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Forsidebilde: Dolomittfelt ved Nussirjavri øst for Kvalsunddalen i Kvalsund kommune. Det var tilknyttet fore-
komster av denne baserike bergarten at de kanskje største naturverdiene ble påvist i dette dalføret. Foto: Geir 
Gaarder   
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Forord  
 

Miljøfaglig Utredning AS har utført en supplerende naturtypekartlegging i Kvalsund kommune, 
Finnmark fylke.  

Utredninga er utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Finnmark. For fylkesmannen har Christoffer 
Andreas Aalerud vært kontaktperson.  

Prosjektansvarlig for Miljøfaglig Utredning har vært Geir Gaarder. Arbeidet har vært utført som 
et delprosjekt av en kartlegging i fire utvalgte kommuner i Finnmark fylke i 2009 – Alta, Kval-
sund, Porsanger og Sør-Varanger kommuner. Dette prosjektet har vært gjennomført i samarbeid 
mellom AsplanViak AS v/Rein Midteng og Rune Solvang og Miljøfaglig Utredning AS v/Geir 
Gaarder. Mens Asplan Viak hadde hovedansvaret for arbeidet i Alta og Sør-Varanger, hadde Mil-
jøfaglig Utredning hovedansvaret for Porsanger og eneansvar for Kvalsund.  

Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning, har vært ansvarlig for digitalisering og kartproduksjon.  

 

  Tingvoll, 03.05/2010 

  

 

 Geir Gaarder   
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1 Innledning 
I Stortingsmelding nr. 58 om bærekraftig utvikling (Miljøverndepartementet 1997) bestemte 
Stortinget at  «alle landets kommuner skal ha gjennomført kartlegging og verdiklassifisering 
av det biologiske mangfoldet på kommunens areal i løpet av år 2003». Direktoratet for natur-
forvaltning (DN) har utarbeidet ei handbok til hjelp for kommunene i kartleggingsarbeidet 
(Direktoratet for naturforvaltning 1999a, senest supplert i 2007).  

Kvalsund er blant de etter hvert svært få norske kommunene som ikke har gjennomført noen 
slik kommunal kartlegging. Fylkesmannen i Finnmark ønsket derfor å få bedret på denne situ-
asjonen, men ressursbegrensninger medførte behov for prioritering av to større, antatt forvalt-
ningsmessig særlig relevante delområder. Disse var lokalisert til Repparfjorddalen fra fjorden 
og opp mot Skaidi, samt Kvalsunddalen og fjellområdene på østsiden av dalføret. Siden det 
knapt fantes eksisterende informasjon av betydning å bygge på innenfor disse områdene, og 
alle resultater måtte baseres på nytt feltarbeid, så førte ressursbegrensningene til behov for 
ytterligere noe innsnevring av undersøkelsesområdet i den praktiske kartleggingen, se figur xx. 

I denne rapporten presenteres resultatene fra kartlegginga, både med oppsummering av resulta-
tene og beskrivelser av hver enkelt lokalitet. Alle lokaliteter er lagt inn i nyeste versjon av da-
tabasen Natur2000 (versjon 4.0) og resultatene derifra skal kunne overføres direkte til Natur-
base.  
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2 Metode 
2.1 Generelt 

Direktoratet for naturforvaltning (2007) sin håndbok i kartlegging av biologisk mangfold har 
vært en sentral rettesnor for hvordan arbeidet har blitt lagt opp. Håndboka sine metoder for hva 
for naturtyper som skulle registreres, verdsettes og presenteres, har vært styrende.  

Håndboka deler norsk natur inn i 7 hovedtyper og har valgt ut 56 naturtyper innenfor disse 
som skal prioriteres i kartlegginga. Den same hovedinndelingen og de samme prioriteringene 
av naturtyper er brukt i dette prosjektet. Også handboka sitt verdsettingssystem er brukt, samt 
at alle lokaliteter er lagt inn i en egen database. Som databaseverktøy er NaturkartDA sin base 
Natur2000 brukt (denne er grunnlagt på programmet FileMakerPro). I tillegg er lokalitetene 
avgrenset på kart lastet ned fra den nettbaserte kartbasen GisLink. Med grunnlag i georefererte 
filer derfra er lokalitetene i neste omgang digitalisert. 

Feltinnsatsen i 2009 ble rettet mot deler av utvalgt område fra Fylkesmannen sin side med an-
tatt størst potensial for verdifulle naturtyper. På basis av topografi, berggrunn og generell 
kunnskap om fordelingen av naturtyper, samt spredte eldre artsfunn fra regionen, så gav dette 
grunn til følgende prioriteringer: 

- Kvalsunddalen var generelt aktuell som følge av noe halvrik til kalkrik (dolomitt) 
berggrunn 

- Vestlige deler av Steinfjellet var aktuell av samme årsak 

- Østlige deler av Steinfjellet og Guoirratrassa ble prioritert ned som følge av antatt mest 
fattig berggrunn 

- Deler av Skinnfjellet var aktuelt som følge av muligheter for kalkrik berggrunn, samt 
arronderingsmessige årsaker (deler ligger mellom Kvalsunddalen og Steinfjellet) 

- I Repparfjorddalen var i første rekke miljøer knyttet til hovedvassdraget (flommarker, 
delta) potensielt interessante 

- Repparfjorddalen har også potensielt rike lauvskoger i lisidene, men disse ble prioritert 
ned som følge av ressursbegrensningene 
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Figur 1. Gjennomførte turruter til fots under feltarbeidet i Kvalsund i 2009. Dette omfatter i praksis en mindre runde 
og en lang runde i og rundt Kvalsunddalen, samt et par kortere turer i nedre deler av Rotsunddalen.   
 

Under feltarbeidet har det blitt samlet inn en del belegg av rødlistearter og andre regionalt 
sjeldne arter. Disse er oversendt Botanisk Museum i Troms (karplanter) og Trondheim (moser) 
og er for en stor del alt kontrollert (for karplanter av Reidar Elven og Torstein Engelskjøn, for 
moser av Kristian Hassel). Navnebruk for artene er basert på vanlig, gjeldende navnsetting og 
systematikk for de ulike artsgruppene.  
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2.2 Verdisetting 
Alle lokaliteter er verdisatt etter Direktoratet for naturforvaltning (2007) sitt system, som deler 
inn lokalitetene i viktige (B) og svært viktige (A) område. I tillegg kjem område som er lo-
kalt viktige (C).  

Det er satt opp 5 kriterium for verdisetting av lokalitetene: 

– Størrelse og hvor godt utformet de er (verdien øker med størrelsen og hvor godt utfor-
met de er) 

– Grad av tekniske inngrep (tekniske inngrep reduserer verdien) 
– Forekomst av rødlistearter (verdien øker med antall og trusselgrad) 
– Preg av kontinuitet (verdien øker med miljøet sin alder) 
– Sjeldne utforminger (nasjonalt og regionalt  

Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium for å verdisette en lokalitet. Ny norsk 
rødliste kom høsten 2006 (Kålås m.fl. 2006). Der er IUCNs kriterium for rødlisting av arter 
(IUCN 2005) brukt i rødlistearbeidet, og dette har bl.a. ført til at en del arter med store fore-
komster, men som der det er dokumentert at de går attende, har vorte ført opp på rødlista. De 
nye rødlistekategoriene med rangering og forkortelser er (med engelsk navn i parentes) : 

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

Ellers vises det til Kålås m.fl. (2006) for nærmere forklaring av inndeling, metoder og utvalg 
av arter for den norske rødlista. Der er det også kortfatta gjort reie for hva for miljø artene le-
ver i og viktige typer trusler. 
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3 Resultat  
3.1 Nye lokaliteter 

I alt 20 naturtypelokaliteter ble kartlagt, fordelt på 15 i Kvalsunddalen og 5 i Rotsunddalen. I 
Kvalsunddalen var det 14 kalkrike fjellområder og ei naturbeitemark, der 3 fjellområder fikk 
verdi lokalt viktig – C og resten fikk verdi viktig – B. I Rotsunddalen var det snakk om et 
brakkvannsdelta, to store elveører, to gråor-heggeskoger og et system av kroksjøer, flomdam-
mer og meandrerende elveparti. Sistnevnte lokalitet – langs nedre deler av Cuovvarjohka ved 
Valle – fikk som eneste lokalitet verdi svært viktig – A, de andre verdi viktig – B. En oversikt 
over lokalitetene er vist i tabell 1, mens faktaark for hver lokalitet, inkludert kart og enkelte 
bilder, er lagt i vedlegget.  

Generelt må verdiene i Kvalsunddalen med nærliggende fjellområder sies å være begrenset, 
selv om det absolutt finnes kvaliteter der. Dolomittforekomstene gir grunnlag for flere lokalite-
ter, dels med innslag av regionalt sjeldne og rødlistede arter. Dolomitt gir likevel sjelden 
grunnlag for tilsvarende kravfull og artsrik vegetasjon som kalkstein (kalsium er mye bedre 
egnet plantenæringsstoff enn magnesium som virker som gift på mange arter). Samtidig ligger 
nok området såpass langt vest og noe isolert (men sammen med flere forekomster mellom 
Kvalsund og sørover mot Saraby) i forhold til de store og rike dolomittfeltene rundt Porsanger, 
slik at en god del arter faller ut av den grunn.  

Verdiene i Repparfjorddalen er noe mer konsentrert og større. Generelt er det ofte store verdier 
knyttet til de nedre delene av store vassdrag, og dette gjelder i noen grad også tilknyttet Rep-
parfjordelva, selv om denne ligger klart bak vassdrag som Alta-elva og Lakselva. Store elver 
skaper vanligvis en rekke spesielle og rike miljøer, med sin eroderende aktivitet og gjenleg-
ging av løsmasser. Eksempler på slike er deltaområder, kroksjøer, elveører, flommarksskoger 
og andre flommarksmiljøer. I en del tilfeller kan også klimaet være relativt gunstig og gi opp-
hav til varmekjær vegetasjon, noe som også i noen grad (relativt sett!) gjelder for Repparfjord-
dalen.  
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Tabell 1. Oversikt over påviste naturtypelokaliteter i Kvalsunddalen og Repparfjorddalen i 
Kvalsund kommune i 2009. 

Nr Delområde Navn Naturtype Verdi 
1 Kvalsunddalen Korsfossen nord Kalkrike områder i fjellet C 
2 Kvalsunddalen Nussirjavri nordvest Kalkrike områder i fjellet C 
3 Kvalsunddalen Nussirjavri sørøst Kalkrike områder i fjellet B 
4 Kvalsunddalen Nussirjavri øst Kalkrike områder i fjellet B 
5 Kvalsunddalen Nussirjavri nordøst Kalkrike områder i fjellet B 
6 Kvalsunddalen Steinfjellet vest Kalkrike områder i fjellet B 
7 Kvalsunddalen Steinfjellet sørvest Kalkrike områder i fjellet B 
8 Kvalsunddalen Stangvatnet nord Kalkrike områder i fjellet B 
9 Kvalsunddalen Vuolit Suololuappal sør Kalkrike områder i fjellet B 
10 Kvalsunddalen Stangvatnet sør Kalkrike områder i fjellet B 
11 Kvalsunddalen Portvatnan nord Kalkrike områder i fjellet B 
12 Kvalsunddalen Skinnfjellet nordøst Kalkrike områder i fjellet B 
13 Kvalsunddalen Middagstinden nordøst Kalkrike områder i fjellet B 
14 Kvalsunddalen Nedre Neverfjordvatnet øst Kalkrike områder i fjellet C 
15 Kvalsunddalen Korselva: Fossvang Naturbeitemark B 
16 Repparfjorddalen Repparfjordbotn Brakkvannsdelta B 
17 Repparfjorddalen Repparfjordelva: Ovenfor 

Solbakken 
Stor elveør B 

18 Repparfjorddalen Repparfjordelva: Indrevoll Gråor-heggeskog B 
19 Repparfjorddalen Repparfjordelva ved Older-

nes 
Stor elveør B 

20 Repparfjorddalen Cuovvarjohka ved Valle Kroksjøer, flomdammer og 
meandrerende elveparti 

A 
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Figur 2. Oversiktskart over registrerte naturtypelokaliteter i Kvalsund kommune sommeren 2009. Øvers-
te utsnitt viser lokalitetene i Repparfjorddalen og nederste utsnitt lokalitetene i Kvalsunddalen. 
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3.2 Rødlistede og andre interessante arter 
Det ble i alt gjort rundt 500 artsregistreringer under feltarbeidet i 2009, samt at det er kjent 
noen ti-talls tidligere registreringer innenfor undersøkt område (untatt virvelldyr – det er gjort 
mange fugleobservasjoner og en del registreringer av fisk innenfor området). Av disse var det 
27 funn av rødlistearter, alle karplanter, mens det ikke ser ut til å ha vært funnet rødlistede 
karplanter (eller for den saks skyld insekter, moser, lav og sopp) innenfor området tidligere. 
Disse fordeler seg på 9 ulike arter, alle med status nær truet (NT), se tabell 2 nedenfor.  

 

 
Figur 3. Kalkrik rabbe nord for Stangvatnet (på sørsiden av Steinfjellet) med en håndfull sterile bladro-
setter av fjellsolblom Arnica angustifolia. Arten må betraktes som ganske sjelden i Finnmark, men er 
ikke nasjonalt rødlistet.   
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Tabell 2. Funn av rødlistede karplantearter innenfor undersøkelsesområdet i Kvalsunddalen og Repparfjorddalen i 
Kvalsund kommune i 2009. UTM-koordinat er dels i sone 34W (der øst-koordinat starter med 6) og dels i sone 
35W (der øst-koordinat startet med 3 eller 4). Issoleie ble funnet utenfor avgrenset lokalitet (det vokste nesten ikke 
noe annet der den stod).  

Norsk navn Latinsk navn Status Loknr Navn Øst Vest 

Issoleie Bechwithia glacialis NT - Skinnfjellet 607488 7815122 

Fjellmarinøkkel Botrychium boreale  NT 17 Repparfjordelva: Ov. Solbakken 403646 7817234 

Marinøkkel Botrychium lunaria  NT 2 Nussirjavri nordvest 611728 7821578 

Marinøkkel Botrychium lunaria  NT 3 Nussirjavri sørøst 388410 7820257 

Marinøkkel Botrychium lunaria  NT 4 Nussirjavri øst 389110 7820052 

Marinøkkel Botrychium lunaria  NT 13 Middagstinden nordøst 604568 7815109 

Marinøkkel Botrychium lunaria  NT 15 Korselva: Fossvang 609725 7821296 

Snøarve Cerastium nigrescens NT 7 Steinfjellet sørvest 606949 7814935 

Kalklok Cystopteris alpina) NT 13 Middagstinden nordøst 604568 7815109 

Flågmure Potentilla hookeriana NT 4 Nussirjavri øst 388651 7820328 

Flågmure Potentilla hookeriana  NT 4 Nussirjavri øst 389110 7820052 

Flågmure Potentilla hookeriana  NT 11 Portvatnan nord 610935 7817586 

Snøsoleie Ranunculus nivalis  NT 3 Nussirjavri sørøst 388645 7820310 

Snøsoleie Ranunculus nivalis  NT 6 Steinfjellet vest 389563 7820279 

Snøsoleie Ranunculus nivalis  NT 7 Steinfjellet sørvest 389885 7820346 

Snøsoleie Ranunculus nivalis  NT 8 Stangvatnet nord 389986 7819766 

Snøsoleie Ranunculus nivalis  NT 9 Vuolit Suololuappal sør 611365 7818358 

Snøsoleie Ranunculus nivalis  NT 10 Stangvatnet sør 389200 7818600 

Snøsoleie Ranunculus nivalis  NT 11 Portvatnan nord 610935 7817600 

Snøsoleie Ranunculus nivalis  NT 12 Skinnfjellet nordøst 606949 7814935 

Grynsildre Saxifraga foliolosa  NT 7 Steinfjellet sørvest 390121 7820404 

Grannsildre Saxifraga tenuis  NT 3 Nussirjavri sørøst 388645 7820310 

Grannsildre Saxifraga tenuis  NT 6 Steinfjellet vest 389563 7820279 

Grannsildre Saxifraga tenuis  NT 7 Steinfjellet sørvest 389885 7820346 

Grannsildre Saxifraga tenuis  NT 8 Stangvatnet nord 389986 7819766 

Grannsildre Saxifraga tenuis  NT 9 Vuolit Suololuappal sør 611365 7818358 

Grannsildre Saxifraga tenuis  NT 10 Stangvatnet sør 389200 7818600 

Grannsildre Saxifraga tenuis  NT 11 Portvatnan nord 610935 7817600 

Grannsildre Saxifraga tenuis  NT 12 Skinnfjellet nordøst 606949 7814935 

 

For kalklok knytter det seg en liten usikkerhet til bestemmelsene, da den ikke alltid er helt en-
kel (fare for veksling med hhv skjørlok). Den mest spesielle av disse artene er snøarve, som 
virker svært sjelden i Finnmark, selv om dagens utbredelseskart nok lyver litt (figur 4). 
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Figur 4. Kjent utbredelse til snøarve Cerastium nigrescens i Finnmark og nordlige deler av Troms, basert på 
Artskart (Artsdatabanken 2010). Den nye forekomsten i Kvalsunddalen er vist med stor, blå prikk. Kartet lyver 
likevel en del når det gjelder hyppighet i denne regionen (sannsynligvis som følge av manglende oppdatering av 
latinsk navn på arten i herbariene, den hette tidligere Cerastium arcticum), og Lid & Lid (2005) skriver at arten i 
Finnmark ikke bare er kjent fra Måsøy, men også Lebesby og Alta.  
 

Det ble også gjort et par andre funn av regionalt sjeldne arter. Det gjelder ikke minst agnor-
starr, som ble påvist på en lokalitet på nordsiden av Korselva i Kvalsunddalen. Ut fra Artskart 
(Artsdatabanken 2010) har arten sine nærmeste kjente lokaliteter rundt Porsangerfjorden i øst 
og Kvænangen i Troms i sør, noe som innebærer en klar forflytning av kjent vestgrense i 
Finnmark.  

 
Figur 5. Kjent utbredelse til agnorstarr Carex microglochin i Finnmark og nordlige deler av Troms, basert på 
Artskart (Artsdatabanken 2010). Den nye forekomsten i Kvalsunddalen er vist med stor, blå prikk.   
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En annen sjelden art for regionen er alperublom, som tidligere i Finnmark bare har noen få 
spredte funn i Alta, Lebesby, Nesseby og Sør-Varanger, se figur 6. Arten vokser på tørre rab-
ber og berghamre, primært nokså kalkrikt. Det var også slik den ble funnet på sørvestsiden av 
Steinfjellet. Et par usikre funn av arten ble også gjort i dette samme fjellområdet, men dessver-
re ikke innsamlet (og siden en generelt bør være forsiktig med å godta rublom-funn uten be-
legg, særlig av sjeldne arter, så er de ikke inkludert i resultatene).  

 
Figur 6. Kjent utbredelse til alperublom Draba fladnizensis i Finnmark og nordlige deler av Troms, basert på 
Artskart (Artsdatabanken 2010). Den nye forekomsten i Kvalsunddalen er vist med stor, blå prikk. I følge Lid & Lid 
(2005) skal arten også være funnet i Sør-Varanger kommune.  
 

Heller ikke fjellsolblom eller strutseving er vanlige arter i Finnmark. Førstnevnte er riktig nok 
funnet i nærområdet til Kvalsunddalen før, men registreringen på sørsiden av Steinfjellet re-
presenterer et forholdsvis interessant funn av en kravfull fjellart. Strutseving ble funnet et par 
steder i Rotsunddalen, og selv om dette er en storvokst, karakteristisk art ser den ikke ut til å 
ha vært registrert der tidligere. Den er knyttet til flommarksskoger i fylket og har en klart sør-
lig, varmekjær utbredelse, med nærmeste funn noen mil sør i Lille Larrisfjord i Alta, samt 
rundt Lakselv i Porsanger.  
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Figur 7. Kjent utbredelse til strutseving Matteuccia struthiopterisi Finnmark og nordlige deler av Troms, basert på 
Artskart (Artsdatabanken 2010). De to nye forekomstene i nedre deler av Repparfjorddalen er vist med store, blå 
prikerk.   
 

Generelt er det nok grunn til å merke seg at flere av de mest interessante plantefunnene er av kalkkre-
vende fjellplanter, ikke minst arter som gjerne kan opptre ganske høyt til fjells, som snøarve og alperu-
blom. En bør derfor være generelt oppmerksom på potensielt kalkrike miljøer i høyereliggende deler av 
fjellområdene her på sørsiden av Repparfjorden. 
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4 Oppsummering og oppfølgende 
arbeid 

4.1 Kunnskapsnivå 
Det er ikke gjort forsøk på noen samlet oversikt over tidligere undersøkelser i Kvalsund kom-
mune, men generelt virker det som om det har vært få undersøkt og er et dårlig kunnskapsnivå 
for kommunen, selv til å være en tynt befolket distriktskommune i Nord-Norge. Det har riktig 
nok vært enkelte spredte undersøkelser, innenfor undersøkelsesområdet bl.a. av J. M. Norman. 
Liv Mølster, Eli Moen og Torbjørn Alm, men dette har preg av stikkprøver og ikke systema-
tiske eller omfattende kartlegginger. Noen flere har vært i andre deler av kommunen, kanskje 
ikke minst langs fjorden sørover forbi Neverfjord og mot Saraby, for eksempel Leif Ryvarden 
i 1968.  

Eget feltarbeid har bedret situasjonen litt, dels ved at tidligere lite undersøkte området på øst-
siden av Kvalsunddalen mot Steinfjellet har blitt undersøkt, og ikke minst fordi dataene er mer 
eksakt stedfestet og miljøene beskrevet i lokalitetesomtalene. Fortsatt gjenstår opplagt svært 
mye å undersøke.  

I figur 8 er ønsket undersøkelsesområdet fra Fylkesmannen sin side vist, samt hvilket areal 
som reelt sett ble kartlagt. Innenfor det kartlagte området i Repparfjorden anses omfang og 
detaljeringsgrad på kartleggingene å tilfredsstille nivået ”ufullstendig undersøkt”. Dette inne-
bærer en antagelse om at de fleste, men langt fra alle, naturtypeforekomster av verdi svært 
viktig – A og viktig – B er fanget opp. For lokaliteter bare med verdi lokalt viktig – C, må en 
regne med at de fleste ikke er med. Innenfor delområdet i Kvalsunddalen, så anses derimot 
nivået bare å være ”lite undersøkt”. Dette betyr at en tviler på om de fleste lokaliteter av verdi 
svært viktig – A og viktig – B er fanget opp. Årsaken er at området er stort, noe uoversiktlig 
og flere interessante artsfunn utenfor de kjente forekomstene av dolomitt i området indikerer at 
det også kan finnes spredte, vanskelig oppdagbare lokaliteter i dette distriktet.  

4.2 Oppfølgende undersøkelser 
Innenfor de utvalgte områdene til Fylkesmannen er det særlig den skogkledte lisida på nordsi-
den av Repparfjorddalen som anbefales undersøkt bedre. Det foreligger allerede konkrete re-
gistreringer som sterkt peker i retning av verdifulle miljøer her, jf funn av kravfulle arter som 
skavgras og linmjølke gjort av Liv Mølster i 1977 ”bak ungdomsheimen”. Dette er samtidig ei 
relativt frodig li med en del høgstaudeskog, en naturtype som bør være generelt prioritert i 
denne typen skogfattige landskap langt mot nord. Også ved samløpet mellom Skaidielva og 
Repparfjordselva nedenfor Skaidi burde det vært undersøkt, da det sannsynligvis er noe flom-
marksmiljøer av verdi der. En studie av elvebreddsfaunaen av insekter langs hele Repparfjord-
selva ville for øvrig vært på sin plass. Det er ikke sikkert dette medfører nye lokaliteter, men 
det kan bedre kunnskapsnivået og kanskje også øke verdien for noen av de som allerede er 
kartlagt.   

Innenfor undersøkelsesområdet tilknyttet Kvalfjorddalen antas det særlig å være på nordre 
deler av Skinnfjellet, i lisidene ned mot Kvalsunddalen, samt i noen partier langs Korselva (litt 
nedenfor Vuolit Suololuoppal), der er potensial for å finne flere verdifulle lokaliteter, i begge 
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tilfeller i form av kalkrik fjellvegetasjon. Østre deler av Steinfjellet og sørover mot Guoir-
ratrassa virker generelt lite lovende, men en kan ikke utelukke at det lokalt også der finnes 
verdifulle miljøer. Hvis det først dukker opp litt kalkrike flekker her, kan de faktisk være svært 
så interessante, noe funn av flere sjeldne fjellplanter for Finnmark på Steinfjellet og Skinnfjel-
let viser, som alperublom, fjellsolblom, snøarve og issoleie.  

For øvrig viser både artsfunn og geologiske kart at det opplagt er en del verdifulle miljøer 
nærmere Kvalsund og vest for Kvalsunddalen, ned mot Neverfjord og dels Saraby. Flere do-
lomittforekomster og dels nokså rik berggrunn for øvrig indikerer dette, samt at det i begge 
områder er gjort artsfunn som ytterligere støtter det. En bør der forvente en del nye lokaliteter 
av verdi viktig – B, og det virker også sannsynlig at enkelte av dem vil havne på verdi svært 
viktig – A. Under eget feltarbeid i 2009 ble strekningen langs riksvegen ut mot Hammerfest 
overfladisk vurdert både mellom Repparfjordbotn og Kvalsund og videre mot kommunegrensa 
til Hammerfest. Generelt virket landskapet svært lite lovende på hele strekningen. En lokalitet 
med litt rikere sig ble oppdaget litt før kommunegrensa, men tilfredsstilte knapt kriteriene for 
en C-lokalitet. Ellers ble det ikke observert lovende forekomster, selv om en selvsagt må regne 
med at mye blir oversett på denne måten.  

 

 

Figur 8. Dekningskart for undersøkelsene i Kvalsund kommune i 2009. Arealene utenfor fak-
tisk utredningsområde må i praksis betraktes som ikke undersøkt.  
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Figur 9. Berglendt terreng med mellomalpint preg på vestsiden av Skinnfjellet (lokalitet 12). Berggrunnskartet viser 
forholdsvis ordinær gabbro i området og på avstand virket området svært så fattig og trivielt. Stort sett var det også 
det, men lokalt ble det funnet flere sjeldne og kravfulle arter her. Innenfor denne lokaliteten gjaldt det særlig snøar-
ve (NT), mens det litt lenger øst, utenfor avgrenset lokalitet ble funnet bl.a. issoleie (NT). Begge arter har få kjente 
forekomster i Finnmark. Foto: Geir Gaarder 



Lok. nr. 1 CLokalt viktig
201710001

Korsfossen nord

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Kalkrike områder i fjellet
Utforming: Rabbe
Mosaikk:
Feltsjekk: 24.07.2009 (siste) 

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er basert på eget (Geir Gaarder) feltarbeid 24.07.2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Kvalsunddalen sør for Kvalsund, litt oppe 
langs og på nordsiden av sidevassdraget Korselva som kommer fra Steinfjellet i øst. Det er snakk
om et nokså slakt bølgende lavalpint fjelllandskap med mye leirskifer og lokale innslag av
dolomitt i berggrunnen. Lokaliteten er nokså usikkert avgrenset. Dels som følge av noe dårlig
kartgrunnlag og dels som følge av gradvise og mosaikkpreget overgang til fattigere vegetasjon.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er mye rabbesamfunn, en del lesidemiljøer
og sparsomt med fuktsig i området. Bare deler er av rik karakter (reinroserabber og rike fuktsig),
grovt anslått til 30%, men resten er intermediært til fattig. 
Artsmangfold: Ingen utpreget sjeldne og kravfulle arter forekommer, men en del typiske arter for
kalkrike fjellmiljøer. Kanskje mest sjeldne art var rabbestarr, som ble funnet sparsomt. I tillegg
kan nevnes hårstarr, gulstarr, bergstarr, jåblom, bjørnnbrodd, reinrose, fjellbakkestjerne,
fjellsnelle, svartstarr og trillingsiv.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området blir, som resten av fjellene her, en del beitet av rein.
Ellers ingen større inngrep. 

Verdivurdering
Lokaliteten kan verken betegnes som spesielt stor eller velutviklet, men det forekommer tross alt
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Lok. nr. 1  Korsfossen nord forts.

en del typiske noe krevende fjellplanter. Verdien settes derfor til lokalt viktig - C.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Ekstensivt beitetrykk av rein som ikke medfører særlig slitasje og hard nedbeiting, samt fravær av 
fysiske inngrep er trolig viktigste hensyn. 

Artsliste for lokaliteten
Totalt 18 art(er) påvist: fjellsnelle, fjellsmelle, fjellfrøstjerne, jåblom, reinrose, svarttopp,
fjellbakkestjerne, fjelltistel, bjørnebrodd, grønnkurle, tvillingsiv, trillingsiv, svartstarr, hårstarr,
gulstarr, rabbestarr, fjellstarr, bergstarr. 

24.04.2010



Lok. nr. 2 CLokalt viktig
201710002

Nussirjavri nordvest

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Kalkrike områder i fjellet
Utforming:
Mosaikk: Totalt 2 naturtype(r) registrert: Kalkrike områder i fjellet C01 - Rabbe C0101 (30%),
Kalkrike områder i fjellet C01 - Leside C0102 (10%).
Feltsjekk: 24.07.2009 (siste) 

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er basert på eget (Geir Gaarder) feltarbeid 24.07.2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Kvalsunddalen sør for Kvalsund, nordvest for
Nussirjavri langs sidevassdraget Korselva som kommer fra Steinfjellet i øst. Det er snakk om et
nokså slakt bølgende lavalpint fjelllandskap med mye leirskifer og lokale innslag av dolomitt i
berggrunnen, med noen små bergskrenter. Lokaliteten er nokså usikkert avgrenset. Dels som følge
av noe dårlig kartgrunnlag og dels som følge av gradvise og mosaikkpreget overgang til fattigere
vegetasjon.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  Det er mye rabbesamfunn, en del lesidemiljøer
og litt grunnlende fuktsig i området. Bare deler er av rik karakter (reinroserabber og rike fuktsig),
grovt anslått til 40%, men resten er intermediært til fattig.
Artsmangfold: Mest interessante funn var agnorstarr, som ble påvist med to godt adskilte, mindre 
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forekomster. Arten ser tidligere ikke ut til å ha vært påvist i kommunen, og dette utgjør
tilsynelatende en noe isolert nordvestlig utpostlokalitet for arten i Finnmark. For øvrig kan nevnes
arter som marinøkkel (NT) og linmjølke, samt typiske arter for rikere fjellområder som reinrose,
bergstarr, fjellbakkestjerne, rynkevier og trillingsiv.
Bruk, tilstand og påvirkning:  Området blir, som resten av fjellene her, en del beitet av rein.
Ellers ingen større inngrep.

Verdivurdering
Lokaliteten er ikke spesielt stor eller velutviklet, men inneholder minst en regionalt sjelden og
kravfull art, samt ytterligere en rødlisteart. Under tvil settes likevel verdien bare til lokalt viktig -
C, men det kan ikke utelukkes at supplerende undersøkelser gir grunnlag for høyere verdi. 

Litteratur

Skjøtsel og hensyn 
Ekstensivt beitetrykk av rein som ikke medfører særlig slitasje og hard nedbeiting, samt fravær av
fysiske inngrep er trolig viktigste hensyn.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 18 art(er) påvist: fjellsnelle, marinøkkel (NT), myrtevier, rynkevier, fjellsmelle,
fjellfrøstjerne, reinrose, svarttopp, linmjølke, fjellbakkestjerne, bjørnebrodd, tvillingsiv, trillingsiv,
hårstarr, gulstarr, agnorstarr, fjellstarr, bergstarr.
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Lok. nr. 3 BViktig
201710003

Nussirjavri sørøst

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Kalkrike områder i fjellet
Utforming:
Mosaikk: Totalt 2 naturtype(r) registrert: Kalkrike områder i fjellet C01 - Bergknaus og rasmark
C0104 (40%), Kalkrike områder i fjellet C01 - Rabbe C0101 (30%).
Feltsjekk: 24.07.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er basert på eget (Geir Gaarder) feltarbeid 24.07.2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Kvalsunddalen sør for Kvalsund, rett på
sørøstsiden av Nussirjavri langs sidevassdraget Korselva som kommer fra Steinfjellet i øst. Her
ligger en nokså kompakt dolomittforekomst i dagen tilknyttet en svakt utviklet liten dal.
Lokaliteten er litt grovt avgrenset som følge av noe dårlig kartgrunnlag.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er mye bergknauser her, men også noe
rabbesamfunn, samt innslag av fuktsig og lesider og så vidt litt snøleiepregede samfunn i østre
deler. Ikke alt er av rik karakter (her anslått til 70%), men resten kan være ganske fattig.
Artsmangfold: Ingen store sjeldenheter ble påvist, men en god del kalkkrevende og kravfulle
arter opptrer, inkludert tuearve, fjellkvitkurle, marinøkkel (NT), kalkfiol, snøbakkestjerne og
grønnburkne. I tillegg diverse typiske arter for kalkrike fjellområder.
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Lok. nr. 3  Nussirjavri sørøst forts.

Bruk, tilstand og påvirkning: Området blir, som resten av fjellene her, en del beitet av rein.
Ellers ingen større inngrep.

Verdivurdering
Lokaliteten er såpass godt utviklet og artsrik, samtidig som dolomittmiljøer er generelt sjeldne, at
verdien virker å være en ganske klar viktig - B.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Ekstensivt beitetrykk av rein som ikke medfører særlig slitasje og hard nedbeiting, samt fravær av
fysiske inngrep er trolig viktigste hensyn.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 40 art(er) påvist: dvergjamne, fjellsnelle, marinøkkel (NT), grønnburkne, taggbregne,
myrtevier, rynkevier, tuearve, fjellsmelle, snøsoleie (NT), dvergsoleie, fjellfrøstjerne,
fjellskrinneblom, lodnerublom, jåblom, gulsildre, knoppsildre, tuesildre, snøsildre, rødsildre, 
grannsildre (NT), reinrose, flekkmure, kalkfiol, bergveronika, norsk vintergrønn, fjellkattefot,
fjellbakkestjerne, snøbakkestjerne, fjelltistel, snøsøte, bleiksøte, grønnkurle, fjellhvitkurle,
svartstarr, hårstarr, gulstarr, bergstarr, fjellrapp, svartaks.

24.04.2010



Lok. nr. 4 BViktig
201710004

Nussirjavri øst

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Kalkrike områder i fjellet
Utforming: Bergknaus og rasmark
Mosaikk:
Feltsjekk: 24.07.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er basert på eget (Geir Gaarder) feltarbeid 24.07.2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Kvalsunddalen sør for Kvalsund, like øst for
Nussirjavri og ved vestlige foten av Steinfjellet. I følge geologisk kart er det en del metabasalt her,
men det spørs om det ikke også er litt mer kalkrike innslag. Generelt er det snakk om ei ganske
bratt, overveiende sørvendt li med berghamre øverst og noe rasmark i nedkant. Det er nokså
tydelige grenser mot fattigere vegetasjon både i overkant og nedkant, samt opphør av berghamre
og rasmark i øst og vest.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Bergknausene og rasmarka under er bare av
middels rik karakter og kanskje bare 50% av arealet kan regnes som rikt. Det er også innslag av
litt småvokst bjørkeskog innenfor lokaliteten.
Artsmangfold: Mest interessante art er nok flågmure (NT), som det forekommer noe av hist og
her i berghamrene. I tillegg bl.a. bergveronika, tuearve, fjellodnebregne, bergrublom, marinøkkel
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Lok. nr. 4  Nussirjavri øst forts.

(NT), knoppsildre, bitter bergknapp, dvergsnelle og fjellkvitkurle. for øvrig flere arter
klokkemoser og litt labbmose. Både jaktfalk og havørn ble sett i flukt i området, og en skal ikke 
utelukke at enkelte rovfuglarter hekker i bergveggene her.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området blir, som resten av fjellene her, en del beitet av rein.
Ellers ingen større inngrep.

Verdivurdering
Lokaliteten er såpass artsrik og brukbart utviklet at den får verdi viktig - B.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn 
Ekstensivt beitetrykk av rein som ikke medfører særlig slitasje og hard nedbeiting, samt fravær av
fysiske inngrep er trolig viktigste hensyn.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 35 art(er) påvist: dvergsnelle, marinøkkel (NT), grønnburkne, fjell-lodnebregne, taggbregne,
fjelltjæreblom, tuearve, fjellsmelle, fjellfrøstjerne, bergskrinneblom, skredrublom, bergrublom, 
bitterbergknapp, jåblom, gulsildre, knoppsildre, snøsildre, rødsildre, reinrose, flekkmure, flågmure
(NT), svarttopp, bergveronika, fjellkattefot, fjellbakkestjerne, snøsøte, grønnkurle, fjellhvitkurle,
svartstarr, hårstarr, fjellstarr, bergstarr, jervrapp, raudklokkemose, labbmose.

24.04.2010



Lok. nr. 5 BViktig
201710005

Nussirjavri nordøst

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Kalkrike områder i fjellet
Utforming:
Mosaikk: Totalt 3 naturtype(r) registrert: Kalkrike områder i fjellet C01 - Rabbe C0101 (40%),
Kalkrike områder i fjellet C01 - Leside C0102 (30%), Kalkrike områder i fjellet C01 - Snøleie C0103
(10%).
Feltsjekk: 24.07.2009 (siste) 

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er basert på eget (Geir Gaarder) feltarbeid 24.07.2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Kvalsunddalen sør for Kvalsund, like øst for
Nussirjavri og ved vestlige foten av Steinfjellet. I følge geologisk kart er det en del metabasalt her,
men det er her tydelig stedvis også noe kalk eller dolomitt. Lokaliteten ligger i et svakt utviklet
søkk i ei halvbratt, vestvendt li. Den grenser ganske tydelig til fattige miljøer på flere kanter, men
går nesten over i annen rik lokalitet mot sørøst.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Rike rabbesamfunn og dels lesidesamfunn, samt
litt rike fuktsig preger lokaliteten. Det er også innslag av litt fattigere vegetasjon.
Artsmangfold: Flere kravfulle arter opptrer her og kanskje mest interessante art er reinstarr, som
er sjelden så langt nordvest i Finnmark. I tillegg bl.a. sparsomt med fjellkurle, samt polarvier,
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Lok. nr. 5  Nussirjavri nordøst forts.

snauarve, lodnerublom, fjellkvitkurle, linmjølke, norsk vintergrønn, reinrose og snøsøte.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området blir, som resten av fjellene her, en del beitet av rein.
Ellers ingen større inngrep.

Verdivurdering
Lokaliteten får verdi viktig - B, siden det er en brukbart utviklet rik fjellflora her, med forekomst
av flere kravfulle og mindre vanlige arter. 

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Ekstensivt beitetrykk av rein som ikke medfører særlig slitasje og hard nedbeiting, samt fravær av
fysiske inngrep er trolig viktigste hensyn.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 36 art(er) påvist: dvergjamne, fjellsnelle, taggbregne, myrtevier, polarvier, rynkevier,
glattarve, fjellsmelle, fjellfrøstjerne, lodnerublom, jåblom, gulsildre, knoppsildre, snøsildre,
rødsildre, reinrose, flekkmure, svarttopp, bergveronika, linmjølke, norsk vintergrønn,
fjellbakkestjerne, fjelltistel, snøsøte, bjørnebrodd, fjellkurle, grønnkurle, fjellhvitkurle, tvillingsiv,
trillingsiv, reinstarr, svartstarr, hårstarr, fjellstarr, bergstarr, rødmesigmose.
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Lok. nr. 6 BViktig
201710006

Steinfjellet vest

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Kalkrike områder i fjellet
Utforming: Rabbe
Mosaikk: Totalt 2 naturtype(r) registrert: Kalkrike områder i fjellet C01 - Rabbe C0101 (30%),
Kalkrike områder i fjellet C01 - Snøleie C0103 (15%).
Feltsjekk: 24.07.2009 (siste) 

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er basert på eget (Geir Gaarder) feltarbeid 24.07.2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på vestre del av Steinfjellet, på sørvestsida av
Repparfjorden. I følge geologisk kart er det en del metabasalt her, som trolig lokalt gir opphav til
litt krevende vegetasjon. Lokaliteten omfatter både eksponerte rygger og et mer skjermet
nordvendt søkk, samt har en del innslag av små bergvegger. Det er gjennomgående noe utydelige
grenser mot fattigere mark på alle kanter, og denne grensa kan være usikker flere steder
(mangelfullt undersøkt mot sør og nordvest).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er litt halvrike rabbesamfunn med svakt
utviklet reinrosehei innenfor området. Et parti med tydelig snøleiesamfunn i nordøstre del av
lokaliteten, også det med halvrikt preg.
Artsmangfold: På rabbene forekommer spredt med typiske, om enn ikke spesielt kravfulle arter
som reinrose, bergstarr, fjellkattefot, flekkmure og svartstarr. I fuktsig og snøleiepreget mark har
en tilsvarende, men relativtt sett litt rikere flora med arter som gulsildre, rødsildre, knoppsildre,
dvergsoleie, snøsoleie (NT), dvergsnelle, grannsildre (NT) og polarvier.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området blir, som resten av fjellene her, en del beitet av rein.
Ellers ingen større inngrep. 
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Lok. nr. 6  Steinfjellet vest forts.

Verdivurdering
Lokaliteten er ikke spesielt stor, ikke særlig godt utviklet og uten svært sjeldne eller spesielt 
kravfulle arter. Verdien settes derfor til lokalt viktig - C.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn 
Ekstensivt beitetrykk av rein som ikke medfører særlig slitasje og hard nedbeiting, samt fravær av
fysiske inngrep er trolig viktigste hensyn.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 19 art(er) påvist: dvergsnelle, polarvier, rynkevier, fjellsmelle, snøsoleie (NT), dvergsoleie,
fjellfrøstjerne, fjellskrinneblom, gulsildre, knoppsildre, snøsildre, rødsildre, grannsildre (NT),
reinrose, flekkmure, fjellkattefot, svartstarr, bergstarr, svartaks.
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Lok. nr. 7 BViktig
201710007

Steinfjellet sørvest

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Kalkrike områder i fjellet
Utforming: Bergknaus og rasmark
Mosaikk: Totalt 3 naturtype(r) registrert: Kalkrike områder i fjellet C01 - Bergknaus og rasmark
C0104 (20%), Kalkrike områder i fjellet C01 - Rabbe C0101 (15%), Kalkrike områder i fjellet C01 -
Snøleie C0103 (15%).
Feltsjekk: 24.07.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er basert på eget (Geir Gaarder) feltarbeid 24.07.2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på vestre del av Steinfjellet, på sørvestsida av
Repparfjorden. I følge geologisk kart er det en del metabasalt her, som trolig lokalt gir opphav til
litt krevende vegetasjon. Lokaliteten ligger helt opp mot det småkuperte topp-partiet til 
Steinfjellet, og inneholder både knauser, søkk, fuktsig og bergskrenter. Det er gjennomgående
relativt utydelige grenser mot fattigere mark på alle kanter, og denne grensa kan være usikker flere
steder (mangelfullt undersøkt mot sør og nordøst).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten har noe rabbesamfunn, men også en
del snøleier/fuktsig, samt en del berghamre.
Artsmangfold: Bergskrentene har bl.a. lokale forekomster av arter som jervrapp, bergrublom,
alperublom, bergveronika, snøbakkestjerne og svartstarr. I fuktsig ble det ett sted funnet
kildeskjørbuksurt, samt ellers arter som grynsildre (NT), snøsoleie (NT), knoppsildre, grannsildre
(NT), fjellsnelle og tuearve. Alperublom er regionalt meget sjelden, med bare få funn før i
Finnmark. I tillegg flere typiske følgearter for reinrose på rabber mv.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området blir, som resten av fjellene her, en del beitet av rein.
Ellers ingen store inngrep, men det er spor etter tidligere malmleiting både innenfor lokaliteten og
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Lok. nr. 7  Steinfjellet sørvest forts.

på utsiden i vestlig retning (grønnfarget stein peker vel helst i retning av noe kobber i grunnen
her).

Verdivurdering
Verdien settes til viktig - B, siden det er funnet enkelte sjeldne og kravfulle arter her, selv om 
miljøet virker ikke særlig godt utviklet.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Ekstensivt beitetrykk av rein som ikke medfører særlig slitasje og hard nedbeiting, samt fravær av 
fysiske inngrep er trolig viktigste hensyn. 

Artsliste for lokaliteten
Totalt 26 art(er) påvist: fjellsnelle, rynkevier, tuearve, fjellsmelle, snøsoleie (NT), fjellfrøstjerne,
kildeskjørbuksurt, alperublom, bergrublom, gulsildre, knoppsildre, grynsildre (NT), snøsildre,
rødsildre, grannsildre (NT), reinrose, flekkmure, bergveronika, fjellkattefot, snøbakkestjerne,
bjørnebrodd, svartstarr, fjellstarr, bergstarr, jervrapp, svartaks.

24.04.2010



Lok. nr. 8 BViktig
201710008

Stangvatnet nord

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Kalkrike områder i fjellet
Utforming: Rabbe
Mosaikk: Totalt 3 naturtype(r) registrert: Kalkrike områder i fjellet C01 - Bergknaus og rasmark
C0104 (20%), Kalkrike områder i fjellet C01 - Rabbe C0101 (30%), Kalkrike områder i fjellet C01 -
Snøleie C0103 (20%).
Feltsjekk: 24.07.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er basert på eget (Geir Gaarder) feltarbeid 24.07.2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på sørvestsiden av Steinfjellet, sørvest for
Repparfjorden. I følge geologisk kart er det primært sandstein her, men det spørs om det ikke
kommer inn noe klart mer kalkrike bergarter også, da dette tydelig gjenspeiles i floraen.
Lokaliteten omfatter en lav øst-vest-gående rygg med innslag av en del bergknauser. Den grenser
stort sett ganske tydelig mot klart fattigere vegetasjon på alle kanter.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er for en stor del rabbe- og
bergknaussamfunn på ryggen, samt innslag av litt snøleiesamfunn på nordsiden (lesiden). Det er
brukbart utviklede reinroserabber, samt svakere utviklede snøleiesamfunn.
Artsmangfold: Av særlig interesse var funn av fjellsolblom, som er sjelden så langt nordvest.
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Lok. nr. 8  Stangvatnet nord forts.

Arten ble bare funnet med en håndfull sterile bladrosetter. I tillegg forekommer rublom-arter her, i
det minste bergrublom, samt en del andre typiske arter for reinroserabber og rike bergskrenter,
som grønnburkne, tuesildre, bergstarr, flekkmure, bergveronika og fjellbakkestjerne. I
snøleiepregede partier opptrer bl.a. snøsoleie (NT), dvergsoleie, grannsildre (NT), tvillingsiv og
tuearve.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området blir, som resten av fjellene her, en del beitet av rein. 
Ellers ingen større inngrep.

Verdivurdering
Lokaliteten får under litt tvil bare verdien lokalt viktig - C, siden den er liten og ikke spesielt
artsrik. Et par mindre vanlige og kravfulle arter opptrer likevel her.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Ekstensivt beitetrykk av rein som ikke medfører særlig slitasje og hard nedbeiting, samt fravær av
fysiske inngrep er trolig viktigste hensyn.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 25 art(er) påvist: dvergjamne, grønnburkne, tuearve, fjellsmelle, snøsoleie (NT),
dvergsoleie, fjellfrøstjerne, høyfjellskarse, bergrublom, knoppsildre, tuesildre, snøsildre, rødsildre,
grannsildre (NT), reinrose, flekkmure, bergveronika, fjellsolblom, fjellbakkestjerne, tvillingsiv,
svartstarr, fjellstarr, bergstarr, fjellrapp, svartaks.
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Lok. nr. 9 BViktig
201710009

Vuolit Suololuappal sør

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Kalkrike områder i fjellet
Utforming: Leside
Mosaikk: Totalt 4 naturtype(r) registrert: Kalkrike områder i fjellet C01 - Bergknaus og rasmark
C0104 (10%), Kalkrike områder i fjellet C01 - Leside C0102 (25%), Kalkrike områder i fjellet C01 - Rabbe
C0101 (10%), Kalkrike områder i fjellet C01 - Snøleie C0103 (5%).
Feltsjekk: 25.07.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er basert på eget (Geir Gaarder) feltarbeid 25.07.2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger dalen som går opp langs Korselva, over mot
Saltvantet og ned igjen i Repparfjorden i øst nær Markopp. Et smalt og usammenhengende bånd
med dolomitt dukker opp her (bredest i nord), mens det for øvrig er fattig sandstein og litt rikere
gabbro. Lokaliteten ligger i et lite dalføre som drenerer nordøstre deler av Skinnfjellet, og grenser
skarpt mot fattigere mark rett på vestsiden av dolomittfeltet (som kommer i dagen rett på vestsiden
av bekken), litt mer diffust i den vestvendte lia, samt litt diffust mot fattigere vegetasjon i nord og
sør.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I den vestvendte lia blir det mye halvrik
lesidevegetasjon, mens det på dolomittknausene er rikere, men mosaikkpreget mellom rabber,
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Lok. nr. 9  Vuolit Suololuappal sør forts.

bergknauser og snøeleitendenser. 
Artsmangfold: Floraen er ganske rike på dolomitten, men det finnes også litt kravfulle arter i
lesida på østsiden. Registrerte arter omfatter bl.a. fjellkvitkurle, reinrose, taggbregne, snøsøte, 
bergveronika, snøbakkestjerne, myrtevier, tuesildre, bergrublom, grannsildre (NT), snøsoleie (NT)
og dvergsoleie, samt moser som rødhøstmose, rødklokkemose og rødmesigmose.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området blir, som resten av fjellene her, en del beitet av rein.
Ellers ingen større inngrep.

Verdivurdering
Lokaliteten får under litt tvil verdi viktig - B, men det er tross alt snakk om tydelig krevende
vegetasjon på dolomittfjell her, selv om arealene er ganske små.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Ekstensivt beitetrykk av rein som ikke medfører særlig slitasje og hard nedbeiting, samt fravær av
fysiske inngrep er trolig viktigste hensyn.

Artsliste for lokaliteten 
Totalt 40 art(er) påvist: dvergjamne, fjellsnelle, grønnburkne, taggbregne, myrtevier, rynkevier,
fjellsmelle, snøsoleie (NT), dvergsoleie, fjellfrøstjerne, fjellskrinneblom, bergrublom, jåblom,
gulsildre, knoppsildre, tuesildre, snøsildre, rødsildre, grannsildre (NT), reinrose, flekkmure, 
bergveronika, fjellbakkestjerne, snøbakkestjerne, snøsøte, bjørnebrodd, grønnkurle, fjellhvitkurle,
tvillingsiv, trillingsiv, svartstarr, hårstarr, fjellstarr, bergstarr, fjellrapp, svartaks, rødmesigmose,
raudklokkemose, nervesvanemose, raudhaustmose.
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Lok. nr. 10 BViktig
201710010

Stangvatnet sør

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Kalkrike områder i fjellet
Utforming: Leside
Mosaikk: Totalt 4 naturtype(r) registrert: Kalkrike områder i fjellet C01 - Leside C0102 (25%),
Kalkrike områder i fjellet C01 - Rabbe C0101 (5%), Kalkrike områder i fjellet C01 - Bergknaus og rasmark
C0104 (10%), Kalkrike områder i fjellet C01 - Snøleie C0103 (10%).
Feltsjekk: 25.07.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er basert på eget (Geir Gaarder) feltarbeid 25.07.2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger dalen som går opp langs Korselva, over mot
Saltvantet og ned igjen i Repparfjorden i øst nær Markopp. Den ligger i den nordøstvendte, bratte
lia ned mot Stangvatnet og grenser nokså klart mot fattigere vegetasjon på alle kanter. Det er også
litt halvrike rabber på toppe og mot sørvest, men dette er under litt tvil ikke inkludert.
Berggrunnen virker middels rik (skal være mest sandstein her, men kanskje lokalt også noe bedre
bergarter).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det blir mye svakt utviklede vegetasjonstyper
her, med tendenser til både snøeleier, lesider, rabber og bergknaussamfunn. For det meste er det
snakk om fattige til intermediære utforminger.
Artsmangfold: Floraen er middels rik og ingen spesielt sjeldne eller kravfulle arter er funnet, men
et knippe med noe krevende arter som reinrose, bergstarr, grannsildre (NT), fjellstarr, snøsildre,
snøbakkestjerne, grønnburkne, jervrapp, snøsoleie (NT), tuesildre, snøsøte og fjellkvitkurle.
Bruk, tilstand og påvirkning:  Området blir, som resten av fjellene her, en del beitet av rein.
Ellers ingen større inngrep. 
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Lok. nr. 10  Stangvatnet sør forts.

Verdivurdering
Lokaliteten er ikke særlig stor eller spesielt godt utviklet og har så langt ingen funn av særlig 
krevende eller sjeldne arter. Verdien settes derfor bare til lokalt viktig - C.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn 
Ekstensivt beitetrykk av rein som ikke medfører særlig slitasje og hard nedbeiting, samt fravær av
fysiske inngrep er trolig viktigste hensyn.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 30 art(er) påvist: dvergjamne, grønnburkne, taggbregne, rynkevier, fjellsmelle, snøsoleie
(NT), fjellfrøstjerne, bergrublom, jåblom, gulsildre, tuesildre, snøsildre, rødsildre, grannsildre
(NT), reinrose, flekkmure, svarttopp, snøbakkestjerne, fjelltistel, snøsøte, bjørnebrodd,
fjellhvitkurle, svartstarr, hårstarr, fjellstarr, bergstarr, fjellrapp, jervrapp, svartaks,
raudklokkemose.
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Lok. nr. 11 BViktig
201710011

Portvatnan nord

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Kalkrike områder i fjellet
Utforming: Rabbe
Mosaikk: Totalt 4 naturtype(r) registrert: Kalkrike områder i fjellet C01 - Bergknaus og rasmark
C0104 (10%), Kalkrike områder i fjellet C01 - Rabbe C0101 (30%), Kalkrike områder i fjellet C01 -
Snøleie C0103 (10%), Kalkrike områder i fjellet C01 - Leside C0102 (10%). 
Feltsjekk: 25.07.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er basert på eget (Geir Gaarder) feltarbeid 25.07.2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en dal på nordøstsiden av Skinnfjellet, dels
oppe på ryggen på østsiden av dalen og dels i lia ned mot et tjern der. Berggrunnskartet tyder på
noe fattig sandstein eller gabbro her (lokaliteten ligger på et berggrunnsskille), men ut fra
artsmangfoldet er det ganske tydelig innslag av litt kalkrike bergarter. Lokaliteten avgrenses nokså
klart mot fattigere vegetasjon i sør og øst, ganske tydelig også i nord og vest. I praksis er den
delvis to-delt, med et fattigere midtparti.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Øvre deler er mest rabbesamfunn med innslag av
bergknauser, mens det går noe mer over i lesider og dels snøleiesamfunn nede i den vestvendte lia.
Artsmangfold: Floraen er middels rik og inkluderer et par mindre vanlige og kravfulle arter, som
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Lok. nr. 11  Portvatnan nord forts.

rabbestarr (et par delforekomster), fjellkurle (to delforekomster) og flågmure (NT). I tillegg mer
vanlige arter som bergrublom, tuesildre, snøsøte, snøbakkestjerne, lodnerublom, fjellsnelle,
snøsoleie (NT), utearve, grannsildre (NT), polarvier og grønnburkne.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området blir, som resten av fjellene her, en del beitet av rein.
Ellers ingen større inngrep.

Verdivurdering
Lokaliteten får en svak verdi som viktig - B, men tross alt er flere kravfulle og et par rødlistede
arter funnet her.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Ekstensivt beitetrykk av rein som ikke medfører særlig slitasje og hard nedbeiting, samt fravær av
fysiske inngrep er trolig viktigste hensyn.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 31 art(er) påvist: fjellsnelle, grønnburkne, taggbregne, polarvier, tuearve, fjellsmelle,
snøsoleie (NT), dvergsoleie, fjellfrøstjerne, lodnerublom, bergrublom, jåblom, gulsildre,
knoppsildre, tuesildre, snøsildre, rødsildre, grannsildre (NT), reinrose, flekkmure, flågmure ( NT),
snøbakkestjerne, snøsøte, bjørnebrodd, fjellkurle, fjellhvitkurle, trillingsiv, hårstarr, rabbestarr,
fjellstarr, fjellrapp.
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Lok. nr. 12 BViktig
201710012

Skinnfjellet nordøst

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Kalkrike områder i fjellet
Utforming: Snøleie
Mosaikk: Totalt 2 naturtype(r) registrert: Kalkrike områder i fjellet C01 - Bergknaus og rasmark
C0104 (10%), Kalkrike områder i fjellet C01 - Snøleie C0103 (30%).
Feltsjekk: 25.07.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er basert på eget (Geir Gaarder) feltarbeid 25.07.2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en dal på vestsiden av Skinnfjellet, oppe på
selve fjellet i en nordvendt li ned mot et lite tjern. Ut fra vegetasjonen ligger området i
mellomalpin vegetasjonssone. Berggrunnen består troligav gabbro, som stort sett i dette området
bare gir opphav til nøysom vegetasjon, men her har litt rikere tendenser. Avgrensning er dels mot
tjernet og vegetasjonsløse berghamre og snøfonner, dels utydelig mot fattigere vegetasjon (i øst og
vest).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: For det meste er det snøleiepregede samfunn her,
samt innslag av litt arter på berghamre.
Artsmangfold: Floraen er ikke spesielt rik, men omfatter tross alt flere typiske arter for litt mer
krevende plantesamfunn i fjellet, inkludert antatt bergrublom, reinrose, snøbakkestjerne,
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Lok. nr. 12  Skinnfjellet nordøst forts.

fjellsmelle, snøsoleie (NT), snøarve (NT), tuearve, jøkelsmåarve, svartaks, dvergsoleie, tuesildre
og trillingsiv. For snøarve er dette ny nordøstgrense for arten i Norge (den er tidligere bare så vidt
påvist med sikkerhet i Finnmark, på Seiland noen mil lenger sør). 
Bruk, tilstand og påvirkning: Området blir, som resten av fjellene her, en del beitet av rein. 
Ellers ingen større inngrep.

Verdivurdering
Lokaliteten er liten og ikke spesielt artsrik eller godt utviklet, men funn av en rødlistet regionalt
meget sjelden art fører til at verdien blir viktig - B.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Ekstensivt beitetrykk av rein som ikke medfører særlig slitasje og hard nedbeiting, samt fravær av
fysiske inngrep er trolig viktigste hensyn. 

Artsliste for lokaliteten
Totalt 20 art(er) påvist: taggbregne, snøarve (NT), tuearve, jøkelsmåarve, fjellsmelle, snøsoleie
(NT), dvergsoleie, fjellskrinneblom, høyfjellskarse, bergrublom, knoppsildre, tuesildre, rødsildre,
grannsildre (NT), reinrose, snøbakkestjerne, fjelltistel, trillingsiv, fjellrapp, svartaks.
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Lok. nr. 13 BViktig
201710013

Middagstinden nordøst

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Kalkrike områder i fjellet
Utforming: Bergknaus og rasmark
Mosaikk:
Feltsjekk: 25.07.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er basert på eget (Geir Gaarder) feltarbeid 25.07.2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i indre, sørlige deler av Kvalsunddalen, ved
nordøstre fot av Middagstinden, like ovenfor Øvre Neverfjordvatn. Det går et tydelig bånd med
dolomitt i dalen som starter omtrent her og fortsetter inn til Storvatnet. Lokaliteten avgrenses med
andre ord ganske tydelig av fattigere berggrunn i nord, vest og øst. I sør så det ut til å være
dårligere innslag av dolomitt i dagen for en strekning, men i praksis er ikke grensene skikkelig
undersøkt i den retningen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er snakk om dolomittrike berghamre med
frodig, høgstaudepregede rasmarksenger i nedkant. Lokaliteten ligger forsåvidt i skoggrensa og
kunne vært kartlagt som hovednaturtype berg og rasmark, men det er fjellvegetasjon som preger
miljøet.
Artsmangfold: Floraen virket ikke spesielt rik og variert, men inneholder tross alt en del typiske, 
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Lok. nr. 13  Middagstinden nordøst forts.

kravfulle arter. Dette inkluderer også marinøkkel (NT) og antatt kalklok (NT), samt snøsøte,
reinrose, skredrublom, kalkfiol, snauarve, bergstarr, bergveronika, bleiksøte, grønnburkne og
lodnerublom.
Bruk, tilstand og påvirkning: Ei kraftlinje går oppover dalen, men påvirker ikke avgrenset 
lokalitet. Det er ganske sikkert en del reinbeite her, uten at dette ser ut til å virke sterkt inn på
vegetasjonen.

Verdivurdering
Det er snakk om en litt større dolomittforekomst med tilhørende artsmangfold knyttet til berg og
rasmark, inkludert et par sjeldne og kravfulle arter. Verdien settes derfor til viktig - B.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Ekstensivt beitetrykk av rein som ikke medfører særlig slitasje og hard nedbeiting, samt fravær av
fysiske inngrep er trolig viktigste hensyn.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 23 art(er) påvist: marinøkkel ( NT), grønnburkne, kalklok (NT), glattarve, fjellsmelle,
fjellfrøstjerne, skredrublom, lodnerublom, jåblom, knoppsildre, tuesildre, snøsildre, rødsildre,
reinrose, flekkmure, kalkfiol, bergveronika, snøsøte, bleiksøte, svartstarr, hårstarr, fjellstarr,
bergstarr.
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Lok. nr. 14 CLokalt viktig
201710014

Nedre Neverfjordvatnet øst

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Kalkrike områder i fjellet
Utforming: Leside
Mosaikk: Totalt 2 naturtype(r) registrert: Kalkrike områder i fjellet C01 - Leside C0102 (15%),
Kalkrike områder i fjellet C01 - Rabbe C0101 (25%).
Feltsjekk: 25.07.2009 (siste) 

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er basert på eget (Geir Gaarder) feltarbeid 25.07.2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger oppe i Kvalsunddalen, i østhellingen til Nedre
Neverfjordvatnet, og dermed et par kilometer sørøst for Neverfjord. Det er noe leirskifer i
berggrunnen her, samt muligens svake innslag av dolomitt (i det minste så vidt synlig helt i
sørøst), som gir grunnlag for noe rikere vegetasjon. Den er noe utydelig avgrenset mot fattigere
vegetasjon, der den stopper ved noen bekkesig i nord, går inn mot bergrota i øst, samt har gradvis
overgang ned mot vatnet og i sør.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: For det meste er det en mosaikk mellom rabber
og lesidepreget vegetasjon, mens det er dårlig med bergknauser. Flere mindre bekker renner 
gjennom lokaliteten, inkludert kildepregete partier. Mye er middels rikt og bare små partier med
brukbart utviklet reinrosehei opptrer.
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Lok. nr. 14  Nedre Neverfjordvatnet øst forts.

Artsmangfold: Det er bare en middels godt utviklet, kalkkrevende fjellflora her. Mest kravfulle
art som ble observert var sannsynligvis fjellkurle (sparsom). I tillegg kan nevnes myrtevier,
bergstarr, smalstarr, fjellbakkestjerne, fjellsnelle, norsk vintergrønn, linmjølke og snauarve.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området blir, som resten av fjellene her, en del beitet av rein.
Ellers ingen større inngrep. 

Verdivurdering
Området får under litt tvil bare verdi lokalt viktig - C, men det er tross alt gjennomgående
forholdsvis svakt utviklet kalkrik vegetasjon her, og bare med sparsomme forekomster av et par
kravfulle arter.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Ekstensivt beitetrykk av rein som ikke medfører særlig slitasje og hard nedbeiting, samt fravær av
fysiske inngrep er trolig viktigste hensyn.

Artsliste for lokaliteten 
Totalt 26 art(er) påvist: dvergjamne, fjellsnelle, taggbregne, myrtevier, glattarve, fjellsmelle,
fjellfrøstjerne, jåblom, gulsildre, rødsildre, reinrose, flekkmure, linmjølke, norsk vintergrønn,
fjellbakkestjerne, fjelltistel, bjørnebrodd, fjellkurle, grønnkurle, trillingsiv, svartstarr, hårstarr,
gulstarr, fjellstarr, smalstarr, bergstarr.
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Lok. nr. 15 BViktig
201710015

Korselva: Fossvang

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Naturbeitemark
Utforming: (D04) Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå
Mosaikk:
Feltsjekk: 26.07.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er basert på eget (Geir Gaarder) feltarbeid 26.07.2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger litt oppe i Kvalsunddalen, nær samløpet
mellom Kvalsundelva og Korselva. Det er dannet ei stor, flat slette her på østsiden av
Kvalsundelva og nordsiden av Korselva. Avgrenset lokalitet grenser skarpt til bilveg i vest og mot
et stort grustak i sør, men det er også ganske skarp grense mot skog og vierkratt i nord og øst.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: I praksis er det mye snakk om flekkmure-
sauesvingeleng ute på sletta, dels i overgang mot lavvokst lyngrik hei og dels mot mer fuktige
partier med lappvierkratt.
Artsmangfold: Floraen er ikke spesielt artsrik, men omfatter flere typiske arter som foretrekker en 
del beite, som småengkall, marinøkkel (NT), snøsøte, flekkmure, engfrytle og ballblom. Det er
potensial for beitemarkssopp.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er nok noe reinbeite her i perioder. Muligens er beitetrykket
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Lok. nr. 15  Korselva: Fossvang forts.

tilstrekkelig, men det kan nok gjerne være større i kantsonene. En enkel stikkveg går av fra
bilvegen opp dalen og sletta benyttes nok noe til parkering og midlertidig gjensetting av biler mv,
uten at dette har påvirket miljøet vesentlig. Da er det store grustaket på sørsiden et klarere negativt
inngrep, som muligens kan ha ødelagt deler av enga tidligere.

Verdivurdering
Lokaliteten får verdi viktig - B, siden det er snakk om ei tydelig ugjødslet eng, som trolig har
langvarig kontinuitet og er i brukbar hevd.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Naturverdiene er avhengig av fravær av fysiske inngrep, som masseforflytninger. I tillegg er det
viktig med et beitetrykk som i det minste er tilstrekkelig høyt til å unngå at busker og trær vandrer
inn på sletta, samt helst også holder lyngplanter mv nede.

Artsliste for lokaliteten 
Totalt 15 art(er) påvist: marinøkkel (NT), harerug, fjellsmelle, fjellfrøstjerne, ballblom, jåblom,
flekkmure, småengkall, blåklokke, fjelltistel, snøsøte, engfrytle, svartstarr, hårstarr, sauesvingel.
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Lok. nr. 16 BViktig
201710016

Repparfjordbotn

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Brakkvannsdelta
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk: 26.07.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er primært basert på eget (Geir Gaarder) feltarbeid 26.07.2009. Også
flere andre fagfolk har besøkt lokaliteten opp gjennom årene, bl.a. Liv Mølster og Eli Moen
27.07.1979 (Artsdatabanken 2010/herb. Tromsø).
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger innerst i Repparfjorden, og omfatter i praksis
det meste av deltaet til Repparfjordelva utenfor riksevegen. Repparfjordelva har her bygd opp et
stort brakkvannsdelta. Dette grenser nokså skarpt mot mer ordinær fastmark (skog, hei,
gjengroende dyrket mark) i øst, sør og nord, mens det er diffus grense mot dypere vann i vest. 
Dels er det også snakk om gradvis opphør av deltapreg oppover langs elva mot riksvegen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Deltaet er bygd opp av grus og stein og har mye
brakke forstrender med skjørbuksurt, men også litt saltenger med mye rødsvingel. I partier er det
overganger mot kreklinghei. Selv om deltaet er stort, kan det ikke betegnes som spesielt formrikt
eller velutviklet (lite strandmyr og ikke funnet brakkvannssumper). Noen småbekker som kommer
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Lok. nr. 16  Repparfjordbotn forts.

ned fra lia i vest bidrar til noe variasjon.
Artsmangfold: Det er ikke spesielt rik flora her. En del typiske havstrandplanter opptrer, men
mange arter ser også ut til å mangle. Samtidig forekommer flere fjellplanter, og deltaet har et visst
arktisk preg. Av registrerte arter under eget feltarbeid kan nevnes fjøresøte, strandarve, grusstarr,
skjørbuksurt, østersurt, saltsiv, gåsemyre, fjørestarr og strandkjeks. I tillegg en putt med mye
jøkelsmåarve og litt brearve, samt andre steder arter som fjelltjæreblom og myrsaulauk. Eli Moen
og Liv Mølster samlet i 1979 bl.a. knopparve, blårapp (på østsiden av elvetløpet) og
ishavsstjerneblom (på vestsiden av elveutløpet) her.
Bruk, tilstand og påvirkning:  Det ligger et større industrikompleks/grustak sentralt på sørsiden
av deltaet, med tilhørende vei utover, som har fragmentert og ødelagt viktige deler av området.
Muligens har det vært tatt ut en god del løsmasser på sørvestsiden av dette, men dette ble ikke
skikkelig sjekket under feltarbeidet. Det ligger flere hytter nær inntil i øst, uten at dette har
påvirket deltaet i særlig grad. Området beites litt av husdyr.

Verdivurdering
Før industrianlegget kom ville det nok vært korrekt å gi deltaet verdi svært viktig - A, som følge
av et stort og intakt deltaområde, selv om det ikke er særlig artsrikt eller variert. Som følge av
inngrepene settes verdien bare til viktig - B. 

Litteratur
Artsdatabanken 2010. Artskart pr 25.04.2010.

Skjøtsel og hensyn
Generelt er fysiske inngrep, inkludert alle former for masseuttak og dumping av løsmasser og
avfall, negativt og bør i størst mulig grad unngås. Det beste for naturverdiene vil være å la deltaet
ligge mest mulig i fred.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 18 art(er) påvist: brearve, strandarve, fjelltjæreblom, jøkelsmåarve, knoppsmåarve, 
skjørbuksurt, jåblom, gåsemure, myrhatt, østersurt, strandkjeks, fjæresøte, myrsauløk, saltsiv,
nordlandsstarr, grusstarr, fjærestarr, smårørkvein.
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Lok. nr. 17 BViktig
201710017

Repparfjordelva: Ovenfor Solbakken

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Stor elveør
Utforming: Urte- og grasrik ør
Mosaikk: Totalt 2 naturtype(r) registrert: Stor elveør E04 - Urte- og grasrik ør E0402 (%), Gråor-
heggeskog F05 - Flommarksskog F0501 (%).
Feltsjekk: 26.07.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er basert på eget (Geir Gaarder) feltarbeid 26.07.2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs Repparfjordelva, et par kilometer vest
for Skaidi. Elva greiner seg noe her og har bygd opp et litt større flommarkssystem. Lokaliteten
grenser til dels ganske skarpt mot opphør av flommarkspåvirkning i sør og nord, samt litt mer
gradvis mot opphør av elveører i øst og vest. Elveøra er preget av antatt ganske hard isgang.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er noe skogkledte partier på de store sentrale
øyene og på sørsiden, med til dels ganske frodig høgstaudeskog, lokalt med bestand av gråor. I
tillegg også en del halvrik bjørkeskog. Ute i hovedelva, samt tilknyttet flomløp er det store ører
med grus og småstein, lokalt også litt sand, med bare spredt vegetasjon. I kantsoner mot skogen
opptrer stedvis litt engpregede miljøer.
Artsmangfold: Ute på grusørene forekommer flere fjellplanter, uten at floraen virker særlig rik og

P
ar

ti 
m

ed
 g

an
sk

e 
fro

di
g 

og
 b

ru
kb

ar
t u

tv
ik

le
t g

rå
or

sk
og

 la
ng

s 
el

va
. F

ot
o:

 G
ei

r
G

aa
rd

er

24.04.2010



Lok. nr. 17  Repparfjordelva: Ovenfor Solbakken forts.

krevende, snarere er det kalkfattig preg. Dette inkluderer fjellsnelle, jåblom, setermjelt, fjellsyre,
brearve, svarrttopp og kongsspir. I tillegg ble fjellmarinøkkel (NT) funnet et sted i engpreget parti,
samt at også andre engplanter som harerug opptrer. I den mest frodige oreskogen finnes typiske
høgstauder som kvitbladtistel, skogstorkenebb, mjødurt, engsoleie, søvlbunke, myskegras,
hundekjeks, kvann, vendelrot og enghumleblom. For øvrig funn av korallrot. Det kan være
potensial for noe kravfulle elvebreddstilknyttede insekter her. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Området virker lite påvirket av inngrep. Det er dyrket opp nær 
kanten på nordsiden og det går ei kraftlinje litt oppe i lia på sørsiden, men ingen av delene har
påvirket selve elva og flommarksmiljøene.
Del av helhetlig landskap:  Repparfjordelva danner en del flommarksmiljøer fra samløpet med
Skaidielva nedenfor Skaidi, og ned til utløpet i fjorden. Den avgrensede lokaliteten utgjør en viktig
del av dette systemet.

Verdivurdering
Lokaliteten er ganske stor, intakt og har samtidig noe variasjon. Selv om ingen spesielt sjeldne og
kravfulle arter er funnet, så virker det mest korrekt å gi den verdien viktig - B. Gråorskogene langs
Repparfjordselva er blant de nordligste som finnes.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Det beste for naturverdiene vil stort sett være å la området få ligge mest mulig i fred.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 24 art(er) påvist: fjellsnelle, fjellmarinøkkel ( NT), lappvier, gråor, harerug, fjellsyre,
brearve, engsoleie, jåblom, mjødurt, enghumleblom, setermjelt, skogstorkenebb, svarttopp,
kongsspir, kvann, hundekjeks, vendelrot, hvitbladtistel, korallrot, slåttestarr, smårørkvein,
sølvbunke, myskegras.
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Lok. nr. 18 BViktig
201710018

Repparfjordelva: Indrevoll

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Gråor-heggeskog
Utforming: Flommarksskog
Mosaikk:
Feltsjekk: 26.07.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er basert på eget (Geir Gaarder) feltarbeid 26.07.2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs en sidebekk til Repparfjordelva, rett 
ovenfor riksvegen og deltaet i Repparfjordbotn. Den avgrenses av mindre frodig skog mot nord og
øst, lisida i sør og elva i vest.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Innenfor lokaliteten renner bekken rolig på
ganske finkornede løsmasser, med svake meandrerende tendenser. Inntil er det for en stor del
frodig høgstaudeskog med noe gråor, dvs flommarksutforming av gråor-heggeskog. I tillegg noen
små elveører. Skogen er best utviklet i østre del.
Artsmangfold: Floraen er frodig, om enn ikke spesielt artsrik. Blant annet er det litt av den noe
varmekjære, typiske oreskogsarten strutseving her. i tillegg arter som sølvbunke, skogstjerneblom,
bekkeblom, gråstarr, vendelrot og kvitbladtistel, samt på elveører fjellfrøstjerne, trillingsiv og
elvesnelle.
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Lok. nr. 18  Repparfjordelva: Indrevoll forts.

Bruk, tilstand og påvirkning: Det går en liten traktorveg over bekken like innenfor utløpet i
hovedelva. Det er stedvis eldre skog, men den har sikkert vært utnyttet til ved i lengre tid.
Del av helhetlig landskap:   Repparfjordelva danner en del flommarksmiljøer fra samløpet med 
Skaidielva nedenfor Skaidi, og ned til utløpet i fjorden. Den avgrensede lokaliteten utgjør en
spesielt frodig del i ytre deler av dette systemet.

Verdivurdering
Lokaliteten er liten og kan ikke betegnes som spesielt godt utviklet. Gråor-heggeskog av
flommarkstypen er likevel så sjelden i regionen at verdien settes til viktig - B.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Det beste for naturverdiene vil stort sett være å la området få ligge mest mulig i fred. Dette gjelder
også alle former for vedhogst.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 12 art(er) påvist: elvesnelle, strutseving, gråor, skogstjerneblom, bekkeblom, fjellfrøstjerne, 
vendelrot, hvitbladtistel, trillingsiv, gråstarr, skogrørkvein, sølvbunke. 
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Lok. nr. 19 BViktig
201710019

Repparfjordelva ved Oldernes

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Stor elveør
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk: 26.07.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er basert på eget (Geir Gaarder) feltarbeid 26.07.2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs Repparfjordelva, like ovenfor der
riksvegen krysser elva ved utløpet i fjorden. Elva greiner seg noe her og har bygd opp et litt større
flommarkssystem. Mye småstein og grus, men lokalt er det også innslag av mer finkornet 
materiale. Lokaliteten grenser til dels ganske skarpt mot opphør av flommarkspåvirkning i vest og
nord, samt litt mer gradvis mot opphør av elveører i øst (der dels overgang mot annen lokalitet) og
sør.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er enkelte mindre skogkledte partier på de
sentrale øyene og på sørsiden. For øvrig er deet særlig store elveører bygd opp av småstein og grus
og med lite vegetasjon som preger landskapet.
Artsmangfold: Bare kantsoner i nord og deler av sørsida ble undersøkt botanisk. Elveørene virket
ikke spesielt artsrike, men arter som fjellsnelle, svarttopp, jåblom, gulsildre, fjellrapp, kongsspir
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Lok. nr. 19  Repparfjordelva ved Oldernes forts.

og aksfrytle ble funnet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området virker lite påvirket av inngrep.
Del av helhetlig landskap:  Repparfjordelva danner en del flommarksmiljøer fra samløpet med
Skaidielva nedenfor Skaidi, og ned til utløpet i fjorden. Den avgrensede lokaliteten utgjør en viktig
del av dette systemet.

Verdivurdering
Lokaliteten er ganske stor, intakt og har samtidig noe variasjon. Selv om ingen spesielt sjeldne og
kravfulle arter er funnet, så virker det mest korrekt å gi den verdien viktig - B.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Det beste for naturverdiene vil stort sett være å la området få ligge mest mulig i fred.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 7 art(er) påvist: fjellsnelle, jåblom, gulsildre, svarttopp, kongsspir, aksfrytle, fjellrapp.
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Lok. nr. 20 ASvært viktig
201710020

Cuovvarjohka ved Valle

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti
Utforming: Gamle, mindre flompåvirkede kroksjøer og dammer
Mosaikk: Totalt 2 naturtype(r) registrert: Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti E03 -
Gamle, mindre flompåvirkede kroksjøer og dammer E0302 (70%), Gråor-heggeskog F05 - Flommarksskog
F0501 (30%).
Feltsjekk: 26.07.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Beskrivelsen er basert på eget (Geir Gaarder) feltarbeid 26.07.2009.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs Cuovvarjohka, ei mindre sideelv som
kommer ned fra nord til Repparfjordelva, litt ovenfor deltaet i Repparfjordbotn. Den renner her et
stykke parallelt med hovedelva mot vest, før den løper sammen med denne i kanten av den store
elveøra ovenfor Oldernes. Lokaliteten grenser mot terrassekanten og dels veg og dyrket mark i
nord, stedvis mot elva og annen naturtype i sør, samt litt mer diffust mot mindre flommarkspreget
og fattigere/tørrere skog i øst/sørøst.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Elva renner ganske rolig på nokså finkornede
løsmasser og forgreiner seg stedvis noe, med en del små sidebekker. Mindre sumppartier og gamle
kroksjøer finnes også. I tillegg innslag av kildepregede miljøer (mest fattige, men lokalt noe
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Lok. nr. 20  Cuovvarjohka ved Valle forts.

rikere). For øvrig er det mye frodig høgstaudeskog langs elva, om enn ikke så storvokst oreskog.
Artsmangfold: En del typiske høgstaudearter opptrer, inkludert den noe varmekjære
strutsevingen. I tillegg bl.a. bekkeblom, mjødurt, enghumleblom, firblad, turt, myskegras,
skogstjerneblom og teiebær. I sumppartier og kroksjøtendenser forekommer bl.a. jåblom,
sumphaukeskjegg, gulsildre, trillingsiv, fjellsnelle, fjellstarr, elvesnelle, flaskestarr, nordlandsstarr
og hesterumpe. En gammelskogstilknytte sigdmose, muligens skjørsigd, ble også funnet. Ellers
noe elvemoser i elva.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det har kommer ned litt løsmasser i nyere tid i systemet i nord (fra
vegen opp til skisenteret), samt at det der delvis er dyrket mark som danner grense. En og annen
sti krysser området ut mot hovedelva. Det har sikkert vært tatt ut noe ved her tidligere, men
området bærer ikke så mye preg av det nå. Lokalt er skogen litt gammel, men det er også hogd litt
hist og her.
Del av helhetlig landskap:  Repparfjordelva danner en del flommarksmiljøer fra samløpet med
Skaidielva nedenfor Skaidi, og ned til utløpet i fjorden. Den avgrensede lokaliteten utgjør en
spesielt frodig og viktig del av dette systemet. 

Verdivurdering
Lokaliteten er ganske stor og variert, og selv om det hittil ikke er funnet spesielt sjeldne eller
rødlistede arter her, så er det et lite potensial for slike. Under klar tvil settes verdien svært viktig -
A. Dette fordi den også er ganske godt utviklet og samtidig antagelig utgjør en nordvestlig 
utpostlokalitet for slike skogsmiljøer.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Det beste for naturverdiene vil stort sett være å la området få ligge mest mulig i fred. Særlig
fysiske inngrep er uheldig, men også alle former for vedhogst bør unngås.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 21 art(er) påvist: elvesnelle, fjellsnelle, strutseving, skogstjerneblom, bekkeblom, jåblom,
gulsildre, mjødurt, enghumleblom, teiebær, hesterumpe, vendelrot, turt, sumphaukeskjegg,
fjelltistel, firblad, trillingsiv, nordlandsstarr, fjellstarr, flaskestarr, myskegras.
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Miljøfaglig Utredning AS ble etablert i 

1988. Firmaets hovedformål er å tilby 

miljøfaglig rådgivning. Virksomhetsom-

rådet omfatter blant annet:  

• Kartlegging av biologisk mangfold   

• Konsekvensanalyser for ulike tema, 

blant annet: Naturmiljø, landskap, 

friluftsliv, reiseliv og landbruk 

• Utarbeiding av forvaltningsplaner for 

verneområder 

• Utarbeideiding av kart  

(illustrasjonskart og GIS) 

• FoU-virksomhet 

• Foredragsvirksomhet 
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