skjøtsel og hensyn
Unngå ytterligere inngrep.

Litteratur
Elven, R. & Johansen, V. 1983. Havstrand i Finnmark. Flora, vegetasjon og botaniske 
verneverdier. Miljøverndepartementet. Rapp. T-541: 1-357.
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Lok. nr. 11 CLokalt viktig
200310011

Storelva

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk: 

ၙ
06.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger nord for Gammerabben og Kibymyra på fjellet nord
for Vadsø. Avgrensningen er satt mellom vierkrattene og myr/fastmark med fjellhei langs elva,
men er særlig i østre del satt noe skjønnsmessig bare etter studier av satelittfoto.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og 
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger på mektige morenemasser
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Lok. nr. 11  Storelva forts.

blandet med noe elveavsetninger på en flat fjellslette.
Naturtyper og utforminger: Meandrende elveparti med naturlige kantsoner. En gjengrodd,
avsnørt meandersving finnes også langs elva.
Artsmangfold: Floraen er triviell, med intermediære flatmyrer og høgstaude-vierkratt langs
elvekanten, samt rabber med tørreng. Av noterte arter kan nevnes kongsspir, hvitbladtistel,
svarttopp, kildemjølke, fjellveronika, grønnkurle, fjelltistel og flekkmure.
Trusler: Ingen kjente.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
Lokaliteten er urørt og av en viss størrelse, men i og med at den befinner seg på fjellet, er det ikke
grunnlag for å sette mer enn lokal verdi (C).

Artsliste for lokaliteten
Totalt 15 art(er) påvist: Harerug, Fjellmarikåpe, Flekkmure, Myrhatt, Svarttopp, Fjelløyentrøst,
Kongsspir, Småengkall, Fjellveronika, Kildemjølke, Hvitbladtistel, Fjelltistel, Grønnkurle,
Duskmyrull, Fjellrapp.

Skjøtsel og hensyn
Unngå inngrep.

Litteratur

S
til

le
fly

te
nd

e 
og

 s
va

kt
 m

ea
nd

re
nd

e 
pa

rti
 v

ed
 m

un
ni

ng
en

 a
v 

N
at

tfj
el

ld
al

en
. F

ot
o:

 B
jø

rn
 

204.05.2009



Lok. nr. 11  Storelva forts.

304.05.2009



Lok. nr. 12 BViktig
200310012

Nattfjelldalen

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Kalkrike områder i fjellet
Utforming: Bergknaus og rasmark
Mosaikk:
Feltsjekk: 06.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger i indre delen av Nattfjelldalen, på fjellet nord for
Vadsø. Lokaliteten avgrenses av overgangen mot fjellplatået på Nattfjellet i nord og av elva i 
bunnen av dalen mot sør. Så å si hele lokaliteten (med unntak av et lite areal i sør) ligger innenfor
Varangerhalvøya nasjonalpark. 
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og
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Lok. nr. 12  Nattfjelldalen forts.

sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger på nordsida av dalen, i ei
bratt, sørvestvendt li med skredmateriale og forvitringsjord. I dalbunnen er det også
bresjøsedimenter.
Naturtyper og utforminger: Stort rasmarksområde over tregrensa, som i partier ikke er brattere
enn at det er noe uklar overgang mot lesidevegetasjon. Men rasmarksvifter med forvitret 
skiferberg er det mest framtredende i dalen. Også mindre partier med rabbevegetasjon
(reinroseutforming) i nedre del av lia.
Artsmangfold: Rike rasmarksenger og bergknaussamfunn med bl.a. arter som bergveronika,
reinrose, bergstarr, snøsildre, flekkmure, svarttopp, snauarve, fjellmarinøkkel (NT), fjelltjæreblom,
tuesildre, trefingerurt og aksfrytle. Små musøresnøleier i lita, nordvendt rasmark på sørsida av
elva.
Knut Erik Sibblund har også besøkt Nattfjelldalen, og han har registrert bl.a. grynsildre (NT) og
grannsildre (NT) her.
Trusler: Ingen kjente.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
Stort rasmarksområde med rik flora og forekomst av en rødlisteart, samt potensial for flere. Dette
gjør at lokaliteten får verdien viktig (B).

Artsliste for lokaliteten
Totalt 26 art(er) påvist: Fjellmarinøkkel (NT), Musøre, Harerug, Fjellsyre, Ullarve, Glattarve,
Fjelltjæreblom, Tuesildre, Grynsildre (NT), Snøsildre, Grannsildre (NT), Fjellmarikåpe, Reinrose,
Flekkmure, Trefingerurt, Svarttopp, Småengkall, Bergveronika, Kattefot, Fjellsveve, Rabbesiv,
Aksfrytle, Bergstarr, Sauesvingel, Myskegras, Fjellrapp.

Skjøtsel og hensyn
Nasjonalparkstatusen burde sikre området mot skadelige inngrep.

Litteratur
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Lok. nr. 13 BViktig
200310013

Flågan-Navaren

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Sørvendt  berg og rasmark
Utforming: Kalkrik og/eller sørvendt bergvegg
Mosaikk:
Feltsjekk: 06.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger på nordsida av E75 øst for Vadsø sentrum (like vest 
for Vadsø lufthavn). Den er skarpt skilt mot vegen i sør, mens toppen av bergknausene danner
avgrensningen mot nord. Mot øst og vest er det noe mer gradvis og diffus overgang mot mindre
rik fjellhei.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og
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Lok. nr. 13  Flågan-Navaren forts.

sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger på mektige marine 
strandavsetninger i ei bratt sørøstvendt helling. Lengst øst på lokaliteten er det tynt dekke med
fjord- og havavsetninger.
Naturtyper og utforminger: Sørvendt berg og rasmark. Små kalkrike knauser og berghamre med 
kalkholdig finmateriale under. Kulturminneområde, trolig et forsvarsanlegg av noe slag.
Artsmangfold: Flekkmure-sauesvingelenger (G8) i veksling med silkenellikenger (G9b) og noe 
mer høgstaudepreget vegetasjon i bergrota, hvor russegras (NT) ble funnet - som ny lokalitet for
arten. For øvrig ble arter som flekkmure, marinøkkel (NT), normansnøkleblom (DD), kalklok,
skredrublom, bergskrinneblom, bleiksøte, snøsøte og lodnerublom registrert. Nede ved
parkeringsplassen stod det en fjellmarinøkkel (NT). Høgstaudepartier med storveronika, rød
jonsokblom og enghumleblom.
Trusler: Utvidelse/utbedring av E75 og parkeringsplassen nord for vegen.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
Forekomsten av russegras og flere andre nært truete arter gjør at verdien settes til viktig (B), på 
tross av at rasmarksmiljøene er små.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 19 art(er) påvist: Fjellmarinøkkel (NT), Marinøkkel (NT), Fjell-lok, Musøre, Silkenellik 
(NT), Bergskrinneblom, Skredrublom, Lodnerublom, Flekkmure, Trefingerurt, Svarttopp, 
Småengkall, Storveronika, Normansnøkleblom (DD), Snøsøte, Bleiksøte, Rabbesiv, Aksfrytle,
Russegras (NT).

Skjøtsel og hensyn
Unngå inngrep, også utvidelse/utbedring av vegen og parkeringsplassen på nordsida av vegen som 
går innover mot lokaliteten.

Litteratur
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Lok. nr. 14 ASvært viktig
200310014

Salttjern

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Naturbeitemark
Utforming: (D04) Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå
Mosaikk: Totalt 3 naturtype(r) registrert: Naturbeitemark D04 - (D04) Frisk/tørr, middels baserik eng
i høyereliggende strøk og nordpå D0408 (30%), Naturbeitemark D04 - Frisk/tørr, middels baserik eng i
nordlige, kontinentale strøk D0409 (20%), Kalkrike områder i fjellet C01 - Rabbe C0101 (40%).
Feltsjekk: 06.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger på begge sider av E75 mellom Store og Lille Saltjern
øst for Kiby. Avgrensningen av lokaliteten er problematisk pga gradvis overgang mot mindre
beitet fjellhei mot nord. Mot sør er sjøen en skarp avgrensning.
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Lok. nr. 14  Salttjern forts.

Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger på marine strandavsetninger
i ei slak sørvendt helling ned mot sjøenatt sørøstvendt helling. Nord for vegen er det tynnere dekke
med fjord- og havavsetninger. Lengst øst på lokaliteten er det tynnere dekke med fjord- og
havavsetninger.
Naturtyper og utforminger: Naturbeitemark med mosaikk av flekkmure-sauesvingeleng (G8) og 
silkenellikeng (G9b), samt en del reinrosehei (R3c) - særlig nord for vegen hvor beitetrykket er
noe mindre. Mindre deler av lokaliteten har vært noe gjødslet tidligere. Deler av lokaliteten kunne 
vært kartlagt som kalkrikt område i fjellet, men siden kulturpåvirkningen er vesentlig og arealene
henger sammen, er det valgt å kartlegges hele området som naturbeitemark. Bak bebyggelsen på
Lille Salttjern er det et lite flygesandfelt. Elven m.fl. (1983) betegner Salttjern som en
brakkvannsdam med taresaltgras-grusstrand, noe ishavsstarreng og normal rødsvingel- 
grusstarreng, og konkluderer med at området ikke har noen verneverdi som havstarandmiljø.
Beites av sau, og beitetrykket er godt.
Artsmangfold: Flekkmure-sauesvingelengene hadde markant innslag av bl.a. marinøkkel (NT), 
normansnøkleblom (DD), bleiksøte, fjellfrøstjerne, hårstarr, snøsøte og nordlig setermjelt. Mange
av de samme artene gikk også inn i silkenellikengene, som generelt hadde færre arter. I 
reinroseheia ble arter som rynkevier og musøre funnet.
Tidligere er bl.a. russemjelt (NT) og finnmarksnøkleblom (NT) samlet ved Salttjern.
Trusler: Opphør av beite og gjengroing. Gjødsling av tidligere ugjødslede arealer.
Utvidelse/utbedring av E75.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
En stor og meget velhevdet lokalitet med store arealer med ugjødslede rikenger, dels høyt
rødlistede vegetasjonstyper. Særlig de store arealene med hevdet silkenellikeng, som er kritisk
truet, er med å underbygge at lokaliteten får verdien svært viktig (A).

Artsliste for lokaliteten
Totalt 18 art(er) påvist: Marinøkkel (NT), Musøre, Rynkevier, Silkenellik (NT), Fjellsmelle,
Fjellfrøstjerne, Reinrose, Russemjelt, Svarttopp, Fjelløyentrøst, Småengkall, Finnmarksnøkleblom
(NT), Normansnøkleblom (DD), Snøsøte, Bleiksøte, Stivstarr, Hårstarr, Buestarr.

Skjøtsel og hensyn
Fortsatt beite med sau er viktig for å bevare naturverdiene og bør stimuleres spesielt til. Det må
ikke gjødsles på lokaliteten.

Litteratur
Elven, R. & Johansen, V. 1983. Havstrand i Finnmark. Flora, vegetasjon og botaniske
verneverdier. Miljøverndepartementet. Rapp. T-541: 1-357.
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Lok. nr. 15 BViktig
200310015

Golnes-Sollnes

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Naturbeitemark
Utforming: (D04) Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå
Mosaikk:
Feltsjekk: 06.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger mellom E75 og Varangerfjorden vest for Ekkerøy.
Avgrensningen er skarp mot sjøen i sør og vegen i nord, mens bebyggelse danner avgrensningen i
øst og vest.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger på marine 
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Lok. nr. 15  Golnes-Sollnes forts.

strandavsetninger, stedvis grov steinstrand.
Naturtyper og utforminger: Ugjødslet naturbeitemark med mosaikk av flekkmure-
sauesvingeleng (G8) og silkenellikeng (G9b), samt en del reinrosehei (R3c). Beites ekstensivt av
sau.
Artsmangfold: Flekkmure-sauesvingelengene med bl.a. marinøkkel (NT) og bleiksøte. Store
arealer med silkenellikeng på grov streinstrand. Buestarrenger i som foresenkninger. Ingen
spesielle arter notert i reinroseheia.
Trusler: Opphør av beite og gjengroing. Utvidelse/utbedring av E75.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
En liten lokalitet, men viktig pga de store silkenellikengene (kritisk truet vegetasjonstype), som 
også har god hevd. Dette gjør at lokaliteten får verdienviktig (B).

Artsliste for lokaliteten
Totalt 7 art(er) påvist: Marinøkkel (NT), Silkenellik (NT), Reinrose, Flekkmure, Bleiksøte,
Aksfrytle, Buestarr.

Skjøtsel og hensyn
Fortsatt beite med sau er viktig for å bevare naturverdiene og bør stimuleres spesielt til. Det må
ikke gjødsles på lokaliteten.

Litteratur
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Lok. nr. 16 BViktig
200310016

Sollnes

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Sanddyne
Utforming:
Mosaikk: Totalt 4 naturtype(r) registrert: Sand- og grusstrand G04 - Sandstrand med tangvoller
G0401 (20%), Sanddyne G03 - Artsfattig fordyne G0301 (%), Sanddyne G03 - Dynetrau i tilknytning til
flyvesandområde G0303 (%), Naturbeitemark D04 - (D04) Frisk/tørr, middels baserik eng D0407 (%).
Feltsjekk: 06.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger mellom E75, vegen ut til Store Ekkerøy og
Varangerfjorden. Avgrensningen er skarp mot sjøen i øst, E75 i vest og mot bebyggelse i sør. Helt
i vest går en liten del av lokaliteten over på vestsida av E75, og avgrensningen mot
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Lok. nr. 16  Sollnes forts.

omkringliggende rik fjellhei er her diffus.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger på marine
strandavsetninger, hovedsakelig sand.
Naturtyper og utforminger: Sandstrand med flate sanddyner innenfor, uten tydelig dynestruktur,
men med små fuktige dynetrau. Hovedsakelig flekkmure-sauesvingeleng i veksling med reinrose-
dynehei (W2c), samt noe sølvbunkeeeng (G3). Delvis oppdyrket. Brei sandstrand ytterst med
strandarve og strandrør-forstrand og rødsvingeleng (svingeldyne, W1) innenfor. Små smånesle-
tangvoller (V1e). Etablerte dyner med stabile reinrose-dynehei. Beites ekstensivt/moderat av sau.
Elven m.fl. (1983) vurderer området som uinteressant som havstrandmiljø (begge sider av vegen
ut til Ekkerøy, inkl. Valen).
Artsmangfold: I de stabile dyneheiene var det mye marinøkkel (NT), bleiksøte, flekkmure,
rynkevier, svartstarr, hårstarr og nordlig setermjelt. Også noe kjeglevokssopp ble funnet her. I små
forsenkninger/trau ble normansnøkleblom (DD) funnet sammen med svarttopp, småengkall,
jåblom og buestarr. Sandstrendene var artsfattige og hadde stort sett artene som karakteriserer
vegetasjonstypene (se over).
Trusler: Opphør av beite og gjengroing. Utvidelse/utbedring av E75.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
En noe komplisert lokalitet å kategorisere og verdisette. Den har tydelige elementer av 
sanddynesystem, men disse er flate og uten klar dynestruktur, samtidig som deler er oppdyrket.
Området beites og kunne også vært kartlagt som naturbeitemark, men den brei sandstranda og
dynetraurestene gjør at sanddyne er valgt som naturtype. Hevden og veksling i naturtper, sammen
med rødlistefunnene, gjør at lokaliteten får verdien viktig (B).

Artsliste for lokaliteten
Totalt 20 art(er) påvist: Marinøkkel (NT), Rynkevier, Smånesle (NT), Harerug, Jåblom, Reinrose,
Flekkmure, Nordlig setermjelt, Svarttopp, Svarttopp, Småengkall, Normansnøkleblom ( DD),
Bleiksøte, Aksfrytle, Svartstarr, Stivstarr, Hårstarr, Buestarr, Sauesvingel, Strandrør.

Skjøtsel og hensyn
Fortsatt beite med sau er viktig for å bevare naturverdiene og bør stimuleres spesielt til. Det må 
ikke gjødsles på lokaliteten.

Litteratur
Elven, R. & Johansen, V. 1983. Havstrand i Finnmark. Flora, vegetasjon og botaniske
verneverdier. Miljøverndepartementet. Rapp. T-541: 1-357.
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Lok. nr. 16  Sollnes forts.
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Lok. nr. 17 BViktig
200310017

Sollnes vest

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Sørvendt  berg og rasmark
Utforming: Ustabil rasmark med kalkrikt finmateriale 
Mosaikk:
Feltsjekk: 06.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger nord for E75 mellom Golnes og Sollnes.
Avgrensningen er problematisk både mot nord og sør, da det er gradvis overgang mot fjellhei som 
også er ganske rik. Mot vest avgrenses lokaliteten av en grusvei.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, mest lagdelt
sandstein som ses tydelig på denne lokaliteten.  Løsmassene består av skredmateriale og noe
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Lok. nr. 17  Sollnes vest forts.

marine strandavsetninger.
Naturtyper og utforminger: Lokaliteten er kartlagt som sørvendt berg og rasmark med ustabilt, 
rikt rasmarksmateriale. Bergene er sørvendte, men berggrunnen er middelsrik og trolig med lite
kalk. Reinroseheier på toppen av bergknausene viser allikevel at det er rikt. De største verdiene er
knyttet til blokkmark og små rasmarker under de sørvendte bergene. Bergknausene går i flere
nivåer ned mot sjøen, med den klart største øverst på lokaliteten. Innslag både av silkenellikeng
(G9b) og reinrosehei (R3c), mens rasmarksengene best kan karakteriseres som flekkmure- 
sauesvingeleng (G8). Uttak av masse har foregått sentralt på lokaliteten.
Artsmangfold:  I rasmarkene var det et markant innslag av marinøkkel (NT), mens silkenellik
(NT) stod spredt. Sistnevnte var imidlertid bestandsdannende lokalt på det nedre nivået.
Lågurtengene hadde ellers innslag av fjellmarinøkkel (NT), normansnøkleblom (DD), småengkall,
lodnerublom og aksfrytle. I rike sig stod hårstarr, svarttopp, fjelltistel, jåblom og bjønnbrodd.
Reinroseheia hadde forekomster av fjellhvitkurle, nikkevintergrønn, snøsøte og bergstarr.
Trusler: Utvidelse av masseuttak.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
De store silkenellikengene og forekomsten av ytterligere tre rødlistearter gjør at det er grunnlag for
å sette verdien viktig (B) på lokaliteten.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 24 art(er) påvist: Fjellmarinøkkel (NT), Marinøkkel (NT), Skjørlok, Silkenellik ( NT),
Fjellsmelle, Lodnerublom, Jåblom, Reinrose, Flekkmure, Teiebær, Svarttopp, Småengkall,
Nikkevintergrønn, Kattefot, Fjelltistel, Normansnøkleblom (DD), Snøsøte, Bjørnebrodd, 
Fjellhvitkurle, Rabbesiv, Aksfrytle, Hårstarr, Bergstarr, Fjellrapp.

Skjøtsel og hensyn
Det bør ikke tillates ytterligere masseuttak i området.

Litteratur
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Lok. nr. 17  Sollnes vest forts.
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Lok. nr. 18 BViktig
200310018

Høyvik vest

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Naturbeitemark
Utforming: (D04) Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå
Mosaikk:
Feltsjekk: 06.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger på begge sider av E75 mellom Kiby og Høyvik.
Avgrensningen er skarp mot sjøen i sør, mens det er gradvis overgang mot rik fjellhei (se lokalitet
19; Høyvikhaugen) mot nord.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger på marine
strandavsetninger, stedvis grov steinstrand. 
Naturtyper og utforminger: Ugjødslet naturbeitemark i mosaikk med reinrosehei (R3c).
Naturengarealene har mest flekkmure-sauesvingeleng (G8), men også noe silkenellikeng (G9b).
Grov steinstrand med noe sand innenfor ved Høyvik. Beites ekstensivt av sau.
Artsmangfold: Flekkmure-sauesvingelengene hadde innslag av en del marinøkkel (NT),

D
en

 s
øn

dr
e 

lo
ka

lit
et

en
.

104.05.2009



Lok. nr. 18  Høyvik vest forts.

bleiksøte, hårstarr og nomansnøkleblom (DD). Silkenellik (NT) var vanlig. Ned mot sjøen var det
et smalt strandrugbelte ved Høyvik, og på en liten tangvoll stod det spredt med smånesle (NT).
Ingen spesielle arter notert i reinroseheia. 
I Artskart ligger det inne en registrering av russemjelt (NT) fra stranda ved Høyvik i 1903, høyst
sannsynlig innenfor denne lokaliteten. Trolig finnes arten fortsatt her.
Trusler: Opphør av beite og gjengroing. Utvidelse/utbedring av E75.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
En liten lokalitet med svakt beitetrykk, men med artsrike enger som inneholder flere rødlistearter.
Dette gjør at det er grunnlag for å sette verdi viktig (B) på lokaliteten.

Artsliste for lokaliteten 
Totalt 14 art(er) påvist: Marinøkkel (NT), Harerug, Silkenellik (NT), Jåblom, Reinrose,
Flekkmure, Nordlig setermjelt, Russemjelt, Fjelløyentrøst, Normansnøkleblom (DD), Bleiksøte,
Hårstarr, Strandrug, Fjellrapp.

Skjøtsel og hensyn
Fortsatt hevd i form av beite med sau er det viktigste tiltaket for å bevare naturverdiene.

Litteratur

204.05.2009



Lok. nr. 19 BViktig
200310019

Høyvikhaugen

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Kalkrike områder i fjellet 
Utforming: Rabbe
Mosaikk:
Feltsjekk: 07.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger på nordsida av E75 mellom Kiby og Høyvik. Den
grenser mot naturbeitemark langs E75 mot sør (lokalitet 18; Høyvik vest), mens det for øvrig rundt
lokaliteten er noe diffus overgang mot mindre rik fjellhei.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger på grunne marine 
strandavsetninger.
Naturtyper og utforminger: Knauser og rabber med kalkrik fjellvegetasjon, mest reinrosehei
(R3c).
Artsmangfold: Middels artsrik reinrosehei med en del marinøkkel (NT), silkenellik (NT),
normansnøkleblom (DD), snøsøte, hårstarr, bleiksøte, svarttopp, bjørnebrodd og kornstarr. Spredt
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Lok. nr. 19  Høyvikhaugen forts.

med korallrot. Området beites ekstensivt av sau.
Trusler: Ingen kjente.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
En middels stor lokalitet med forekomst av tre rødlistearter, noe som gir grunnlag for verdi viktig 
(B).

Artsliste for lokaliteten
Totalt 13 art(er) påvist: Marinøkkel (NT), Silkenellik (NT), Reinrose, Svarttopp, Fjelltistel, 
Normansnøkleblom (DD), Snøsøte, Bleiksøte, Bjørnebrodd, Korallrot, Aksfrytle, Hårstarr, 
Kornstarr.

Skjøtsel og hensyn
Unngå inngrep.

Litteratur

204.05.2009



Lok. nr. 20 BViktig
200310020

Litleelvneset

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Rikmyr
Utforming: Ekstremrik myr i høyereliggende områder
Mosaikk:
Feltsjekk: 07.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger mellom E75 og Varangerfjorden nord for Ekkerøy.
Avgrensningen mot sørøst er skarp mot en rullesteinsstrand langs sjøen som demmer opp myra.
For øvrig er grensa satt mellom laggen og fastmarka.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger på grunne marine
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Lok. nr. 20  Litleelvneset forts.

strandavsetninger. Myra er i nord oppdemt av ei rullesteinsstrand.
Naturtyper og utforminger: Ekstremrik fastmattemyr (M3d), der særlig de grunne kantene er
rike. Fire små dammer, hvorav de to nordligste var brakkvannsdammer med pølstarrbelter. 
Artsmangfold: De ekstremrike partiene var stedvis helt dominert av agnorstarr, som er en 
regionalt sjelden rikmyrsart. Ellers ble arter som hårstarr, trillingsiv, tvebustarr, jåblom og harerug
notert. I begge brakkvannsdammene vokste brakkhesterumpe (NT), muligens også 
korshesterumpe (NT) i den ene. I de to ferskvannsdammene ble vanlig hesterumpe og tusenblad
notert. Det ble lett etter kransalger uten resultat.
Trolig hekkeplass for svømmesnipe, grønnstilk og sivsanger, som alle ble registrert med 1-2
individer ved befaringen.
Trusler: Ingen kjente. E75 går like ved, og det er viktig at eventuelle utvidelser/utbedringer går
innover i terrenget og ikke ut mot lokaliteten.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
Forekomsten av agnorsstarr og brakkvannsdammene med hesterumpeartene gir grunnlag for å
sette verdien viktig (B) på lokaliteten.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 11 art(er) påvist: Svømmesnipe, Sivsanger, Harerug, Jåblom, Tusenblad, Brakkhesterumpe 
(NT), Trillingsiv, Hårstarr, Grønnstarr, Tvebostarr, Agnorstarr.

Skjøtsel og hensyn
Unngå inngrep.

Litteratur
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Lok. nr. 20  Litleelvneset forts.
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Lok. nr. 21 ASvært viktig
200310021

Storelvosen

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Strandeng og strandsump
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk: 1.7.1983 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger mellom E75 og Varangerfjorden nordøst for Ekkerøy.
Avgrensningen følger grensene for naturreservatet, som avviker litt fra avgrensningen av
lokaliteten gjort av Elven m.fl. (1983), som tarmer av stranda i nordøst, men ikke den vesle myra
opp mot E75.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og 
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger på grunne marine 
strandavsetninger. Området blir oppdemt av en grusrygg mot Varangerfjorden.
Naturtyper og utforminger: Lokaliteten er omtalt slik i Naturbase: “Formålet med vernet er å 
bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet
til området. Området omfatter en stor og velformet subarktisk strandeng med mange
plantesamfunn og et stort antall arter. Omådet er et viktig rasteområde for våtmarksfugl, særlig om
våren.
Elveutløpet er forgreinet med mange små holmer og bukter og danner ei langstrakt
brakkvannspåvirket flate. Soneringen er komplisert. Her er vanlig salteng-sonering som går over i
kreklinghei og brakkvannseng som går over i strandmyr og vierkratt. Videre finnes pølstarr-pøler,
og særlig interessant er fjæresauløk-strand og pøler med brakkhesterumpe.
Lokaliteten er rasteplass for våtmarksfugler og hekkeplass for enkelte arter.
Elva ble ei tid ledet gjennom et kortere løp til sjøen vest for den høge grusvollen. Senere er denne 
åpninga fylt igjen og elva følger nå sitt tidligere løp.”
Artsmangfold: Elven m.fl. (1983) karakteriserer strandengene som forholdsvis artsrike.
Brakkhesterumpe (NT) er nevnt, ellers framheves østerbottenstarr og krysning mellom denne og 
fjærestarr.
Trusler: Ingen kjente.
Fremmede arter:  ̀Ikke registrert.

Verdivurdering
Vernet som naturreservat pga store naturverdier knyttet til arktiske strandenger, noe som gjør at
lokaliteten får verdien svært viktig (A).

Artsliste for lokaliteten
Totalt 4 art(er) påvist: Brakkhesterumpe (NT), Österbottenstarr, Carex x halophila x salina **, 
Kildegras (NT).

Skjøtsel og hensyn
Statusen som naturreservat burde sikre naturverdiene i området.

104.05.2009



Lok. nr. 21  Storelvosen forts.

Litteratur
Elven, R. & Johansen, V. 1983. Havstrand i Finnmark. Flora, vegetasjon og botaniske 
verneverdier. Miljøverndepartementet. Rapp. T-541: 1-357.
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Lok. nr. 22 BViktig
200310022

Jamteberget

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Sørvendt  berg og rasmark 
Utforming: Ustabil rasmark med kalkrikt finmateriale 
Mosaikk:
Feltsjekk: 07.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger på nordsida av E75 mellom Krampenes og
Urnesodden. Det er diffus overgang mot fjellhei i slakere terreng mot sør, men grensa er satt på
toppen berghamrene mot nord.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger på marine strandavsetninger
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Lok. nr. 22  Jamteberget forts.

med noe forvitringsjord og skredmateriale over.
Naturtyper og utforminger: Små sørvendte berghamrer med noe rasmark under, skifrig med noe
kalkrikt finmateriale. Engene er både av silkenelliktypen (G9b) og flekkmure-sauesvingeltype
(G8).
Artsmangfold: Silkenellikenger var svært utbredt i rasmarkene, og disse hadde i tillegg arter som
fjellmarinøkkel (NT), marinøkkel (NT), snøsøte, fjelltjæreblom, lodnerublom, russemjelt (NT)
(står også på skiferberget), blankbakkestjerne og svartstarr. Noe fattigere nærmere Urnesodden,
men fortsatt spredt med silkenellik. På bergknausene og i skiferrasmarkene er det glissent feltsjikt
med bl.a. rosenrot, snauarve, snøsildre og tuesildre.
Rovfuglreir i bergveggen i østre del, mulig vandrefalk (NT).
Trusler: Ingen kjente.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
Store arealer med silkenellikeng og god forekomst av marinøkkel, russemjelt og fjellmarinøkkel
gir grunnlag for verdi viktig (B).

Artsliste for lokaliteten
Totalt 21 art(er) påvist: Fjellmarinøkkel (NT), Marinøkkel (NT), Glattarve, Silkenellik (NT),
Fjelltjæreblom, Lodnerublom, Tuesildre, Snøsildre, Flekkmure, Teiebær, Russemjelt,
Fjelløyentrøst, Bergveronika, Blankbakkestjerne, Snøsøte, Rabbesiv, Aksfrytle, Svartstarr,
Fjellstarr, Slirestarr, Fjellrapp.

Skjøtsel og hensyn
Unngå inngrep.

Litteratur
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Lok. nr. 22  Jamteberget forts.
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Lok. nr. 23 CLokalt viktig
200310023

Nyhavn

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Annen viktig forekomst
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk: 07.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger mellom E75 og Varangerfjorden nord for Skallnes.
Avgrensningen er satt på toppen en grusrygg som omgir tjernet.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger på djupe marine
strandavsetninger.
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Lok. nr. 23  Nyhavn forts.

Naturtyper og utforminger: Liten, ganske rikt tjern med forekomst av regionalt sjelden
karplante. Viktig viltlokalitet. Passer ikke inn i noen prioriterte naturtyper, og er derfor kartlagt
som annen viktig forekomst.
Artsmangfold: Små flater med kortskuddsstrand dominert av evjesoleie, samt mye hesterunpe og 
dvergvassoleie i vatnet. Nordlandsstarr langs bredden.
Trolig hekkeplass for svømmesnipe og ender. Under befaringen ble 10 svømmesniper, 3 sotsniper,
1 grønnstilk, 4 krikkender og 5 stokkender observert.
Trusler: Ingen kjente.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
Dvergvassoleie og dels også evjesoleie er regionalt uvanlige arter. Dette gjør at lokaliteten har
lokal verdi. Som viltområde er lokaliteten trolig viktig, men bør undersøkes bedre i 
hekkesesongen.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 9 art(er) påvist: Krikkand, Stokkand, Svømmesnipe, Sotsnipe, Grønnstilk, Dvergvassoleie,
Evjesoleie, Hesterumpe, Nordlandsstarr.

Skjøtsel og hensyn
Unngå inngrep.

Litteratur
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Lok. nr. 23  Nyhavn forts.
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Lok. nr. 24 ASvært viktig
200310024

Skallbukta

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Sanddyne
Utforming: Store og flate flyvesandområder
Mosaikk: Totalt 4 naturtype(r) registrert: Sand- og grusstrand G04 - Sandstrand med tangvoller
G0401 (10%), Sanddyne G03 - Store og flate flyvesandområder G0302 (60%), Sanddyne G03 - Dynetrau i
tilknytning til flyvesandområde G0303 (20%), Strandeng og strandsump G05 - Strandeng-forstrand/panne
G0506 (10%).
Feltsjekk: 07.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten omfatter bukta sør for Skallelv, de to elveutløpene her
(Skallelva og LIlle Skallelva) med strandenger, og det store flyvesandfeltet innenfor E75 i
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Lok. nr. 24  Skallbukta forts.

området. Den avgrenses av Skallelva i nordvest, bebeyggelsen ved Skallelv i nord, sjøæen i øst og
av overgangen mellom stabile dyneheier og fjellheivegetasjon i vest og sørvest - og denne
overgangen er diffus noen steder. Det store flygesandfeltet øst for Bærelva ble ikke inkludert i
lokaliteten pga store inngrep (masseuttak), og dyrkningsfelt nede i Skallbukta er også holdt
utenom.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger på djupe marine
strandavsetninger med sand i ei vid, åpen, østvendt havbukt. Grove skjellsandbanker med stein og
grus langs Lille Skallelva.
Naturtyper og utforminger: Stort sanddynekompleks med bred variasjon i dynetyper og
vegetasjonstyper. Spesielt med dynesystemet i Skallbukta er de høye primærdynene langt inne i
kreklingheia som beveger seg mot sjøen igjen (Elven m.fl. 1983).
Ytterst en svært bred sandstrand (3-4 km lang og mer enn 500 m bred på fjære sjø) med glissen
strandarve-forstrand, og lav og utydelig strandrug-fordyne som noen steder mangler. Går over i
svingeldyne (W1) med mye rødsvingel og dynegrashei med sauesvinge. Mektig dynelandskap
innenfor med vandredyner på vei ut mot sjøen igjen. Høye primærdyner med strandrug, samt store
dynetrau av finnmarkssiv-typen ((W4a). Også små eroderte dyner med buestarr (W3b). Etablerte
dyneheier hovedsakelig av kreklingtype (W2d), men også mindre områder med reinroseutforming
(W2c).
Ved elveutløpene er det ferskvannspåvirkede strandenger med ishavsstarr-eng, rødsvingel-
grusstarrenger, saltgrasenger, fragmenter av strandmyr og åpen myrsaulaukstrand. Ved Skallelvas 
utløp også pølstarr-pøl.
Artsmangfold: Meget artsrik lokalitet pga den store varisjonen i naturtyper. I de ytre
svingeldynene var det et markant innslag av silkenellik (NT) og marinøkkel (NT), samt nordlig
setermjelt og snauarve. Bleiksøte, marinøkkel og silkenellik inngikk også mer sparsomt i krekling- 
dyneheiene. I det store dynetrauet langs Lille Skallelva var normansnøkleblom (DD) meget vanlig,
samt snøull, sandsiv, kattefot og småengkall. Langs elva her var det også meandrerende partier og
en kroksjø med vanlige arter som elvesnelle, duskmyrull og nordlandsstarr. Langs elvebredden
stod kongsspir, marinøkkel og silkenellik. Ved utløpet ble kildegras (NT) funnet i elvekanten.
Elven m.fl. (1983) fant agnorstarr og reinstarr, som begge er meget sjeldne på havstrand, øverst i
geolittoralen ved et lite bekkeutløp helt sør på lokaliteten.
Ved Skallelvas utløp ble også kildegras registrert i 2008, samt brakkhesterumpe (NT) i en liten 
pøl. I dynegrasheia inntil ble bl.a. bleiksøte, normansnøkleblom, marinøkkel og kjeglevokssopp
funnet. Dahl (1934) nevner i tillegg til dette russemjelt (NT) fra sandfeltet ved Skallelvas utløp.
Hele Skallbukta er en viktig rasteplass for vasdefugl under trekket, og ved befaringen ble 10
sandlo og 5 temmincksniper observert ved Skallelv, 5 temmincksniper ved utløpet av Lille
Skallelva og 70-80 myrsniper og 20 sandlo i søndre del av bukta. Sannsynligvis viktig også som
overvintringsområde for vannfugl og sjøfugl, bl.a. gulnebblom, praktærfugl og stellerand.
Trusler: En del av dyneheiene er oppdyrket, og videre oppdyrking er en trussel. Elven m.fl. 
(1983) vurderer sterkt beite og mye tråkk som trusler, men beitetrykket er nå lite og representerer
heller en positiv innvirkning på lokaliteten. Tilrettelegging for friluftsliv kan være en trussel i
området, som brukes mye på sommerstid.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
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Lok. nr. 24  Skallbukta forts.

Et stort og komplekst sanddynesystem med bred variasjon i dynetyper med flere truete 
vegetasjonstyper. Mange rødlistearter og regionalt sjeldne arter er funnet. Dette gir grunnlag for å
sette verdi svært viktig (A) på lokaliteten. Området er også et svært viktig viltområde.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 24 art(er) påvist: Sandlo, Myrsnipe, Temmincksnipe, Marinøkkel (NT), Silkenellik (NT),
Jåblom, Reinrose, Russemjelt, Kongsspir, Småengkall, Tettegras, Brakkhesterumpe (NT),
Normansnøkleblom (DD), Bleiksøte, Sandsiv, Aksfrytle, Reinstarr, Buestarr, Agnorstarr, 
Sumpsivaks, Snømyrull, Kildegras (NT), Strandrug, Kjeglevokssopp.

Skjøtsel og hensyn
Det er viktig at ytterligere inngrep som oppdyrking, uttak av løsmasser og anleggelse av veier ned
til stranda mv unngås. Ekstensivt beite med sau og/eller rein er positiv og bør fortsette.

Litteratur
Dahl, O. 1934. Floraen i Finnmark fylke. Nyt Mag. Naturvid. 69: 1-430.
Elven, R. & Johansen, V. 1983. Havstrand i Finnmark. Flora, vegetasjon og botaniske
verneverdier. Miljøverndepartementet. Rapp. T-541: 1-357.
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Lok. nr. 25 BViktig
200310025

Makkenes (Skallelv)

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Sanddyne
Utforming: Store og flate flyvesandområder
Mosaikk: Totalt 3 naturtype(r) registrert: Sand- og grusstrand G04 - Sandstrand med tangvoller
G0401 (20%), Sanddyne G03 - Store og flate flyvesandområder G0302 (70%), Sanddyne G03 - Dynetrau i
tilknytning til flyvesandområde G0303 (10%).
Feltsjekk: 07.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger rett nord for Skallelv tettsted, og omfatter et sandnes 
med sandstrender mot sør og nord. Den avgrenses av bebyggelsen i Skallelva mot sør og på
Sollnes i nord, E75 i nordvest og sjøen i øst.
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Lok. nr. 25  Makkenes (Skallelv) forts.

Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger på djupe marine
strandavsetninger med sand.
Naturtyper og utforminger: Brede sandstrender, særlig nord for neset, men også stranda inn mot 
Skallelv er bred. Selve neset har lav sandfront med noe sandslirekne-forstrand (V4b) og 
strandarve-fordyne (V6c), samt etablerte dynegrashei/svingeldyne (W1) og stabile krekling- og
reinrose-dynehei (W2c, W2d). Små dynetrau av finnmarkssiv-type (W4a) finnes også litt inne på
neset, samt noe erodert dyne med buestarr (W3b). Sterk sauebeiting bidrar til kraftig erosjon i
dynene.
Artsmangfold: Større artsrikdom på små arealer enn i det store, nærliggende dynesystemet i 
Skallbukta. I de etablert dyneheiene var bl.a. marinøkkel (NT), russemjelt (NT), bleiksøte og 
silkenellik vanlige. Kildegras (NT), eskimomure og kildeurt ble funnet i lite sig over driftsvoll i 
nordre del. Ved bekkeutløpet her var det også en liten dam med brakkhesterumpe (NT). 
Buktene er trolig også viktige som rasteområde for vadefugl og overvintringsområde for vannfugl
og sjøfugl.
Trusler: Den harde sauebeitingen bidrar til sterk erosjon av dynegrasheia, og beitetrykket bør
redusreres noe.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
Stor varisjon i dynetyper, med både primærdyne, etablert dyne, dynetrau og erodert dyne, samt
flere rødlistearter knyttet til ulike verdifulle miljøer, gjør at lokaliteten får verdien viktig (B).

Artsliste for lokaliteten
Totalt 18 art(er) påvist: Marinøkkel (NT), Sandvier, Kildeurt, Silkenellik ( NT), Strandarve,
Fjellsmelle, Jåblom, Reinrose, Eskimomure, Russemjelt, Fjelløyentrøst, Brakkhesterumpe (NT),
Kattefot, Bleiksøte, Finnmarkssiv, Buestarr, Kildegras (NT), Sauesvingel.

Skjøtsel og hensyn
Beitetrykket bør reduseres slik at erosjonen av dynegrasheia minker. Unngå ytterligere inngrep.

Litteratur
Elven, R. & Johansen, V. 1983. Havstrand i Finnmark. Flora, vegetasjon og botaniske 
verneverdier. Miljøverndepartementet. Rapp. T-541: 1-357.
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Lok. nr. 25  Makkenes (Skallelv) forts.

304.05.2009



Lok. nr. 26 BViktig
200310026

Komaghalsen
Unntatt offentlighet

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Sørvendt  berg og rasmark
Utforming: Ustabil rasmark med kalkrikt finmateriale
Mosaikk:
Feltsjekk: 07.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger på nordsida av E75 ved Komagnes, helt på grensa
mot Vardø kommune. Den går også over på østsida av E75 på Komagneset. Avgrensningen er satt
på toppen bergknausene, mens det er noe utydelig grense mot fjellhei mot sør.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger på marine strandavsetninger
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Lok. nr. 26  Komaghalsen forts.

med skredmateriale (forvitret skifer og sandstein) over.
Naturtyper og utforminger: Sørvendte bergvegger og bergknauser med tørr, oppsmuldret skifer 
og sandstein under. Noe silkenellikenger (G9b) opp mot bergrota, samt flekkmure-
sauesvingelenger (G8) i rasmarkene.
Artsmangfold: Glissen vegetasjon med ullarve, snauarve, skredrublom, blankbakkestjerne,
tuesildre, lodnerublom, berggull, småbergknapp og vanlig arve på skifergrusen. I
silkenellikengene inngikk også russemjelt (NT), snøsøte, storveronika og bleiksøte, mens
normansnøkleblom (DD), marinøkkel (NT), hårstarr, fjelltjæreblom og småengkall var vanlige i
lågurtengene.
Havørnreir ble funnet i bergveggen i østre del, hvor også dvergfalk varslet.
Trusler: Det blir tatt ut løsmasser (skifer/sandsteinsgrus) sentralt i området i dag, og utvidelse av
dette uttaket er en trussel mot naturverdiene i området.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
Forekomsten av rødlistearter, bl.a. den sterkt østlige arten russemjelt, gjør at lokaliteten får verdien
viktig (B) på tross av inngrepene knyttet til masseuttak her.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 28 art(er) påvist: Havørn, Dvergfalk, Marinøkkel (NT), Ullarve, Glattarve, Silkenellik (NT),
Fjelltjæreblom, Skredrublom, Lodnerublom, Berggull, Jåblom, Tuesildre, Snøsildre, Flekkmure,
Russemjelt, Fjelløyentrøst, Småengkall, Storveronika, Kattefot, Blankbakkestjerne, 
Normansnøkleblom (DD), Snøsøte, Bleiksøte, Aksfrytle, Svartstarr, Hårstarr, Slirestarr, Fjellrapp.

Skjøtsel og hensyn
Masseuttaket bør avsluttes uten at det blir gjort forsøk på landskapstilpasninger, noe som bare vil 
forsterke de negative effektene av uttaket som har blitt gjort ved at terrenget flates ut.

Litteratur
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Lok. nr. 26  Komaghalsen forts.
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Lok. nr. 27 BViktig
200310027

Bærelva

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Rikmyr
Utforming: Ekstremrik myr i høyereliggende områder
Mosaikk:
Feltsjekk: 07.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger vest for Skallelv tettsted, på begge sider av Bærelva,
like nord for det store sanddynesystemet  i Skallbukta (lokalitet 24). Avgrenset av bebyggelsen i 
Skallelv mot øst og Skallelva, mens det mot vest og nord er gradvis overgang mot ganske rik
fjellhei - og her er avgrensningen vanskelig å sette nøyaktig.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger på marine strandavsetninger
med mye sand.
Naturtyper og utforminger: Grunn og forholdsvis tørr rikmyr med ekstremsrike partier i kantene
og langs sig. Vegetasjonstype er vanskelig å bedømme, trolig en utforming av rik fastmattenyr.
Slike tørre, rike og grunne myrer på sand synes å være typisk for regionen, og trolig svært sjeldne 
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Lok. nr. 27  Bærelva forts.

ellers i landet.
Artsmangfold: I de grunne og tørre partiene var det store forekomster av brudespore (NT), 
silkenellik (NT) og grønnkurle, mens de rikestre partiene langs sig og i kantene hadde arter som
gulstarr, skogmarihand, jåblom, fjæresaulauk, fjelltistel, kornstarr og hårstarr.
Trusler: Ingen kjente.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
De store forekomstene av brudespore og silkenellik på myra gjør at lokaliteten får verdien viktig
(B). Også den sjeldne myrtypen er med å bestemme verdisettingen.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 14 art(er) påvist: Harerug, Silkenellik (NT), Kongsspir, Småengkall, Fjelltistel,
Fjæresauløk, Grønnkurle, Skogmarihand, Brudespore (NT), Aksfrytle, Hårstarr, Gulstarr,
Kornstarr, Blankstarr.

Skjøtsel og hensyn
Unngå inngrep.

Litteratur
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Lok. nr. 28 BViktig
200310028

Høyvik nord

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Rikmyr
Utforming: Ekstremrik myr i høyereliggende områder
Mosaikk:
Feltsjekk: 09.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger nord for Høyvik, langs vestsida av vegen inn til 
Kibyaksla. Avgrensningen mot omkringliggende fjellhei går gradvis og er diffus, da det er snakk
om en tørr myrtype og fjellheia også er ganske rik.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og 
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger på marine strandavsetninger
med mye sand.
Naturtyper og utforminger: Svært grunn og tørr rikmyr med ekstremsrike partier i kantene og
langs sig. Vegetasjonstype er vanskelig å bedømme, trolig en utforming av rik fastmattenyr.
Artsmangfold: Ì de grunne og tørre partiene var det stedvis noe silkenellik (NT),
normansnøkleblom (DD), nikkevintergrønn og bleiksøte. I de rike sigene stod hårstarr, jåblom,
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Lok. nr. 28  Høyvik nord forts.

grønnkurle og svarttopp.
Trusler: Ingen kjente.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
En liten lokalitet med en sjelden rikmyrstype som synes å være typisk for de ytre delene av
Varangerhalvøya, svært grunn og med mineralrik sand under. Dette gjør at lokaliteten får verdi
viktig selv om det er snakk om et lite areal. Også forekomsten av to rødlistearter gir grunnlag for 
B-verdi.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 9 art(er) påvist: Silkenellik (NT), Jåblom, Svarttopp, Småengkall, Nikkevintergrønn,
Normansnøkleblom (DD), Bleiksøte, Grønnkurle, Hårstarr.

Skjøtsel og hensyn
Unngå inngrep.

Litteratur
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Lok. nr. 29 CLokalt viktig
200310029

Paddeby

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Rikmyr
Utforming: Ekstremrik myr i høyereliggende områder
Mosaikk:
Feltsjekk: 09.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger i skråningen nordøst for Paddeby, på nordsida av
E75. Avgrensningen er skarp mot vegen i sør, og en veg inn til et massetak i vest og mot en bekk i 
øst, mens det er noe mer gradvis overgang mot skog med rike sig mot nord.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger på forvitringsmateriale i ei
sørvendt, ganske slak helling.
Naturtyper og utforminger: Rik fastmattemyr, med mindre, hellende flater med intermediær
høystarr.
Artsmangfold: Rikmyrspartiene var dominert av arter som hårstarr, skogmarihand, svarttopp,
slirestarr, bjønnbrodd, myrsaulauk, sveltull, trillingsiv, kongsspir og tvebostarr. I kantene var det 
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Lok. nr. 29  Paddeby forts.

silkenellikenger på fastmark.
Trusler: Utvidelelse av massetaket nordvest for lokaliteten vil kunne true området.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
Rikmyr uten de helt spesielle artsregistreringene, men vurderes å ha lokal verdi.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 11 art(er) påvist: Harerug, Silkenellik (NT), Svarttopp, Kongsspir, Myrsauløk, Bjørnebrodd,
Skogmarihand, Trillingsiv, Tvebostarr, Slirestarr, Sveltull.

Skjøtsel og hensyn
Unngå ytterligere inngrep. 

Litteratur
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Lok. nr. 30 BViktig
200310030

Ytre Klubben

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Artsrik veikant
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk: 09.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger langs nordsida av E75 mellom Indre Klubben og
Skitenelva øst for Vestre Jakobselv. Grensene for lokaliteten er satt der gjengroende dyrket mark
går helt ned til vegen i øst og vest.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og 
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger på grunne morenemasser i 
ei ganske bratt, sørvendt li.
Naturtyper og utforminger: Artsrik vegkant i et område med gjengroende kulturmark.
Artsmangfold: Jevn forekomst av silkenellik (NT) hele vegen på strekningen, dels reine
silkenellikenger. Ellers flere funn av marinøkkel (NT) og normansnøkleblom (DD), og innslag av
blankbakkestjerne, lodnerublom, flekkmure, grønnkurle, hårstarr, bjørnebrodd, snauarve, norsk
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Lok. nr. 30  Ytre Klubben forts.

vintergrønn og bleikmyrklegg. Tendens til flekkmure-sauesvingeleng i partier. 
Trusler: Ingen kjente.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
Lokaliteten ligger i et gjengroende kulturlandskap og har flere rødlistede kulturmarksarter som for 
øvrig har få vokstesteder lokalt. Dette gir grunnlag for verdi viktig (B) i henhold til kriteriene i 
håndboka.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 22 art(er) påvist: Marinøkkel (NT), Glattarve, Silkenellik (NT), Lodnerublom, Jåblom,
Fjellmarikåpe, Flekkmure, Nordlig setermjelt, Bleikmyrklegg, Nikkevintergrønn, Norsk 
vintergrønn, Blankbakkestjerne, Fjelltistel, Normansnøkleblom (DD), Bjørnebrodd, Grønnkurle,
Rabbesiv, Bleikfrytle, Aksfrytle, Hårstarr, Slirestarr, Fjellrapp.

Skjøtsel og hensyn
Unngå inngrep langs vegen som f.eks. rasteplasser/p-plasser.

Litteratur
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Lok. nr. 31 CLokalt viktig
200310031

Olgåranda

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Sand- og grusstrand
Utforming: Sandstrand med tangvoller
Mosaikk: Totalt 2 naturtype(r) registrert: Sand- og grusstrand G04 - Sandstrand med tangvoller
G0401 (70%), Sanddyne G03 - Artsfattig fordyne G0301 (30%). 
Feltsjekk: 07.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger mellom E75 og Varangerfjorden nordøst for Skallelv.
Den er avgrenset av sjøen mot sør og av overgangen mot stein- og grusstrender mot øst og vest.
Mot nord er det mer diffus overgang mellom dynehei og fjellhei.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger på marine strandavsetninger
med sand som dominerende kornstørrelse.
Naturtyper og utforminger: Sandstrand (ca 500 m lang og 50 m bred) med svakt utviklede dyner 
innenfor.
Artsmangfold: Ytterst glissen strandarve-sandforstrand. I dynegrasheia ble flekkmure og 
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Lok. nr. 31  Olgåranda forts.

normansnøkleblom (DD) notert. I et av flere bekkeutløp ble hesterumpe funnet.
Trusler: Ingen kjente.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
En forholdsvis liten lokalitet med svakt utviklede sanddyner, men forekomst av en rødlisteart og ei
bred, urørt sandstrand gir grunnlag for lokal verdi (C).

Artsliste for lokaliteten
Totalt 4 art(er) påvist: Flekkmure, Myrhatt, Hesterumpe, Normansnøkleblom ( DD).

Skjøtsel og hensyn
Unngå inngrep.

Litteratur
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Lok. nr. 32 BViktig
200310032

Fossen, Vadelva

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Fossesprøytsone
Utforming: Urterik utforming
Mosaikk: Totalt 2 naturtype(r) registrert: Fossesprøytsone E05 - Urterik utforming E0502 (70%),
Bjørkeskog med høgstauder F04 - Nordlig frodig bjørkeskog F0403 (30%).
Feltsjekk: 07.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger langs Vadelva, rett før utløpet i Jakobselva.
Avgrensningen av lokaliteten følger overgnagen mellom fosseenger/bergknauser og skog, med
unntak av mot sørvest der en høgstaudebjørkeskog inntil fossesprøytsona er innlemmet i
lokaliteten.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og 
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger på grunne morenemasser i 
ei bratt, vestvendt li. Langs Jakobselva er det noe elveavsetninger.
Naturtyper og utforminger: Fossesprøytsone, vesentlig på sørsida av Vadelva, med gras- og
urterike fosseenger. Kildemyr og høgstaudebjørkeskog på sørsida av elva ved utløpet. 
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Lok. nr. 32  Fossen, Vadelva forts.

Artsmangfold: Fosseengene og bergknausene hadde innslag av noe krevende arter som 
flekkmure, gulsildre og svarttopp, men var dominert av mer trivielle arter som gullris, harerug,
storveronika og gras- og starrarter. I bjørkeskogen ble en del høgstauder og bregner notert.
Dette er høyst sannsynlig vokseplass også for russegras (NT), som ble funnet av Sigmund 
Sivertsen langs Vadelva ved Jakobselva på kildemyr i 1967.
Trusler: Ingen kjente.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
Få fossespørytsoner er registrert i regionen, og dette i tillegg til forekomsten av russegras gjør at
lokaliteten får verdien viktig (B). 

Artsliste for lokaliteten
Totalt 7 art(er) påvist: Harerug, Gulsildre, Flekkmure, Svarttopp, Storveronika, Gullris, Russegras 
(NT).

Skjøtsel og hensyn
Unngå inngrep.

Litteratur
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Lok. nr. 33 ASvært viktig
200310033

Kibymyra

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Kystmyr
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk: 1.7.1995 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger nordøst for Vadsø og omfatter et ca 12 km2 stort
myrkompleks mellom Sjåbuselva og Storelva. Avgrensningen av lokaliteten er satt i overgangen
mellom myr og fastmark på topografisk kart.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og 
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Djup torvjord over morenemasser. 
Naturtyper og utforminger: Stort myrområde som Vorren (1977) og Strann & Johnsen (1996)
omtaler som lapplandshøymyr, en type nedbørsmyr typisk for nordområdene, med innslag av 
palslignende dannelser rike vierkrattmyrer i nordre del. I naturtypesammenheng er kanskje
palsmyrpartiene de viktigste, og palsmyr er derfor valgt som naturtype. Informasjonen er for
spinkel til å kunne fastslå om det i tillegg er snakk om rik, krattbevokst myr i nordre del.
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Lok. nr. 33  Kibymyra forts.

Artsmangfold: Vorren (1977) nevner at han har funnet russegras (NT) her i et område med ved en
tidligere anledning, men at den ikke ble registrert under myrreservatplanbefaringen. Vorren nevner
også blokkevier (NT) og finnmarkspors fra myra, men lite om andre myrplanter.
Svært viktig viltområde med store bestander av vannfugl, spesielt vadere - men også ender og
lommer (både storlom og smålom). Sterkt innslag av østlige arter som dvergsnipe, lappspove og
kvartbekkasin. For de to sistnevnte er dette en av de lokalitetene hvor disse artene går lengst ned 
mot sjøen i Norge. Nasjonalt verneverdig som våtmarksområde.
Trusler: Ingen kjente.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
Størrelsen, de store viltverdiene, varisjonen mellom nedbørsmyr, palsmyr og rike partier, samt
funn av russegras, gir til sammen grunnlag for å sette verdi svært viktig (A) på lokaliteten.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 3 art(er) påvist: Blokkevier (NT), Finnmarkspors, Russegras (NT).

Skjøtsel og hensyn
Unngå inngrep.

Litteratur
Vorren, K-D. 1977. Myrinventeringer i Nordland, Troms og Finnmark, sommeren 1976, i
forbindelse med den norske myrreservatplanen. Univ. Tromsø, Inst. for biologi og geolo-gi.
Rapport. 73 s.
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Lok. nr. 34 ASvært viktig
200310034

Varnes, Store Ekkerøy

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Nordvendte kystberg og blokkmark
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk: 06.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger på nordsida av Store Ekkerøy, utenfor naturreservatet.
Avgrensningen er satt omtrentelig på bakgrunn av lavfunn og egen befaring i området.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger på grunne, marine 
strandavsetninger i ei slak nordvendt helling ned mot sjøen.
Naturtyper og utforminger: Nordvendt skråning med små bergknauser, bergvegger og bart fjell.
Lokaliteten passer ikke inn i noen definert naturtype (nærmest er nordvendt kystberg, men det
finnes ikke større bergvegger her), og annen viktig forekomst er derfor valgt.
Artsmangfold: I Artskart ligger tre funn av polarskjerpe (EN) inne fra Varnes, Store Ekkerøy, og
fra nordøst for toppen av Store Ekkerøy (trig.punkt 53 moh), i 1992 og 1993. Dette er en arktisk
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Lok. nr. 34  Varnes, Store Ekkerøy forts.

lavart knyttet til bart fjell, og den ble funnet på bakken i nordvendte små bergvegger. Under
befaringen i august 2008 ble det notert fattig til intermediær fjellhei og småflekker med
naturbeitemark - noe rikere på knauser, hvor det vokste bl.a. skjørlok, lodnerudblom og aksfrytle.
Området beites av sau.
Trusler: Ingen kjente.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
To forekomster av en sterkt truet, arktisk lavart gir grunnlag for å gi lokaliteten verdi svært viktig 
(A).

Artsliste for lokaliteten
Totalt 4 art(er) påvist: Skjørlok, Lodnerublom, Aksfrytle, Polarskjerpe (EN).

Skjøtsel og hensyn
Fortsatt sauebeite er trolig positivt. For øvrig er det viktigst å unngå inngrep.

Litteratur
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Lok. nr. 35 ASvært viktig
200310035

Sjåbuselva

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Annen viktig forekomst
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk: 20.08.2005 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger langs E75 mellom Kiby og Høyvik, ca 6 km øst for
Vadsø sentrum. Avgrensningen er gjort på bakgrunn av to GPS-målinger (meternivå) av
plantefunn (Alm & Often 2008).
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og 
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger på grunne, marine
strandavsetninger i ei sørvendt helling ned mot sjøen. Sjåbuselva har gravd noe i massene og
kommet ned på grovere masser lokalt.
Naturtyper og utforminger/artsmangfold: Alm & Often (2008) omtaler to delforekomster av 
finnstjerneblom (EN) fra nedre del av Sjåelva; 1) på østsida av elva ovenfor brua, PT 10155
75427, på smårørkveinmyr/matte 5 moh (fåtallig), og 2) nedenfor veien og brua på østsida av elva
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Lok. nr. 35  Sjåbuselva forts.

nær utløpet i sjøen, PT 10168 75367, spredte planter i kjerr av myrtevier og ullvier.
Trusler: Ingen kjente.
Fremmede arter:  Ikke registrert. 

Verdivurdering
En av tre kjente funnsteder for den kritisk truete finnstjerneblommen i Norge (og trolig en av to 
intakte lokaliteter). Dette gjør at lokaliteten skal ha verdi svært viktig (A).

Artsliste for lokaliteten
Totalt 4 art(er) påvist: Ullvier, Myrtevier, Finnstjerneblom (CR), Smårørkvein.

Skjøtsel og hensyn
Det er uhyre viktig at lokaliteten ikke utsettes for inngrep som skader vegetasjonen, f.eks.
rasteplasser p-plasser langs E75.

Litteratur
Alm, T. & Often, A. 2008. Finnstjerneblom Stellaria fennica i Pasvik Sør-Varanger - tredje norske 
funn. Blyttia 66: 194-197.

204.05.2009



Lok. nr. 36 BViktig
200310036

Vestre Jakobselv

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Strandeng og strandsump
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk: 04.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger på østsida av utløpet av Jakobselva i Varangerfjorden.
Avgrensningen er skarp mot en molo i vest og sjøen i sør, men det er noe mer diffus overgang mot
tidligere mindre beitet fjellheivegetasjon mot nord og øst.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger på marine strandavsetninger
i ei slak sørvendt helling ned mot sjøen. Helt nede ved sjøen er det flate partier med sand.
Naturtyper og utforminger: Mosaikklokalitet med ei lita sandstrand og små strandenger ned mot
elveutløpet, sanddynefragmenter innenfor og gjengroende naturbeitemark inn mot bebyggelsen i
Vestre Jakobselv.
Artsmangfold: Sandstrand ytterst med smalt strandrugbelte og noe strandarve- og østersurt-
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Lok. nr. 36  Vestre Jakobselv forts.

forstrand. Sanddynefragmenter med dynegrashei med småengkall, bleiksøte, aksfrytle, buestarr og
fjellflokk. Pga det tørre og harde klimaet går gjengroingen seint, og det er fortsatt ganske rike
naturenger med bl.a. nomansnøkleblom (DD) marinøkkel (NT), svartstarr, jåblom, fjellmarikåpe 
og harerug her.
Hekke-og rasteplass for vadefugl, bl.a. ble 1 lappspove, 5 sandlo og 1 rødstilk observert. Også
polarjo og polarmåke ble observert i området. 
Trusler: Ytterligere gjengroing dersom beiting ikke gjeninnføres. I tillegg ligger området utsatt til
for inngrep i tilknytning til eventuell utvidelse av tettstedet. 
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
En variert lokalitet, men med forholdsvis små verdier knyttet til de ulike miljøene, som hver for
seg ikke kvalifiserer til naturtypelokaliteter. Men samlet vurderes området å ha lokal verdi, bl.a. 
pga rødlistefunnene. Som viltområde har lokaliteten større verdi.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 15 art(er) påvist: Marinøkkel (NT), Harerug, Strandarve, Jåblom, Fjellmarikåpe, Flekkmure,
Fjellflokk, Østersurt, Småengkall, Strandkvann, Normansnøkleblom (DD), Bleiksøte, Aksfrytle,
Svartstarr, Buestarr.

Skjøtsel og hensyn
Beiting bør gjeninnføres dersom dette er praktisk mulig. Området bør ikke nedbygges.

Litteratur
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Lok. nr. 37 BViktig
200310037

Store Salttjern vest

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Strandeng og strandsump
Utforming: Hevdet med beite
Mosaikk:
Feltsjekk: 

ួ
06.08.2008 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger mellom E75 og Varangerfjorden inntil bebyggelsen
på Store Salttjern (mellom Vadsø og Ekkerøy). Den er avgrenset av bebyggelsen i øst og 
gjengroende kulturmark i vest, mens sjøen og vegen danner skarpe gresner i hhv sør og nord.
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger på marine strandavsetninger
i et flatt område.
Naturtyper og utforminger: Lita strandeng med et bekkeutløp hevdet med sauebeite. Små
skjellsandbanker.
Artsmangfold: I og langs bekken vokste bl.a. hesterumpe og noe kildegras (NT), nordlandsstarr
og fjærestarr. Strandengene var hardt beitet og artsfattige (stedvis dominert av buestarr), men på 
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Lok. nr. 37  Store Salttjern vest forts.

skjellsanda litt lenger inn var det rike enger med bl.a. marinøkkel (NT), silkenellik (NT),
bleiksøte, normansnøkleblom (DD), fjelløyentrøst og fjellfrøstjerne. Lita strandmyr med jåblom,
finnmarkssiv og buestarr. Normansnøkleblom vokste også ei et gammel vegfar.
Trusler: Mest aktuelt er inngrep knyttet til utvidelse/utbedring av E75. Opphør av beite.
Fremmede arter:  Ikke registrert.

Verdivurdering
En liten, variert lokalitet med begrenset artsmangfold, men med til dels gode bestander av flere 
rødlistearter. Dette gir grunnlag for verdi viktig (B). 

Artsliste for lokaliteten
Totalt 12 art(er) påvist: Marinøkkel (NT), Silkenellik (NT), Fjellfrøstjerne, Jåblom, Fjelløyentrøst,
Normansnøkleblom (DD), Bleiksøte, Finnmarkssiv, Nordlandsstarr, Buestarr, Fjærestarr, 
Kildegras (NT).

Skjøtsel og hensyn
Fortsatt sauebeite er positivt for lokaliteten. Unngå inngrep.

Litteratur
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Lok. nr. 38 ASvært viktig
200310038

Førstefossen

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Annen viktig forekomst
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk: 12.8.1996 (siste)

Beskrivelse
Beliggenhet/avgrensing: Lokaliteten ligger mellom Førstefossen og Andrefossen langs vestsida
av Jakobselva. Avgrensningen er gjort på grunnlag av opplysninger i Aronsson & Ståhl (1996).
Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av ulike sedimentære bergarter, skifrer og 
sandstein, gjennomgående forholdsvis mineralrike.  Lokaliteten ligger på et flatt, “hällparti” med 
fossen på den ene siden og loddrette, øtsvendte berg på den andre.
Naturtyper og utforminger: Lokaliteten omfattes ikke av de beskrevne, prioriterte naturtypene,
og er derfor kartlagt som annen viktig forekomst under hovednaturtype rasmark, berg og kantkratt.
Lokalitet for den kritisk truete arten kveinhavre.
Artsmangfold: Kveinhavren vokste langs elva på en 15 m strekning rett ovenfor laksetrappa i 
førstefossen. Den vokste dels i sprekker på hellepartiet, dels på smale berghyller i det loddrette 
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Lok. nr. 38  Førstefossen forts.

berget et par meter over hellene.
Trusler: Ingen kjente.
Fremmede arter:  Ingen registrerte.

Verdivurdering
Som lokalitet for en kritisk truet art med kun seks lokaliteter i Norden får den verdien svært viktig 
(A).

Artsliste for lokaliteten
Totalt 4 art(er) påvist: Harerug, Blåklokke, Sauesvingel, Kveinhavre (CR).

Skjøtsel og hensyn
Lokaliteten må skjermes for inngrep og bør få en form for biotopvern gjennom bruk av plan- og 
bygningsloven.

Litteratur
Aronsson, M. & Ståhl, P. 1998. Kveinhavre, Trisetum subalpestre, återfunnen på Varanger.
Polarflokken 22 (1): 115-116.
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