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1 FORORD 
 

Undertegnede har vært prosjektleder for kartlegging av prioriterte 
naturtypelokaliteter i Sør-Varanger kommune i 2009 og 2010. Jeg vil rette en takk 
til Fylkesmannen i Finnmark ved miljøvernavdelingen for oppdraget og kontakt 

underveis. Jeg vil videre takke Geir Gaarder i Miljøfaglig utredning A.S. for 
samarbeidet. Det rettes en stor takk til Halvor Dag Rinde, Telemark som deltok på 

feltarbeidet i 2009 og som arbeidet på et ideelt grunnlag. Hans deltagelse bidro 
med mye verdifull informasjon til prosjektet. Takk rettes også til Olli Manninen, Sini 
Saarela, Teppo Rämä og Jyri Mikkola for verdifullt bidrag til dokumentasjon av 

naturverdiene i Pasviks skoger. Even Høgholen, Leif Ryvarden, Kjell Henrik Larson, 
Geir Gaarder og Tom H. Hofton takkes for artsbestemmelser/bekreftelser. Takk 

også til Harald Korsmo for informasjon i fra hans registreringer på 80-tallet samt 
interessante samtaler om Pasviks skoger. Takk også til Erik Framstad, NINA som 
fant fram til Korsmo og Svalastogs upubliserte manuskripter fra Pasvik i forbindelse 

med arbeidet med verneplan barskog på 90-tallet og Sigmund Hågvar, UMB for 
utlån av Huses rapport fra 60-tallet. Paul Aspholm takkes for tips om mulige 

interessante områder og Steinar Wikan takkes for informasjon om skogshistorikk i 
Pasvik. Takk også til Even W. Hansen, SABIMA for informasjon om funn av 
interessante sopparter i forbindelse med storsopptreffet i Pasvik i juli 2011. Til slutt 

takk til FEFO ved Rolf Kollstrøm og Ole Andre Hestmo for lån av hytte til 
overnatting.  
 

Det er undertegnedes håp at foreliggende dokumentasjon vil være et viktig bidrag i 

den videre forvaltningen av Pasviks unike skoger. 

 

Rein Midteng Sandvika 31.8.2011 

Rein.midteng@asplanviak.no, telefon 4006 8188    

mailto:Rein.midteng@asplanviak.no
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2 SAMMENDRAG  

Det er gjennomført nykartlegging av prioriterte naturtyper (dvs. spesielt viktige 

områder for biologisk mangfold) i Sør-Varanger kommune, Finnmark, på oppdrag 

fra Fylkesmannen i Finnmark. Hovedfokus har vært gammel furuskog i Pasvik og 

områder som er aktuelle å ta i bruk i forbindelse med eventuell utvidelse av 

bergverksdriftsområdet til A.S. Sør-Varanger samt visse områder i Neiden.   

 

De viktigste konklusjonene fra arbeidet er at Pasvik har svært store naturverdier 

knyttet til gammel furuskog utenfor etablerte verneområder, også sett i en nasjonal 

sammenheng. Mer detaljert kan følgende hovedkonklusjoner trekkes ut: 

 

1) Pasvik har Norges største forekomster av urskog. Dette gjelder både i forhold 

til å ha de største sammenhengende arealene og i forhold til å ha størst 

antall dekar.  

 

2) Pasvik har Norges største sammenhengende naturskogsområde. 

Nasjonalparken og naturtypelokalitetene 1011, 1006, 1007, 1008, 

1001,1002 og 1004 utgjør til sammen ett sammenhengende område med 

naturskog på om lag 190 km2, hvorav attpåtil mesteparten er urskog eller er 

urskogsnær naturskog. Norges nest største sammenhengende naturskog 

Trillemarka naturreservat i Buskerud, er til sammenligning på om lag 150 

km2. Høyst trolig henger Norges største naturskog også sammen med Store 

Sametti/Skjelvatnet naturreservat og naturtypelokalitetene 1022 og 1024. Til 

sammen utgjør dette objektet om lag 105 km2. Dette objektet grenser 

direkte mot ennå ikke ferdig avgrenset naturtypelokalitet ved Store 

Oksvatn/Store Spurvvatn som utgjør lavproduktiv urskog og delvis rik 

bjørkeskog. Grovt beregnet utgjør dette området 20 km2. Mellom denne 

lokaliteten og lokalitet 1011 er det et mindre område som i hovedsak ennå 

ikke er kartlagt men som i hovedsak trolig har naturtypelokalitetskvaliteter.  

Ett slikt trolig sammenhengende «kjempeobjekt» og sammenhengende 

naturskogmassivet er da grovt på omlag 350 km2 med virkelig gammel 

naturskog. Enkelte av naturtypelokalitetene har dermed også en viktig 

funksjon ved at de binder sammen nasjonalparken og naturreservatet, og 

disse naturtypelokalitetene er økologisk sett en det av nasjonalparken og 

naturreservatet og bør forvaltes med perspektivet at disse områdene samlet 

er Norge største sammenhengende naturskog.  

 

3) Pasviks to store (trolig ett jf. over) sammenhengende naturskogsmassiv, er 

ett av tre Norske skogområder som sammen med tilgrensende store 

naturskoger i Sverige og Finland, defineres å tilhøre «The worlds intact 

forests landscapes» (www.intactforests.org/). Pasvik (både det nordlige og det 

sørlige delområdet av dette trolig «kjempeobjektet») henger sammen med 

Vätsari-området i Finland som alene er på mer enn 500 km2.  
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4) Registreringene har dokumentert at den norske delen av «The Green belt of 

Fennoskandia» (www.europeangreenbelt.org) er lengre og dessuten mer 

sammenhengende enn det man har før har vært klar over.  

 

5) Pasvik har sammenlignet med de aller fleste andre skoglandskap i Norge, en 

høy andel med naturskog på landskapsnivå. Dette betyr at arealkrevende 

arter inkl. fuglearter her har kan overleve på langsikt. En rekke 

undersøkelser har vist at levedyktige bestander av mange naturskogsarter 

først oppnås om man har >30 % gammel naturskog i et landskap.  

 

6) Pasvik har tidligere i hovedsak blitt fokusert på for å ha forekomster av flere 

østlige arter. Dette er fortsatt riktig, men hovedfokus bør i stedet være 

Pasviks unike naturverdier.   

 

7) Basert på foreliggende kunnskap om gammel furuskog i Norge, kan man 

konkludere med at naturtypelokalitetene som er registrert i Pasvik (og trolig 

også eksisterende verneområder) utgjør viktigste kjerneområde i Norge for 

en rekke furuskogstilknytta arter av vedboende sopp. En rekke rødlistearter 

er funnet inkludert både kritisk og sterkt trua arter. Flere av disse har 

dessuten flere forekomster noe som viser på at de har langsiktig mulighet til 

overlevelse om skogområdene ikke ødelegges. Flere nye arter for Finnmark 

og landsdelen er også funnet og trolig også nye arter for Norge. Lokalitetene 

har også viktige forekomster av sjeldne og rødlista bakkeboende sopparter, 

og Pasvik er et av de viktigste områdene i landet for flere av slike som for 

eksempel huldresølvpigg og tussebrunpigg.  

Totalt 40 naturtypelokaliteter er nyregistrert i 2009 og 2010. Av disse er 21 

gammel furuskog, mens resten fordeler seg på gammel lauvskog (3 lokaliteter), rik 

sumpskog (3), kalkskog (1), kalkrike områder i fjellet (2), rikmyr (2), palsmyr (2), 

Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti (2), evjer, bukter og viker (1), 

annen viktig forekomst (1), artsrik veikant (1) og brakkvannsdelta 81). 

 

Totalt 16 naturtypelokaliteter har blitt vurdert som verdi A (svært viktig), 15 som B 

(viktig) og 9 som C (lokalt viktig).  

 

Vi har ikke brukt tid på å kvalitetssjekke lokalitetene som ble beskrevet av NINA i 

2004, og det var heller ikke en del av oppdraget. Men det er klart at dette 

materialet må kvalitetssikres før det kan legges ut på naturbase.  

 

En rekke sjeldne, rødlistede og truete arter ble påvist, inkludert flere nye arter for 

Finnmark. Samtidig er antallet funn av også trua arter, inkludert sterkt trua arter, 

oppsiktsvekkende høyt. Totalt har prosjektet gjort mer enn 1000 funn av 

rødlistearter. Dette styrker ytterligere vurderingen at naturtypelokalitetene har 

svært store naturverdier inkludert unike verdier i landssammenheng. Av truede 

arter som det til dels ble gjort flere/mange funn av, kan nevnes kelokjuke (CR), 

prikkporekjuke (CR) taigahvitkjuke (EN), urskogshvitkjuke (EN), langkjuke (VU), 
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huldresølvpigg (EN) tussebrunpigg (EN), pastellkjuke (EN) og laterittkjuke (VU). 

Det ble også funnet arter som kan være ny for landet, men disse må først sjekkes 

med eksperter i Finland. Eksempel på nye arter for Finnmark var ospehvitkjuke 

(NT), svoveljordskinn (DD), hinnevoksskinn, Athelia acrospora, melkekjuke, 

pastelkjuke (EN), huldresølvpigg (EN) cf. ferskenstorpigg (VU), cf. Taigakantkjuke 

(VU) og tussebrunpigg (EN). Flere andre var nye for kommunen som for eksempel 

trevleflakskinn (NT) som tidligere kun er funnet 14 ganger i landet. 

 

Vedboende sopp etterfulgt av bakkeboende sopp, karplanter, fugl og lav er 

artsgruppene med flest rødlistefunn. Insekter er ikke ettersøkt, men i følge Artskart 

(www.artsdatabanken.no) er det gjort flere funn av vedboende insekter i dalføret, 

og det er et klart potensial for flere interessante funn. Naturtypelokalitetene varier i 

størrelse fra nærmere 100 km2 til noen fåtalls dekar. De fleste områdene med 

furuskog er flere km2 store, noe som skylles at de har homogene og svært store 

kvaliteter. De største lokalitetene er blant de aller største naturtypelokalitetene som 

er registrert på landsbasis. Det er fortsatt et stort potensial for en rekke ennå ikke 

avgrensa verdifulle naturtypelokaliteter av høy verdi (A og B) i Pasvik, og det 

anbefales at slik registrering gjennomføres de kommende år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artsdatabanken.no/
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3 INNLEDNING  

Det er et politisk mål at alle landets kommuner skal gjennomføre kartlegging og 

verdisetting av viktige områder for biologisk mangfold på sine arealer (St. meld. nr. 

58 (1996/97) 1996-97). Kommunale kartlegginger omfatter kartlegging av 

naturtyper, vilt, rødlistearter og marint biologisk mangfold. Asplan Viak ved Rein 

Midteng og Miljøfaglig Utredning ved Geir Gaarder har på oppdrag for 

Fylkesmannen i Finnmark gjort nykartlegging av terrestre naturtypelokaliteter i 

Sør-Varanger kommune i 2009-2010. Arbeidet som er gjort i forbindelse med 

denne rapporten er finansiert med midler fra Fylkesmannen i Finnmark. Det er også 

implementert noe upublisert materiale utført av en gruppe med dyktige finske 

amatørbiologer som har gjennomført kartlegging av særlig rødlistearter i dalføret i 

2007 og 2008. Enkelte av disse ble leid inn i forbindelse med kartleggingen i 2010. 

Metoden for kartlegging følger DN håndbok 13-1999, revidert utgave 2007 

(Direktoratet for Naturforvaltning 2007). Det henvises til denne, og da spesielt 

kapitlene 1–4 og 6, for en nærmere beskrivelse av kriterier for utvelgelse av 

naturtypelokaliteter og verdisetting av dem.  

 

4 METODE 

Kartlegging og verdisetting av naturtypelokaliteter er basert på nasjonal metodikk 

for kartlegging av spesielt viktige områder for biologisk mangfold (Direktoratet for 

Naturforvaltning 1996; 2000; 2007). Kartleggingen av naturtyper er basert på DN-

håndbok 13- oppdatert versjon (DN 2007) - med 56 prioriterte naturtyper av særlig 

verdi for biologisk mangfold. Lokaliteter som oppfyller kravene til naturtypelokalitet 

verdisettes etter gitte kriterier til A, B og C-verdi.  

 

 

Tabell A. Verdiklassifisering av naturtypelokaliteter. 

Verdi  

(DN-håndbøkene) 

Nasjonal- 

lokal verdiskala 

Naturforhold 

A – svært viktig Nasjonal verdi Svært viktig natur 

B – viktig Regional verdi Viktig natur 

C – lokalt viktig Høy lokal verdi Lokalt viktig natur 

Ingen verdisetting   Ordinær øvrig natur 

Utbygde områder Ingen verdi Bebygde areal 

 

For rødlistekategorier henvises det til Kålås m. fl. (2010) hvor CR etter artsnavn 

viser at arten er vurdert som kritisk truet, EN sterkt truet, VU sårbar og NT nær 

truet; se www.artsdatabanken.no   

 

 
  

http://www.artsdatabanken.no/
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5 RESULTAT 

Rapportens innledning og oppsummering er begrenset da tid/ressurser først og 

fremst er brukt på feltarbeid, utdypende lokalitetsbeskrivelser som disse verdifulle 

lokalitene fortjener, digitalisering, kontakt med oppdragsgiver og innleggelse i 

databasen Natur 2000 for Export til DNs Naturbase; www.naturbasen.no. Litteratur 

er sjekket ut som en del av en ”startpakke”, men hovedfokus har vært nytt 

feltarbeid. Artskart hos Artdatabanken, som er en karttjeneste som viser funn av 

rødlistearter (truede arter), er også flittig konsultert og data derfra er i hovedsak 

innarbeidet i områdebeskrivelsene. På grunn av nevnte registreringer i 2007, 2008 

og 2010 av finske amatørbiologer, samt viktig bidrag i 2009 fra Halvor Rinde, har 

det vært et omfattende materiale med bilder, artslister, notat og notater som måtte 

sjekkes for at all kjent informasjon om områdene ble inkorporert i 

lokalitetsbeskrivelsene. Det er derfor lagt ned et betydelig antall ubetalte timer i 

prosjektet.  

 

 

Figur 1. Nye naturtypelokaliteter i området ved Neiden vises med grønne polygon. 

 

http://www.naturbasen.no/
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Figur 2. Nye naturtypelokaliteter i området rundt Bjørnevatn gruver. Grønt polygon viser område hvor 

viltet er fredet.  
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Figur 3. Nye naturtypelokaliteter er vist med grønne polygon. Eksisterende naturreservat er vist med 

grønt heldekkende polygon.  
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Figur 4. Nye naturtypelokaliteter vises med grønne polugon. Eksisterende nasjonalpark vises med gult 

polygon.  

 



13 

 

 

Figur 5. Nye naturtypelokaliteter vises med grønne polygon. Eksisterende nasjonalpark vises med gult 

polygon. 
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5.1 Tidligere kartlegginger 

 

5.1.1 Kartlegginger før fra 2004 

 

Det er før naturtypekartleggingen i 2004 ble etablert i Norge utført en viktig jobb 

av Harald Korsmo, i NINA (Korsmo upublisert 1987, Korsmo upublisert 2010). 

Dette var urskogs- og naturskogsregistreringer i mindre deler av området som er 

blitt besøkt av oss. Arbeidet i 1987 gikk ut på beskrivelse av utviklingstrinn av 

urskogen og ikke beskrivelse av biologisk mangfold, mens beskrivelsen fra 

begynnelsen av 90-tallet var arbeid i forbindelse med verneplanen for barskog og 

her var fokus områdenes naturverdier. Sistnevnte arbeid var innenfor dagens 

Skjelvatnet-Store Sametti naturreservat. Førstnevnte arbeid nevnte urskog på 

Stabbursfjellet og Gjøkåsen, og disse områdene er blitt sjekket i felt og har i dag 

delvis fortsatt store naturverdier og er avgrenset som naturtypelokaliteter.  

 

5.1.2 Naturtyperapport fra NINA fra 2004 

 

I 1999 ble DN-håndbok 13-1999 ”Kartlegging av biologisk mangfold. Verdisetting 

av biologisk mangfold” utgitt. NINA gjorde i 2004 i all hovedsak et litteraturstudium 

og basert på dette ble det laget beskrivelser av naturtypelokaliteter og viltområder 

(Systad m. fl. 2004). Delvis på grunn av manglende kvalitet er ingen av disse 

eksportert til Naturbase (www.dirnat.no). Disse registreringene berører i svært liten 

grad områdene det er blitt gjort kartlegginger i 2009-2010 og er ikke behandlet av 

oss videre.   

 

5.1.3 Annet  

 

Overraskende tatt i betraktning av at Pasvik har en svært høy status som ødemark 

og urskog, forelå det ingen interessant informasjon på Artskart eller i annen 

litteratur som røpet at det var urskog og urskogsnære områder utenfor 

eksisterende verneområder. Ei heller kjente for eksempel lokalkjente Steinar Wikan 

(pers. medd.) eller representanter for Bioforsk ved Svanhovd nasjonalparksenter til 

slike områder. Dette betydde at omfanget og den høye verdien hos de nyregistrerte 

områder både var overraskende for oss og dette vil også trolig komme som en 

overraskelse på de norske fagmiljøene.  

5.2 Hva har vi gjort? 

 

Vårt arbeid har resultert i en rekke i hovedsak svært verdifulle nye 

naturtypelokaliteter. Totalt er 40 lokaliteter beskrevet i forbindelse med vårt arbeid 

i 2009-2010. I tillegg er mange hundre funn av en rekke rødlistearter og andre 

interessante arter funnet.   

 

http://www.dirnat.no/
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Tabell B. Oversikt over antall naturtypelokaliteter kartlagt i 2009-2010 fordelt på hovednaturtype. 

Hovednaturtype Undernaturtype Utforminger Antall 

Skog Gammel barskog Gammel furuskog 21 

 Rik sumpskog - 3 

 Gammel lauvskog Ospesuksesjoner/gammel 

ospeskog 

3 

 Kalkskog Kalkbjørkeskog 1 

Fjell Kalkrike områder i 

fjellet 

Bergknaus og rasmark 1 

 Kalkrike områder i 

fjellet 

Rabbe 1 

Myr Rikmyr Middelsrik fastmattemyr, 

rikmyr 

2 

 Palsmyr - 2 

Ferskvann/våtmark kroksjøer, 

flomdammer og 

meandrerende 

elverparti  

 

Gammel, mindre 

flompåvirket kroksjø og 

dam, Betydelig 

flompåvirker kroksjø og 

dam 

2 

 Evjer, bukter og 

viker 

Evjer 1 

Annen viktig 

forekomst 

Ingen  1 

Kulturlandskap Artsrik veikant - 1 

Kyst og havstrand Brakkvannsdelta - 1 

 Totalt  40 

 

 

Tabell C. Oversikt over naturtypelokaliteter fordelt på undernaturtype og verdi. 

 A B C Totalt 

Skog     

Gammel barskog (furuskog)  14 5 2 21 

Rik sumpskog 2  1 3 

Gammel lauvskog  3  3 

Kalkskog  1  1 

Myr     

Rikmyr   1 1 2 

Palsmyr 1 1  2 

Fjell     

Kalkrike områder i fjellet  1 1 2 

Kulturlandskap     

Artsrik veikant   1 1 

Ferskvann/våtmark     
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Evjer, bukter og viker   1 1 

Kroksjøer, flomdammer og 

meandrerende elverparti  

 1 1 2 

Kyst og havstrand     

Brakkvannsdelta  1  1 

Annen viktig forekomst    1 1 

 16 15 9 40 

 

Tabell D. Oversikt over alle naturtypelokaliteter kartlagt i 2009-2010.   

Lokalitets

-nummer 

Lokalitetsnavn Hovednaturtype Verdi 

1007 Speldraget Gammel furuskog A 

1011 Magesekkvatnet-

Føllvasshøgda 

Gammel furuskog A 

1008 Stabbursfjellet Gammel furuskog A 

1006 Hallerfjellet-

Steinfjellet-

Brannvatnet 

Gammel furuskog A 

1001 Treriksrøysa Gammel furuskog A 

1004 Pirujävri Gammel furuskog A 

1005 Gjøkmyra-Tommamyra Gammel furuskog A 

1027 Nordre Stabbursfjellet Gammel furuskog A 

1012 Trollhaugen Gammel furuskog A 

1018 Spurvbekken-

Emanuelbekken 

Gammel furuskog B 

1017 lille Spuvvatnet Gammel furuskog B 

1025 Gjøkbekken Gammel furuskog C 

1010 Gjøkåsen Gammel furuskog A 

1015 Kjerringneset 
 

Gammel furuskog A 

1016 Nyheim Gammel furuskog C 

1022 Lille Sametti-Gosijævri Gammel furuskog A 

1024 Store Sametti-

Holmvatnet-

Oddevatnet 

Gammel furuskog A 

1021 Saimakoia Gammel furuskog B 

1020 Markkinavatnet Gammel furuskog B 

1019 Skjelbekkmyra Gammel furuskog B 

1002 Hannabekken Gammel furuskog A 

1023 Kolle 76 m.o.h. Gammel ospeskog B 

1026 Moslingbrann Gammel ospeskog B 

1028 Koppervikhøgda sørøst Gammel ospeskog B 

1029 Bodimyra Annen viktig forekomst C 

1030 Midtvassfjellet sør Rik sumpskog C 
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1031 Koppervikhøgda øst Rikmyr B 

1032 Koppervikhøgda 

sørvest 

Kalkskog B 

1033 Grensefjellet nord Kalkrike områder i fjellet C 

1034 Grensefjellet Kalkrike områder i fjellet B 

1035 Valpvatnet sør Rikmyr C 

1036 Sandnes sør Kroksjøer, flomdammer og 

meandrerende elverparti 

B 

1037 Skoltefossen nord Kroksjøer, flomdammer og 

meandrerende elveparti 

 

1038 Ferdesbekken Rik sumpskog A 

1039 Badjenjavdan nord Rik sumpskog A 

1040 Ferdesmyra sør Palsmyr C 

1041 Rv 893 ved Neiden Artsrik vegkant C 

1042 Mikkelsnes Brakkvannsdelta B 

1043 St. Georgs kapell øst Evjer, bukter og viker C 

1044 Bøttemyra Palsmyr A 

 

 

5.3 Kartlagte areal  

 

DN ønsker i sin kravspesifikasjon at utførende konsulent enten på kart eller ved 

tekst sier noe om hvilke arealer som er kartlagt. Kartleggingen vår har vært todelt:  

 

(1) Gammel furuskog i Pasvik kartlagt av Asplan Viak.  

 

(2) Områder sør for dagens bergverksområde ved Bjørnevatn kartlagt av Miljøfaglig 

utredning.  

 

(3) Områder ved Neiden kartlagt av Miljøfaglig utredning. 

 

All kartlegging har kartlagt alle naturtypelokaliteter som er blitt observert, dvs. at 

ingen lokaliteter er unnlatt å bli kartlagt om de er blitt observert. På den annen side 

kan det være lokaliteter (helst C-lokaliteter) som ikke er blitt observert innenfor det 

arealet kartleggingen har foregått innenfor.  

 

Dekningsgrad for område (1); (gammel furuskog i) Pasvik:  

Gammel furuskog har vært oppdraget å kartlegge. Andre prioriterte naturtyper har 

det derfor naturlig nok i mindre grad blitt fokusert på. Andre interessante skogtyper 

er systematisk blitt sett etter og registrert. Naturtyper knyttet til våtmark har i liten 

grad vært gjenstand for fokus og fjellområder er ikke registrert. Eventuell 

interessante myrer har det til en viss grad blitt sett etter, men slike kan også være 

forbisett. Det er kun naturtypelokalitetene som kan sies å være godt kartlagt, mens 
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arealene vist i figurene 1-3 som gule polygon, anses å være middels godt kartlagt. 

Resterende areal er ikke kartlagt.   

 

Areal øst for fylkesvei 885 

Alt areal øst for fylkesvei 885 er av oss ikke kartlagt. Manninen har kartlagt 

skogareal på nordre deler av Kjerringneset men for øvrig er skog og all annen natur 

øst for fylkesveien ikke undersøkt av oss. Kunnskapsgrunnlaget er dermed svakere 

for områder øst for hovedveiene, men kvalitetene her knyttet til furuskog er klart 

lavere enn øst for hovedveien grunnet mye hardere hogstpåvirkning. På den annen 

side har områdene øst for veien større potensial for lokaliteter knyttet til andre 

naturtyper, trolig i hovedsak våtmark.  

 

Areal vest for fylkesvei 885 

Skog vest for fylkesvei 885 er innenfor gule polygon vist i figurene 1-3 i hovedsak 

middels godt kartlagt. Store områder er ikke kartlagt pga begrensa ressurser i 

prosjektet. Områder som er middels godt kartlagt har fortsatt potensial for funn av 

naturtypelokaliteter, inkludert A-lokaliteter, selv om potensialet trolig er større i de 

ikke kartlagte områdene.  

 

 

Figur 6. Areal som er middels godt kartlagt ligger innenfor gult polygon. Areal utenfor er ikke kartlagt.  
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Figur 7. Areal som er middels godt kartlagt ligger innenfor gult polygon. Areal utenfor er ikke kartlagt. 
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Figur 8. Areal som er middels godt kartlagt ligger innenfor gult polygon. Areal utenfor er ikke kartlagt 

 

  

 

Dekningsgrad for område (2); områder sør for dagens bergverksområde ved 

Bjørnevatn: Disse arealene gis middels dekningsgrad, dvs. at en god del av 

lokaliteter med verdi viktig – B og svært viktig – A er påvist, men også at det 

mangler en del verdifulle lokaliteter som ikke er kartlagt, trolig også av høy verdi. 
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Figur 9. Dekningskart for område 2. 

 

Dekningsgrad for område (3); områder ved Neiden: Disse arealene gis middels 

dekningsgrad, dvs. at en god del av lokaliteter med verdi viktig – B og svært viktig 

– A er påvist, men også at det mangler en del verdifulle lokaliteter som ikke er 

kartlagt, trolig også av høy verdi. 
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Figur 10. Dekningskart for område 2. 

 

5.4 Rødlistearter og andre interessante arter 

 

Det er ikke laget en oversikt over antall registrerte rødlistearter i Sør-Varanger 

kommune da rammene i prosjektet ikke har tillatt det, så det henvises også til de 

enkelte lokalitetsbeskrivelsene. Feltarbeidet i 2009-2010 har resultert i en rekke 

funn av rødlistearter og signalarter (mer enn 1300 funn) og til og med nye arter for 

kommunen og Finnmark. Samtidig er antallet funn av også trua arter inkludert 

sterkt trua arter oppsiktsvekkende høyt. Dette viser på at naturtypelokalitetene har 

svært store naturverdier inkludert unike verdier i landssammenheng. Av truede 

arter som det til dels ble gjort flere/mange funn av, kan nevnes kelokjuke (CR), 

prikkporekjuke (CR) taigahvitkjuke (EN), urskogshvitkjuke (EN), langkjuke (VU), 

huldresølvpigg (EN) tussebrunpigg (EN), pastellkjuke (EN) og laterittkjuke (VU). 

Det ble også funnet et par arter som kan være ny for landet, men disse må først 

sjekkes med eksperter i Finland. Eksempel på nye arter for Finnmark var 

ospehvitkjuke (NT), Athelia acrospora, melkekjuke, svoveljordskinn (DD), 

hinnevoksskinn, pastelkjuke (EN), huldresølvpigg (EN) og tussebrunpigg (EN) og cf. 

Taigakantkjuke (VU). Flere andre var nye for kommunen som for eksempel 
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trevleflakskinn (NT) som tidligere kun er funnet 14 ganger i landet. Det er noe 

overraskende med såpass mange nye interessante funn i en kommune hvor det har 

vært mye fokus på urskog og vedboende sopp langt tilbake i tid. Dette illustrerer 

også at det er et stort behov for videre kartlegging.  

 

5.5 Forslag til videre arbeid  

 

Sør-Varanger kommune er en stor kommune med store naturareal. Kun en mindre 

del av kommunens potensielle naturtypelokaliteter er undersøkt. Dog gir de 

oppdaterte lokalitetsbeskrivelsene i dette dokumentet et godt grunnlag for en god 

forvaltning av viktige områder for biologisk mangfold i kommunen. 

Kunnskapsmanglene er likevel fortsatt store. Det er opplagt et stort antall 

lokaliteter som ikke er fanget opp sett i lyset av at kun en mindre del av 

kommunen er undersøkt, og selv om Pasvikdalføret nå er middels godt undersøkt, 

er det klart at også her gjenstår det og dokumenterer en rekke lokaliteter. De 

gjennomgående høye og til dels svært høye verdiene på de fleste lokalitetene, er 

oppsiktsvekkende. Dette viser på at dalføret har store naturverdier der hvor skogen 

fortsatt ikke er flatehogd. Samtidig finns det andre områder på kalkrik grunn hvor 

verdiene også er høye på tross av mer langvarig menneskelig påvirkning. Dette er 

verdier både knyttet til kalkrikt fjell, myr og skog. Det vil kreve vesentlig større 

kartleggingsressurser før kommunen og næringslivet har god nok 

forhåndskunnskap til å kunne gjennomføre en forvaltning som helt ut kan sies å 

være kunnskapsbasert.  

   

Videre kartlegginger bør prioritere prioriteres til skogområder i Pasvik som har klart 

potensial for å ha A og B-verdier, områder på kalkgrunn og områder i tilknytning til 

vassdrag. Vår kunnskap om verdier utenfor dalføret er mer begrenset. En 

kvalitetssikring av tidligere registrerte lokaliteter bør også gjøres. Områder med 

kjente forekomster av rødlistearter i høye truethetskategorier (CR, EN, VU) bør 

også systematisk oppsøkes.  

 

 
 
 
 
 
 

6 NYE NATURTYPELOKALITETER I SØR-VARANGER KOMMUNE 
 

Lokalitetene 1001-1027 er skrevet av Rein Midteng, mens lokalitetene 1028-1044 

er skrevet av Geir Gaarder. Lokalitetsnummerene 1003, 1009, 1013 og 1014 er 

foreløpig ikke brukt. Nye lokaliteter som registreres i 2011 bør bruke disse.  
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Lokalitet (1007) Speldraget 

Naturtype  (1) Gammel barskog  
Utforming  (1) Gammel furuskog 

Areal 332 dekar 
Verdisetting Svært viktig (A)  

 

Innledning:  

Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført av Rein 

Midteng Asplan Viak A.S. og Halvor Dag Rinde sommeren 2009 og Rein Midteng i 

oktober 2010. Beskrivelsen er skrevet av Rein Midteng, september 2011. 

 
Beliggenhet og avgrensning:  

Lokaliteten ligger sør i Pasvikdalføret grensende mot Øvre Pasvik nasjonalpark i 

vest. Området ligger om lag 100 m sør for parkeringsplassen ved Sortbrysttjern, og 

grenser i øst mot skogsbilveg. Mot sør grenser den mot sterkt gjennomhogd skog.  

Området henger sammen med skog innenfor nasjonalparken.   

 

Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper:  

Lokaliteten ligger i flatt eller svakt hellende terreng. Det er en del ansamlinger av 

stein i form av flate gryter/urer. Lengst i sør ligger det et par tjern. Et par mindre 

myrer finns i lokaliteten. Berggrunnen er fattig og løsmassene består av 

morenematerialer. Fattig krekling- og tyttebærfuruskog er dominerende 

vegetasjonstyper. Ingen krevende plantearter ble registrert. Vegetasjonen er 

lavvokst noe som skyldes et kontinentalt klima, kanskje forsterket av reinsdyrbeite. 

Lokaliteten består i sin helhet av urskog. Det undersøkte området domineres i sin 

helhet av urskog i alders- og optimalfase. Dette er nokså ensaldret og énsjiktet 

skog som har frødd seg på tilnærmet samme tidspunkt etter en hard brann. Etter 

denne foryngelsen har trærne blitt utsatt for en ny brann som har medført at store 

mengder av de stående trærne har brannlyrer. Denne brannen har skjedd for 

ganske lenge siden da trærne var en god del mindre enn i dag. Brannlyrer dannes 

helst når trærne er unge og halvgamle. Skogen er generelt åpen. Visse steder er 

det noe bedre sjiktning, men det er generelt lite småtrær.  Det har blitt dannet en 

del liggende og stående døde trær, men i nokså små mengder selv om det finns 

enkelte konsentrasjoner. Kontinuiteten i både liggende og stående død ved samt 

markkontinuitet er høy på tross av nokså hard brannpåvirkning. Spredt finns litt 

bjørk, men treslaget spiller en underordnet rolle i lokaliteten. 
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Figur 11. Skogen er åpen, énsjiktet og har generelt 

spredt med død ved.  

 

 

 

Artsmangfold:  

Furuskogen ser ut til å ha en rik flora av arter som er knyttet til biologisk gammel 

furuskog. Leting etter arter ble prioritert lavt da området har urskog og 

naturverdiene derfor uavhengige av artsfunn er av høyeste verdi. Det ble lett litt 

etter arter langs vegen i noen hundre meters lengde. På grunn av kombinasjonen 

av egna substrat og en god soppsesong, ble det likevel funnet rødlistearter på de 

aller fleste lægrene som ble undersøkt (se tabell 1). Følgende arter ble registrert 

laterittkjuke (Oligoporus lateritius, sårbar (VU), flekkhvitkjuke (Antrodia 

albobrunnea, nær truet (NT), lamellfiolkjuke (trichaptum laricinum, nær truet 

(NT)), taigahvitkjuke (Antrodia infirma, sterkt truet (EN)), 

Taigahvitkjuke/urskogshvitkjukecf. (Antrodia infirma/primaeva, sterkt truet (EN)), 

tyrikjuke (Skeletocutis lenis, nær truet (NT)), taigapiggskinn (Odonticium romellii, 

nær truet (NT)), snyltekjuke (Antrodiella besehidea (pallescens), nær truet (NT)), 

Cf. antrodiella elipsospora. Karplantefloraen er fattig som ellers i disse delene av 

Pasvik.  Antrodiella elipsospora er tidligere ikke funnet i Norge, men funnet må 

sendes til Finland for eventuell verifisering.  
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Figur 12. Laterittkjuke (VU) fra Speldraget.  

 

Området har også klare verdier for arealkrevende gammelskogsarter som 

tretåspett, lavskrike og lappmeis, spesielt sett i sammenheng med skogen innenfor 

nasjonalparken. 

 

Tabell 1: Interessante arter funnet i Speldraget.  

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall 

Vedb. sopp Oligoporus lateritius laterittkjuke VU 1 

 Antrodia albobrunnea flekkhvitkjuke  NT 6 

 Trichaptum laricinum lamellfiolkjuke  NT 1 

 Antrodia infirma taigahvitkjuke EN 1 

 Antrodia 

infirma/primaeva 

Taigahvitkjuke/urs

kogshvitkjuke 

EN 1 

 Skeletocutis lenis tyrikjuke NT 1 

 Odonticium romellii taigapiggskinn NT 1 

 Antrodiella besehidea 

(pallescens) 

snyltekjuke  1 

 Cf. antrodiella 

elipsospora 

Ev. ny for Norge - 1 

 

Bruk, tilstand og påvirkning:  

Ingen tekniske inngrep er registrert. Ingen hogstspor ble registrert. En mindre sti 

går igjennom deler av området. 
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Figur 13. Brannlyrer i samtlige furutrær i deler av området. Skogsbilvegen i bakgrunnen.  

 

Skjøtsel og hensyn:  

For å sikre de svært høye naturverdiene må skogen unntas all form for hogst. 

Eventuell skogbrann vil være positivt for naturverdiene da skogbrann er en naturlig 

del av økologien til furuskogene i Pasvik. 

 

Del av helhetlig landskap: 

Området er en del av et i nasjonal sammenheng svært stort sammenhengende 

område med gammel og verdifull naturskog, hvorav store deler er urskog. Sammen 

med eksisterende nasjonalpark og andre naturtypelokaliteter som grenser mot 

nasjonalparken, er dette Norges desidert største sammenhengende område med 

ur-, og naturskog. Verdiene øker ytterligere ved at det grenser mot Väsari 

ødemarksområde i Finland, og disse to objektene sammen er ett av et fåtall 

områder i Norden som etter www.ifl.org defineres som intakte skogøkosystemer, 

dvs. områder med naturlig skog større enn 500 km2.  

 

Verdibegrunnelse:  

Det vurderes at dette er en svært viktig (A) naturtypelokalitet. Dette begrunnes 

med at hele lokaliteten består av urskog, dvs. skog fullstendig uten spor av hogst. 

Kun promiller av skogen i Norge er urskog, og det er kun i Pasvik hvor urskog 

danner større sammenhengende områder. Skogen har høy kontinuitet i liggende og 

død ved, den har forekomster av flere interessante og rødlista arter inkludert arter 

som står oppført som sterkt truet, og den har åpenbart potensial for en rekke flere 

rødlistearter. Skogen representerer videre et urørt utviklingstrinn etter en tidligere 

http://www.ifl.org/
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hard brann, og har derfor også interesse for skoghistoriske studier. Området skiller 

seg trolig lite fra skogen innenfor parken, og er således en del av samme 

skogmassiv. Området er videre en del av Norges største naturskog, hvorav attpåtil 

store deler er urskog.   

 

 

Figur 14. Avgrensning av lokaliteten. Øvre Pasvik nasjonalpark vises med grønn linje. Andre 

naturtypelokaliteter vises med rosa linje.  
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Lokalitet (1011) Magesekkvatnet-Føllvasshøgda 

Naturtype  (1) Gammel barskog  
Utforming  (1) Gammel furuskog 

Areal 58 027 dekar 
Verdisetting Svært viktig (A)  

 

Innledning:  

Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført av Rein 

Midteng Asplan Viak A.S., Halvor Rinde, Olli Manninen, Sini Saarela, Teppo Rämä 

og Päivi Mattila.  Området er undersøkt av disse i perioden 2008-2010. Olli Turunen 

besøkte området i 2007 uten at skriftlig materiale foreligger, men bilder finns. 

Beskrivelsen er skrevet av Rein Midteng, april 2011. Det er så langt lagt ned over 

ett ukesverk med undersøkelser i området, men fortsatt er mye av området ikke 

registrert i felt. Disse arealer antas å ha like eller høyere verdier enn de som er 

undersøkt. Dette begrunnes med at disse ikke-undersøkte områdene i følge Harald 

Korsmo (Korsmo, H. 1986 naturvernundersøkelser i Øvre Pasvik) har samme 

hogsthistorikk og trolig for at de ligger lenger unna skogsbilveger og 

fløtningsvassdrag enn undersøkte deler, er deler av de indre områdene urskog 

(O.Turunen pers. medd./Fylkesmannen i Finnmark-utkast til utvidelse av Øvre 

Pasvik nasjonalpark). Feltarbeidet er lagt til de østre deler for å kunne avgrense det 

verdifulle området mot hogstflater og sterkt gjennomhogd skog uten spesielle 

kvaliteter. I tillegg er det lagt mye arbeid i å kartlegge utbredelsen av rødlistearter i 

de samme områdene. Hele østgrensen fra nasjonalparkgrensen ved 

Magesekkvatnet og til nordenden av lille Føllvatnet, videre langs 

områdeavgrensningen vest til Lunnevatnet er dekket av artsregistreringer. En lang 

rekke funn av rødlistearter er gjort her. Fra Lunnevatnet og til Knausvatnet er 

mesteparten dekket med artsregistreringer og det er gjort mange funn av 

rødlistearter. Fra Knausvatnet til Gjeddevatnet er det gjort artsregistreringer.    

 
Beliggenhet og avgrensning:  

Lokaliteten ligger sør i Pasvikdalføret grensende mot Øvre Pasvik nasjonalpark i 

sør. Mot vest grenser det mot Finland eller fjell. Mot øst grenser området mot 

flatehogd skog, sterkt gjennomhogd skog eller yngre skog. Mot nord grenser det 

mot fjell, flatehogd skog, sterkt gjennomhogd skog eller yngre skog. Området er 

ikke ferdig avgrenset mot nord og nordøst, noe som bør gjøres. 

 

Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper:  

Naturtypelokaliteten er en fortsettelse av nasjonalparkens verdifulle skoger mot 

nord. Gammel naturskog av furu og urskogsnær furuskog er klart vanligste 

naturtype. Stedvis som bl.a. på Føllvasshøgda, Båtvatnet, Magesekkvatnet finns 

urskog. Et fåtall steder er det inkludert nokså hardt plukkhogd/gjennomhogd 

tidligere urskogsnær skog. Slikt er tatt med i hovedsak pga at det er store mengder 

med død ved og interessante arter samtidig som tresjiktet er noenlunde inntakt og 

dermed er en viss kontinuitet er sikret på sikt. Andre steder inngår mer påvirka 

skog som mindre enklaver med mer verdifull skog, og da er slikt tatt med av 

arronderingsmessige grunner selv om man har forsøkt å arrondere vekk slik skog i 
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størst mulig grad. Visse steder hvor det forekommer grunnlendte morenehauger, 

forekommer det fragmenter av sandfuruskog, hvor humusdekket er tynt og hvor 

morenematerialet kommer opp i dagen i blanding med et tynt dekke av lav og lyng. 

Dette er ikke sandfuruskog i steng forstand da den ikke ligger på fine 

løsmasseavsetninger (sand) langs større vassdrag, men det ser ut til at det 

grunnlendte morenematerialet har noenlunde samme kvaliteter som slik 

sandfuruskog da mange av de samme artene virker å forekomme som i de mer 

klassiske sandfuruskogutformingene.  

 

 

Figur 15. Urskog fra Føllvasshøgda. Fjellskogen har mange grove gamle flatkrona furuer og god 
sjiktning. Foto Olli Manninen. 

 

I de nordre deler dominerer flersjiktet fjellskog hvor det herskende sjikt av furutrær 

består av grove gamle furutrær med flat krone og tykke greiner. I de sørlige deler 

som for eksempel ved Magesekkvatnet, forekommer det flere steder relativt 

småstammet nokså tett énsjiktet furuskog i optimalfase som har kommet opp etter 

en tidligere hard brann som har drept tilnærmet alle furutrær. Slik furuskog er mer 

typisk for lavereliggende skog i Pasvik. På et fåtall steder er det registrert mindre 

ospesuksesjoner oppkommet etter brann.  

 

Kreklingfuru- bærlyngfuru og lavfuruskog dominerer. I de høyereliggende og mer 

nordlige deler er det et høyere innslag av bærlyngskog enn i de mer lavereliggende 
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tørre deler hvor er det høyere innslag av krekling- og lavfuruskog. Røsslyng vokser 

spredt de fleste steder. Finnmarkspors forekommer spredt, særlig i fuktige steder 

som i myrkanter. Ingen krevende eller interessante karplanter er registrert.  

Flere større og mindre vann finns i området og flere halvstore myrer. Det er stedvis 

ansamlinger av stein i form av flate gryter/steinurer. 

  

Lokaliteten har både urskog, urskogsnær skog og gammel naturskog. Et fåtall 

steder er det inkludert mindre områder som i nyere tid er sterkt gjennomhogd. 

Disse er inkludert da det fortsatt er et nokså godt tresjikt, at området har store 

mengder død trevirke og grenser direkte til lite påvirka skog. Området bestod i sin 

helhet av urskog fram til om lag 2.verdenskrig da det av tyskerne ble igangsatt 

skogsdrift vinterstid (S.Wikan pers.medd.). Hoveddelen av områder er derfor 

gjennomhogd én gang. Det finns allikevel områder som ikke ble berørt, som 

områder nærmest nasjonalparkgrensen (jf. også Korsmo 1986, Turunen O. pers. 

medd.), Føllvasshøgda, visse områder nærmest Finskegrensen og i de mer steinete 

partiene som for eksempel ved Båtvatnet.  Påvirkningen varierer ofte på korte 

avstander. Hogsten har gjennomgående vært lite intensiv, slik at læger, tre- og 

bakkekontinuitet fortsatt er god. Med andre ord ble det kun utført plukkhogst av et 

mindretall av de stående trærne slik at artenes økologiske krav er bevart. 

Forekomsten av stående og liggende død ved er gjennomgående høyt, mens det i 

andre områder er nokså lite død ved enten på grunn av tidligere hard brann, hogst 

eller kombinasjonen av disse.  
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Figur 16. Nokså tettstammet énsjiktet urskog ved Magesekkvatnet oppkommet etter tidligere hard 
brann som drepte alle stående trær. Slike morenerygger har også forekomster av bakkeboende sopp 
knyttet til tynne humusdekker i furuskog.  

 

Artsmangfold:  

Det er gjort en rekke funn av mange rødlistearter i hele området. Artsmangfoldet 

knyttet til død ved av furu er intakt, dvs. at alle arter knyttet til død ved man kan 

forvente å finne i funksjonell urskog er funnet. Dette inkluderer toppartene 

krittkjuke, urskogshvitkjuke og taigahvitkjuke. Dette er arter man kun finner i de 

aller mest intakte skoger, og alle disse har få norske funn, og Pasvik er det 

viktigste kjerneområdet i Norge for disse eksklusive artene. I tillegg er arter som 

langkjuke, huldresølvpigg og laterittkjuke også virkelig krevende arter, og som 

nesten utelukkende finns i områder med urskog, urskogsnær skog eller lite påvirka 

naturskog. Videre er for eksempel artene tyrikjuke, flekkhvitkjuke og 

taigapiggskinn krevende arter som er knyttet til biologisk verdifulle og lite påvirka 

furuskoger. Mange disse artene opptrer i oppsiktevekkende store bestander, og de 

fleste læger som undersøkes gjennom en god soppsesong ser ut til å ha forekomst 

av rødlistearter. Slike store og livskraftige forekomster som er funnet i denne 

lokaliteten, finns kun i de aller mest verdifulle skogene i landet. For eksempel finner 

man i biologisk gammel furuskog på Østlandet kanskje en eller to av sistenevnte 

arter, og kanskje på et par læger. Mengden av rødlistearter i denne 

naturtypelokaliteten skyldes mye egna substrat (læger), høy kontinuitet i død ved 

på lokalitetsnivå og også høy kontinuitet på landskapsnivå. Utarmingen av 

artsmangfoldet på kommune- eller landskapsnivå etter mange hundre års hogst slik 
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man ser det ellers i landet, har simpelthen ikke funnet sted i denne delen av Pasvik, 

og man har her en unik mulighet til å bevare biologisk mangfold i furuskog.   

Området har også klare verdier for bakkelevende sopparter som er avhengig av 

kontinuitet i marksjikt. Dette betyr skoger som ikke har vært flatehogd eller veldig 

hard plukkhogd. Furugråkjuke, tussebrunpigg og blåfotstorpigg er eksempler på 

dette. Spesielt morenehauger med tynt humusdekke og hvor det finns død furuved 

er særlig interessante miljøer. Karplantefloraen er fattig som ellers i disse delene av 

Pasvik og ingen spesielle arter ble funnet.   

 

Figur 17. Krittkjuke (CR) fra Føllvasshøgda. Dette er en sjelden art nasjonal og internasjonalt og 

regnes blant toppartene i urskogsnære skoger. Foto Olli Manninen.  

 

Området har også klare verdier for arealkrevende gammelskogsarter som 

tretåspett, lavskrike og lappmeis, spesielt i sammenheng med skogen innenfor 

nasjonalparken. Området er også viktig for forstyrrelses sårbare arter som sædgås 

og sangsvane, begge hekker innenfor lokaliteten. 

 

 

Tabell 2: Interessante arter funnet i Magesekkvatnet-Føllvasshøgda.  

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall 

Vedb. sopp Antrodia albobrunnea flekkhvitkjuke NT 97 

 Antrodia infrima taigahvitkjuke EN 17 

 Antrodia primaeva urskogshvitkjuke EN 1 

 Antrodia infrima/ 

Antrodia primaeva 

taigahvitkjuke/ 

urskogshvitkjuke 

EN 1 

 Antrodia crassa krittkjuke CR 3 

 Odonticium romellii taigapiggskinn NT 61 

 Chaetoderma luna furuplett NT 71 

 Phlebia cornea hornskinn Signalart spredt 

 Gloeophyllum protractum  langkjuke VU 11 

 Skeletocutis lenis tyrikjuke NT 45 

 Pseudomerulius aureus flammenettskinn NT 2 

 Gloeophyllum protractum laterittkjuke VU 2 
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Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall 

 Phellinus nigrolimitatus 

 

svartsonekjuke 

 

NT 8 

 

Junghuhnia luteoalba 

okerporekjuke 

 

NT 3 

 Oligoporus hibernicus 

coll. 

 

kremkjuke m.fl. Signal/DD spredt 

 Oligoporus sericeomollis blygkjuke Signal spredt 

 Oligoporus parvus cf. puslekantkjuke Signal 1 

 Serpula himantioides 

 

tømmernettsopp 

 

Signal spredt 

 Trichaptum laricinum lamellfiolkjuke NT 2 

 Phlebia subcretacea hinnevoksskinn Signal 1 

 Phellinus pini furustokkjuke Signal 5 

 Phellinus viticola hyllekjuke Signal spredt 

Sopp, 

bakke-

boende Bankera fuligineoalba 

lurvesøtpigg 

 

NT  

3 

 

 Hydnellum gracilipes tussebrunpigg VU 11 

 Tricholoma matsutake kransmusslerong  5 

 Sarcodong glaucopus blåfotstorpigg VU 2 

 Phellodon secretus huldresølvpigg EN 4 

 

Boletopsis grisea 

furugråkjuke 

 

VU 2 

 

Hydnellum aurantiacum 

oransjbrunpigg 

 

Signal litt 

 Hydnellum aurantiacum oransjebrunpigg Signal 1 

 Hydnellum ferrugineum rustbrunpigg Signal 1 

Lav  Cladonia parasitica furuskjell NT 114 

 Hertelidea botryosa druelav Signal spredt 

 Pyrrhospora elabens - Signal 1 

Fugl Picoides tridactylus tretåspett Signal Spredte hakkemerker 

 Gavia stellata smålom  1 

 Perisoreus infaustus lavskrike Signal Vanlig  

 Anser fabalis sædgås VU Artskart 

 Cygnus cygnus sangsvane  Ett par 

 

 

Bruk, tilstand og påvirkning:  

En traktorvei går inn i fra nord og berører området i 2-3 kilometers lengde men det 

er ikke hogd langs vegen innenfor naturtypelokaliteten. Ingen andre tekniske 

inngrep er registrert.  
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Figur 18. Fra enden av skogsbilvegen Føllvassveien) fortsetter en traktorveg et par kilometer. 
Inngrepet har ingen negativ betydning for de store naturverdiene som er registrert i denne delen av 

naturtypelokaliteten.  

 

Skjøtsel og hensyn:  

For å sikre de svært høye naturverdiene må skogen unntas all form for hogst. 

Eventuell skogbrann vil være positivt for naturverdiene da skogbrann er en naturlig 

del av økologien til furuskogene i Pasvik. 

 

Del av helhetlig landskap: 

Området er i seg selv Norges største kjente ikke-verna naturskog og er videre en 

del av et i nasjonal sammenheng svært stort sammenhengende område med 

gammel naturskog, urskogsnær skog og urskog og har høy kontinuitet i dødt 

trevirke og høy kontinuitet i tre- og bakkesjikt. Sammen med eksisterende 

nasjonalpark og andre naturtypelokaliteter som grenser mot nasjonalparken, er 

dette Norges største sammenhengende område med naturskog. Området grenser  

videre mot Väsari ødemarksområde i Finland, og disse objektene sammen er ett av 

et fåtall områder i Norden som etter www.ifl.org defineres som intakte 

skogøkosystemer, dvs. områder med naturlig skog større enn 500 km2.  

 

http://www.ifl.org/
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Figur 19. Ås på ås med sammenhengende lite påvirka skog. Fra Føllvasshøgda. Foto Olli Manninen.  

Figur 20. Urskog ved Båtvatnet. Foto Olli Manninen 
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Verdibegrunnelse:  

Det vurderes at dette er en svært viktig (A) naturtypelokalitet. Dette begrunnes 

med at dette i nasjonal sammenheng er et svært stort område med unike verdier. 

Hele området består av store sammenhengende naturskoger, urskogsnær skog og 

urskog som gjennomgående er lite påvirket av hogst og med høy kontinuitet i 

liggende død ved, stående trær og bakkesjikt. I lokaliteten er det gjort flere hundre 

funn av rødlistearter, inklusive mange trua arter inklusive sterkt trua og kritisk trua 

arter. Ufragmenterte skoger er videre viktig for arealkrevende fuglearter knyttet til 

naturskog. Området er en del av Norges største sammenhengende naturskog med 

internasjonale naturverdier.  

 

 

 

Figur 21. Avgrensning av naturtypelokaliteten. Øvre Pasvik nasjonalpark og Pasvik naturreservat vises 

med grønn linje. Andre naturtypelokaliteter vises med rosa polygon. 
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Lokalitet (1008) Stabbursfjellet 

Naturtype  (1) Gammel barskog  
Utforming  (1) Gammel furuskog 

Areal 2 475 dekar 
Verdisetting Svært viktig (A)  

 

Innledning:  

Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført av Rein 

Midteng Asplan Viak A.S. sommeren 2010 samt artsregistreringer utført i 2008 av 

Sini Saarela og Päivi Mattila. Beskrivelsen er skrevet av Rein Midteng, april 2011. 

 
Beliggenhet og avgrensning:  

Lokaliteten ligger sør i Pasvikdalføret nær og delvis grensende mot Øvre Pasvik 

nasjonalpark. Lokaliteten ligger øst for skogsbilvegen til Sortbrysttjern. I sørvest 

grenser den mot skogsbilvei som skiller denne lokaliteten fra naturtypelokalitet 

1011 Magesekkvatnet. Lenger mot sørvest grenser den mot traktorvei som skiller 

lokaliteten fra naturtypelokalitet 1007 Speldraget og nasjonalparken mens den 

lengst mot sørvest grenser mot flatehogst. Området er noe ufullstendig avgrenset i 

sørøst hvor grensen er mot plukkhogd skog, og denne avgrensningen bør gjøres i 

felt. I sør grenser lokaliteten i hovedsak mot traktorvei. Naturtypelokalitet 1006 

Hallerfjellet-Brannfjellet ligger like sør for naturtypelokaliteten bare avskjært av 

skogsbilvei og et mindre parti med flatehogd/hardere plukkhogd skog.   

 

Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper:  

Lokaliteten omfatter skog i en nokså bratt vestvendt helling, skog på åsrygg og 

skog i svak og bratt hellende liside mot sør og øst. I den vestvendte lisiden er det 

enkelte steder mindre platåer i terrenget. Lengst i sør omfatter lokaliteten et større 

flatt område med myrskog og noe myr.  Stedvis i den vestvendte lisiden er det noe 

grov stein, men foruten dette er terrenget lett å ta seg fram i. Fattige skogtyper 

dominerer totalt med krekling-, blokkebærfuru-, og bærlyngfuruskog som 

dominerende vegetasjonstyper. I sørhellinga hvor det er fuktig er det et høyere 

innslag av røsslyng og finnmarkspors i skogen enn ellers. Ingen krevende 

plantearter ble registrert. Vegetasjonen er lavvokst noe som skyldes et kontinentalt 

klima, kanskje forsterket av reinsdyrbeite. Lokaliteten består i sin helhet av urskog. 

Det eneste unntaket er mesteparten av de om lag 200 meterne nærmest 

skogsbilveien i vest. I dette arealet har det blitt hentet ut noe død ved og det finns 

enkelte stubber. Disse stubbene er i all hovedsak stubber av nokså småstammet 

furu og de har skråskjær hogd før motorsag ble tatt i bruk. Mulig er tømmer til 

Sortbrystkoia hentet fra de veinære områdene i lokaliteten.  Stedvis i hele 

lokaliteten finns større ansamlinger av grov stein.  

 

De vestvendte deler består av én-sjiktet urskog i optimal- og aldersfase som har 

forynget seg etter tidligere kraftig brann som har drept i praksis alle levende trær. 

Dette har generert en tettstammet énsjiktet skog som nå har blitt nokså gammel 

og dermed har en del av trærne død i konkurranse mot andre. Urskogen har ikke 

kommet så langt i suksesjonen at den har begynt å produsere mye død ved og 
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grove trær. For mange kan et slikt skogbilde bryte med hvordan man tror en 

urskog skal se ut. Dette er likevel på landsbasis en svært sjelden urskogstype og 

den er kun kjent fra Pasvik da den oppstår i tørre, produktive områder. Mangel på 

grove dimensjoner og kanskje i kombinasjon med vanskelig tilgjengelig har gjort at 

den ikke har blitt hogd, på samme måte som den lignende men mer tynnstamma 

urskogen ved Magesekkvatnet. På toppen av Stabbursfjellet vokser det 

grovstammet og grovgrenet fjellfuru-urskog med trær med brysthøydediameter på 

50-60 cm. Det står kun igjen en mindre tarm som forbinder urskogen i den 

vestvendte lisiden med urskogen i sør. I de slake sørvendte lisidene og på de flate 

partiene i bunnen av lisiden lengst i sør, er det tresatte glisne bakkemyr-

furuskoger. Dette er også urskog, men aller lengst mot traktorvegen i sør er 

skogen påvirket av litt plukkhogst, slik at de nærmeste deler av dette plukkhogde 

partiet er holdt utenfor avgrensningen. Myrfuruskogen er en spesiell skogutforming 

som ellers ikke ble registrert i 2008-2010. Slik furumyrskog har klart mindre verdi 

for det biologiske mangfoldet enn mer produktiv skog pga til dels svært små 

dimensjoner, lite død ved og høy vannmetning, noe som dissfavoriserer vedboende 

sopp. Brannhistorikken i furumyrskogen er usikker, og selv om den er fuktig, 

brenner også slike skoger men ofte med lange intervaller. En hard brann som har 

drept mye av den stående skogen kombinert med dårlig bonitet, høyt grunnvannivå 

kan være forklaringen til skogens store mangel på død ved og grove dimensjoner. 

Trolig har den brent på samme tidspunkt som i resten av lokaliteten men pga 

vekstforholdene har ikke skogen hentet seg inn i like stor grad som ellers i 

lokaliteten.  

  

Kontinuiteten i både liggende og stående død ved samt markkontinuitet er høy, i 

alle fall i kanskje et par hundre års perspektiv på tross av hard brannpåvirkning. 

Brannen som forårsaket foryngelsen av dagens skogbilde, kan kanskje for en stund 

ha slått ut en del bakkelevende sopp og utvilsomt for en stund gjort forholdene 

dårligere for vedboende sopp. Forholdene er i dag igjen blitt bedre. Skogen er 

åpen, énsjiktet og med generelt spredt med liggende og stående død ved. 
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Figur 22. Urskog i overgang mellom optimalfase og aldersfase, dvs. én-etasjet skog hvor trærne er 
livskraftige men hvor det også er blitt dannet en del gadd. Dette skogbildet er det klart vanligste 

skogbilde i fra urskogen i Pasvik og i naturtypelokaliteten.  
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Figur 23. Øverst til venstre: Skogen har blitt forynget etter en kraftig brann som har medført at 
nesten all død ved før brannen nå er forsvunnet som følge av brannen og tiden som har gått i ettertid. 
Enkelte steder ses dog grove læger med brannspor fra denne generasjonen. Øverst til høyre: 
Brannlyre i levende furu om lag hundre meter fra veien. Skogen langs veien er hovedsak urskog eller 
urskogsnær skog, og stedvis ses enkelte gamle stubber uten at dette nevneverdig har endret 

skogstrukturen. Nederst: Skog i aldersfase, dvs. skog som har begynt å produsere en del død ved.   

 

  

Figur 24. Til venstre: På åsryggen står det igjen en stripe med fjellurskog, dvs. grovere og mer glissen 
skog enn lenger ned i terrenget. Trærne her har større kroner og flere og grovere greiner. Til høyre: 
På sørhellingene og i nedkant mot Brannvatnet, finns en noe eiendommelig urskog, nemlig en glissen 
småvokst furumyrskog i hellende terreng. 

 

Artsmangfold:  

Skogen har en rik flora av arter som er knyttet til biologisk gammel furuskog. Det 

ble lett lite etter sopp da tidsbruken ble prioritert om å avgrense lokaliteten mot 

hogstkantene og da området har urskog er naturverdiene høye uavhengige av 

artsfunn eller ikke. Det ble kun nyttet passiv artsleting dvs. at kun arter som visuelt 

var synlig uten løfting på læger ble registrert. Området har utvilsomt et stort 

uoppdaget potensial for rødlista arter da det er urskog og skogen har en del 

substrat interessant for slike arter. Bakkeboende arter ble det ikke lett etter.  

Karplantefloraen er fattig som ellers i disse delene av Pasvik.   
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Figur 25. Langkjuke (VU) ble funnet flere steder i området.  

 

Området har også klare verdier for arealkrevende gammelskogsarter som 

tretåspett, storfugl, lavskrike og lappmeis, spesielt i sammenheng med skogen i 

nærliggende naturtypelokalitet 1011 samt nasjonalparken. Både lavskrike, storfugl 

og lappmeis ble sett i 2010.  

 

Tabell 3: Interessante arter funnet i Stabbursfjellet.  

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall 

Vedb. sopp Chaetoderma luna furuplett NT 3 

 Odonticium romellii taigapiggskinn NT 1 

 Gloeophyllum protractum langkjuke  VU 2 

 Oligoporus hibernicus coll. kremkjuke art signal/DD 4 

 Phlebia cornea hornskinn signal 1 

 Trichaptum laricinum lamellfiolkjuke NT 1 

Fugl Perisoreus infaustus lavskrike signal 3+2 

 Tetoa urugallus storfugl  2 

 

Bruk, tilstand og påvirkning:  

Ingen tekniske inngrep forekommer. Ingen hogstspor ble registrert, bortsett fra et 

fåtall gamle stubber langs skogsbilveien.  
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Figur 26. De nærmeste 100-200 meterne til skogsbilvegen (i bakgrunnen) har skogen gjennomgående 
mindre død ved enn ellers. Stedvis finns det enkelte spredte stubber, men i all hovedsak av små 

dimensjoner. 

 

Skjøtsel og hensyn:  

For å sikre de svært høye naturverdiene må skogen unntas all form for hogst. 

Eventuell skogbrann vil være positivt for naturverdiene, da skogbrann er en naturlig 

del av økologien til furuskogene i Pasvik. 

 

Del av helhetlig landskap: 

Området er en del av et i nasjonal sammenheng svært stort sammenhengende 

område med gammel naturskog, hvorav store deler er urskog. Kun en skogsbilvei 

skiller lokaliteten fra naturtypelokalitet 1011 Magesekkvatnet og nasjonalparken og 

kun en traktorvei skiller lokaliteten fra naturtypelokalitet 1007 Speldraget.  

Sammen med eksisterende nasjonalpark og andre naturtypelokaliteter som grenser 

mot nasjonalparken, er dette Norges største sammenhengende område med 

naturskog. Verdiene øker ytterligere ved at det grenser mot Väsari 

ødemarksområde i Finland, og disse objektene sammen er ett av et fåtall områder i 

Norden som etter www.ifl.org defineres som intakte skogøkosystemer, dvs. 

områder med naturlig skog større enn 500 km2.  

 

Verdibegrunnelse:  

Det vurderes at dette er en svært viktig (A) naturtypelokalitet. Dette begrunnes 

med at hele lokaliteten uten et mindre belt mot skogsbilveien består av urskog, 

dvs. skog fullstendig uten spor av hogst. Kun promiller av skogen i Norge er 

urskog. Skogen har nokså god kontinuitet i liggende død ved, den har forekomster 

av flere interessante og rødlista arter og et åpenbart potensial for en rekke flere. 

Skogen representerer videre et urørt utviklingstrinn etter en tidligere hard brann, 

http://www.ifl.org/
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og har derfor også interesse for skoghistoriske studier. Den grenser videre mot 

andre svært viktige naturtypelokaliteter og dermed også nasjonalparken, og er 

således en del av samme urskogmassivet. Dette området samlet sett har klare 

internasjonale naturverdier. 

 

 

Figur 27. Avgrensning av lokaliteten. Øvre Pasvik nasjonalpark vises med grønn linje. Andre 

naturtypelokaliteter vises med rosa linje. Polygon inne i lokalitet 1011 viser parti med yngre skog i 

hogstklasse III som ikke er en del av naturtypelokaliteten.  
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Lokalitet (1006) Hallerfjellet-Steinfjellet-Brannvatnet 

Naturtype  (1) Gammel barskog  
Utforming  (1) Gammel furuskog 

Areal 6 390 dekar 
Verdisetting Svært viktig (A)  

 

Innledning:  

Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført av Rein 

Midteng Asplan Viak A.S. september 2010 og Sini Saarela august 2010. 

Beskrivelsen er skrevet av Rein Midteng, april 2011. Mindre deler ble studert i 1986 

av Harald Korsmo hvor vekten ble lagt på utviklingstrinn i urskogen. 

 
Beliggenhet og avgrensning:  

Lokaliteten ligger sør i Pasvikdalføret grensende mot Øvre Pasvik nasjonalpark i 

sør. Lokaliteten grenser hele veien i mot vest mot flatehogst. I nord grenser den til 

skogsbilvei/hardere plukkhogd skog. I øst grenser den mot plukkhogd naturskog 

som i alle fall delvis har kvaliteter som tilsier egen naturtypelokalitet, uten at denne 

(pr april 2011) er registrert. I sørøst grenser den mot flatehogd skog ved 

Tommamoen. Pga omfattende hogst i vest og nord, har lokaliteten her en hakket 

avgrensning som er gått opp nøyaktig ved hjelp av GPS. Da den håndholdte GPSen 

har en feilmargin på om lag 5-10 m, er det her lagt til en buffer på om lag 20 m 

utenfor den grensen GPSen viser mellom urskog/hogstkant, for slik å være sikker 

på at all urskog ligger innenfor avgrenset naturtypelokalitet. Sentralt i området 

forekommer det ei større hogstflate. På denne er det stedvis satt igjen enkelte 

urørte parti samt generelt noen flerbrukshensyn. Av arronderingsmessige grunner, 

at omkringliggende skog er urskog som behøver buffer samt at hogstflata har visse 

naturverdier, er dette arealet inkludert i lokaliteten. Grensen mellom urskog og 

hogd skog er for øvrig her også godt opp med GPS og punkter fra dette finns.  

 

 

Figur 28. Naturtypelokalitet sett fra nord. Brannvatnets sørside ses og i bakgrunnen ses Hallerfjellet. 

Grensa for nasjonalparken går i de øvre deler av lisiden.  
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Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper:  

Lokaliteten har en del topografi i form av halvlange lisider, mindre lisider med små 

daler og en del koller. I nord er terrenget roligere. Flere mindre vann og et fåtall 

myrer forekommer. Berggrunnen er fattig og løsmassene består av 

morenematerialer. Stedvis finns større og mindre ansamlinger av steinurer og i de 

bratte hellingene er det en del grove steinblokker. Fattig røsslyng-blokkebær, 

krekling- og tyttebærfuruskog er dominerende vegetasjonstyper. Ingen krevende 

plantearter ble registrert. Vegetasjonen er lavvokst noe som skyldes et kontinentalt 

klima, brann og som kanskje er forsterket av reinsdyrbeite. Lokaliteten består i sin 

helhet av urskog, og ikke ett eneste hogstspor er registrert (!) foruten at av 

overnevnte bufferaspekthensyn er litt flatehogd areal lagt til av 

arronderingsmessige grunner. Det undersøkte området domineres i sin helhet av 

urskog i alders- og optimalfase og kun et mindre areal var i oppløsningsfase. Her 

var trærne grovere enn ellers og det var noe mer død ved enn ellers. 

 

 

Figur 29. Urskog i kollete terreng øst for skogsbilveiens ende i sør ved Hallerfjellet.  

 

Skogen er nokså ensaldret og énsjiktet og har frødd seg på tilnærmet samme 

tidspunkt etter en hard brann. Etter denne foryngelsen har skogen stedvis blitt 

utsatt for en ny brann som har medført at stedvis har store mengder av de stående 

trærne brannlyrer. Denne brannen har skjedd for ganske lenge siden da trærne var 

en god del mindre enn i dag. Brannlyrer dannes helst når trærne er unge og 

halvgamle. Skogen er generelt åpen. Visse steder er det noe bedre sjiktning, men 

det er generelt lite småtrær å se. Det har blitt dannet en del liggende og stående 

døde trær, men i nokså små mengder selv om det finns enkelte konsentrasjoner. 

Dette er typisk for slike homogene urskoger som har samme skoghistorikk. 

Kontinuiteten i både liggende og stående død ved samt markkontinuitet er høy på 

tross av nokså hard brannpåvirkning.  
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Figur 30. Nokså tettstamma urskog i optimalfase på Steinfjellet oppkommet etter hard brann. Foto 

Sini Saarela. 

 

Figur 31.  I et mindre område ved Hornvatnet er det urskog i oppløsningsfase og begynnende 

bledningsfase. Dette er skog hvor skogen har gått i oppløsning og produsert en god del død ved 
samtidig som det er blitt forynget en del mindre trær i ”hullene” sammenbruddet har forårsaket. Dette 

er slik folk flest tenker at en urskog ser ut, men dette utviklingstrinnet er mye sjeldnere i 
naturtypelokalitetene enn urskog i optimalfase og aldersfase som ses på bildet over. 
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Artsmangfold:  

Furuskogen har en rik flora av arter som er knyttet til biologisk gammel furuskog. 

Det ble lett kun passivt etter sopp da området har urskog og naturverdiene derfor 

uavhengige av artsfunn er av høyeste verdi, og for at det tok lang tid å gå hele 

objektet med GPS på grunn av svært hakkete avgrensning mot flatehogst. Det ble 

likevel funnet flere interessante arter. Kanskje mest interessant var tre av den 

direkte trua (CR) kelokjuke som tidligere kun er kjent fra om lag fem andre 

lokaliteter i landet. Taigakantkjuke cf. (VU) er tidligere kun funnet to ganger i 

Buskerud og én gang i Møre og Romsdal. I tillegg til en rik soppflora knyttet til død 

ved, har området også en interessant flora knyttet til kombinasjon av død ved og 

kontinuitet i tresjikt. Både huldresølvpigg (EN) og tussebrunpigg (VU) som er 

knyttet til humusfattige furuskoger rik på død ved ble funnet. Området har også 

klare verdier for arealkrevende gammelskogsarter som tretåspett, lavskrike og 

lappmeis, spesielt i sammenheng med skogen innenfor nasjonalparken og 

omkringliggende naturtypelokaliteter. 

 

 

Figur 32. Lamellfiolkjuke (NT) på læger.  
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Figur 33. Kelokjuke på furulæger. Arten ble funnet på tre lokaliteter. 

 

 

Figur 34. Huldresølvpigg ses på bildet voksende under et brent furulæger. Denne piggsoppen er 
sjelden på landsbasis.  
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Tabell 4: Interessante arter funnet i Hallerfjellet-Steinfjellet-Brannvatnet.  

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall 

Vedb. sopp Oligoporus sp. Oligoporus art - 1 

 Gloeophyllum protractum langkjuke VU 2 

 Dichomitus squalens kelokjuke CR 2 

 Antrodia informa/A. 

primaeva 

taigahvitkjuke/ 

urskogshvitkjuke 

EN 1 

 Phellinus viticola hyllekjuke  2 

 Antrodia albobrunnea flekkhvitkjuke NT 14 

 Skeletocutis lenis tyrikjuke NT 4 

 Odonticium romellii taigapiggskinn NT 8 

 Antrodia infirma taigahvitkjuke EN 2 

 Phellinus pini 

 

furustokkkjuke 

 

 1 

 Oligoporus laterittus laterittkjuke VU 1 

 Oligoporus perdelicatus cf. taigakantkjuke VU 1 

Bakkeboende 

sopp 

Phellodon secretus huldresølvpigg EN 2 

 Hydnellum gracilipes 

 

tussebrunpigg VU 1 

 Hydnellum ferrugineum 

 

rustbrunpigg 

 

signal spredt 

 Hydnellum caerulerum 

 

blå brunpigg 

 

signal spredt 

 Bankera sp. lurve/knippesøt-

pigg 

NT 1 

Lav Cladonia parasitica furuskjell 

 

NT 4 

Fugl Perisoreus infaustus lavskrike signal 2 

 

Bruk, tilstand og påvirkning:  

En traktorvei går i et par hundre meters lengde gjennom lokaliteten. Hele 

lokaliteten består av urskog, men av arronderingsmessige hensyn forekommer 

mindre areal med flatehogd tidligere urskog.  

 

http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/Dichomitus+squalens/57204
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Figur 35. Traktorvei med urskog på begge sider. I bakkant ses overgangen mellom urskog og 
flatehogst.  

 

Skjøtsel og hensyn:  

For å sikre de svært høye naturverdiene må skogen unntas all form for hogst. 

Eventuell skogbrann vil være positivt for naturverdiene, da skogbrann er en naturlig 

del av økologien til furuskogene i Pasvik. 

 

Del av helhetlig landskap: 

Området er i seg selv ett av Norges største sammenhengende områder med 

urskog.  Sammen med eksisterende nasjonalpark og andre naturtypelokaliteter 

som grenser mot nasjonalparken, er dette Norges største sammenhengende 

område med ur-, og naturskog, hvorav store deler er urskog eller urskogsnær skog. 

Verdiene øker ytterligere ved at det grenser mot Väsari ødemarksområde i Finland, 

og disse to objektene sammen er ett av et fåtall områder i Norden som etter 

www.ifl.org defineres som intakte skogøkosystemer, dvs. områder med naturlig 

skog større enn 500 km2.  

http://www.ifl.org/
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Figur 36. Kveldsstemning i urskogen ved vann 159 m.o.h. på Hallerfjellet. 

 

Verdibegrunnelse:  

Det vurderes at dette er en svært viktig (A) naturtypelokalitet. Dette begrunnes 

med at hele lokaliteten består av urskog, dvs. skog fullstendig uten spor av hogst. 

Kun promiller av skogen i Norge er urskog. Skogen har høy kontinuitet i liggende 

og stående død ved, den har forekomster av mange interessante og rødlista arter 

inklusive sterkt trua arter og et åpenbart potensial for en rekke flere. Skogen 

representerer videre et urørt utviklingstrinn etter en tidligere hard brann, og har 

derfor også interesse for skoghistoriske studier. Området skiller seg trolig lite fra 

skogen innenfor parken som den grenser direkte mot, og er således en del av 

samme skogmassiv. Området har internasjonale naturverdier da området sammen 

med andre tilgrensende naturtypelokaliteter og nasjonalparken er et i internasjonal 

sammenheng stort områdemassiv med urskog og gammel naturskog.  
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Figur 37. Avgrensning av lokaliteten. Øvre Pasvik nasjonalpark, Øvre Pasvik landskapsvernområdet og 

Gjøkneset naturreservat vises med grønn linje. Andre naturtypelokaliteter vises med rosa polygon. 
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Lokalitet (1001) Treriksrøysa 

Naturtype  (1) Gammel barskog  
Utforming  (1) Gammel furuskog 

Areal 201 dekar 
Verdisetting Svært viktig (A)  

 

Innledning:  

Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført av Teppo 

Rämä i september 2008. Beskrivelsen er skrevet av Rein Midteng, Asplan Viak i 

april 2011. Området ble også besøkt av Olli Turunen i 2007.  

 
Beliggenhet og avgrensning:  

Lokaliteten ligger lengst sør i Pasvikdalføret grensende mot Finland i vest, Russland 

i sør, Øvre Pasvik nasjonalpark i nord og naturtypelokalitet 1002 i øst. Grensen mot 

naturtypelokalitet 1002 går ved Hannabekken. Området ligger i den om lag 200 

meter brede kilen som ligger utenfor nasjonalparken. Området henger derfor 

sammen med skog innenfor nasjonalparken og er en del av det samme 

urskogsmassivet.   

 

 

Figur 38. Urskog i bledningsfase med trær i alle aldre og store mengder liggende død ved 

karakteriserer lokaliteten. Foto Teppo Rämä. 
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Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper:  

Lokaliteten ligger i flatt terreng. Stedvis er det noe myr og i mot øst er det ei større 

myr. Berggrunnen er fattig og løsmassene består av morenematerialer og myr.  

Fattig krekling- og bærlyngbærfuruskog er dominerende vegetasjonstyper sammen 

med fattig myr. Ingen krevende plantearter ble registrert. Vegetasjonen er lavvokst 

noe som skyldes et kontinentalt klima, kanskje forsterket av reinsdyrbeite. 

Lokaliteten består i hovedsak av urskog, mens det lengst mot øst trolig finns 

enkelte spredte inngrep i form av hogst av mindre trær til bruk til klopping av myr 

og bygging av gjerde. Området har vært utsatt for skogbrann og består av urskog i 

bledningsfase. Dette utviklingstrinnet er svært sjeldent i Pasvik, og Treriksrøysa har 

i tillegg en sjelden fint utviklet struktur. Olli Turunen (Turnen O. pers medd.) som 

har besøkt en del av eksisterende nasjonalpark og flere andre naturtypelokaliteter i 

Pasvik samt en lang rekke med urskoger i Finnmark og Russland, opplyser at 

strukturmessig er skogen ved Treriksrøysa noe av den aller beste skogen han har 

sett. Skogen er flersjiktet med trær i alle stadier og er generert etter gjentatte 

skogbranner. Stedvis er det mye liggende og stående død ved. Brannene har vært 

lavintensive slik at stående trær har overlevd samt mye av den døde veden. 

 

Artsmangfold:  

På tross av et lite areal og at lokaliteten ikke er spesielt intensivt undersøkt mht 

rødlistearter, er det funnet en nesten eksepsjonell høy tetthet av rødlistearter og 

svært mange rødlistearter som er funnet i lokaliteten. Furuskogen har en rik flora 

av arter som er knyttet til biologisk gammel furuskog. Det er fortsatt potensial for 

funn av nye interessante arter og flere funn av artene som er funnet. Området er 

viktig for arealkrevende arter som for eksempel lavskrike, lappmeis og tretåspett, 

særlig sett i sammenheng med tilgrensende nasjonalpark og skog på finsk side. 

Karplantefloraen er fattig som ellers i disse delene av Pasvik.   
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Figur 39. Tussebrunpigg (VU) vokser under furulæger. Arten ble funnet flere steder i lokaliteten. Foto 

Teppo Rämä. 

 

Figur 40. Lavskrike fotografert ved Treriksrøysa. Arten er avhengig av større områder med gammel 
skog. Foto Teppo Rämä. 
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Urskogshvitkjuke og taigahvitkjuke står begge på rødlista som sterkt trua (EN) og 

er begge krevende arter knyttet til urskogsnære skogforhold. Gullstrøkjuke er i 

følge Artskart (www.artsdatabanken.no) tidligere ikke funnet nord for Oppland, 

foruten at den gjennom disse naturtyperegistreringene er funnet i en håndfull andre 

lokaliteter. En rekke andre interessante arter er også funnet (se tabell).  

 

Området har også klare verdier for arealkrevende gammelskogsarter som 

tretåspett, lavskrike og lappmeis, spesielt i sammenheng med skogen innenfor 

nasjonalparken. 

 

Tabell 5: Interessante arter funnet i Treriksrøysa.  

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall 

Vedb. sopp Antrodia infirma taigahvitkjuke EN 1 

 Antrodia primaeva urskogshvitkjuke EN 2 

 Antrodia primaeva/infirma 

 

Taigahivtkjuke/ 

urskogshvitkjuke 

EN 1 

 Antrodia albobrunnea flekkhvitkjuke NT 18 

 Ceraceomyces borealis foldeskinn NT 1 

 Chaetoderma luna  furuplett NT 19 

 Gloeophyllum protractum langkjuke VU 2 

 Oligoporus lateritius laterittkjuke VU 7 

 Skeletocutis lenis tyrikjuke NT 8 

 Odonticium romellii 

 

taigapiggskinn         NT 1 

 Phellinus nigrolimitatus svartsonekjuke        NT 1 

 Phellinus viticola hyllekjuke signal 1 

 Phlebia cornea hornskinn signal 5 

 Sistotrema alboluteum gullstrøkjuke NT 1 

 Trichaptum laricinum lamellfiolkjuke NT 2 

 Oligoporus sericeomollis blygkjuke signal 1 

 Leucogyrophana sororia -  1 

Sopp, 

bakke-

boende 

Hydnellum gracilipes 

 

tussebrunpigg VU 1 

Lav Cladonia parasitica furuskjell NT 6 

Fugl Perisoreus infaustus lavskrike signal 3 

 Pinicola enucleator konglebit NT Artskart 

 

Bruk, tilstand og påvirkning:  

Det går en ATV-sti gjennom hele området. Læger som har falt over stien er blitt 

skjært opp og er blitt stablet opp og delvis brukt som gjerdestopler.  

 

Skjøtsel og hensyn:  

For å sikre de svært høye naturverdiene må skogen unntas all form for hogst og 

tekniske inngrep. Eventuell skogbrann vil være positivt for naturverdiene, da 

skogbrann er en naturlig del av økologien til furuskogene i Pasvik. 

 

http://www.artsdatabanken.no/
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Figur 41. Urskog i bledningsfase. Legg merke til den høye brannlyra i furua til høyre. Siste brann har 
ikke vært så hard at trær har dødd, og brannen har bidratt til foryngelse av småtrær. Foto Teppo 
Rämä. 

 

Del av helhetlig landskap: 

Området er en del av et i nasjonal sammenheng, svært stort sammenhengende 

område med gammel naturskog, hvorav store deler er urskog. Sammen med 

eksisterende nasjonalpark og andre naturtypelokaliteter som grenser mot 

nasjonalparken, er dette Norges største sammenhengende område med naturskog. 

Verdien øker ytterligere ved at disse områdene grenser mot Väsari 

ødemarksområde i Finland, og disse objektene sammen er ett av et fåtall områder i 

Norden som etter www.ifl.org defineres som intakte skogøkosystemer, dvs. 

områder med naturlig skog større enn 500 km2. Skogen på finsk side er gammel, 

men er ikke inkludert i Vätsari ødemarksområde, men er unntatt hogst gjennom 

avtale mellom finske statskog og reindriftsnæringen i Enare kommune.  

 

http://www.ifl.org/
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Figur 42. Også på finsk side er det gammel skog som også har høye naturverdier. Foto Teppo Rämä. 

 

Verdibegrunnelse:  

Det vurderes at dette er en svært viktig (A) naturtypelokalitet. Dette begrunnes 

med at (hele) lokaliteten består av urskog. Svært verdifullt er også at den er i 

bledningsfase, noe som elles knapt er registrert i de andre naturtypelokalitetene 

med urskog noe som er viktig forklaring over den store mengden død ved og store 

forekomster av trua arter på et lite areal. Skogen har høy kontinuitet i liggende og 

død ved, den har forekomster av en rekke interessante og rødlista arter og sterkt 

trua arter og et åpenbart potensial for flere. Området er en del av samme 

skogmassiv som nasjonalparken og disse områdene til sammen har klare 

internasjonale naturverdier.  
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Figur 43. Avgrensning av lokaliteten. Øvre Pasvik nasjonalpark vises med grønn linje. Andre 

naturtypelokaliteter vises med rosa linje. 

 

 

 

Lokalitet (1004) Pirujävri 

Naturtype  (1) Gammel barskog  
Utforming  (1) Gammel furuskog 
Areal 1 241 dekar 

Verdisetting Svært viktig (A)  

 

Innledning:  

Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført av Rein 

Midteng i september 2010. Artsfunn gjort av Päivi Mattila i 2008 er lagt til. 

Beskrivelsen er laget av Rein Midteng, Asplan Viak i mai 2011. 

 

Beliggenhet og avgrensning:  

Lokaliteten ligger sør i Pasvikdalføret grensende mot Øvre Pasvik nasjonalpark i sør 

og ellers grensende mot hogstflater og ungskog. Området er en del av det samme 

urskogs- og naturskogsmassivet som nasjonalparken og andre naturtypelokaliteter 

som grenser til denne.   
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Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper:  

Topografien i lokaliteten er nokså variert og med en del små koller og hauger med 

mindre ”daler” i mellom. Stedvis er det noe myr og i mot øst er det ei større myr. 

Berggrunnen er fattig og løsmassene består av morenematerialer og myr.  

Fattig krekling, tyttebær og lavdominert furuskog er dominerende vegetasjonstyper 

sammen med fattig myr med en del innslag av pors. Ingen krevende plantearter ble 

registrert. Vegetasjonen er lavvokst noe som skyldes et kontinentalt klima, kanskje 

forsterket av reinsdyrbeite. Lokaliteten består av urskogsnær skog, dvs. tidligere 

urskog som har vært forsiktig plukkhogd trolig kun én gang uten at dette har 

endret skogstruktur nevneverdig eller kontinuitet i død ved. Herskende tresjikt 

ligger i intervallet 25-35 (40) cm i brysthøydediameter. Stedvis er skogen grovere 

med bredkrona trær med trær på om lag 40-45 cm i brysthøydediameter. Skogen 

er flersjiktet. Det er stedvis mye liggende død ved både i form av naturlige læger 

samt spredte topper som avkapp etter plukkhogst. Det er en del gadd. Stubbene er 

gjennomgående noe grovere enn dagens herskende tresjikt noe som skyldes et 

selektivt uttak av deler av de groveste trærne selv om ikke på langt nær alle slike 

er hogd. Pga tidligere harde branner, er det få grove trær og pga små dimensjoner 

sammen med vanskelig tilgjengelig terreng har ikke skogen vært spesielt 

interessant å plukkhogge hardt/flatehogge. Brannspor ses både på undersiden av 

lægre, på gadd og på levende trær. 

 

 

Figur 44. Urskogsnær skog i Pirujävri. Stedvis er skogen bredkronet og grovvokst. 
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Figur 45. På tross av spredte hogstspor, har skogen mye død ved og kontinuiteten er høy. Den døde 
veden på bildet er dannet etter selvtynning og/etter stormfelling at skogen har forynget seg samtidig 

etter en kraftig skogbrann og dermed dannet ensaldret én-sjiktet såkalt ”stavatallskog”. Foto: Päivi 
Mattila. 

 

Artsmangfold:  

Skogen har gode forutsetninger for å huse krevende arter knyttet til lite påvirka 

furuskog. Lokaliteten er viktig både for vedboende arter og bakkeboende arter. De 

grunnlendte haugene med tynt humuslag er viktige for arter som tussebrunpigg og 

huldresølvpigg. Ferskenstorpigg cf. kanskje også funnet, og arten er tidligere ikke 

funnet nord for Helgeland. Flere vedboende arter knyttet til biologisk gammel 

furuskog er funnet på tross av ikke spesielt stor leteaktivitet. Området er viktig for 

arealkrevende arter som for eksempel lavskrike, lappmeis og tretåspett, særlig sett 

i sammenheng med tilgrensende nasjonalpark. Hekkehull etter tretåspett ble funnet 

og fire lavskriker ble sett i 2010. Karplantefloraen er fattig som ellers i disse delene 

av Pasvik.   
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Figur 46. Langkjuke (VU) fra Pirujävri. 

 

Figur 47. Huldresølvpigg (EN) fra Pirujävri.  
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Figur 48. Taigapiggskinn (NT) voksende på undersiden av et læger i Pirujävri.  

 

 

Tabell 6: Interessante arter funnet i Pirujävri.  

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall 

Vedboende 

sopp Antrodia albobrunnea 

flekkhvitkjuke NT 16 

 Chaetoderma luna  furuplett NT 3 

 Antrodia infirma/ A. 

primaeva cf. 

taigahvitkjuke/ur

skogshvitkjuke 

EN 1 

 Gloeophyllum protractum langkjuke VU 1 

 Skeletocutis lenis tyrikjuke NT 4 

 Oligoporus sericeomollis blygkjuke signal 1 

 Odonticium romellii taigapiggskinn         NT 2 

 Serpula himantioides tømmernettsopp signal 1 

 Phellinus viticola hyllekjuke signal 1 

Bakkeboende 

sopp 

Hydnellum gracilipes 

 

tussebrunpigg VU 1 

 Phellodon secretus  huldresølvpigg EN 1 

 Sarcodon martioflavus cf. ferskenstorpigg VU 1 

Fugl Perisoreus infaustus 

 

lavskrike signal 4 

 Picoides trydactulus tretåspett signal hekkehull 

 

Bruk, tilstand og påvirkning:  

Det er ingen tekniske inngrep i området.  
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Skjøtsel og hensyn:  

For å sikre de svært høye naturverdiene må skogen unntas all form for hogst og 

tekniske inngrep. Eventuell skogbrann vil være positivt for naturverdiene, da 

skogbrann er en naturlig del av økologien til furuskogene i Pasvik. 

 

Del av helhetlig landskap: 

Området er en del av et i nasjonal sammenheng, svært stort sammenhengende 

område med gammel naturskog, hvorav store deler er urskog. Sammen med 

eksisterende nasjonalpark og andre naturtypelokaliteter som grenser mot 

nasjonalparken, er dette Norges største sammenhengende område med naturskog. 

Verdien øker ytterligere ved at disse områdene grenser mot Väsari 

ødemarksområde i Finland, og disse objektene sammen er ett av et fåtall områder i 

Norden som etter www.ifl.org defineres som intakte skogøkosystemer, dvs. 

områder med naturlig skog større enn 500 km2.  

 

Verdibegrunnelse:  

Det vurderes at dette er en svært viktig (A) naturtypelokalitet. Dette begrunnes 

med at lokaliteten består av urskogsnær skog. Skogen har høy kontinuitet i 

liggende og død ved og i marksjikt, den har forekomster av en rekke interessante 

og rødlista arter og et åpenbart potensial for flere. Området grenser til 

nasjonalparken, og er således en del av samme store og unike skogmassiv som har 

klare internasjonale naturverdier.  

 

 

Figur 49. Avgrensning av lokaliteten. Øvre Pasvik nasjonalpark vises med grønn linje. Andre 

naturtypelokaliteter vises med rosa polygon. 

http://www.ifl.org/
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Lokalitet (1005) Gjøkmyra-Tommamyra (del av Pasvik 

landskapsvernområde) 

Naturtype  (1) Gammel barskog  

Utforming  (1) Gammel furuskog 
Areal 13 196 dekar 

Verdisetting Svært viktig (A)  

 

Innledning:  

Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført av Olli 

Manninen og Sini Saarela i september 2008. Beskrivelse er utarbeidet av Rein 

Midteng, Asplan Viak mai 2011. 

 

Beliggenhet og avgrensning:  

Området ligger langt sør i Pasvikdalføret og ligger i sin helhet innenfor Øvre Pasvik 

landskapsvernområde, et par kilometer nordøst for Øvre Pasvik nasjonalpark. 

Lokaliteten kan regnes til det samme urskog- og naturskogsmassivet som 

nasjonalparken og andre naturtypelokaliteter som grenser til denne utgjør selv om 

det er et par kilometer med påvirka skog mellom parken og naturtypelokaliteten.  

Naturtypelokaliteten omfatter om lag 10 km2 av landskapsvernområdet og består 

av en mosaikk av åpne myrer, tresatt myr og fastmarkspartier mellom 

myrområdene. Området grenser i nord mot mer påvirka skog, mens grensen mot 

vest, sør og øst er mot mer påvirka skog og vei.  

 

Figur 50. Mye av lokaliteten består av myr og myrskog og overgangen mellom produktiv tørr skog og 

myrskog er ofte brå. Skogen i forgrunnen har vært utsatt for vindfelling. Foto Olli Manninen. 
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Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper:  

Topografien i lokaliteten er flat og rolig kun avbrutt av et mindretall slakt avrunda 

koller og hauger. Berggrunnen er fattig og løsmassene består av morenematerialer 

og myr. Fattig krekling-, tyttebær- og lavdominert furuskog er dominerende 

vegetasjonstyper sammen med fattig myr med en del innslag av pors i kantsoner 

mot fastmark. Ingen krevende plantearter ble registrert. Feltsjiktet er mer frodig og 

høyvokst enn andre naturtypelokaliteter i denne delen av dalføret pga større tilgang 

på vann og et høyt innslag av myr. Myrene er ikke påvirka av grøfting. Lokaliteten 

består av både urskog, urskogsnær skog, dvs. tidligere urskog som har vært 

forsiktig plukkhogd trolig kun én gang, og lite påvirka naturskog dvs. skog som har 

vært forsiktig plukkhogd i trolig et par omganger. Flatehogde areal er stort sett 

arrondert vekk. Herskende tresjikt med furu er jevnt over temmelig grovvokst, 

bredkronet og bredgreinet. Den skiller seg slik sett nokså markant ut fra andre 

naturtypelokaliteter i søndre deler av Pasvik. Viktigst grunn til dette er at skogen er 

fuktigere og dermed mindre påvirket av harde branner som dreper stående skog, 

noe som medfører at trærne kan vokse seg grove. Brysthøydediameteren ligger 

ofte på rundt 35-45 cm og mange trær er grovere enn dette også. Pga mindre 

brann oppnår trærne i dette området i større grad eldre trær og størrelser enn i 

tørrere områder. Mange trær er derfor biologisk gamle dvs. 350-400 år gamle med 

tydelig utvikla panserbark. Det er gjennomgående nokså mye liggende og stående 

død ved i hovedsak i form av naturlige læger samt spredt topper avkapp etter 

plukkhogst. 

 

 

Figur 51. Skogen er gjennomgående grovvokst, bredkronet og bredgreinet. Den skiller seg slik sett 
nokså markant ut fra de andre naturtypelokalitetene i søndre deler av Pasvik. Viktigste grunn til dette 
er at skogen er fuktigere og mye mindre påvirket av harde branner som dreper stående skog, noe 
som medfører at trærne kan vokse seg grove. 
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Figur 52. På grunnlendte tørre rygger har skogen i langt større grad enn i fuktige forsenkninger vært 
påvirket av harde skogbranner. Her dominerer tynnstamma urskog (stavatallskog) og urskogsnær 
skog oppkommet hvor skogen har gått i en selvtynningsfase. 

 

Artsmangfold:  

Følgende arter er registrert: Prikkporekjuke (Skeletocutis jelicii) CR, flekkhvitkjuke 

(Antrodia albobrunnea) NT, furuplett (Chaetoderma luna) NT, taigahvitkjuke 

(Antrodia infirma) EN, langkjuke (Gloeophyllum protractum) VU, laterittkjuke 

(Oligoporus lateritius) VU, tyrikjuke (Skeletocutis lenis) NT, taigapiggskinn 

(Odonticium romellii) NT, lamellfiolkjuke (Trichaptum laricinum) NT, gråblå 

barksopp (Aleurodiscus lividocoeruleus) NT, furuskjell NT, kremkjuke sp. 

(Oligoporus hibernicus coll.) DD/signalart, tømmernettsopp (Serpula himantioides) 

signalart, hyllekjuke (Phellinus viticola) signalart, furustokkjuke (Phellinus pini) 

signalart, blygkjuke (Oligoporus sericeomollis) signalart, tuestarr (NT), lappstarr 

(VU), lavskrike signalart, tretåspett signalart, fjellmyrløper (NT), storlom (NT), 

storfugl, fjellmyrløper (NT), fiskeørn (NT), storspove (NT), dvergspurv (EN), 

brushane (VU), varsler (NT), vipe (NT), konglebit (NT), lappfiskand (VU), 

hønsehauk (NT). Skogen har svært rike forekomster av krevende naturskogsarter 

på grunn av generelt lite påvirka skog, til dels mye liggende død ved og høy 

kontinuitet i død ved. Mange av artene opptrer i gode populasjoner. Interessant var 

mange funn av den direkte trua (EN) taigahvitkjuke og funn av den trua langkjuke 

(VU). Svært interessant var funnet av prikkporekjuke (CR) som ellers i Norge kun 
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er funnet i urskogsnær skog på Håøya i Akershus foruten et par-tre andre 

lokaliteter i Pasvik. Området er også viktig for arealkrevende naturskogsarter som 

for eksempel lavskrike, lappmeis, tretåspett, hønsehauk, lappfiskeand og konglebit. 

Området er også viktig for forstyrrelsessårbare våtmarksfugl. Karplantefloraen er 

nokså fattig, men positivt er funn av lapp- og tuestarr.   

 

 

Figur 53. Prikkporekjuke (CR) fra naturtypelokaliteten. Arten er oppført som kritisk trua på rødlista. 
Foto Olli Manninen.  

 

Tabell 7: Interessante arter funnet i Gjøkmyra-Tommamyra.  

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall 

Vedb. sopp Antrodia infirma taigahvitkjuke EN 7 

 Antrodia albobrunnea flekkhvitkjuke NT 13 

 Serpula himantioides tømmernettsopp signal 2 

 Chaetoderma luna  furuplett NT 28 

 Gloeophyllum protractum langkjuke VU 2 

 Oligoporus lateritius laterittkjuke VU 4 

 Oligoporus hibernicus coll. kremkjuke sp. DD/signal 1 

 Skeletocutis lenis tyrikjuke NT 6 

 Skeletocutis jelicii prikkporekjuke CR 1 

 Odonticium romellii taigapiggskinn         NT 13 

 Phellinus viticola hyllekjuke signal 2 

 Phellinus pini furustokkjuke signal 1 

 Trichaptum laricinum lamellfiolkjuke NT 2 

 Oligoporus sericeomollis blygkjuke signal 1 

 Aleurodiscus lividocoeruleus gråblå barksopp NT Artskart 

Lav Cladonia parasitica furuskjell NT 27 

Karplanter Carex cespitosa tuestarr NT Artskart 

 Carex lapponica lappstarr VU Artskart 

 Perisoreus infaustus lavskrike signal 2x2 

Fugl Picoides tridactylus tretåspett signal 2 ringbarkinger 
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Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall 

 Tetrao urogallus storfugl signal 1 

 Limicola falcinellus fjellmyrløper NT Artskart 

 Gavia arctica storlom NT Artskart 

 Pandion haliaetus fiskeørn NT Artskart 

 Numenius arquata storspove NT Artskart 

 Emberiza pusilla dvergspurv EN Artskart 

 Philomachus pugnax brushane VU Artskart 

 Lanius excubitor varsler NT Artskart 

 Vanellus vanellus vipe NT Artskart 

 Pinicola enucleator konglebit NT Artskart 

 Mergus albellus lappfiskand VU Artskart 

 Accipiter gentilis hønsehauk NT Artskart 

 

 

Bruk, tilstand og påvirkning:  

Det er spor av rester av trolig gammel permanent besetting ved Tommabekken nær 

samløpet med Rømlingbekken. Ved høyde 108 m.o.h.er det traktorveispor og spor 

etter aktivitet fra andre verdenskrig. Mindre partier med gjennomhogd skog er 

inkludert av arronderingsmessige årsaker.   

 

Skjøtsel og hensyn:  

For å sikre de svært høye naturverdiene må skogen unntas all form for hogst og 

tekniske inngrep. Eventuell skogbrann vil være positivt for naturverdiene da 

skogbrann er en naturlig del av økologien til furuskogene i Pasvik. 

 

Del av helhetlig landskap: 

Området ligger nær andre verdifulle naturtypelokaliteter og eksisterende 

nasjonalpark, og har trolig arts og individutveksling med disse områdene. 

Naturtypelokaliteten kan på grunn av kun om lag et par kilometers skille regnes 

som en del av det samme store naturskogsmassivet som nasjonalparken og andre 

tilliggende naturtypelokaliteter er en del av. Dette er Norges største 

sammenhengende område med naturskog. Verdien øker ytterligere ved at disse 

områdene grenser mot Väsari ødemarksområde i Finland, og disse objektene 

sammen er ett av et fåtall områder i Norden som etter www.ifl.org defineres som 

intakte skogøkosystemer, dvs. områder med naturlig skog større enn 500 km2.  

 

Verdibegrunnelse:  

Det vurderes at dette er en svært viktig (A) naturtypelokalitet. Dette begrunnes 

med at lokaliteten består av urskogsnær skog og lite påvirka naturskog og mindre 

partier ser ut til å være urskog. Skogen har høy kontinuitet i liggende og stående 

død ved samt i marksjikt, den har forekomster av en rekke interessante og rødlista 

arter og et åpenbart potensial for flere. Det mest spesielle funnet var funnet av den 

kritisk trua prikkporekjuke. Området grenser opp mot nasjonalparken via 

naturtypelokalitet Pirujävri, og kan således regnes å være en del av det samme 

store og unike skogmassivet.  

http://www.ifl.org/
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Figur 54. Avgrensning av lokaliteten. Øvre Pasvik nasjonalpark og Gjøkneset naturreservat vises med 

grønn linje. Andre naturtypelokaliteter vises med rosa linje. 
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Lokalitet (1027) Nordre Stabbursfjellet 

Naturtype  (1) Gammel barskog  
Utforming  (1) Gammel furuskog 

Areal 411 dekar 
Verdisetting Svært viktig (A)  

 

Innledning:  

Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført av Rein 

Midteng og Halvor Rinde i september 2009. Artsfunn gjort av Päivi Mattila i 2008 er 

lagt til. Beskrivelse er utarbeidet av Rein Midteng, Asplan Viak i mai 2011.  

 
Beliggenhet og avgrensning:  

Lokaliteten ligger sør i Pasvikdalføret grensende i nordøst mot skogsbilveien til 

Sortbrysttjern og yngre skog. I vest går grensen mot skogsbilvei. I nordøst er 

avgrensningen uklar da det fortsetter eldre skog videre i den retningen. Mot øst er 

avgrensningen i hovedsak mot yngre skog, men særlig mot sørøst er det mulig at 

det fortsetter partier med eldre skog østover. Området grenser delvis mot 

naturtypelokalitet 1011 på andre siden av skogsbilveien og området er en del av 

det samme urskog- og naturskogsmassivet som nasjonalparken og andre 

naturtypelokaliteter som grenser til denne utgjør. Det skiller kun et par hundre 

meter mellom Nordre Stabbursfjellet og naturtypelokalitet 1008 Stabbursfjellet. 

 

 

Figur 55. Lokaliteten ligger på østsiden av veien til Sortbrysttjern. Utsikt mot vest mot skogmassivet 
med nasjonalparken og naturtypelokalitet 1011. 
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Figur 56. Lokaliteten har stedvis store mengde stein og mesteparten er teknisk og økonomisk 
impediment (ikke produktiv skog). Fra sør i lokaliteten.  

 

Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper:  

Lokaliteten ligger i en delvis bratt vestvendt skrent og med mer slake partier i øvre 

kant. Berggrunnen er fattig og løsmassene består av morenematerialer og myr. 

Lokaliteten kjennetegnes av store mengde stein og bergflåg hvor mesteparten er 

teknisk og økonomisk impediment (ikke produktiv skog). 

 

Fattig krekling-blokkebærfuruskog og lavfuruskog er dominerende 

vegetasjonstyper. Ingen krevende plantearter ble registrert. Vegetasjonen er 

lavvokst noe som skyldes et kontinentalt klima og skrinne vekstforhold. Langs 

veien er det spredte hogstspor og det er i tillegg trolig tatt ut noe død ved. Disse er 

derfor i all hovedsak holdt utenfor naturtypelokaliteten. Foruten hogstspor i disse 

områdene består lokaliteten av urskog. Skogen har vært utsatt for gjentatte 

branner som sammen med det karrige jordsmonnet er årsaken til at skogen er 

glissen og småvokst. Herskende tresjikt ligger på rundt 20 cm i brysthøydediameter 

og med enkelte slengere noe grovere enn dette. Skogen er énsjiktet som er typisk  

for områder hvor skogen har brent hardt og hvor skogen etterpå har forynget seg 

samtidig. Det er spredt og jevnt med liggende og stående død ved både som følge 

av at trærne har nådd sin biologiske alder og dermed har død, og at død ved som 

tidligere ble dannet som følge av brann fortsatt finns i lokaliteten. Brannspor ses 

både på undersiden av lægre, på gadd og på levende trær. Mengden død ved er 

ikke stor pga de skrinne forholdene, men nok til at flere krevende arter finns.  
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Figur 57. Skogen er til dels svært småvokst noe som skyldes det steinete jordsmonnet og trolig 

tidligere harde branner. 

 

Artsmangfold:  

På grunn av i hovedsak urskog og spredt med død ved, har området gode 

forutsetninger for funn av interessante arter. Det er lett en del etter vedboende 

arter, men ikke etter bakkeboende.  Skogen har gode forutsetninger for å huse 

flere krevende arter, inkludert bakkeboende sopp. Det mest interessante funnet var 

svoveljordskinn som ble funnet på ett læger. Arten ble første gang funnet i Norge i 

1879 og funnet i naturtypelokaliteten var det 9 funnet i Norge. Nordligste tidligere 

funn er fra Nordland. Arten står som DD (kunnskapsmangel) på rødlista. Området 

er trolig viktig for arealkrevende fugler knyttet til naturskog sett i sammenheng 

med naturtypelokalitet 1011.  Karplantefloraen er fattig som ellers i disse delene av 

Pasvik.   
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Figur 58. Svoveljordskinn ble funnet i lokaliteten på et nokså nedbrutt furulæger. Dette var første funn 
i fra Finnmark og niende fra Norge.  

 

Tabell 8: Interessante arter funnet i Stabbursfjellet nord.  

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall 

Vedboende 

sopp 

Antrodia albobrunnea 

 

flekkhvitkjuke NT 4 

 Gloeophyllum protractum langkjuke VU 2 

 Amylocorticium 

subsulphureum svoveljordskinn 

DD 1 

 Oligoporus hibernicus coll. krekjuke art DD/signal 1 

Lav Cladonia parasitica furuskjell NT 1 

 

 

Bruk, tilstand og påvirkning:  

Det er ingen tekniske inngrep i området.    

 

Skjøtsel og hensyn:  

For å sikre de svært høye naturverdiene må skogen unntas all form for hogst og 

tekniske inngrep. Eventuell skogbrann vil være positivt for naturverdiene, da 

skogbrann er en naturlig del av økologien til furuskogene i Pasvik. 

 

Del av helhetlig landskap: 

Området er en del av et i nasjonal sammenheng, svært stort sammenhengende 

område med gammel naturskog, hvorav store deler er urskog. Sammen med 

eksisterende nasjonalpark og andre naturtypelokaliteter som grenser mot 

nasjonalparken, er dette Norges største sammenhengende område med naturskog. 
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Verdien øker ytterligere ved at disse områdene grenser mot Väsari 

ødemarksområde i Finland, og disse objektene sammen er ett av et fåtall områder i 

Norden som etter www.ifl.org defineres som intakte skogøkosystemer, dvs. 

områder med naturlig skog større enn 500 km2.  

 

Verdibegrunnelse:  

Det vurderes at dette er en svært viktig (A) naturtypelokalitet. Dette begrunnes 

med at lokaliteten i all hovedsak består av urskog. Skogen har høy kontinuitet i 

liggende og død ved, den har forekomster av en flere interessante og rødlista arter 

inkludert av den sjeldne svoveljordskinn og et potensial for flere. Området grenser 

til naturtypelokalitet 1011 i vest og er således en del av samme store og unike 

skogmassiv som denne tilhører.  

 

 

Figur 59. Avgrensning av lokaliteten. Andre naturtypelokaliteter vises med rosa linje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ifl.org/


77 

 

Lokalitet (1012) Trollhaugen 

Naturtype  (1) Gammel barskog  
Utforming  (1) Gammel furuskog 

Areal 1 263 dekar 
Verdisetting Svært viktig (A)  

 

Innledning:  

Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført av Olli 

Manninen i september 2010 og Jyri Mikkola i August 2007. Beskrivelsen er 

utarbeidet av Rein Midteng, Asplan Viak mai 2011. 

 
Beliggenhet og avgrensning:  

Området ligger om lag 6 km vest for Vaggatem og om lag 2 km øst for lille 

Føllvatnet. Området grenser i alle retninger mot ungskog. Det skiller kun om lag 

500 meter mellom Trollhaugen og naturtypelokalitet 1011. 

 

Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper:  

Topografien i lokaliteten er i hovedsak flat men sentralt hever selve Trollhaugen seg 

noe opp fra resten av terrenget.  Berggrunnen er fattig og løsmassene består av 

morenematerialer og myr. Fattig krekling-, blokkebær-, og lavfuruskog er 

dominerende vegetasjonstyper noe som er typisk for slike kontinentale områder. 

Sentralt i området er det et mindre vann med litt myrareal. Ingen krevende 

plantearter ble registrert. Lokaliteten består av glissen, karrig og noe småvokst 

urskogsnær skog, og det er mangelen på grove dimensjoner som trolig er årsak til 

at området ble spart i forbindelse med omkringliggende flatehogster. Området har 

vært utsatt for en gammel forsiktig plukkhogst rettet mot de midlere dimensjoner, 

slik at de største trærne har fått stå i fred. På grunn av lav bonitet, er det nokså lite 

død ved. Den døde veden er i hovedsak naturlige avgåtte trær, men det ligger også 

noe vraket tømmer i form av stammer samt topper etter hogst. På grunn av 

naturlig stor avstand mellom trærne (pga mye stein og fattig vokseforhold kanskje 

kombinert med tidligere hard brann), har det herskende tresjiktet etter forholdene 

ganske godt utvikla kroner og greinverk. Skogen er flersjiktet og har vært 

brannpåvirka selv om det virker som det er lenge siden forrige brann. 

Brysthøydediameteren ligger ofte på rundt 20-30 og spredte trær i dimensjonen 

40-50 i brysthøydediameter.  
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Figur 60. Glissen urskogsnær furuskog med spredt med død ved i alle dimensjoner og stadier 
karakteriserer naturtypelokaliteten. 

 

 

Figur 61. I overgang mot vann er det en del grov stein, men ellers er det lite av slikt. 
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Artsmangfold:  

Lokalitetens produktivitet er lav, men kontinuiteten i liggende død ved er god og 

interessant ble både urskogshvitkjuke (EN) og taigahvitkjuke (EN) funnet. Det er 

fortsatt potensial for å oppdagede flere interessante arter i lokaliteten. Området er 

trolig viktig for arealkrevende naturskogsarter som for eksempel lavskrike, 

lappmeis, tretåspett og konglebit når man tar i betraktning den nærliggende store 

naturtypelokaliteten i vest. I et ellers svært hard påvirka landskap som i Føllbrann 

området, er Trollhaugen trolig viktig for arter som må forflytte seg i dette påvirka 

landskapet.  

Tabell 9: Interessante arter funnet i Trollhaugen.  

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall 

Vedb. sopp Antrodia infirma taigahvitkjuke EN 1 

 Antrodia primaeva urskogshvitkjuke EN 1 

 Antrodia albobrunnea flekkhvitkjuke NT 7 

 Skeletocutis lenis tyrikjuke NT 2 

 Odonticium romellii taigapiggskinn         NT 2 

Lav Cladonia parasitica furuskjell NT 8 

 

Bruk, tilstand og påvirkning:  

Det er ingen tekniske inngrep eller flatehogster i området. 

 

 

Figur 62. Området er forsiktig plukkhogd for lenge siden uten at dette nevneverdig har endret de 
økologiske vilkårene. En del av tømmeret som på bildet, ble vraket pga råte og grov kvist. 
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Skjøtsel og hensyn:  

For å sikre de høye naturverdiene må skogen unntas all form for hogst og tekniske 

inngrep. Eventuell skogbrann vil være positivt for naturverdiene, da skogbrann er 

en naturlig del av økologien til furuskogene i Pasvik. 

 

Del av helhetlig landskap: 

Området ligger nær andre verdifulle naturtypelokaliteter og eksisterende 

nasjonalpark, og har trolig arts og individutveksling med disse områdene. 

Naturtypelokaliteten kan på grunn av kun om lag 0,5 kilometers skille regnes som 

en del av det samme store naturskogsmassivet som nasjonalparken og andre 

tilliggende naturtypelokaliteter er en del av. Dette er Norges største 

sammenhengende område med naturskog. Verdien øker ytterligere ved at disse 

områdene grenser mot Väsari ødemarksområde i Finland, og disse to objektene 

sammen er ett av et fåtall områder i Norden som etter www.ifl.org defineres som 

intakte skogøkosystemer, dvs. områder med naturlig skog større enn 500 km2.  

 

Verdibegrunnelse:  

Det vurderes at dette er en svært viktig (A) naturtypelokalitet. Dette begrunnes 

med at lokaliteten består av urskogsnær skog. Skogen har høy kontinuitet i 

liggende og død ved og i marksjikt, den har forekomster av flere interessante og 

rødlista arter inkludert to som er direkte trua og har et åpenbart potensial for flere. 

Området ligger bare 0,5 km fra den store og viktige naturtypelokaliteten 1011, og 

kan således regnes å være en del av det samme store og unike skogmassivet. 

  

 

Figur 63. Avgrensning av naturtypelokaliteten.  

 

http://www.ifl.org/
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Lokalitet (1018) Spurvbekken-Emanuelbekken 

Utforming  (1) Gammel furuskog 
Areal 1 439 dekar 

Verdisetting Viktig (B)  

 

Innledning:  

Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført av Sini 

Saarela september 2008 og Halvor Rinde september 2009. Beskrivelsen er 

utarbeidet av Rein Midteng, Asplan Viak i april 2011. 

 

Beliggenhet og avgrensning:  

Lokaliteten ligger nord for Spurvbekken og sørvest for Emanuelbekken. Området 

grenser i alle retninger mot hardere plukkhogd skog.  

 

Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper:  

Lokaliteten består av fattig noe småvokst i all hovedsak flersjikta furuskog på noe 

grunnlendt mark og fattig fuktig skog (myrkantskog) sammen med myrer. Det er 

temmelig mange gamle furuer. Krekling/røsslyng-bærlyngvegetasjon dominerer og 

finnmarkspors vokser hvor det er mer fuktig. Spredt ses gamle brannspor på læger. 

Dimensjonene på furutrærne ligger oftest på 15-30 cm i brysthøydediameter selv 

om det også finns slengere av grovere trær. Skogen har vært plukkhogd trolig i et 

par omganger, men fortsatt er en viss kontinuitet i liggende død ved bevart, og 

skogens karrige preg er trolig årsak til at den ikke er flatehogd og plukkhogd 

hardere. Lokaliteten i sin helhet kan betegnes som eldre naturskog.  

 

 

Figur 64. Skogen har vært plukkhogd trolig i et par omganger, men fortsatt er en viss kontinuitet i 
liggende død ved bevart.  
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Figur 65. I fuktigere partier er skogen ofte småvokst. 

 

Figur 66. Nokså flersjiktet eldre naturskog med spredt død ved i alle nedbrytningsstadier.  
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Artsmangfold:  

Det er gjort spredte funn av vedboende arter. Det mest interessante funnet så 

langt er funnet av laterittkjuke. Området er også viktig for arealkrevende arter som 

for eksempel lavskrike og storfugl.  

 

Tabell 10: Interessante arter funnet i Spurvbekken-Emanuelbekken.  

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall 

Vedboende 

sopp Antrodia albobrunnea 

flekkhvitkjuke NT 2 

 Chaetoderma luna  furuplett NT 6 

 Skeletocutis lenis tyrikjuke NT 3 

 Oligoporus sericeomollis blygkjuke signal 2 

 Oligoporus lateritius laterittkjuke VU                    1 

 Oligoporus hibernicus coll. kremkjuke art signal 2 

Lav Cladonia parasitica furuskjell NT 5 

Fugl Perisoreus infaustus lavskrike signal 3+3 

 Tetrao urogallus storfugl signal 1 

 Picoides tridactylus tretåspett signal 1 

 

Bruk, tilstand og påvirkning:  

Det er ingen tekniske inngrep i området.  

 

Skjøtsel og hensyn:  

For å sikre de svært høye naturverdiene må skogen unntas all form for hogst og 

tekniske inngrep. Eventuell skogbrann vil være positivt for naturverdiene, da 

skogbrann er en naturlig del av økologien i furuskogene i Pasvik. 

 

Verdibegrunnelse:  

Det vurderes at dette er en viktig (B) naturtypelokalitet, og i øvre sjikt av 

verdikategorien. Dette begrunnes med at lokaliteten består av eldre naturskog med 

spredte død ved og skogen virker å ha middels kontinuitet i liggende død ved. Det 

er gjort spredte funn av interessante og rødlista arter inklusive en trua art og 

området har potensial for flere interessante- og rødlistede arter. Området skiller 

seg positivt ut i fra hardere påvirka områder som grenser til lokaliteten.  
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Figur 67. Avgrensning av naturtypelokaliteten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalitet (1017) Lille Spuvvatnet 

Utforming  (1) Gammel furuskog 
Areal 293 dekar 

Verdisetting Viktig (B)  

 

Innledning:  

Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført av Olli 

Manninen september 2008. Beskrivelsen er utarbeidet av Rein Midteng Asplan Viak 

i april 2011. Halvor Rinde har også befart deler av området i 2009.  

 
Beliggenhet og avgrensning:  

Lokaliteten grenser til lille Spurvvatnet i sør og ligger øst for Klarbekken. Området 

grenser i vest mot hardere plukkhogd skog. Det samme gjelder mot nord og øst 

selv om det der også forekommer lommer med mindre påvirka skog. 

Avgrensningen av lokaliteten er dermed noe diffus, og det ville vært ønskelig med 

en bedre avgrensning basert på et nøyere feltarbeid. 
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Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper:  

Lokaliteten består av fattig noe småvokst i all hovedsak flersjikta furuskog på noe 
grunnlendt mark og stedvis med innslag av fattig fuktig skog (myrkantskog).  

 

 

Figur 68. Eldre naturskog med spredt med død ved karakteriserer lokaliteten. 

 

Krekling-, røsslyng-, og bærlyngvegetasjon dominerer. Spredt ses gamle brannspor 
på læger. Dimensjonene på furutrærne ligger oftest på 15-30 cm i 
brysthøydediameter selv om det også finns slengere av grovere trær opp mot 50-

60 cm. Skogen har vært plukkhogd trolig i et par omganger, men fortsatt er det en 
viss kontinuitet i liggende død ved bevart. Lokaliteten i sin helhet kan betegnes 

som eldre naturskog.  



86 

 

 

 
Figur 69. Brannlyre på treet i forkant og representant for de grovere furuene i bakkant. 

 

Artsmangfold:  

Det er gjort få funn av vedboende arter. Det mest interessante funnet så langt er 

funnet av taigakjuke (VU). Det er et potensial for funn av flere interessante arter. 

Området har verdi for arealkrevende arter som for eksempel lavskrike.  

 

 
Figur 70. Fjellvåk. 

 

Tabell 11: Interessante arter funnet i lille Spurvvatnet.  

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall 

Vedboende 

sopp Antrodia albobrunnea 

flekkhvitkjuke NT 1 

 Skeletocutis stellae taigakjuke VU 1 

 Chaetoderma luna Furuplett NT 1 

 Phlebia cornea hornskinn signal 1 

 Odonticium romellii taigapiggskinn NT 1 

Fugl Perisoreus infaustus lavskrike Signalart 2 
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Bruk, tilstand og påvirkning:  

Det er ingen tekniske inngrep i området.  

 

Skjøtsel og hensyn:  

For å sikre naturverdiene må skogen unntas all form for hogst og tekniske inngrep. 

Eventuell skogbrann vil være positivt for naturverdiene, da skogbrann er en naturlig 

del av økologien i furuskogene i Pasvik. 

 

Del av helhetlig landskap: 

Området er en del av et mer eller mindre inntakt sammenbindingsareal mellom de 

store og verdifulle ur- og naturskogene i sør (nasjonalparken og 

naturtypelokaliteten 1011) og nord (naturreservatet Store Sametti naturreservat og 

naturtypelokaliteten 1022 og 1024), og dette sammenbindingsområdet nord for 

naturtypelokaliteten består både av eldre naturskog, ganske hardt plukkhogd 

naturskog, eldre bjørkeskog med spredte gamle furuer samt mindre lommer med 

urskogsnær skog.   

 

Verdibegrunnelse:  

Det vurderes at dette er en viktig (B) naturtypelokalitet, på grensen mot lokalt 

viktig (C) basert på foreliggende informasjon. Dette begrunnes med at lokaliteten 

består av eldre naturskog med spredt med død ved og skogen virker å ha middels 

kontinuitet i liggende død ved. Det er gjort spredte funn av interessante og rødlista 

arter inklusive en trua art og området har potensial for flere interessante arter. 

Området skiller seg positivt ut i fra hardere påvirka områder som grenser til 

lokaliteten.  

 

 

Figur 71. Avgrensning av naturtypelokaliteten.  
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Lokalitet (1025) Gjøkbekken (del av Øvre Pasvik 

landskapsvernområde) 

Naturtype  (1) Gammel barskog  

Utforming  (1) Gammel furuskog 
Areal 71 dekar 

Verdisetting Lokalt viktig (C)  

 

Innledning:  

Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført Rein Midteng 

Asplan Viak og Halvor Rinde i september 2009. Beskrivelsen er laget av Rein 

Midteng i mai 2011. 

 

Beliggenhet og avgrensning:  

Området ligger i en vest og sørvendt liside om lag 1 km vest for den lille plassen 

Gjøkåsen som ligger sør i Pasvikdalføret. Den grenser i nord mot ei lita hogstflate 

med ungskog før eldre skog igjennom overtar mot nord. I vest grenser den mot 

myr. Avgrensningen mot sør er mot myr mens avgrensningen mot øst er usikker da 

den ikke er gått opp. Her finns eldre furuskog. 

  

 

Figur 72. Naturtypelokaliteten ses til venstre. Den eldre skogen i bakgrunnen er lite undersøkt og kan 
ha naturverdier. Gjøkmyra ses i bakgrunnen. 
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Figur 73. Plukkhogd eldre nokså grovvokst naturskog med litt spredt død ved kjennetegner lokaliteten.  

 

Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper:  

Lokaliteten ligger i en nokså bratt sør- og vestvendt helling.  Berggrunnen er fattig 

og løsmassene består av morenematerialer. Bærlyngfuruskog dominerer og 

vegetasjonen er generelt frodigere enn i de fleste naturtypelokalitetene i Pasvik. 

Ingen krevende plantearter ble registrert.  Det er en del bjørk voksende under 

herskende furugenerasjon, noe som trolig tyder på bedre vanntilgang. Dette bidrar 

også til at skogen er nokså flersjiktet. Lokaliteten består av eldre men tidligere 

kraftig plukkhogstpåvirka eldre skog. Det er nesten ikke biologisk gamle trær eller 

gadd. I skogbunnen ligger det spredt død ved fra tidligere skoggenerasjoner samt 

litt ferske læger. Skogen har for lenge siden vært brannpåvirka.  

Brysthøydediameteren på de største og herskende trær ligger ofte på rundt 40-50 i 

brysthøydediameter. Kontinuitet og mengde død ved er middels-lite god.  

 

Artsmangfold:  

Furuskjell vokste på ett læger og svartsonekjuke på ett annet. Funnet av 

svartsonekjuke var interessant da arten er funnet relativt få ganger i Pasvik. Dette 

er en art som vokser på sterkt nedbrutte furulæger.  Det er fortsatt potensial for 

ikke oppdagede interessante arter i lokaliteten.  
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Figur 74. Spredt finns død ved i alle nedbrytningsstadier.  

 

Området har trolig en viss verdi for arealkrevende naturskogsarter som for 

eksempel lavskrike, lappmeis, tretåspett og konglebit når man tar i betraktning den 

nærliggende store naturtypelokaliteten Gjøkmyra-Tommamyra. 

  

Tabell 12: Interessante arter funnet i Gjøkbekken.  

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall 

Vedb. sopp Skeletocutis nigrolimitatus svartsonekjuke NT 1 

Lav Cladonia parasitica furuskjell NT 1 

 

 

Bruk, tilstand og påvirkning:  

Det er ingen tekniske inngrep eller flatehogster i området. 

 

Skjøtsel og hensyn:  

For å sikre naturverdiene må skogen unntas all form for hogst og tekniske inngrep. 

Eventuell skogbrann vil være positivt for naturverdiene da skogbrann er en naturlig 

del av økologien til furuskogene i Pasvik. 

 

Del av helhetlig landskap: 

Området ligger om lag 1 km fra naturtypelokaliteten i vest og har trolig arts- og 

individutveksling med denne. 

 

 



91 

 

Verdibegrunnelse:  

Det vurderes under tvil at dette er en lokalt viktig (C) naturtypelokalitet. Dette 

begrunnes med at lokaliteten består av eldre skog med spredt død ved i alle 

nedbrytningsstadier og at stående skog trolig vil kunne sikre kontinuiteten når den 

begynner å produsere mer død ved. En videre registrering og avgrensning vil trolig 

føre til at noe mer eldre skog bør inkluderes og dette vil trolig øke verdien. 

 

 

Figur 75. Avgrensning av naturtypelokaliteten.  
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Lokalitet (1010) Gjøkåsen 

Naturtype  (1) Gammel barskog  
Utforming  (1) Gammel furuskog 

Areal 3 744 dekar 
Verdisetting Svært viktig (A)  

 

Innledning:  

Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført av Olli 

Manninen og Teppo Rämä september 2008. Informasjon er også hentet fra rapport 

av Harald Korsmo fra 1988 og data fra Statskogs takst i fra 1988. 

 
Beliggenhet og avgrensning:  

Området ligger langt sør i Pasvik-dalføret om lag 6 km sør for Vaggatem og rett 

nord for Øvre Pasvik landskapsvernområde. Naturtypelokaliteten omfatter 

toppområdet av Gjøkåsen og deler av omkringliggende lisider inklusive 

Lyttarhaugen. Gjøkåsen er en markert åsrygg i disse deler av Pasvik. Lokaliteten 

grenser i nord, sør og vest mot mer påvirka skog, mens grensen mot øst ikke er 

gått opp. Her fortsetter eldre skog videre østover. 

 

 
Figur 76. Utsikt fra Gjøkåsen trolig mot sør. Foto Olli Manninen. 

 

Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper:  

Berggrunnen er fattig og løsmassene består av morenematerialer og myr. Det er 

her sammenlignet med andre deler av Pasvik forholdsvis lite stein. 

Bærlyngfuruskog er dominerende vegetasjonstype. Sammenlignet med de fleste 

andre naturtypelokaliteter i denne delen av Pasvik er feltsjiktet gjennomgående 
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nokså frodig. På koller dominerer fattigere furuskog dominert av krekling-

blokkebærfuru-, bærlyngfuru- og lavfuruskog. Dvergbjørk og pors opptrer i 

fuktigere deler særlig i overgang mot myr. 

 

Lokaliteten har en noe spesiell skoghistorikk og består av mosaikker i 

hogstpåvirkning. Lokaliteten bestod i alle fall fram til 1988 i følge Korsmos rapport  

av et areal på 8km2 som delvis var urskog. Kilden for dette var J.Hoffmann 

(pers.medd.) i Statskog. I Korsmos rapport heter det at ”det er ført fram en 

traktorvei gjennom området og skogforvaltningen har hogd en del vinteren 87/88.”  

Inntrykket av variasjonen i påvirkningsgrad er bekreftet gjennom 
naturtyperegistreringene. De mest urørte områdene er de lavproduktive  

toppområdene som i dag fortsatt består av urskog.  Ellers består skogen av 
urskogsnær skog og gammel naturskog, dvs. skog som har vært forsiktig 

plukkhogd for lenge siden. Manninen skriver at de nordre og vestre delene gradvis 
blir mer påvirket av plukkhogst samt noen gamle flatehogster. Disse områdene 
ligger der i en mosaikk sammen med viktige ikke/lite hogde områder slik at 

avgrensningen der er noe vanskelig å gjøre uten at noe flatehogd areal inkluderes.  
Nyere flatehogster er likevel forsøk arrondert vekk, men da lokaliteten ikke er gått 

opp med GPS kan enkelte mindre slike partier være inkludert. Slikt areal bør ses på 

som arronderingsmark som gradvis vil få naturverdier om de ikke hogges.   

 

Mengden død ved varierer fra rik til fattig. På toppområdene er det lite selv om det 

er urskog. Dette skyldes de fattige vokseforholdene. Mest død ved er det i de 

nordvendte hellingene der skogen ikke har vært hogd hardt. Kontinuiteten i død 

ved er god området sett under ett. 

 

Skogen er stedvis naturlig glissen noe som medfører at den er flersjiktet. 

Dimensjonene er gjennomgående lave. Spor etter skogbrann ses hist og her, men 
skogen har i mindre grad enn i andre naturtypelokaliteter vært påvirket av 
skogbrann. Snøen legger seg trolig tidligere og forsvinner trolig senere i dette 

høydelaget enn i nærliggende lavereliggende områder. Funnet av den 
brannskyende sibirgrana styrker også denne teorien om lavere brannintensitet.   

Brysthøydediameteren ligger ofte på rundt 20-35 cm mens dimensjonene øker litt 
lenger ned i lisidene.  
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Figur 77. Småvokst urskog med spredt med død ved dominerer de høyereliggende delene. Foto Olli 

Manninen. 

 

Figur 78. Stedvis er innslaget av død ved større, her i form av en gammel vindfelling. Foto Olli 

Manninen. 
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Artsmangfold:  

Skogen er svært rik på forekomster av krevende naturskogsarter selv om mengden 

av død ved til dels er liten. En viktig grunn til dette er at området og nærliggende 

områder i hovedsak var urskog fram til 1988/1989 og at naturtypelokaliteten i dag 

fortsatt består av stort sett urskogsnær skog samt noe urskog. Dette har sørget for 

at det har vært kontinuitet i naturtypelokaliteten og landskapet i lang tid slik at 

krevende arter har hatt gode forhold. De mest spennende funnene var funnet av 

kelokjuke (CR) og urskogshvitkjuke (EN). Den krevende langkjuke (VU) er også 

funnet i området. Av naturgeografisk interesse var funnet av sibirgran (EN) som er 

svært sjelden i Pasvik. Interessant var også det andre funnet fra Finnmark av 

blodkjuke (signalart for gammel skog). Området har også kvaliteter for 

(arealkrevende) naturskogsarter som for eksempel lappmeis, konglebit (NT) og 

tårnseiler (NT). Karplantefloraen virker å være fattig. 

 

 

Figur 79. Urskogshvitkjuke (EN) fra Gjøkåsen. Foto Olli Manninen.  

 

Figur 80. Blodkjuke er en art som i hovedsak er knytta til eldre skoger med mye død ved. Den vokser 

både på gran (som på bildet) og på furu. Dette var første funnet i Pasvik og det andre funnet fra fylket. 

Bildet er ikke fra Pasvik. Foto Olli Manninen. 
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Figur 81. Det ble sett ei sibirgran i lokaliteten. Dette var den eneste grana som ble sett i forbindelse med 

de naturfaglige registreringene i perioden 2008-2010. Foto Teppo Räma.   

 

Tabell 13: Interessante arter funnet på Gjøkåsen.  

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall 

Vedb. sopp Antrodia primaeva urskogshvitkjuke EN 1 

 Antrodia albobrunnea flekkhvitkjuke NT 7 

 Byssocorticium terrestre/ 

Byssoporia mollicula  

spindelkjuke NT 1 

 Chaetoderma luna  furuplett NT 10 

 Dichomitus squalens kelokjuke CR 1 

 Gloeophyllum protractum langkjuke VU 1 

 Junghuhnia luteoalba okerporekjuke NT 1 

 Oligoporus lateritius laterittkjuke VU 4 

 Skeletocutis lenis tyrikjuke NT 3 

 Gloeoporus taxicola blodkjuke signalart 1 

 Odonticium romellii taigapiggskinn      NT 3 

 Phellinus viticola hyllekjuke signalart 1 

 Phlebia cornea hornskinn signalart 1 

 Trichaptum laricinum lamellfiolkjuke NT 3 

 Oligoporus sericeomollis blygkjuke signalart 1 

Trær Picea abies obovata sibirgran EN 1 

Fugl Tetrao urogallus storfugl signalart 1 

 Parus cinctus lappmeis signalart 2 

 Pinicola enucleator konglebit NT Artskart 

 Apus apus Tårnseiler NT Artskart 

http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/Rodliste2010/Vurdering/Byssoporia+mollicula/41421
http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/Picea+abies+obovata/103809
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Bruk, tilstand og påvirkning:  

Det er ikke registrert tekniske inngrep i området foruten trolig enkelte gamle 

traktorspor. Trolig er mindre flatehogde partier nå bevokst av ungskog inkludert av 

arronderingsmessige årsaker, og kanskje kjørespor/traktorvei.  

 

Skjøtsel og hensyn:  

For å sikre de svært høye naturverdiene må skogen unntas all form for hogst og 

tekniske inngrep. Eventuell skogbrann vil være positivt for naturverdiene da 

skogbrann er en naturlig del av økologien til furuskogene i Pasvik. 

 

Del av helhetlig landskap: 

Området ligger forholdsvis nær andre verdifulle naturtypelokaliteter (1.5 km øst for 

lokalitet 1008 og om lag 1 km nord for lokalitet 1005) og har trolig en viss arts og 

individutveksling med disse områdene. Disse nærliggende naturtypelokalitetene kan 

derfor sies å representere viktige brikker i bevaring av det biologiske mangfoldet i 

et landskapsperspektiv og er således deler av en helhetlig landskap.  

 

Verdibegrunnelse:  

Det vurderes at dette er en svært viktig (A) naturtypelokalitet. Dette begrunnes 

med at lokaliteten består av delvis urskog, delvis urskogsnær skog og ellers lite 

påvirka naturskog. Skogen har høy kontinuitet i liggende og død ved og i marksjikt, 

den har forekomster av en rekke interessante og rødlista arter og et åpenbart 

potensial for flere. Det mest spesielle funnet var funnet av den kritisk trua (CR) 

kelokjuke og den direkte trua urskogshvitkjuke (EN). Området ligger nær andre 

viktige naturtypelokaliteter noe som forsterker verdiene gjensidig. 

 

Figur 82. Avgrensning av naturtypelokaliteten. Grønt viser eksisterende verneområder.  
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Lokalitet 

(1015) Kjerringneset 

Naturtype  (1) Gammel barskog  

Utforming  (1) Gammel furuskog 
Areal 206 dekar 

Verdisetting Svært viktig (A)  

 

Innledning:  

Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført av Olli 

Manninen og Teppo Rämä i september 2008. Beskrivelsen er laget av Rein Midteng 

Asplan Viak i mai 2011. 

 

Beliggenhet og avgrensning:  

Lokaliteten ligger på ei halvøy om lag 7 km øst for Vaggatem og om lag 2 km vest 

for grensen mot Russland. Lokaliteten er en restlokalitet med eldre naturskog 

omgitt av mer påvirka skog inklusive hogstflater og sterke gjennomhogster.  

 

 

Figur 83. Utsikt fra Kjerringnesets toppområde. Foto Olli Manninen.  

 

Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper:  

Naturtypelokaliteten består av eldre naturskog som er klart påvirket av 

plukkhogster og til dels vedhogst, men som fortsatt har eldre skog i tresjiktet og 

spredt med en del liggende død ved fra tidligere skoggenerasjoner samt noe 

avkapp fra hogster. Det er lite stående død ved. Skogen har tidligere vært utsatt 
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for skogbrann. Stående skog har dimensjoner jevnt rundt 20-30 cm i 

brysthøydediameter og med noen slengere grovere enn dette. Det er en del innslag 

av bjørk under furusjiktet. Berggrunnen er fattig og løsmassene består av 

morenematerialer og myr. Kreklingdominert-, røsslyng-, og blokkebærfuruskog er 

dominerende vegetasjonstype og feltsjiktet er noe dårlig utviklet. Pors vokser i mer 

fuktige områder. De største naturverdiene er knyttet til artsmangfoldet og ikke til 

skogstrukturen i seg selv. 

 

 

Figur 84. Eldre skog med spredt med død ved er typisk for lokaliteten. Foto O. Manninen. 

 

Artsmangfold:  

Skogen har spredte forekomster av krevende naturskogsarter. Laterittkjuke (VU) er 

en krevende art som ble funnet på 3 læger. Det klart mest spennende funnet var 

prikkporekjuke (CR) som ble funnet på ett læger. Dette er en nasjonalt (og 

internasjonalt) sjelden og krevende arter som her ble funnet for tredje gang i 

Norge. Det kan tenkes at området har en viss artsutveksling med naturskogen i 

Pasvik naturreservat i Russland, som ligger et par kilometer mot øst. 
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Figur 85. Den svært sjeldne prikkporekjuke ble funnet på Kjerringneset. Dette var tredje funnet i Norge. 

Foto O. Manninen.  

 

Tabell 14: Interessante arter funnet på Kjerringneset.  

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall 

Vedb. sopp Byssocorticium terrestre/ 

Byssoporia mollicula  

spindelkjuke NT 1 

 Oligoporus lateritius laterittkjuke VU 3 

 Skeletocutis jelicii prikkporekjuke CR 1 

 Odonticium romellii taigapiggskinn        NT 2 

 Trichaptum laricinum lamellfiolkjuke        NT 1 

Fugl Tetrao urogallus storfugl signalart 1 

 Perisoreus infaustus lavskrike signalart 2  

 

Bruk, tilstand og påvirkning:  

Det er ikke registrert tekniske inngrep i området.  

 

Skjøtsel og hensyn:  

For å sikre de svært høye naturverdiene må skogen unntas all form for hogst og 

tekniske inngrep. Eventuell skogbrann vil være positivt for naturverdiene da 

skogbrann er en naturlig del av økologien til furuskogene i Pasvik. 

 

Del av helhetlig landskap: 

Området ligger som en mer eller mindre isolert øy i forhold til andre eldre verdifulle 

skoger, men området grenser mot Pasvik naturreservat i Russland i øst, dskilt av 

innsjø.  

 

 

 

http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/Rodliste2010/Vurdering/Byssoporia+mollicula/41421
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Verdibegrunnelse:  

Det vurderes at dette er en svært viktig (A) naturtypelokalitet. Dette begrunnes 

med at lokaliteten består av eldre naturskog med en del død ved og med funn av 

den nasjonalt (og internasjonal) svært sjeldne prikkporekjuke. Dette var tredje 

funn av arten i landet og det andre i Pasvik. 

 

 

Figur 86. Avgrensning av naturtypelokaliteten. 

 

 

Lokalitet (1016) Nyheim 

Naturtype  (1) Gammel barskog  
Utforming  (1) Gammel furuskog 

Areal 200 dekar 
Verdisetting Lokalt viktig (C)  

 

Innledning:  

Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført av Olli 

Manninen og Teppo Rämä i september 2008. Beskrivelsen er laget av Rein Midteng, 

Asplan Viak i mai 2011. 

 
Beliggenhet og avgrensning:  

Lokaliteten ligger på ei halvøy om lag 7 km øst for Vaggatem og om lag 2 km vest 

for grensen mot Russland. Lokaliteten er en restlokalitet med eldre naturskog 

omgitt av mer påvirka skog inklusive hogstflater og sterke gjennomhogster.  
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Figur 87. Lokaliteten grenser i nord mot myr og et lite tjern med naturtypelokalitet 1015 på andre siden. 

Foto O. Manninen. 

 

Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper:  

Naturtypelokaliteten består av eldre naturskog som klart er påvirket av 

plukkhogster og til dels vedhogst, men som fortsatt har eldre skog i stående tresjikt 

og spredt en del liggende død ved fra tidligere skoggenerasjoner samt noe avkapp 

fra hogster. Den er sammen med nærliggende naturtypelokalitet Kjerringneset de 

to mist påvirka områdene som ble registrert på Kjerringneset. Det er lite stående 

død ved. Skogen har tidligere vært utsatt for skogbrann. Stående skog har 

dimensjoner jevnt rundt 20-30 cm i brysthøydediameter og med noen slengere 

grovere enn dette. Det er en del innslag av bjørk under furusjiktet. Berggrunnen er 

fattig og løsmassene består av morenematerialer og myr. Kreklingdominert 

furuskog er dominerende skogtype og feltsjiktet er dårlig utviklet. Pors vokser i mer 

fuktige områder sammen med dvergbjørk. De største naturverdiene er knyttet til 

artsmangfoldet og ikke til skogstrukturen i seg selv, samt nærheten til den 

verdifulle naturtypelokaliteten Kjerringneset. 

 



103 

 

 

Figur 88. Småvokst glissen eldre skog med spredte læger kjennetegner lokaliteten. Foto O. Manninen.  

 

Artsmangfold:  

Skogen har spredte forekomster av krevende naturskogsarter i rødlistekategori nær 

truet (NT). Spindelkjuke (NT) ble funnet på fire læger, en art som er uvanlig og 

finns i eldre furuskoger med sterkt nedbrutt furuvirke.  

 

 

Figur 89. Spindelkjuke (NT) ble funnet i lokaliteten på flere sterkt nedbrutt læger. Foto O. Manninen. 
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Tabell 15: Interessante arter funnet på Nyheim.  

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall 

Vedb. sopp Byssocorticium terrestre/ 

Byssoporia mollicula  

spindelkjuke NT 4 

 Antrodia brunea Flekkhvitkjuke NT 4 

 Chaetoderma luna furuplett NT 7 

Lav Cladonia parasitica Furuskjell         NT 1 

Fugl Perisoreus infaustus lavskrike signalart                   2 

 

Bruk, tilstand og påvirkning:  

Det er ikke registrert tekniske inngrep i området.  

 

Skjøtsel og hensyn:  

For å sikre naturverdiene må skogen unntas all form for hogst og tekniske inngrep. 

Eventuell skogbrann vil være positivt for naturverdiene da skogbrann er en naturlig 

del av økologien til furuskogene i Pasvik. 

 

Del av helhetlig landskap: 

Området ligger som en mer eller mindre isolert øy i forhold til andre eldre verdifulle 

skoger foruten den nærliggende naturtypelokaliteten Kjerringneset i nord, men 

området grenser mot Pasvik naturreservat i Russland, atskilt av innsjø.  

 

Verdibegrunnelse:  

Det vurderes at dette er en lokalt viktig (C) naturtypelokalitet. Dette begrunnes 

med at lokaliteten består av eldre naturskog med en del død ved og med enkelte 

funn av krevende naturskogsarter. Naturtypelokaliteten er sammen med 

tilgrensende lokalitet i nord trolig de viktigste områdene med eldre skog på 

Kjerringneset som ellers er hard påvirket av skogbruk. 

 

http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/Rodliste2010/Vurdering/Byssoporia+mollicula/41421
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Figur 90. Avgrensning av naturtypelokaliteten.  
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Lokalitet (1022) Lille Sametti-Gosijævri 

Naturtype  (1) Gammel barskog  
Utforming  (1) Gammel furuskog 

Areal 9 067 dekar 
Verdisetting Svært viktig (A)  

 

Innledning:  

Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført av Rein 

Midteng Asplan Viak 6.august 2009, Olli Manninen og Teppo Rämä i september 

2008 og Jyri Mikkola og Veli-Matti Sorvari i august 2007. Beskrivelsen er laget av 

Rein Midteng i mai 2011. Lokaliteten er også delvis beskrevet av Harald Korsmo 

(Korsmo 2000 upublisert) i forbindelse med arbeidet med verneplanen for barskog 

på 80 og 90-tallet under lokalitetsnavnet Store Sametti. I 2009 og 2007 ble 

registreringene gjennomført før soppsesongen, mens registreringene i 2008 ble 

gjort i soppsesongen men tiden som ble brukt var begrenset. Deler av beskrivelsen 

er hentet fra Korsmos områdebeskrivelse. Til sammen er registreringene 

tilfredsstillende for en korrekt verdisetting av området mens det fortsatt er gjort et 

for lite arbeid for å avdekke områdets faktiske forekomst av rødlistearter knyttet til 

død ved. Sabimas storsoppkurs besøkte deler av området i juli 2011. Pr. skrivende 

stund er kun ett funn av langkjuke og lamellfiolkjuke gjort av Siw Moen m.fl. 

publisert fra det arbeidet. 

 

 

Figur 91. Skogen er flersjiktet, bredkronet og grovvokst. Fra nordvestre deler av lille Samettis vestside. 
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Beliggenhet og avgrensning:  

Lokaliteten ligger ganske langt nord i Pasvikdalføret grensende mot store Sametti -

Skjelvatnet naturreservat i vest og nord. I sør og øst grenser området mot mer 

påvirka skog. 

 

 

Figur 92. Elva som renner ut fra Lille Sametti. Foto Jyri Mikkola. 

 

Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper:  

Naturtypelokaliteten er en fortsettelse av naturreservatets verdifulle skoger. Urskog 

og urskogsnær skog dominerer hele lokaliteten. Med urskogsnær skog menes 

funksjonell urskog hvor det har vært gjennomført én forsiktig plukkhogd uten at 

dette har endret skogens struktur eller forekomst og kvalitet av død ved 

nevneverdig. Mikkola skriver at arealene umiddelbart ved enden av skogsbilveien 

som går inn mot området i vest (veien sør for Ahkajavri) er urskog (ingen 

hogstspor) bestående av flersjiktet skog dominert av grove mange hundre år gamle 

furuer. I tillegg har denne skogen store mengder død ved og har blitt påvirket av 

tidligere branner som har medført oppslag av yngre skog med følge av at skogen er 

flersjiktet. Midteng besøkte området i nordvest og her bestod skogen nærmest 

vannet av lite påvirka naturskog, dvs. gammel furuskog med spredt og jevnt med 

død ved men også spredte hogstspor. Lenger vekk fra vannet er påvirkningsgraden 

mindre og her dominerer urskogsnær skog med mange grove til dels kjempefuruer 

og mye død ved i alle nedbrytningsstadier. Det ble ikke gått helt inn til 
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reservatgrensa og mulig er påvirkningsgraden enda mindre der. Manninen og Rämä 

besøkte resten av området minus et areal liggende nord for Kuusijavri. 

Utviklingsmessig befinner det meste av skogen seg i aldersfase og bledningsfase 

med innslag av lokale ungdomsfaser, dvs. skog med trær i alle aldre og størrelser.  

De eldste og største trærne er til dels grovvokste, har flate kroner med grove 

vridde grener. Vanlig diameter i brysthøyde ligger på omkring 35-40 cm men med 

til dels mange trær opp i 50-60 cm. Flere trær når også dimensjoner på rundt 80 

cm. De største furuene har en høyde på stort sett omkring 13-15 m med enkelte 

trær når opp i 17-18 m. Skogen skiller seg merkbart ut fra urskogene sør i dalføret 

som er tettere, ikke så grovstammete, er stort sett énsjiktete og i stor grad 

mangler bredkrona og bredgreina trær. Skogen er også i Pasviksammenheng 

produktiv, noe som også gjør den spesiell. 

 

Lokaliteten har høy kontinuitet i liggende død ved, inklusive for grove læger. Den 

har også høy kontinuitet i bakkesjikt. Skogen skiller seg også fra områdene i sørlige 

Pasvik ved at den gjennomgående har mer død ved. Dette skylles en lavere 

brannintensitet (i alle fall i styrke og trolig også i intervall), noe som gjør at mindre 

død ved har brent opp og mer er blitt akkumulert. Nær sørenden av lille Sametti 

forekommer et areal som ikke for så veldig lang tid siden brant og hvor alle trærne 

døde. Det er svært få relativt ferske brannfelt i Pasvik, og dette området er derfor 

trolig viktig for brannavhengige arter. Generelt er bjørkeinnslaget i dag langt 

mindre enn det var før de store bjørkemåler-angrepene på 60 -tallet som drepte 

store bjørkeskogsarealer i Finnmark. Reetableringen av bjørk går til dels svært 

langsomt og særlig synes det som om frøformeringen svikter. Trær hvor 

rotsystemet har overlevd forynger seg derimot godt ved rotskudd.  

 

Selv om skogen er produktiv, er berggrunnen fattig noe som gjør at vegetasjonen 

gjennomgående domineres av nøysomme arter. Kreklingfuruskog og lavfuruskog, 

samt overgangstyper mellom disse dekker det aller meste av arealene. En typisk 

sammensetning av det glisne feltsiktet er (etter dominans) fjellkrekling, tyttebær, 

blåbær, finnmarkspors og spredt røsslyng. Stedvis, trolig avhengig av en viss 

grunnvannskontakt, opptrer skogsnelle og vier. Lokalt opptrer også en ren 

bærlyngtype med tyttebær som dominant art i feltsjiktet. I brattere skråninger 

forekommer lokalt også blåbærfuruskog. Finnmarksporsen er her mer høyvokst og 

utgjør sammen med einer et lavt busksjikt. Langs våte sig kan vegetasjonen 

stedvis være overraskende frodig med lokalt mye blåtopp, hvitbladtistel, teiebær, 

mjødurt og skogstorkenebb. Flere større og mindre vann finns i området og flere 

myrer av varierende størrelse. Det er stedvis en del ansamlinger av stein i form av 

flate gryter/steinurer særlig i tilknytning til vann og vassdrag.  
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Figur 93. Grovvokst produktiv og flersjiktet skog rik på død ved er typisk for lokaliteten. Foto Teppo 

Rämä.  

  

Figur 94. Til venstre: Lokaliteten har store mengder død ved. Til høyre: En rekke trær er grovkronet og 

mange slik som denne har også svært grove dimensjoner. Foto til venstre Teppo Rämä. 
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Figur 95. Interiør i fra nordvestre deler av naturtypelokaliteten. 

 

Artsmangfold:  

Det er gjort mange funn av flere rødlistearter i hele området. Området er nokså 

dårlig undersøkt mht artsmangfoldet, og det er åpenbart at en mengde funn av 

flere rødlistearter ville blitt gjort om området undersøkes nærmere. Ved siden av 

den sterkt trua taigahvitkjuke (EN) og funn av de artene sårbare langkjuke og 

laterittkjuke, var særlig funnene av taigakjuke (VU) og tyrivoksskinn (VU) 

interessant. Dette er de eneste kjente funne av tyrivoksskinn i fra Pasvik. Arten er 

tidligere ikke funnet i Finnmark og er knytta til lite påvirka skoger. 

 

Områdets verdi for bakkelevende sopparter er uklart, men trolig er det potensial for 

funn av slike. Så langt er ingen slike krevende arter funnet, men elementet er lite 

ettersøkt.    
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Figur 96. Tyrikjuke er knyttet til sterkt nedbrutte læger i eldre furuskog, og ble funnet i lokaliteten. 

 

 

Figur 97. Smålom ble observert hekkende i lokaliteten i 2007. Foto. Veli-Matti Sorvari. 
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Området har også klare verdier for arealkrevende gammelskogsarter som for 

eksempel tretåspett, lavskrike og lappmeis, spesielt i sammenheng med skogen 

innenfor naturreservatet. Området har også verdi for forstyrrelsessårbare fugler 

som for eksempel smålom.  

 

Tabell: 16 Interessante arter funnet i lille Sametti-Gosijævri.  

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall 

Vedb. sopp Antrodia infirma taigahvitkjuke EN 4 

 Antrodia albobrunnea flekkhvitkjuke NT 15 

 Odonticium romellii taigapiggskinn NT 16 

 Chaetoderma luna furuplett NT 25 

 Skeletocutis lenis tyrikjuke NT 26 

 Phlebia cornea hornskinn signal 7 

 Phlebia serialis tyrivoksskinn VU 1 

 Byssocorticium terrestre spindelkjuke NT 1 

 Gloeophyllum protractum langkjuke VU 3 

 Phellinus viticola hyllekjuke signal 2 

 Oligoporus lateritius laterittkjuke VU 2 

 Phellinus nigrolimitatus svartsonekjuke NT 2 

 Junghuhnia luteoalba okerporekjuke NT 1 

 Oligoporus hibernicus coll kremkjuke sp. DD/signal 1 

 Oligoporus sericeomollis blygkjuke signal spredt 

 Serpula himantioides tømmernettsopp signal 3 

 Skeletocutis stellae taigakjuke VU 1 

 Phellinus pini furustokkjuke signal 1 

 Phellinus viticola hyllekjuke signal 1 

 Trichaptum laricinum lamellfiolkjuke NT 2 

Lav  Cladonia parasitica furuskjell        NT 1 

Fugl Picoides tridactylus tretåspett NT 1 ringbarking 

 Perisoreus infaustus lavskrike signal 2 

 Gavia stellata smålom signal hekking 

 

Bruk, tilstand og påvirkning:  

Ingen tekniske inngrep er registrert, men området grenser delvis til hogstflater i 

øst.  
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Figur 98. Lokaliteten har flersjiktet skog med trær i alle aldre og nedbrytningsstadier. 

 

Skjøtsel og hensyn:  

For å sikre de svært høye naturverdiene må skogen unntas all form for hogst. 

Eventuell skogbrann vil være positivt for naturverdiene da skogbrann er en naturlig 

del av økologien til furuskogene i Pasvik. 

 

Del av helhetlig landskap: 

Området grenser mot eksisterende naturreservat og dette er sammen med 

tilliggende naturtypelokalitet i nordøst (1024) i nasjonalt sammenheng et svært 

stort område med virkelig gammel naturskog inkludert areal med urskog. Dette 

arealet henger videre sammen med urskog av furu og bjørkeskog i området 

Oksvatn-Spurvatn. Oksvatn-Spurvatnet-området henger videre sammen med 

naturtypelokalitet 1011 og eksisterende nasjonalpark. Dette området samlet er 

Norges desidert største sammenhengende område med naturskog. Verdiene øker 

ytterligere ved at det grenser mot Väsari ødemarksområde i Finland, og disse to 

objektene sammen er ett av et fåtall områder i Norden som etter www.ifl.org 

defineres som intakte skogøkosystemer, dvs. områder med naturlig skog større enn 

500 km2. Naturtypelokaliteten er også sett i sammenheng med naturreservatet og 

naturtypelokalitet 1024 under ett, og uten Oksvatnet-Spurvatnet-området og 

områdene sør for dette, ett av Norges aller største naturskogsområder. 

 

http://www.ifl.org/
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Figur 99. Lokaliteten har store areal med urskog og urskogsnær skog med store naturverdier. 

 

Verdibegrunnelse:  

Det vurderes at dette er en svært viktig (A) naturtypelokalitet. Dette begrunnes 

med at dette i nasjonal sammenheng er et svært stort område med urskogsnær 

furuskog inklusive urskog. Hele området består av store sammenhengende skoger 

som gjennomgående er lite påvirket av hogst og med gjennomgående høy 

kontinuitet i liggende død ved, stående trær og bakkesjikt og med mye død ved. 

Ufragmenterte skoger er videre viktig for arealkrevende fuglearter knyttet til 

naturskog. I lokaliteten er det gjort en rekke funn av rødlistearter, inklusive mange 

trua arter. Området grenser mot eksisterende naturreservat og andre viktige 

områder, og er en del av Norges største sammenhengende naturskog med 

internasjonale naturverdier.  
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Figur 100. Avgrensning av naturtypelokaliteten. Naturreservatet ses som grønn strek. 
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Lokalitet (1024) Store Sametti-Holmvatnet-Oddevatnet 

Naturtype  (1) Gammel barskog  
Areal 22 494 dekar 

Verdisetting Svært viktig (A)  

 

Innledning:  

Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført av Rein 

Midteng 7.august 2009, Rein Midteng og Halvor Rinde 12. september 2009, Sini 

Sarela 06.10.2010 og Olli Manninen 10.10.2010. Områder besøkt er: Øst for vannet 

Store Sametti til om lag 3 km nord for sørvestre avgrensning, videre sørkanten av 

området øst til Sametfjellet og videre til sørøstre avgrensning og så områder 

nordover til om lag Oddevatnet. De nordre deler er ikke besøkt med er avgrenset 

ved hjelp av Google Earth mot fjell og flatehogster som vises godt. Til sammen er 

registreringene tilfredsstillende for en korrekt verdisetting av området mens det 

fortsatt er gjort for lite arbeid for å avdekke områdets faktiske forekomster av 

rødlistearter knyttet til død ved, noe som medfører et stort potensial for flere nye 

arter samt en rekke nye forekomster av kjente arter.  

 

Beliggenhet og avgrensning:  

Lokaliteten ligger ganske langt nord i Pasvikdalføret grensende mot Store Sametti-

Skjelvatnet naturreservat i vest. I sør og øst grenser området mot hogstflater, 

ungskog og frøstrestillinger. I nord avgrenses området mot fjell. 

 

 

Figur 101. Fra Store Sametti. Lokaliteten innehar store areal med både urskogsnær skog, lite påvirka 

naturskog og gammel naturskog samt litt urskog. Mengden stein har i stor grad vært bestemmende for 

påvirkningsgraden, samt i en viss grad også nærheten til fløytingsvassdrag. Dette bestyr at urskogsnær 

skog også forekommer i de lavereliggende og mer produktive områdene, som for eksempel i høyre 

framkant i sørenden av området.  
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Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper:  

Naturtypelokaliteten er en fortsettelse av naturreservatets verdifulle skoger. 

Urskogsnær skog og lite påvirka naturskog dominerer. Urskog finns helt lokalt i 

tilknytninger til partier med mye stein, men er ikke vanlig. Enkelte steder finns mer 

påvirka skog i form av nokså hard plukkhogd naturskog. Slik er observert enkelte 

steder langs Store Sametti. I de lavereliggende deler er skogen noe mer 

tettstammet og produktiv enn ellers. Hoveddelen av området består av mer typisk 

fjellskog med grove spredte trær med flat krone og grove greiner sammen med 

andre mindre trær. Skogens utviklingstrinn domineres av skog i aldersfase og 

bledningsfase med innslag av lokale ungdomsfaser, dvs. at skogen som en helhet 

domineres av skog med trær i alle aldre og størrelser. De eldste og største trærne 

er gjennomgående grovvokste, har flate kroner med grove vridde grener, og spredt 

forekommer også kjempefuruer. Vanlig diameter i brysthøyde på de fleste trær 

ligger omkring 35-40 cm men med til dels mange trær opp i 50-60 cm. Flere trær 

når også dimensjoner på rundt 80-90 cm og det groveste målte treet var 115 cm! 

De største furuene har en høyde på stort sett omkring 13-15 m med enkelte trær 

når opp i 17-20 m. Skogen skiller seg merkbart ut fra urskogene sør i dalføret som 

er tettere, ikke så grovstammete, énsjiktete og i stor grad mangler bredkrona og 

bredgreina trær. Skogen er også i Pasviksammenheng stedvis temmelig produktive 

noe som også gjør den spesiell. Lokaliteten har høy kontinuitet i liggende og 

stående død ved og høy kontinuitet i marksjikt. 

 

I praksis har alle deler av området mye liggende og stående død ved, 

produktiviteten tatt i betraktning. Interessant er at tidligere i hovedsak svak 

hogstpåvirkning ikke har brutt kontinuiteten i død ved og at det også forekommer 

spredte læger fra virkelige grove trær. Hogstene virker i hovedsak å ha vært 

konsentrert på trær i midlere og små dimensjoner enn kjempetrær. Dette forholdet 

gjør også at man finner krevende arter som er avhengig av kombinasjon av død 

ved og høy kontinuitet i bakkesjikt. Gamle brannspor ses spredt i området men 

området er ikke på langt nær like påvirka av harde branner som lenger sør i 

dalføret. Troligere kjøligere og fuktigere klima sammen med noe senere 

snøsmelting og tilførsel av smeltevann fra omkringliggende områder er trolige 

årsaker til dette. Selv om skogen stedvis er nokså produktiv, er berggrunnen fattig 

noe som gjør at vegetasjonen gjennomgående domineres av nøysomme arter. 

Kreklingfuruskog og lavfuruskog, samt overgangstyper mellom disse dekker det 

aller meste av arealene. En typisk sammensetning av det glisne feltsiktet er ofte 

etter dominans: Fjellkrekling, tyttebær, blåbær, finnmarkspors og spredt røsslyng. 
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Figur 102. Urskogsnær skog nær Store Sametti. Skog i alle aldersklasser er til stede inkludert død ved i 

alle stadier av nedbrytning og størrelser. 

Figur 103. Urskogsnær skog i bledningsfase med både små trær og grove gamle trær uten en spesiell 

herskende aldersklasse.  
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Flere større og mindre vann finns i området og flere myrer av varierende størrelse. 

Det er stedvis ansamlinger av stein i form av flate gryter/steinurer særlig i 

tilknytning til vann og vassdrag, men også spredt ellers. Området har stedvis en del 

morenehauger noe som på korte avstander skaper variasjon i topografi og tykkelse 

av humuslag. Humuslaget er gjennomgående tynt på tross av noe lavere 

brannfrekvens enn lenger sør i dalføret.  

 

  

Figur 104. Området har en rekke til dels svært grove og gamle furuer med grove vridde greiner og brede 

kroner.  

 

Artsmangfold:  

Det er gjort mange funn av flere rødlistearter i hele området. Området har en svært 

høy tetthet av rødlista arter noe Manninens studier fra et mindre delområde viser. 

På de fleste stokker i dette studiet ble det funnet én eller flere rødlistearter, også 

arter i høye kategorier. Av særlig interessante vedboende sopp som er funnet 

nevnes et mulig funn av taigaprikkjuke (CR), taigahvitkjuke (EN), langkjuke (VU) 

etc. Området har videre en interessant funga av bakkeboende sopp inkludert 

rødlistearter. Spesielt interessant var funnet av huldresølvpigg (EN). Anomoporia 

kamtschatica (VU) ble funnet for femte gang i Norge. Arten er tidligere kun funnet i 

Hedmark, Møre og Romsdal og i Karasjok. Oligoporus parvus er tidligere kun funnet 

17 ganger i Norge. Det er åpenbart at en mengde funn av flere rødlistearter ville 

blitt gjort om området undersøkes nærmere. Området har også klare verdier for 

arealkrevende gammelskogsarter som for eksempel tretåspett, lavskrike og 

lappmeis, spesielt i sammenheng med skogen innenfor naturreservatet. Området 
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har også verdi for forstyrrelsessårbare fugler, og på vannet Store Sametti ble det 

hørt flere storlom (NT).  

 

 

Figur 105. Urskogsnær og flersjiktet skog.  

 

Figur 106. Den sterkt trua huldresølvpigg har en eiendommelig økologi og vokser delvis på død ved og 

delvis på bakken der den vokser under gamle furulæger. Arten ses rett til høyre for konglene midt på 

bilder hvor dens hvite hatter ses. 
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Tabell 17: Interessante arter funnet i Store Sametti.  

Artsgruppe Vitenskapelig navn  Norsk navn Rødliste Totalt antall 

Vedb. sopp cf Ceriporiopsis jelicii prikkporekjuke CR 1 

 ceraceomyces sublaevis - signalart 1 

 Antrodia infirma taigahvitkjuke EN 2 

 Antrodia albobrunnea flekkhvitkjuke NT 17 

 Odonticium romellii taigapiggskinn NT 25 

 Chaetoderma luna furuplett NT 15 

 Skeletocutis lenis tyrikjuke NT 8 

 Phlebia cornea hornskinn signal 1 

 Anomoporia 

kamtschatica 

filthuldrekjuke 

 

VU 1 

 Byssocorticium terrestre spindelkjuke NT  

 Gloeophyllum 

protractum langkjuke 

VU 1 

 Phellinus viticola hyllekjuke signal 2 

 Oligoporus lateritius laterittkjuke VU  

 Phellinus nigrolimitatus svartsonekjuke NT 1 

 Junghuhnia luteoalba okerporekjuke NT 1 

 Oligoporus hibernicus 

coll 

kremkjuke art    DD/signal 3 

 Oligoporus parvus - signal 1 

 Oligoporus sericeomollis blygkjuke signal 3 

 Skeletocutis stellae taigakjuke VU 1 

 Trichaptum laricinum lamellfiolkjuke NT 1 

 Phellinus pini furustokkjuke signal 2 

Sopp, 

bakkeboende 

Hydnellum ferrguineum 

 

rustbrunpigg 

 

signal 1 

 Hydnellum caeruleum blå brunpigg signal 1 

 Hydnellum gracilipes tussebrunpigg VU 3 

 Hydnellum aurantiacum oransjebrunpigg signal 1 

 Phellodon secretus huldresølvpigg EN 1 

 Bankera fuligineoalba 

 

lurvesøtpigg 

 

NT 2 

Lav  Cladonia parasitica furuskjell           NT 18 

Fugl Picoides tridactylus tretåspett signal flere 

 Perisoreus infaustus lavskrike signal flere 

 Gavia arctica storlom NT flere 

 Pandion haliaetus fiskeørn NT 2 reir  

 Pinicola enucleator Konglebit NT Artskart 

 

Bruk, tilstand og påvirkning:  

Ingen tekniske inngrep er registrert. 
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Figur 107. I områder med mye stein er skogen som oftest urskogsnær hvor enten ingen eller kun et fåtall 

trær er blitt hogd.   

 

Skjøtsel og hensyn:  

For å sikre de svært høye naturverdiene må skogen unntas all form for hogst. 

Eventuell skogbrann vil være positivt for naturverdiene, da skogbrann er en naturlig 

del av økologien til furuskogene i Pasvik. 
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Figur 108. Spesielt i de mer høyereliggende deler har skogen et utpreget fjellskogspreg. Skogen er i 

tillegg i hovedsak urskogsnær, og har et høyt antall av virkelige grove gamle furuer, inkludert spredte 

kjempetrær på opp til 1,15 cm i brysthøydediameter og kjempelæger.  

 

Del av helhetlig landskap: 

Området grenser mot eksisterende naturreservat i vest og er sammen med dette 

og tilliggende naturtypelokalitet 1022 i nasjonalt sammenheng et svært stort 

område med urskogskvaliteter knyttet til gammel naturskog inkludert areal med 

urskog. Dette arealet henger videre sammen med urskog av furu og bjørkeskog i 

området Oksvatn-Spurvatn. Oksvatn-Spurvatn henger videre mer eller mindre 

sammen med naturtypelokalitet 1011 og eksisterende nasjonalpark. Dette samlede 

området er Norges desidert største sammenhengende område med naturskog. 

Verdiene øker ytterligere ved at det grenser mot Väsari ødemarksområde i Finland, 

og disse to objektene sammen er ett av et fåtall områder i Norden som etter 

www.ifl.org defineres som intakte skogøkosystemer, dvs. områder med naturlig 

skog større enn 500 km2. Om man kun ser naturtypelokalitetene i sammenmeng 

med naturreservatet, er dette fortsatt også et av Norges største 

naturskogsområder.  

 

http://www.ifl.org/
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Figur 109. Naturtypelokaliteten inneholder store areal med lite påvirka naturskog som har svært store 

naturverdier. 

 

Verdibegrunnelse:  

Det vurderes at dette er en svært viktig (A) naturtypelokalitet. Dette begrunnes 

med at dette i nasjonal sammenheng er et stort område med lite påvirka furuskog. 

Hele området består av store sammenhengende naturskoger som gjennomgående 

er lite påvirket av hogst og med gjennomgående høy kontinuitet i liggende død ved, 

stående trær og bakkesjikt. Ufragmenterte skoger er videre viktig for 

arealkrevende fuglearter knyttet til naturskog. I lokaliteten er det funnet en rekke 

rødlistearter, inklusive mange trua arter. Området grenser mot eksisterende 

naturreservat, og er både en del av Norges største sammenhengende naturskog 

med internasjonale naturverdier og er ett av Norges aller største naturskoger.  
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Figur 110. Avgrensning av naturtypelokaliteten. Naturreservatet ses med grønn strek og andre 

naturtypelokaliteter med rosa strek. 
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Lokalitet (1021) Saimakoia 

Naturtype  (1) Gammel barskog  
Areal 382 dekar 

Verdisetting Viktig (B)  

 

Innledning:  

Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført av Sini 

Saarela 17.9.2008. Lokalitetsbeskrivelsen er skrevet av Rein Midteng Asplan Viak i 

april 2011. 

 

Beliggenhet og avgrensning:  

Lokaliteten ligger ganske langt nord i Pasvikdalføret og ikke langt fra østgrensen av 

Store Sametti-Skjelvatnet naturreservat i vest. Skogen i mellom 

naturtypelokaliteten og reservatet er i stor grad hogd. Lokaliteten avgrenses i alle 

retninger av ungskoger og hogstflater.  

 

Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper:  

Eldre naturskog dominerer. Skogen er gammel og har ganske god sjiktning. Gamle 

spor etter hogst ses overalt, men hogsten har ikke vært så hard at kontinuiteten i 

tre- og marksjikt er brudd. Kontinuiteten i liggende død ved er svekket på grunn av 

tidligere hogster, men kontinuiteten er såpass god at det spredt finns lægre i alle 

nedbrytningsstadier. Herskende tregenerasjon har gjennomgående 

brysthøydediametre på 20-40 cm, men enkelte trær har dimensjoner på rundt 50-

70 centimeter. Tresetningen er halvåpen slik at trærne gjennomgående utvikler 

brede kroner og grove greiner.   
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Figur 111. Nokså grovvokst flersjikta eldre naturskog med stedvis en del død ved er typisk for lokaliteten. 

Foto S. Saarela. 

 

Figur 112. Stedvis har hogstpåvirkningen vært større enn ellers, slik at disse deler har mindre 

dimensjoner og mindre død ved enn andre deler. Foto Sini Saarela.  
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Figur 113. Lokaliteten har gammel naturskog med viktige naturkvaliteter. 

 

Artsmangfold:  

Det er gjort flere funn av rødlistearter i hele området og det vil høyst trolig bli 

funnet flere arter samt flere funn om man gjør nærmere registreringer. 

Bakkeboende sopparter er ikke undersøkt. Det så langt mest interessante funnet 

var enten urskogshvitkjuke eller taigahvitkjuke. Disse er enkelte ganger i felt noe 

vanskelig å skille fra hverandre. Begge står på rødlista som direkte trua.  

 

Tabell 18: Interessante arter funnet i Saimakoia.  

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall 

Vedb. sopp Antrodia infirma/ 

primaeva 

taigahvitkjuke/ 

urskogshvitkjuke 

EN 1 

 Antrodia albobrunnea flekkhvitkjuke NT 8 

 Odonticium romellii taigapiggskinn NT 2 

 Chaetoderma luna furuplett NT 11 

 Oligoporus lateritius laterittkjuke VU                    1 

 Oligoporus sericeomollis blygkjuke Signal 2 

 Skeletocutis lenis tyrikjuke VU 6 

 Phellinus viticola hyllekjuke Signal 1 

Lav  Cladonia parasitica furuskjell         NT 2 
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Bruk, tilstand og påvirkning:  

Ingen tekniske inngrep er registrert. 

 

Skjøtsel og hensyn:  

For å sikre de høye naturverdiene må skogen unntas all form for hogst. Eventuell 

skogbrann vil være positivt for naturverdiene da skogbrann er en naturlig del av 

økologien til furuskogene i Pasvik. 

 

Del av helhetlig landskap: 

Området ligger om lag 3 km øst for naturtypelokalitet 1022 og er en verdifull step-

stone for naturskogsarter som har leveområde i naturskog utenfor de store 

sammenhengende naturskogene lenger vest. Lokaliteten ligger nær Norges største 

sammenhengende område med naturskog.  

 

Verdibegrunnelse:  

Det vurderes at dette er en viktig (B) naturtypelokalitet. Dette begrunnes med at 

lokaliteten består av et middels stort område med gammel naturskog med stedvis 

en del død ved og som fortsatt har en nokså god kontinuitet i død ved og dermed 

også flere krevende arter. 

 

 

 

Figur 114. Avgrensning av naturtypelokaliteten. Grønn strek viser naturreservatet i vest.  
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Lokalitet (1020) Markkinavatnet 

Naturtype  (1) Gammel barskog  
Areal 692 dekar 

Verdisetting Viktig (B)  

 

Innledning:  

Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført av Rein 

Midteng Asplan Viak, og Halvor Rinde 11. september 2010. Beskrivelsen er laget av 

Rein Midteng i mai 2011. Området er rimelig godt undersøkt men mot sørvest er 

det også eldre skog, trolig av lignende kvaliteter som innenfor lokaliteten. Dette 

områder bør undersøkes og trolig inkluderes i lokaliteten. Det er fortsatt et klart 

potensial for flere funn av rødlistearter. 

 

Beliggenhet og avgrensning:  

Lokaliteten ligger ganske langt nord i Pasvikdalføret og grenser i alle retninger mot 

hogstflater og ungskog foruten i mot sørvest.   

 

Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper:  

Området har klare likhetstrekk med den verdifulle naturtypelokaliteten Saimakoia 

lenger est. Eldre naturskog dominerer. Skogen er gammel og har ganske god 

sjiktning. Gamle spor etter hogst ses overalt, men hogsten har ikke vært så hard at 

kontinuiteten i tre- og marksjikt er brutt. Kontinuiteten i liggende død ved er 

svekket på grunn av tidligere hogster, men er såpass god at det spredt finns lægre 

i alle nedbrytningsstadier, inkludert mange grove læger. Herskende tregenerasjon 

har gjennomgående brysthøydediametre på 20-40 cm, men enkelte trær har 

dimensjoner på rundt 50-70 centimeter. Tresetningen er halvåpen slik at trærne 

gjennomgående utvikler brede kroner og grove greiner. Bjørk finns i hele området i 

all hovedsak som et noe småvokst undersjikt. Området grenser i vest mot bekk og 

et mindre vann, og lokaliteten inkluderer visse overgangssoner mellom myr og 

fastmark.  
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Figur 115. Skogen er gjennomgående flersjiktet, og spredt finns det død ved i alle nedbrytningsstadier. 

 

Figur 116. Eldre naturskog dominerer. 
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Artsmangfold:  

Så langt er få interessante arter dokumentert. På den annen side er funnet av 

pastellkjuke svært interessant. Arten står på rødlista som sterkt truet (EN). Dette 

er det eneste funnet av arten i Pasvik, og dette var det åttende funnet av arten i 

Norge. Funnet av laterittkjuke var også interessant, og arten står på rødlista som 

sårbar (VU). Det ble også funnet et reirtre for hønsehauk (NT) og dette er det 

eneste dokumenterte reirtreet som er funnet av oss i perioden 2007-2008. Dette er 

noe overraskende, og tyder på at arten er ganske uvanlig i dalføret.  Mange av 

lægrene var såpass grove at de var vanskelige å snu, noe som betyr at det høyst 

trolig vokser flere interessante arter på disse som ennå ikke er oppdaget.  

 

Tabell 19: Interessante arter funnet i Markinnavatnet.  

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall 

Vedb. sopp Rhodonia placenta pastellkjuke EN 1 

 Oligoporus lateritius laterittkjuke VU 1 

 Oligoporus sericeomollis blygkjuke signalart 4 

 Skeletocutis lenis tyrikjuke NT 1 

Fugl Accipiter gentilis hønsehauk         NT Reirtre 

 

 

Figur 117. Trolig bilde av laterittkjuke (VU) fra Markinnavatnet. Foto Halvor Rinde.  
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Figur 118. Trolig bilde av pastellkjuke (EN) fra Markinnavatnet. Foto Halvor Rinde. 

 

   

Figur 119. Reirtre etter hønsehauk ble funnet i ei høyvokst furu. 
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Bruk, tilstand og påvirkning:  

Ingen tekniske inngrep er registrert. 

 

Skjøtsel og hensyn:  

For å sikre de høye naturverdiene må skogen unntas all form for hogst. Eventuell 

skogbrann vil være positivt for naturverdiene da skogbrann er en naturlig del av 

økologien til furuskogene i Pasvik. 

 

Del av helhetlig landskap: 

Området er en øy i et større ”hav” av ungskog etter tidligere omfattende hogster. 

Området har en viktig landskapsmessig funksjon som en step-stone for 

naturskogsavhengige arter utenfor de store sammenhengende naturskogene lenger 

vest i dalføret.  

 

Verdibegrunnelse:  

Det vurderes at dette er en viktig (B) naturtypelokalitet og på grensen til å være en 

A-lokalitet. Dette begrunnes med lokaliteten er nokså stor og har eldre naturskog 

med en del nokså grove og gamle furuer som også er relativt høyvokste. Viktige 

kvaliteter i lokaliteten er også at det forekommer spredt med død ved i alle 

nedbrytningsstadier. Viktig og spesielt interessant var forekomsten av pastellkjuke 

(EN), en art som står på rødlista som sterkt truet og har svært få i fra landet. Dette 

var første funnet i fra Pasvik. Interessant var også funnet av laterittkjuke og 

hønsehauk som for øvrig ikke er blitt synsobservert og det er ikke funnet andre 

reirtrær i perioden 2009-1010. 

 

 

Figur 120. Avgrensningen av naturtypelokaliteten. 
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Lokalitet (1023) Kolle 76 m.o.h. 

Naturtype  (1) Gammel løvskog 
Areal 68 dekar 

Utforming  (1) Gammel ospesuksesjon 
Verdisetting Viktig (B)  

 

Innledning:  

Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført av Rein 

Midteng og Halvor Rinde 12. september 2009.  

 

Beliggenhet og avgrensning:  

Lokaliteten ligger på begge sider av skogsbilveien som går inn til Store Sametti. 

Den grenser på alle kanter mot furuskog uten osp.  

 

Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper:  

Lokaliteten består av en eldre ospesuksesjon som trolig har kommet opp etter 

tidligere brann. Osp er klart dominerende treslag, men det vokser også en del bjørk 

og spredte furuer.  

 

 

Figur 121. Fra lokaliteten. 
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Artsmangfold:  

Ospehvitkjuke (NT) ble funnet på ett ospelæger og dette var første funnet i 

Finnmark, og dette er eneste kjente lokalitet i Pasvik og i kommunen. Arten er 

tidligere ikke funnet i Finnmark og er kun funnet tre ganger i Nordland og to ganger 

i Troms. På flere av ospene ble det enten funnet ospeblæreglye (signalart) eller 

småblæreglye (EN). Arten må mikroskoperes for å bli bestemt. Bestemmelsen 

foreligger pr august 2011 ennå ikke. 

 

  

Figur 122. Spredt finns også nokså grove og gamle ospetrær (høyre billedkant i bildet til venstre). 

Ospeblæreglye eller småblæreglye ble funnet på flere trær i lokaliteten.  

 

 

Tabell 20: Interessante arter funnet i Kolle 76 m.o.h. 

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall 

Vedb. sopp Antrodia pulvinascens ospehvitkjuke NT 1 

Lav Collema sp. 

 

ospeblæreglye 

eller 

småblæreglye 

Signal/EN 5-10 

 

 

Bruk, tilstand og påvirkning:  

En grusvei deler lokaliteten i to. 

 

Skjøtsel og hensyn:  

Om bjørkeskogen eventuelt yngre furuer på sikt konkurrerer med oppkommende 

ospetrær, bør disse fjernes for at ikke ospa skal skygges ut. Per i dag er dette ikke 

aktuelt tiltakt da ospa (ennå) har liten konkurranse med andre treslag. Det er 
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videre viktig at ikke elgbestanden blir større slik at rekruttering av osp blir beitet 

ned og forhindret med redusert framtidig kontinuitet i død ved og grove ospetrær 

som resultat. 

 

Verdibegrunnelse:  

Det vurderes i utgangspunktet at dette er en viktig (B) naturtypelokalitet. Dette 

begrunnes med forekomsten av eldre ospeskog som stedvis har nokså grove 

dimensjoner og forekomst av ospehvitkjuke (NT) som tidligere ikke er funnet i 

Finnmark. Dette er en av et fåtall gamle ospesuksesjoner som er funnet i Pasvik, 

noe som tyder på at slike er sjeldne. Om glyearten som er funnet viser seg å være 

småblæreglye, må verdien oppjusteres til svært viktig (A).   

 

 

Figur 123. Avgrensning av naturtypelokaliteten. 
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Lokalitet (1026) Moslingbrann 

Naturtype  (1) Gammel løvskog 
Utforming  (1) Gammel ospesuksesjon 

Areal 40 dekar 
Verdisetting Viktig (B)  

 

Innledning:  

Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er skrevet av Rein Midteng Asplan Viak og 

er basert på feltarbeid utført av Rein Midteng 2. oktober 2010.  

 

Beliggenhet og avgrensning:  

Lokaliteten ligger på østsiden av skogsbilveien som går inn til Grensefossen. Den 

grenser i vestkant mot skogsbilvei og mot nord, sør, og øst mot furuskog samt 

myrer. Lokaliteten ligger i en svak forsenkning i terrenget som sammen med en 

mindre bekk medfører god tilgang på vann.  

 

Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper:  

Lokaliteten består av en eldre ospesuksesjon som høyst trolig har kommet opp 

etter tidligere brann, jf. navnet Moslingbrann. Osp er klart dominerende treslag, 

men særlig i fuktigere partier vokser det en del vier sp. som for øvrig er temmelig 

hardt beitet av elg. Ellers vokser bjørk og furu spredt. Ospene er stedvis temmelig 

grovvokste med dimensjoner opp mot 40 cm i brysthøydediameter. Dimensjoner på 

de fleste ospene er likevel mer moderate og ligger i intervallet 15- 25 cm. Det finns 

spredt en del død ved, også i sterkt nedbrutte stadier selv om sterkt nedbrutte 

læger er forholdsvis sjeldent. Enkelte høgstubber av osp finns også, og et par er 

delvis innhule. Vegetasjonen består både av litt rikere høgstaudevegetasjon i de 

fuktigere partier samt fattig krekling/bærlyngskog på fastmark.  
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Figur 124. I de fuktigere partier dominerer frodig vier/høgstaudeskog mens fastmarka har fattigere 

vegetasjon. Spredt ligger det død ospeved. 

 

Figur 125. Spredt vokser det gamle og nokså grove osper. 
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Artsmangfold:  

Ospekjuke ble funnet på ett ospelæger og dette var fjerde funnet av arten i 

Finnmark, og første i fra kommunen. Arten har tidligere stått på rødlista, men er 

tatt ut men signaliserer interessante ospemiljøer. Filthinnelav er knyttet i hovedsak 

til eldre ospeskoger. Dette var det første funnet i Pasvik av denne signalarten. 

 

 

Figur 126. Ospekjuke (ceriporiopsis anerina.) vokste på ei ospelåg, og dette var fjerde funnet i fylket av 

arten og første fra kommunen. Arten signaliserer interessante ospemiljøer. 

 

Tabell 21: Interessante arter funnet i Moslingbrann 

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall 

Vedb. sopp Ceriporiopsis aneirina Ospekjuke NT 1 

Lav Leptogium saturninum Filthinnelav  spredt 

 

 

Bruk, tilstand og påvirkning:  

Det ble ikke registrert inngrep i lokaliteten.  

 

Skjøtsel og hensyn:  

Om bjørk, eventuelt yngre furuer på sikt konkurrerer med oppkommende ospetrær, 

bør disse fjernes for at ikke ospa skal skygges ut. Per i dag er dette ikke aktuelt 

tiltakt da ospa har liten konkurranse med andre treslag. Det er videre viktig at ikke 

elgbestanden blir større slik at foryngringen av osp blir beitet hardt og slik sett at 

foryngringen hindres. Vierskogen er allerede sterkt preget av beiting, og trolig er 

også en del osp beitet uten at foryngelsen (ennå) ser ut til å være trua. Brann vil 

også på sikt være et positivt tiltak. Det er viktig at ikke osp hogges. 

 

 



141 

 

Verdibegrunnelse:  

Det vurderes at dette er en viktig (B) naturtypelokalitet. Dette begrunnes med 

forekomsten av til regionen å være, en nokså stor eldre ospeskog som stedvis har 

nokså grove dimensjoner og forekomst av en del død ved. Funnet av signalarten 

ospekjuke som tidligere bare er funnet i Alta og Båtsfjord er også interessant. Dette 

er en av et fåtall gamle ospesuksesjoner som er funnet i Pasvik, noe som tyder på 

at slike er sjeldne i dalføret.  

 

 

 

Figur 127. Avgrensning av naturtypelokaliteten.  
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Lokalitet (1019) Skjelbekkmyra 

Naturtype  (1) Gammel barskog  
Utforming (1) Gammel furuskog 

Areal 332 dekar 
Verdisetting Viktig (B)  

 

Innledning:  

Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført av Teppo 

Rämä i september 2008. Beskrivelsen er laget av Rein Midteng, Asplan Viak i mai 

2011.  

 

Beliggenhet og avgrensning:  

Lokaliteten ligger sør på Skjelbekkmyra ganske langt nord i Pasvikdalføret og 

grenser i alle retninger mot hogstflater, sterkt gjennomhogd skog, ungskog og 

myrer.   

 

Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper:  

Naturtypelokaliteten har gammel og temmelig lite påvirka naturskog med et 
temmelig høyt volum av død ved, både stående og liggende. Ganske mange av 

trærne har brannspor og i sør er det et temmelig ferskt brannfelt. Nokså ferske 
brannfelt er sjeldent i Pasvik, og dette tilfører en viktig kvalitet til området. Trærne 
har gjennomgående nokså små dimensjoner og har trolig frødd seg samtidig etter 

en hard skogbrann og formet et såkalt ”tallstavaskog” som er en sjelden skogtype. 
Det finns også andre nokså grove trær på opp til 50 cm i brysthøydediameter. 

 

Figur 128. Nokså tett ensjiktet furuskog kommet opp samtidig etter en hard skogbrann. Foto Teppo 
Rämä.  
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Figur 129. Gammel stedvis urskogsnær furuskog dominerer lokaliteten. I et mindre parti har skogen for 

ikke så lenge siden brent. Foto Teppo Rämä. 

 

Figur 130. I området er det mindre innslag av myrer og myrfuruskog, og i slike områder er den en del 

telehiv som gjør at trærne vokser skjevt. Foto Teppo Rämä.  
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Artsmangfold:  

Så langt er få interessante arter dokumentert, men det er et klart potensial for flere 

interessante funn pga mye død ved. Langkjuke står på rødlista som sårbar (VU) og 

er sterkt knytta til de aller mest interessante furuskogene. Pasvik er det viktigste 

kjerneområdet i landet for arten. 

 

Tabell 22: Interessante arter funnet i Skjelbekkmyra.  

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall 

Vedb. sopp Antrodia albobrunnea flekkhvitkjuke NT 3 

 Gloeophyllum protractum langkjuke VU 1 

 Chaetoderma luna furuplett NT 5 

 Oligoporus sericeomollis blygkjuke signalart 1 

 Phlebia cornea hornskinn signalart 1 

Fugl Perisoreus infaustus lavskrike    signalart 2+2 

 

Bruk, tilstand og påvirkning:  

Ingen tekniske inngrep er registrert. 

 

Skjøtsel og hensyn:  

For å sikre de høye naturverdiene må skogen unntas all form for hogst. Eventuell 

skogbrann vil være positivt for naturverdiene da skogbrann er en naturlig del av 

økologien til furuskogene i Pasvik. 

 

Del av helhetlig landskap: 

Området er en øy i et større ”hav” av i hovedsak hardt påvirka halvgammel skog, 

ungskog og flatehogst. Området ligger svært nært Pasvik naturreservat i Russland 

og har trolig en viss artsutveksling med denne.  

 

Verdibegrunnelse:  

Det vurderes at dette er en viktig (B) naturtypelokalitet. Dette begrunnes med at 

lokaliteten har lite påvirka naturskog stedvis med urskogsnære partier. Viktige 

kvalitet er også et nokså ferskt brannfelt. Langkjuke er en trua og krevende art 

som står på rødlista som sårbar.    
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Figur 131. Avgrensning av naturtypelokaliteten.  
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Lokalitet (1002) Hannabekken 

Naturtype  (1) Gammel barskog  
Utforming (1) Gammel furuskog 

Areal 1 920 dekar 
Verdisetting Svært viktig (A)  

 

Innledning:  

Dette er en ny lokalitet, og beskrivelsen er basert på feltarbeid utført av Teppo 

Rämä i september 2008. Beskrivelsen er laget av Rein Midteng, Asplan Viak i mai 

2011.  

 

Beliggenhet og avgrensning:  

Lokaliteten ligger øst for Hannabekken og grenser i vest mot annen 

naturtypelokalitet, i nord mot nasjonalparken, i sør mot Russland og i øst mot 

sterkere påvirka skog.   

 

Naturtype, utforminger og vegetasjonstyper:  

Naturtypelokaliteten består av eldre naturskog med spredte gamle trær og spredt 
med død ved sammen med myrfuruskog og myr. Stedvis er innslaget av død ved 

nokså stort, men innslaget er stort sett lavt noe som delvis skyller at en del død 
ved og stående trær er brukt til bygging av grensegjerdet. Kun fattige 
vegetasjonstyper er registrert og ingen krevende karplanter er registrert. 
 

Artsmangfold:  

Så langt er nokså få men til gjengjeld svært interessante arter dokumentert. To 

funn av den kritisk trua (CR) kelokjuke og ett funn av den direkte trua 

huldresølvpigg er svært interessant. Reidun Braathen og Even W. Hansen fant i juli 

2011 funn av en skogsvokssopp som virker å være ubeskrevet av vitenskapen. 

Arten ble funnet i forbindelse med storsopptreffet i Pasvik hvor en lang rekke 

norske soppeksperter var til stede. Representantene klarte ikke navnsette arten, og 

det virker sannsynlig at dette er en ubeskrevet art. 
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Figur 132. Kelokjuke (CR) fra naturtypelokaliteten. Foto Teppo Rämä.  

 

 

 

Tabell 23: Interessante arter funnet i Hannabekken.  

Artsgruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste Totalt antall 

Vedb. sopp Dichomitus squalens kelokjuke CR 2 

 Antrodia albobrunnea Brun hvitkjuke NT 1 

 Trichaptum laricinum Lamellfiolkjuke NT 1 

Bakkeb. 

sopp Bankera fuligineoalba 

lurvesøtpigg NT 1 

 

Bruk, tilstand og påvirkning:  

Et kjørespor går igjennom lokaliteten samt deler av en skogsbilvei. 

 

Skjøtsel og hensyn:  

For å sikre de høye naturverdiene må skogen unntas all form for hogst. Eventuell 

skogbrann vil være positivt for naturverdiene, da skogbrann er en naturlig del av 

økologien til furuskogene i Pasvik. 

 

Del av helhetlig landskap: 

Området er en del av et i nasjonal sammenheng et svært stort sammenhengende 

område med gammel og verdifull naturskog, hvorav store deler er urskog. Sammen 

med eksisterende nasjonalpark og andre naturtypelokaliteter som grenser mot 

nasjonalparken, er dette Norges desidert største sammenhengende område med 

ur- og naturskog. Verdiene øker ytterligere ved at det grenser mot Väsari 

ødemarksområde i Finland, og disse to objektene sammen er ett av et fåtall 
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områder i Norden som etter www.ifl.org defineres som intakte skogøkosystemer, 

dvs. områder med naturlig skog større enn 500 km2.  

 

Verdibegrunnelse:  

Det vurderes at dette er en svært viktig (A) naturtypelokalitet. Dette begrunnes 

med at lokaliteten i hovedsak har har eldre naturskog. Områdets verdi er kanskje i 

størst grad knyttet til forekomster av sjeldne arter deriblant en kritisk trua art samt 

høyst trolig en ubeskrevet art for vitenskapen, noe som klart tilsier verdien svært 

viktig (A).  

 
 

 

Figur 133. Avgrensning av naturtypelokaliteten. Naturtypelokaliteten Treriksrøysa ses i vest. 

Nasjonalparken og landskapsvernområdet er vist med grønn strek.   

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.ifl.org/
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1028 Bodimyra 
 

Naturtype: Annen viktig forekomst 
Utforming: (ingen) 
UTM: 388000 7727700 

Nøyaktighet: 50 
Verdi: Lokalt viktig 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet 27.5.2010 av Geir Gaarder, basert på eget 
feltarbeid 05.08.2009. I tillegg kommer tidligere kartlegging utført av NINA (Systad 
m.fl. 2004), deres lokalitet 203010005-Bodinmyra.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på nordvestsiden av 
Klistervatn i nordlige deler av Pasvik-vassdraget, et par kilometer sørøst for 

Bjørnevatn-området. Den ligger nær et skille mellom biotitt og glimmergneis i vest 
og granitt i øst, uten at dette kan sies å gi tydelige utslag på rikhet. Den avgrenses 

stort sett ganske tydelig mot fastmarksskog på de fleste kanter, noe som også 
innebærer at en del arealer med fattigmyr og et tjern (Suotnjojavri) er inkludert.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten har mye fattig til 

svakt intermediær mjukmatte- og lausbotnmyr og dels nedbørsmyr, særlig i søndre 
og østre deler, men også litt intermediær myr, spesielt i nordvest. Dels er detv 

også noe fastmattemyr. Tjernet virker nokså dystroft. Systad m.fl. (2004) 
karakteriserer dette som ei stor, middels rik fastmattemyr, men den er ikke rik nok 
til å få denne betegnelsen og det er som nevnt også en god del mjukmatte- og 

lausbotnmyr her. De trekker derimot fram forekomst av en del sumpskog videre 
nordover fra myra, som ikke er inkludert i lokaliteten. 

Artsmangfold: Ingen spesielt sjeldne eller kravfulle arter ble påvist, men flere 
typiske arter for intermediær til svakt middelsrik myr. Dette inkluderer takrør, 
jåblom, rundstarr, fjelltistel, sveltull, tvebostarr, bjønnbrodd, blystarr og vanlig 

myrklegg. Stedvis er det en god del trådstarr. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Ingen tydelig påvirkning ble sett. 

Fremmede arter:  Ingen registrert. 
Del av helhetlig landskap:  Lokaliteten skiller seg noe ut fra omgivelsene, ikke 
minst med sitt høye innslag av blautmyr, og kan i liten grad sies å være del av noe 

helhetlig landskap. 
Verdisetting: Som naturtype er det vanskelig å gi verdien høyere enn lokalt viktig 

– C isolert sett (i samsvar med tidligere vurdering av Systad m.fl. 2004), selv om 
det ikke kan utelukkes at forekomst av for eksempel kravfulle mosearter for 
blautmyr kan gi grunnlag for høyere verdi. Trolig er det her også en del viltverdier 

(våtmarksfugl) som kan gi grunnlag for en samlet sett høyere verdi.  
Hensyn og skjøtsel: Det beste er nok å la lokaliteten stort sett få ligge urørt. 
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Figur 134. Oversikt over lokaliteten.  

 

Figur 135. Oversikt over naturtypelokaliteten.  
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1029  Midtvassfjellet sør 
Naturtype: Rik sumpskog 

Utforming: Rik sumpskog 
UTM: 388819 7726290 
Nøyaktighet: 50 

Verdi: Lokalt viktig 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet 27.5.2010 av Geir Gaarder, basert på eget 

feltarbeid 5.8.2009.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger inntil nordvestsiden av 
Klistervatn i nordlige deler av Pasvik-vassdraget, et par kilometer sørøst for 

Bjørnevatn-området, og rett på sørøstsiden av Bodimyra. Berggrunnen består trolig 
av granitt. Den avgrenses stort sett ganske tydelig mot tørrere fastmarksskog på 

de fleste kanter, men mot vatnet/elva i øst, samt usikker grense i vest som følge 
av mindre grundig undersøkelse der.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det renner et lite bekkedrag her 
(deler av Bodimyra drenerer hit), som dels meandrerer rolig nedover. Langs den er 
det frodig lauvskog (inkludert noe vier og litt gråor) med mye høystaudepreget 

feltsjikt.   
Artsmangfold: Ingen spesielt sjeldne eller kravfulle arter ble påvist, og det ble lett 

noe etter russearve som antagelig er funnet i denne typen miljøer i dette området 
tidligere. Derimot en del vanligere høgstaudearter som mjødurt, bekkeblom, 
skogsnelle, enghumleblom, fjelltistel, jåblom, vendelrot, kvann, turt, skogrørkvein, 

skogstjerneblom, hundekveke og kvitbladtistel.  
Bruk, tilstand og påvirkning: En sti krysser sumpskogen, men påvirker den bare 

helt lokalt. Skogen er middelaldrende og uten spesielt gamle trær eller grove trær. 
Fremmede arter:  Ingen registrert. 
Del av helhetlig landskap:  Ut fra litteraturopplysninger (som Høiland 1986) har 

det tidligere vært en del rike sumpskogsmiljøer langs Pasvikelva på denne 
strekningen, men der sentrale deler ble neddemt og ødelagt i sammenheng med 

reguleringen av elva. 
Verdisetting: Lokaliteten får bare verdi lokalt viktig – C, siden den er nokså liten, 
ikke virker særlig godt utviklet og hittil er uten funn av spesielt sjeldne og kravfulle 

arter.  
Hensyn og skjøtsel: Det beste er nok å la lokaliteten stort sett få ligge urørt. 

Særlig hogst er uheldig, mens fortsatt normal bruk (uten ytterligere tilrettelegging) 
av stien har liten betydning.  
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Figur 136. Frodig sumpskog.  

 

 

Figur 137. Avgrensning av naturtypelokaliteten.  
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1030 Koppervikhøgda øst 
Naturtype: Rik skog- og krattbevokst myr (50%), kalkskog (30%) 

Utforming: Middelsrik fastmattemyr, frisk kalkfuruskog 
UTM: 389049 7720918 
Nøyaktighet: 50 

Verdi: Viktig 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet 27.05.2010 av Geir Gaarder, basert på eget 

feltarbeid 5.08.2009.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på halvøya som dannes 
mellom Skrukkebukta og Klistervatn i Pasvikvassdraget.  Berggrunnen består trolig 

av amfibolitt og/eller glimmerskifer, og gir her tydelig utslag i noe kalkrike forhold. 
Lokaliteten ligger øst til nordøstvendt, ned mot Kopperviktjernet, med ganske flate 

myrpartier både i øvre og nedre deler, og ei skogkledt liside i midten. Lokaliteten 
grenser mot tjernet og fattigere myr i øst, mot uthogd og fattigere skog i nord, mot 

ung lauvdominert skog i vest og dels mot fattigere skog i sør (litt usikker i partier 
der). 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: På myra nede ved 

Kopperviktjernet et det tydelig kantsoner av middelsrik karakter inn mot lisida i 
vest og dels også i nordre deler, mens det blir fattigere ut mot vatnet. Samtidig er 

det mest fastmattemyr, men også noe mjukmatte-lausbotnmyr (men denne 
hovedsakelig nokså fattig karakter). I lia er det flere kalkrike fuktsig og ellers til 
dels urterik skog (lauvrik furuskog), lokalt med preg av vekselfuktig kalkfuruskog.  

Øverst kommer det igjen et myrparti, hovedsakelig middelsrik fastmattemyr. 
Artsmangfold: Dominerende treslag er bjørk og furu. På åpne, fuktige engpartier i 

den noe kalkrike furuskogen ble det funnet spredt med brudespore (NT), ballblom 
og norsk vintergrønn, samt flere rikmyrsplanter (det ble forgjeves søkt noe etter 
marisko, som tidligere er funnet i området rundt Koppervikhøgda) som hårstarr og 

fjellfrøstjerne. Det er opplagt et potensial for kravfulle og kanskje rødlistede 
marklevende sopp knyttet til furuskogen her, men undersøkelsestidspunktet var for 

tidlig på året til å påvise eventuelle slike arter. Myrpartiene og kildesigene inn mot 
lifoten har innslag av en god del rikmyrsarter, inkludert jåblom, hårstarr, gulstarr, 
fjellfrøstjerne, dvergjamne, bjønnbrodd, fjelltistel, myrsaulauk, myrklegg, 

myrtevier, tepperot, fjellsnelle, linmjølke, gulstarr og tvebostarr, samt blystarr i 
blaute partier. I tillegg kommer piperensermose, samt at også gul parasollmose ble 

funnet. På den øvre myra ble også den regionalt sjeldne arten breiull funneet, samt 
skogsiv og småsivaks.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen i området har i stor grad vært flatehogd for 

noen ti-år siden. Dette gjelder også det meste av avgrenset lokalitet, som bare har 
ungskog i sørvest, men det går ei eiendomsgrense gjennom den, som har ført til at 

det har blitt spart en del eldre furutrær i lia ned mot Kopperviktjernet.  
Fremmede arter:  Ingen registrert. 
Del av helhetlig landskap:  På nordsiden av Skrukkebukta er det kjent forekomst 

av kalkrike miljøer, inkludert kalkskog (jf nevnte eldre funn av marisko). Avgrenset 
lokalitet utgjør trolig en viktig del av disse miljøene.  

Verdisetting: Lokaliteten får verdi viktig – B, siden det er en litt variert og ganske 
artsrik lokalitet med forekomst av flere kravfulle og dels uvanlige arter. Det er 
samtidig potensial for ytterligere interessante arter her.  

Hensyn og skjøtsel: Flatehogst vurderes som klart uheldig og det bør ikke hogges 
mer innenfor lokaliteten på mange ti-år, og da i framtiden bare som forsiktige 

gjennomhogster. Alle former for grøfting, inkludert påvirkning av Kopperviktjernet 
er selvsagt klart negativt.  
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Figur 138. til venstre kalkpreget furuskog og til høyre rik fastmattemyr.  

 

 

Figur 139. Avgrensning av naturtypelokaliteten. 

 

 

 
 
 

 
 

 



155 

 

1031 Koppervikhøgda sørøst 
Naturtype: Gammel lauvskog 

Utforming: Gammel ospeskog 
UTM: 389100 7720300 
Nøyaktighet: 50 

Verdi: Viktig 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet 27.05.2010 av Geir Gaarder, basert på eget 

feltarbeid 5.08.2009.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på halvøya som dannes 
mellom Skrukkebukta og Klistervatn i Pasvikvassdraget.  Berggrunnen består trolig 

av amfibolitt, og gir her tydelig utslag i noe kalkrike forhold. Lokaliteten ligger på 
sørsiden av ei lita høgd med ei bratt li øverst (dels med steinblokker og små 

bergvegger) og slakere partier i nedre deler. Avgrensningen er mot fattigere skog 
med lite osp i øverkant, mot ei lita kløft i vest og dels sør, samt litt gradvis i øst 

(ikke spesielt godt undersøkt).  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten har lauvskog med 
innslag av eldre osp og med en del frodig, høgstaudepreget feltsjikt.  Dels er det 

kildepregede fuktsig av kalkrik karakter. Valg av naturtype er derfor noe diskutabel 
(også kalkskog eller høgstaudeskog var aktuelle alternativ).  

Artsmangfold: Bjørk og osp dominerer i tresjiktet, mens furu er svært sparsom. I 
feltsjiktet forekommer en del høgstauder, inkludert arter som kvitbladtistel, 
myskegras, hundekveke og kvann, samt i litt tydelig kalkrike partier setermjelt og 

fjell-lok og i fuktsig fjellfrøstjerne og jåblom.   
Bruk, tilstand og påvirkning: Mens det meste av skogen i dette området har 

vært flatehogd tidligere, så har det her blitt spart noe som nå er i aldersfase med 
innslag av enkelte læger, men det finnes også mer hogstpåvirkede partier innenfor 
lokaliteten. 

Fremmede arter:  Ingen registrert. 
Del av helhetlig landskap:  På nordsiden av Skrukkebukta er det kjent forekomst 

av kalkrike miljøer, inkludert kalkskog (jf nevnte eldre funn av marisko). Avgrenset 
lokalitet utgjør trolig en del av disse miljøene.  
Verdisetting: Lokaliteten får under tvil verdi viktig – B, men gammel ospeskog på 

relativt rik mark er sannsynligvis ganske sjelden i området. Det er samtidig 
potensial for kravfulle arter her, bl.a. vedboende sopp.  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene vil være å la lokaliteten ligge 
urørt i framtida, inkludert alle former for skogsdrift (unntatt ev fjerning av gran 
hvis den kommer inn).  
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Figur 140. Gammel og rik lauvskog.  

 

 

Figur 141. Avgrensning av naturtypelokaliteten.  
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1032 Koppervikhøgda sørvest 
Naturtype: Kalkskog 

Utforming: Kalkbjørkeskog 
UTM: 388748 7720657 
Nøyaktighet: 50 

Verdi: Viktig 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet 27.05.2010 av Geir Gaarder, basert på eget 

feltarbeid 5.08.2009.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på halvøya som dannes 
mellom Skrukkebukta og Klistervatn i Pasvikvassdraget.  Berggrunnen består trolig 

av amfibolitt, og gir her tydelig utslag i noe kalkrike forhold. Lokaliteten ligger sør 
til sørvestvendt, i ei til dels nokså bratt liside under Koppervikhøgda. Den 

avgrenses for en stor grad mot granplantefelt i sør, samt fattigere skog i nord, øst 
og vest. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Innenfor lokaliteten er det 
framfor alt innslag av flere kalkrike fuktsig og små skogsenger med kalkrikt preg.  
Artsmangfold: Det er snakk om en lauvrik skog med mest bjørk, men også litt 

osp, samt sparsomt med furu. Feltsjiktet i skogen er ikke spesielt rikt, men lokalt 
finnes engpregede partier med innslag av grønnkurle og marinøkkel (NT), samt en 

høgstaudeart som hundekveke. I tillegg ble også knerot funnet. I fuktsig litt 
brudespore, fjellfrøstjerne, jåblom, tvebostarr, hårstarr og gulstarr, samt ett sted 
også gulull (NT). Området gav inntrykk av å være egnet voksested for marisko, 

men arten ble ikke påvist. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen i området har i stor grad vært flatehogd for 

noen ti-år siden. Dette gjelder også mye av avgrenset lokalitet, og i nedkant står 
det nå yngre plantefelt av gran. Skogen innenfor lokaliteten er dels nokså ung, dels 
eldre, men ikke særlig storvokst lauvskog.   

Fremmede arter:  Ingen registrert. 
Del av helhetlig landskap:  På nordsiden av Skrukkebukta er det kjent forekomst 

av kalkrike miljøer, inkludert kalkskog (jf nevnte eldre funn av marisko). Avgrenset 
lokalitet utgjør trolig en viktig del av disse miljøene.  
Verdisetting: Lokaliteten får under tvil verdi viktig – B, siden flere kravfulle og 

dels rødlistede arter opptrer, og det er potensial for ytterligere slike. Hogsten er 
med på å trekker verdien noe ned.  

Hensyn og skjøtsel: Flatehogst vurderes som klart uheldig og det bør ikke hogges 
mer innenfor lokaliteten på mange ti-år, og da i framtiden bare som forsiktige 
gjennomhogster. Granskogen bør hogges.  
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Figur 142. Rike fuktsig.  

 

 

Figur 143. Avgrensning av naturtypelokaliteten.  
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1033 Grensefjellet nord 
Naturtype: Kalkrike områder i fjellet 

Utforming: Bergknaus og rasmark 
UTM: 386988 7730592 
Nøyaktighet: 50 

Verdi: Lokalt viktig 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet 27.05.2010 av Geir Gaarder, basert på eget 

feltarbeid 6.08.2009.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Grensefjellet, 6-7 km sør 
for Kirkenes og vel 2 km øst for Bjørnevatn, i en ganske bratt nordvendt skrent. 

Berggrunnen består primært av granitt, men trolig er det lokalt innslag av litt 
kalkrik grunn her. Lokaliteten avgrenses stort sett ganske tydelig mot miljøer uten 

kalkkrevende arter på alle kanter. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er snakk om svakt 

utviklede kalkrike rabbe- og bergskrentssamfunn, for det meste tørkesvake miljøer 
med periodevise fuktsig. 
Artsmangfold: Miljøet er ikke særlig artsrikt og uten funn av rødlistearter eller 

spesielt kravfulle arter, men flere typiske noe kalkkrevende planter finnes. Dette 
omfatter både bergstarr, tranestarr, gulsildre, bjønnbrodd, fjelltistel og svarttopp. I 

tillegg kommer tvillingsiv, blankstarr og ballblom.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Det er grunn til å tro at området har vært påvirket 
bl.a. av luftforurensning tidligere, men ingen tydelige spor av påvirkning kan sees 

på vegetasjonen nå.   
Fremmede arter:  Ingen registrert. 

Del av helhetlig landskap:  Grensefjellet har innslag av noe svakt kalkkrevende 
fjellplantemiljøer og denne lokaliteten utgjør en del av dette. 
Verdisetting: Lokaliteten har bare en svak verdi som lokalt viktig – C, men 

inneholder tross alt flere typiske arter for kalkrike miljøer.  
Hensyn og skjøtsel: Det beste er nok å la lokaliteten få ligge stort sett i ro.  
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Figur 144. Delvis rik fjellhei.  

   

 

Figur 145. Avgrensning av naturtypelokaliteten. 
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1034 Grensefjellet  
Naturtype: Kalkrike områder i fjellet 

Utforming: Rabbe 
UTM: 386159 7730027 
Nøyaktighet: 50 

Verdi: Viktig 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet 27.05.2010 av Geir Gaarder, basert på eget 

feltarbeid 6.08.2009. Det finnes herbariebelegg av kalkkrevende arter fra 
Grensefjellet (av A. Hogstvedt 23.06.1938 – funn av russemjelt - herb O), som 
kanskje helst er tatt innenfor denne lokaliteten, men de er ikke eksakt stedfestet og 

er derfor ikke inkludert her. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på Grensefjellet, nærmere 7 

km sør for Kirkenes og vel 2 km øst for Bjørnevatn, i det litt småkuperte terrenget 
nær topp-partiet av fjellet. Berggrunnen består primært av granitt, men trolig er 

det lokalt innslag av litt kalkrik grunn her. Lokaliteten avgrenses litt gradvis mot 
miljøer uten kalkkrevende arter på alle kanter, og det er maksimalt 40% av 
lokaliteten som kan betegnes som rik, mens det for øvrig er fattige 

vegetasjonstyper. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten har en del svakt til 

middels godt utviklede kalkrike knauser, berghamre og fuktsig med tilhørende 
artsmangfold av planter knyttet til rikmyr, rike kilder, kalkrike rabber og kalkrikt 
berg. 

Artsmangfold: Ingen spesielt sjeldne arter er påvist, men en god del typiske arter 
for kalkrike fjellmiljøer, inkludert enkelte uvanlige og rødlistede arter.  Bl.a. opptrer 

russemjelt (NT) sparsomt flere steder. I tillegg kan nevnes grannsildre (NT – et par 
funn) og grønnburkne (ett funn) i fjellskrenter og brudespore i fuktsig. For øvrig 
arter som tuesildre, gulmjelt (ett funn), hårstarr, gulsildre, rynkevier, bjønnbrodd, 

fjellkvitkurle, svarttopp, bergstarr, grønnkurle, fjelltistel, dvergjamne, rødsildre, 
blankstarr, tepperot og trillingsiv. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Det er grunn til å tro at området har vært påvirket 
bl.a. av luftforurensning tidligere, men ingen tydelige spor av påvirkning kan sees 
på vegetasjonen nå.  Det er litt ferdsel innenfor deler av lokaliteten, og fra nordvest 

er det lagt til rette for bruke av motorkjøretøy (ATV-er) inn mot grensa her, uten at 
dette hittil i nevneverdig grad ser ut til å ha skadet vegetasjonen. 

Fremmede arter:  Ingen registrert. 
Del av helhetlig landskap:  Grensefjellet har innslag av noe svakt kalkkrevende 
fjellplantemiljøer og denne lokaliteten utgjør en viktig del av dette. 

Verdisetting: Lokaliteten får verdi viktig – B, siden dette trolig er en regionalt 
ganske godt utviklet forekomst av kalkrik fjellvegetasjon og inneholder enkelte 

uvanlige og rødlistede arter.   
Hensyn og skjøtsel: Det beste er nok å la lokaliteten få ligge stort sett i ro. 
Moderat ferdsel er neppe særlig skadelig, mens en bør vise varsomhet med fysiske 

inngrep og omfattende tilrettelegging. 
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Figur 146. Kalkrik bergskrent.  

Figur 147. Russemjelt. 
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Figur 148. Avgrensning av naturtypelokaliteten. 

 

1035  Valpvatnet sør 
Naturtype: Rikmyr 

Utforming: Middelsrik fastmattemyr 
UTM: 386110 7730839 
Nøyaktighet: 50 

Verdi: Lokalt viktig 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet 27.05.2010 av Geir Gaarder, basert på eget 

feltarbeid 06.08.2009.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på nordsiden av Grensefjellet, 
6-7 km sør for Kirkenes og vel 2 km øst for Bjørnevatn, i en slak nordvendt helling 

ned mot Valpvatnet. Berggrunnen består primært av granitt, men trolig er det 
lokalt innslag av litt kalkrik grunn her. Lokaliteten avgrenses stort sett ganske 

tydelig mot fastmark uten kalkkrevende arter på alle kanter. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er snakk om middelsrik, 
grunn fastmattemyr med kildepreg, omgitt av småvokst og nokså ordinær og 

småvokst furuskog. 
Artsmangfold: Myrpartiet er ikke spesielt artsrikt, men inneholder et knippe 

typiske noe kravfulle arter. Dette inkluderer en del brudespore, samt gulsildre, 
hårstarr, tepperot, svarttopp, grønnkurle, bjønnbrodd og fjelltistel.  
Bruk, tilstand og påvirkning: En tilrettelagt sti/ferdselsåre (egnet til bruk for 

ATV-er) går rett i overkant av lokaliteten, men påvirker den trolig i liten grad. 
Skogen må betegnes som nokså ung.   

Fremmede arter:  Ingen registrert. 
Del av helhetlig landskap:  Grensefjellet har innslag av noe svakt kalkkrevende 
fjellplantemiljøer og denne lokaliteten utgjør en del av dette. 
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Verdisetting: Lokaliteten har bare verdi som lokalt viktig – C, siden den er liten og 
ikke spesielt godt utviklet. 

Hensyn og skjøtsel: Det beste er nok å la lokaliteten få ligge stort sett i ro. 
Spesielt grøfting innenfor og i overkant av lokaliteten (enten det er snakk om 
bevisst utgrøfting eller som en følge av terrengtransport med tunge kjøretøy) er 

negativt. 
 

 

Figur 149. Avgrensning av naturtypelokaliteten. 

 

1036 Sandnes sør 

Naturtype: Bjørkeskog med høgstauder (40%), kroksjøer, flomdammer og 
meandrerende elverparti (60%) 

Utforming: Nordlig, frodig bjørkeskog, gammel, mindre flompåvirket kroksjø og 
dam 
UTM: 593493 7733148 

Nøyaktighet: 50 
Verdi: Viktig 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet 27.05.2010 av Geir Gaarder, basert på eget 
feltarbeid 6.08.2009.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Neiden, rett på østsiden av 

Neidenelva rett ovenfor Neiden ”sentrum”. Det er en del løsmasseavsetninger her, 
og lokaliteten omfatter en gammel, delvis gjengrodd meander, samt tilstøtende 

skog i en ganske høy terrasseskråning på østsiden. Lokaliteten grenser nokså 
skarpt mot fastmark (gammel kulturmark) og elva i vest og sør og mot øvre 
terrassekant i øst, dels gamle kulturenger i sørøst. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Skogen har en gradient fra 
nokså tørr, noe fattig og ordinær bjørkeskog i øvre deler, til gradvis mer fuktig og 

frodig høgstaudepreget skog ned mot meanderen, dels med preg av kildeskog. I 
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den gamle meanderen er det en del flaskestarr-elvesnelle-sump, samt litt 
langskuddvegetasjon i tjernet. 

Artsmangfold: Skogen inneholder en del typiske høgstauder, med mye linesle, 
samt ellers skogsnelle, skogrørkvein. I tillegg ble det funnet sparsomt med 
myrflatbelg (EN) og storveronika i nedre deler og nær kulturmarka i sør. I sumpa 

primært elvesnelle, nordlandsstarr og flaskestarr. Lokalt arter som duskull og 
myrmjølke. I tjernet litt gulldusk, og ute i tjernet blærerot, småtjønnaks og 

hesterumpe (samt enkelte tjønnaks som ikke ble sjekket). I tillegg en del 
brunnakker og stokkender.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Deler av lokaliteten er som nevnt omgitt av 

tidligere kulturmark som nå i stor grad er i gjengroing. Selve meanderen virket ikke 
synlig særlig påvirket. Skogen er i eldre optimalfase uten spesielt gamle trær og lite 

dødt trevirke. Det ligger ei og anna hytte ut mot kanten av terrassen i nordøst, 
uten at disse har påvirket lokaliteten i særlig grad hittil.    

Fremmede arter:  Ingen registrert. 
Del av helhetlig landskap:  Området rundt Neiden er kjent for å ha relativt frodig 
og rik lauvskog, og skal bl.a. være et kjerneområde for lappsanger i Norge (og 

dermed også Skandinavia). Det er usikkert hvor viktig avgrenset lokalitet er i så 
måte, men sannsynligvis bør den betraktes som en verdifull del av disse skogs- og 

våtmarksmiljøene i området.  
Verdisetting: Lokaliteten har en klar verdi som viktig – B, siden det er innslag av 
rike skogsmiljøer med forekomst av minst en ganske sjelden og høyt rødlistet art. I 

tillegg kommer forekomsten av intakte sumpmiljøer.  
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten kan med fordel trolig få ligge stort sett i fred, der 

særlig forurensning og grøfting er negativt for sumpområdet, mens skogen bør 
unntas fra hogst.  
 

 

Figur 150. Kroksjø.  
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Figur 151. Rik og fuktig lauvskog.  

 

Figur 152. Avgrensning av naturtypelokaliteten. 
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1037 Skoltefossen nord 
Naturtype: Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti 

Utforming: Betydelig flompåvirker kroksjø og dam (80%), gammel, mindre 
flompåvirket kroksjø og dam (20%) 
UTM: 591921 7733974 

Nøyaktighet: 50 
Verdi: Viktig 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet 27.05.2010 av Geir Gaarder, basert på eget 
feltarbeid 06.08.2009.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Neiden, på nordsiden av 

Neidenelva like øst for Neiden ”sentrum”. Det er en del løsmasseavsetninger her, 
og lokaliteten omfatter en delvis avsnørt meander, fra indre delvis gjengrodde deler 

og ut til gruntvannsområder ved samløpet med hovedelva. Lokaliteten grenser 
nokså skarpt mot fastmark (gammel kulturmark) på de fleste kanter, mer gradvis 

mot åpent elveløp i sørøst. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Meanderen ser ut til å ha 
såpass god kontakt med elva i de nedre åpne delene at det der er mest elvesnelle-

flaskestarrbelter, samt at det ble observert mindre innslag av kortskuddssamfunn 
(som kan være mer utbredt) i kantsoner i sør. Indre deler har en del 

sumpvegetasjon samt innslag av flytetorv. 
Artsmangfold: I kantsoner mot kulturmark i sørøst ble arter som myrflatbelg (EN) 
og storveronika funnet. I fuktsig ned mot meanderen vokser også lokalt skavgras. 

Sumpvegetasjon i indre deler med flaskestarr, nordlandsstarr, duskull, myrhatt og 
bukkeblad, og i ytre deler mye elvesnelle. Også antatt rusttjønnaks i indre deler. I 

ytre deler ellers noe hesterumpe, tusenblad, antatt nøkketjønnaks, samt 
pusleplanter med evjesoleie, småvasshår og nålesivaks inn mot bredden.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten virker gjennomgående lite påvirket. Det 

går et traktorspor inntil fra innmarka i sørøst, samt en enkel traktorveg er anlagt 
over meanderen på et grunt parti i midtre deler. Sistnevnte har nok medført 

ytterligere litt avsnøring av indre deler, men meanderen virker uansett forholdsvis 
grunn der.  
Fremmede arter:  Ingen registrert. 

Del av helhetlig landskap:  Neidenelva meandrerer litt i nedre deler og danner 
også enkelte mer eller mindre avsnørte meandre, hvorav denne er den største.  

Verdisetting: Lokaliteten får verdi som viktig – B, siden den er ganske stor og 
intakt, samt har forekomst av enkelte kravfulle og rødlistede arter.  
Hensyn og skjøtsel: Lokaliteten kan med fordel trolig få ligge stort sett i fred, der 

særlig fysiske inngrep er negative.  
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Figur 153. Kroksjø. 

 

Figur 154. Oversikt over lokaliteten. 



169 

 

 

 

Figur 155. Oversikten over naturtypelokaliteten. 

 

1038 Ferdesbekken 

Naturtype: Rik sumpskog 
Utforming: Rik sumpskog 

UTM: 589441 7735107 
Nøyaktighet: 50 

Verdi: Svært viktig 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet 30.05.2010 av Geir Gaarder, basert på eget 
feltarbeid 6.08.2009.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Neiden, på nordsiden av 
Neidenelva et par kilometer nordøst for Neiden ”sentrum”. Det er en del 

løsmasseavsetninger i dette landskapet, og lokaliteten ligger langs en bekk som har 
gravd seg ned i disse og dannet ei ravine. Lokaliteten grenser gradvis mot tørrere 
og fattigere skog med lite myr- eller kildepreg oppover i liene, skarpt mot vegen i 

nedkant og gradvis og usikkert mot opphør av miljøet oppover i ravina. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er småvokst, men frodig 

lauvskog med vier og bjørk i ravine med et gjennomgående fuktig preg. Trolig er 
dette reelt sett en ganske rik og brukbart utviklet nordøstlig utforming av 
kildelauvskog, der fuktsig og myrpregede partier er vanlig.  

Artsmangfold: Lokaliteten er middels artsrik og det er særlig grunn til å framheve 
forekomst av flere nasjonalt ganske sjeldne nordøstlige arter. Foruten noe 

storveronika vokser det her også en del myrflatbelg (EN, dels i kantsoner langs 
vegen), samt litt gulull (NT) flere steder. I tillegg bl.a. åkerbær og finnmarkspors. 
For øvrig arter som myrsnelle, enghumleblom, skogrørkvein og ballblom.  
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Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen er småvokst og har sikkert vært en del 
brukt til vedhogst før. Fysiske inngrep av betydning ser ut til å mangle, med unntak 

av vegen i nedkant.   
Fremmede arter:  Ingen registrert. 
Del av helhetlig landskap:  Tilknyttet de relativt sett ganske store 

løsmasseavsetningene langs nedre deler av Neidenelva er det dannet flere typiske 
naturtyper for slike landskap, inkludert rike ravineskoger. Avgrenset lokalitet utgjør 

en viktig del av dette elementet.  
Verdisetting: Lokaliteten får under litt tvil verdi svært viktig – A, siden det er 
snakk om en nokså liten, men tross alt brukbart utviklet kildeskog i ravine med 

forekomst av flere kravfulle og rødlistede arter og potensial for ytterligere slike.  
Hensyn og skjøtsel: Det er svært viktig at ravina ikke utsettes for fysiske 

inngrep, verken innenfor lokaliteten, i kantsoner rundt, samt heller ikke slik at det 
blir unormalt stor massetransport i bekken som følge av inngrep lenger opp i 

systemet.   
 

 

Figur 156. Myrflatbelg. 
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Figur 157. Avgrensning av naturtypelokaliteten. 

 

1039 Badjenjavdan nord 

Naturtype: Rik sumpskog 
Utforming: Rik sumpskog 
UTM: 587026 7734735 

Nøyaktighet: 50 
Verdi: Svært viktig 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet 30.05.2010 av Geir Gaarder, basert på eget 
feltarbeid 6.08.2009.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Neiden, på nordsiden av 
Neidenelva ca 5 kilometer nøst for Neiden ”sentrum”, rett på motsatt side av elva i 
forhold til Badjenjavdan. Det er en del løsmasseavsetninger i dette landskapet, og 

lokaliteten ligger langs en bekk som har gravd seg ned i disse og dannet ei ravine. 
Lokaliteten grenser gradvis mot tørrere og fattigere skog med lite myr- eller 

kildepreg oppover i liene i øst, vest og nord samt skarpt mot vegen i nedkant. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er nokså småvokst, frodig 
lauvskog i ravine med et gjennomgående fuktig preg. Trolig er dette reelt sett en 

ganske rik og brukbart utviklet nordøstlig utforming av kildelauvskog, der fuktsig 
og myrpregede partier er vanlig.  

Artsmangfold: Lokaliteten er ganske artsrik og det er særlig grunn til å framheve 
forekomst av flere nasjonalt ganske sjeldne nordøstlige arter. Mest interessant var 
sparsom forekomst av russearve (EN) i et parti nær bekken sentralt i område, en 

meget sjelden art i Norge som bare har et par strøforekomster utenfor 
kjerneområdet i Pasvik. I tillegg flere dellokaliteter med gulull (NT), samt andre 

nordøstlige arter som lappflokk og storveronika. For øvrig arter som 
fjellstjerneblom, myrhatt, skogrørkvein, kildeurt og myrsnelle.  
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Bruk, tilstand og påvirkning: Skogen har sikkert vært en del brukt til vedhogst 
før. Fysiske inngrep av betydning ser ut til å mangle, med unntak av vegen i 

nedkant og dels i lia på østsida. Et (rein)gjerde går gjennom kløfta, heldigvis uten å 
ha medført større fysiske inngrep. For øvrig ligger ei hytte oppe på kanten i vest, 
samt at ei kraftlinje krysser ravina. 

Fremmede arter:  Ingen registrert. 
Del av helhetlig landskap:  Tilknyttet de relativt sett ganske store 

løsmasseavsetningene langs nedre deler av Neidenelva er det dannet flere typiske 
naturtyper for slike landskap, inkludert rike ravineskoger. Avgrenset lokalitet utgjør 
en meget viktig del av dette elementet.  

Verdisetting: Lokaliteten får en ganske klar verdi som svært viktig – A, siden det 
er snakk om en nokså liten, men brukbart utviklet kildeskog i ravine med forekomst 

av flere kravfulle og rødlistede arter og potensial for ytterligere slike.  
Hensyn og skjøtsel: Det er svært viktig at ravina ikke utsettes for fysiske 

inngrep, verken innenfor lokaliteten, i kantsoner rundt, samt heller ikke slik at det 
blir unormalt stor massetransport i bekken som følge av inngrep lenger opp i 
systemet.   

 

 

Figur 158. Gulull (NT).  
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Figur 159. Rik og fuktig lauvskog.  

 

 

Figur 160. Avgrensning av naturtypelokaliteten. 
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1040 Ferdesmyra sør 
Naturtype: Palsmyr 

Utforming: - 
UTM: 586086 7735037 
Nøyaktighet: 50 

Verdi: Viktig 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet 30.05.2010 av Geir Gaarder, basert på eget 

feltarbeid 6.08.2009.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Neiden, på nordsiden av 
Neidenelva vel 5 kilometer nordøst for Neiden ”sentrum”. Det er en del 

løsmasseavsetninger i dette landskapet, og lokaliteten ligger oppå en stor og flat 
terrasse. Lokaliteten har dels en ganske tydelig grense mot skog på enkelte steder, 

men ellers er det noe vanskelig å trekke grensa mellom myr med tydelige 
palsinnslag og ordinær nedbørsmyr. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: For en stor del er det en 
krattpreget myrutforming her (finnmarkspors og dvergbjørk), men på 
sentrale/vestlige deler reiser det seg opp et par ganske store palser (noen ti-meter 

lange og opptil 3 meter høye), samt at det finnes flere rester etter gamle palser på 
den sentrale og dels østre delen av myra.  

Artsmangfold: Som vanlig for slike myrer er det ganske så artsfattig med få 
interessante arter. En del brannull forekommer (noen partier i øst, samt en del 
rundt palsene i vest).  Et minerotroft parti i midtre deler med noe elvesnelle.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten virker ikke påvirket av inngrep. 
Fremmede arter:  Ingen registrert. 

Del av helhetlig landskap:  Hoveddelen av Ferdesmyra er vernet som et stort 
myrreservat, der forekomster av palsmyr utgjør en viktig del av vernegrunnlaget. 
Avgrenset lokalitet ligger like på sørsiden av reservatet, men henger naturlig 

sammen med resten.   
Verdisetting: Lokaliteten får verdi viktig – B, siden det er snakk om ei intakt 

palsmyr med tilhørende artsmangfold. Det er mulig verdien burde vært satt opp til 
svært viktig – A, når en ser den i sammenheng med resten av myrområdet. 
Hensyn og skjøtsel: Generelt bør myra spares for alle former for fysiske inngrep.   
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Figur 161. Utsikt mot myra.  

 

Figur 162. Brannull. 
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Figur 163. Pals ses til venstre i bildet.  

 

Figur 164. Avgrensning av naturtypelokaliteten. 
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1041 Rv 893 ved Neiden 
Naturtype: Artsrik vegkant 

Utforming: - 
UTM: 591448 7733578 
Nøyaktighet: 20 

Verdi: Lokalt viktig 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet 30.05.2010 av Geir Gaarder, basert på eget 

feltarbeid 7.08.2009.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Neiden, inntil sørsiden av 
riksveg 893 et par hundre meter før den møter E6 ved brua over Neidenelva. Vegen 

skjærer seg her gjennom en skogkledt terrasseskråning. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Vegkanten er i utgangspunktet 

ganske ordinær, uten at opprinnelse til løsmas. sene er kjent. På oversiden 
forekommer halvrike til rike fuktsig/kildepregede partier og litt ordinær bjørkeskog.  

Artsmangfold: Vegkanten har stort sett en nokså ordinær flora, men russemjelt 
(NT) vokser her sparsomt over en strekning. I tillegg ble gulull (NT) funnet med 
noen få eksemplar i et fuktig parti helt inntil vegen.   

Bruk, tilstand og påvirkning: Bortsett fra det inngrepet vegen representerer er 
skogen ganske intakt på oversiden.  Det er ikke sjekket nærmere hvordan 

skjøtselen av vegkanten er. 
Fremmede arter:  Ingen registrert. 
Del av helhetlig landskap:  Lokaliteten kan i liten grad sies å være del av et 

helhetlig landskap.  
Verdisetting: Lokaliteten får verdi lokalt viktig – C, siden det er snakk om en liten 

og ikke spesielt godt utviklet lokalitet, men med forekomst av et par kravfulle og 
rødlistede arter. 
Hensyn og skjøtsel: Det er viktig at vegkanten ikke blir sprøytet, men holdes 

åpen og trolig blir slått på seinsommeren. Den fuktige kantsona på oversiden bør 
ikke grøftes.    
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Figur 165. Russemjelt (NT) ved veikant.  

 

 

Figur 166. Avgrensning av naturtypelokaliteten. 
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1042 Mikkelsnes 
Naturtype: Brakkvannsdelta 

Utforming: - 
UTM: 598700 7734900 
Nøyaktighet: 20 

Verdi: Viktig 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet 30.05.2010 av Geir Gaarder, basert på eget 

feltarbeid 7.08.2009.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Neiden, på Mikkelsnes der 
utløpet av Neidenelva møter selve Neidenfjorden. Lokaliteten grenser skarpt inntil 

etablert naturreservat (Neiden-Munkefjord) i vest og sør, litt mer gradvis mot 
fastmark uten tydelig strandengvegetasjon i øst og nord.  

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er snakk om brakke øvre 
saltenger i overgang mot fattig hei uten strandengarter.  

Artsmangfold: Innenfor lokaliteten vokser bl.a. spredt med silkenellik (NT), samt 
strandengarter som jåblom, saltsiv, skjørbuksurt, strandflatbelg, strandkjempe, 
fjøresaulauk og fjøresøte. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Dette har nok vært en del av et gammelt beite- og 
slåttelandskap, men er nå i gjengroing. Kjørespor går ut gjennom lokaliteten og det 

er noen eldre gjerder her. En grunn kanal går gjennom lokaliteten ut mot 
reservatet, men har begrenset betydning. 
Fremmede arter:  Ingen registrert. 

Del av helhetlig landskap:  Lokaliteten er en del av de store brakkvannsmiljøene 
i indre deler av Neidenfjorden, som dannes ved utløpet av Neidenelva og Munkelva, 

og utgjør i så måte en liten, men viktig del av systemet.   
Verdisetting: Lokaliteten har isolert sett bare verdi lokalt viktig – C, som følge av 
at den er liten og lite variert, men har en klar verdi som minst viktig – B, siden den 

utgjør en naturlig del av et stort og variert brakkvannsmiljø. Kanskje burde verdien 
vært satt enda høyere, siden det i liten grad finnes andre større areal med øvre 

saltenger i overgang mot fastmarkssamfunn uten synlig saltpåvirkning i dette 
området. 
Hensyn og skjøtsel: Det er svært viktig å unngå fysiske inngrep. Samtidig hadde 

det vært en klar fordel med gjenopptatt ekstensivt beite (men ikke intensivt som 
skaper tråkkskader og fare for oppgjødsling).  
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Figur 167. Strandeng utenfor reservatet.  

 

Figur 168. Avgrensning av naturtypelokaliteten.  
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1043 St. Georgs kapell øst 
Naturtype: Evjer, bukter og viker 

Utforming: Evje 
UTM: 592900 7733100 
Nøyaktighet: 20 

Verdi: Lokalt viktig 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet 30.05.2010 av Geir Gaarder, basert på eget 

feltarbeid 7.08.2009.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Neiden, like sørøst for St. 
Georgs kapell, på nordsiden av Neidenelva. I en større sving på elva her er det 

dannet ei evje med tilhørende gruntvannspartier på innsiden. Avgrensningen er 
ganske skarp mot fastmark i vest og elva i øst, mer diffus grense i sør mot 

fastmark.   
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten har en del 

kortskuddsvegetasjon, samt innslag av vierkratt, langskuddvegetasjon og 
sumpvegetasjon. Dels kunne mudderbank vært valgt som naturtype.  
Artsmangfold: Ingen spesielt sjeldne arter ble påvist, men en del typiske for slike 

miljøer. Dette inkluderer evjesoleie, sylblad, nålesivaks, hesterumpe, tusenblad, ut. 
Blærerot, flotgras, nordlandsstarr, gulldusk, antatt nøkketjønnaks, grastjønnaks og 

rusttjønnaks.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten virker lite synlig berørt.   
Fremmede arter:  Ingen registrert. 

Del av helhetlig landskap:  Lokaliteten er en del av våtmarksmiljøene som 
Neidenelva danner rundt Neiden ovenfor møtet med fjorden, med tilhørende 

kroksjøer, sumpområder og andre gruntvannsområder.  
Verdisetting: Lokaliteten får bare verdi lokalt viktig – C, som følge av at den er 
ganske liten og hittil uten funn av spesielt sjeldne og kravfulle arter. 

Hensyn og skjøtsel: Det er i første rekke viktig å unngå fysiske inngrep.     
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Figur 169. Mudderbanker med pusleplanter. 

 

Figur 170. Avgrensning av naturtypelokaliteten. 
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1044 Bøttemyra 
Naturtype: Palsmyr 

Utforming: - 
UTM: 585181 7732246 
Nøyaktighet: 50 

Verdi: Svært viktig 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet 30.05.2010 av Geir Gaarder, basert på eget 

feltarbeid 7.08.2009. Sannsynligvis er det samme lokalitet som et par finner 
(Mäkinen m.fl.) undersøkte i 1961 (se Høiland 1986), angitt å ligge langs stien fra 
Näätämö ca 2 km fra finskegrensa.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Neiden, på sørsiden av 
riksveg 893 et par kilometer før grenseovergangen mot Finland. Den avgrenses 

dels nokså tydelig mot fastmark i sørvest og øst, samt mot vegen i nordvest, litt 
mer utydelig mot myr uten særlig med palser i sør og nord. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Det er snakk om et noe større 
myrsystem med forekomst av en del palser i ulike stadier, både nedsmeltede og 
intakte palser. De er størst i søndre deler (opptil ca 4 meter høye) og lavere i 

nordre deler. 
Artsmangfold: Som vanlig for slike myrer er det ganske så artsfattig med få 

interessante arter. Noe brannull forekommer og i tillegg ble det funnet en del 
lappstarr (NT) i et parti (arten ble påvist på antatt samme myr av Mäkinen m.fl. i 
1961, herb O og TUR).  Ellers bare ordinære arter som torvull og molte. Det er 

utvilsomt potensial for våtmarksfugl her.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten virker lite påvirket av inngrep, men det 

går ei enkel scooter-løype nær vegen.  
Fremmede arter:  Ingen registrert. 
Del av helhetlig landskap:  Det finnes en del myr i området, men det ble ikke 

observert palsmyrer i umiddelbar nærhet.    
Verdisetting: Lokaliteten får verdi svært viktig – A, siden det er snakk om et 

ganske stort og intakt palsmyrsystem med forekomst av flere typiske og til dels 
kravfulle rødlistearter. 
Hensyn og skjøtsel: Generelt bør myra spares for alle former for fysiske inngrep.   
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Figur 171. Pals med lappstarr (NT).  

 

 

Figur 172. Palsmyr med pals.  
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Figur 173. Avgrensning av naturtypelokaliteten. 
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8. ORDFORKLARINGER  

 
Urskog: Skog urørt av hogst. Det er ikke mulig å finne hogstspor og skogens 

utseende bærer preg av å være et resultat av naturlige utviklingsprosesser. En 

urskog kan både være gammel skog med mye liggende og stående død ved, men 

også en ung skog, for eksempel yngre skog kommet opp etter en hard brann som 

har drept den stående skogen. Artssammensetningen vil ofte være inntakt, dvs. at 

de arter som naturlig forekommer i slik skog forekommer. Naturlige prosesser 

styrer utviklingen av skogen. Dette er både storskala prosesser og småskala 

prosesser. 

Urskogsnær skog: Skog trolig urørt av hogst men hvor dette sikkert ikke kan slås 

fast, eller skog som har vært hogd i svært liten omfang og hvor hogsten ikke har 

endret skogens naturlige struktur, utseende eller artsmangfold. Naturlige prosesser 

styrer overveiende utviklingen av skogen.   

 

Lite påvirka naturskog: Er skog som for et utrent øye kan oppfattes som urskog, 

men som i realiteten er skog som sikkert har vært utsatt for en forsiktig 

plukkhogst, for eksempel én gjennomhogst utført for lang tid tilbake. Denne 

hogsten har ikke fjernet alle trær i en gitt årsklasse, slik at kontinuiteten er bevart. 

De fleste naturlig tilhørende arter forekommer, og naturlige prosesser styrer 

overveiende utviklingen av skogen.  

  

Gammel naturskog: Gammel skog som i én eller flere omganger er plukkhogd. 

Hogsten har enten ikke vært så hard eller så har hogsten vært så lenge siden at 

skogen fortsatt har jevnt med liggende og død ved, men i mindre grad enn i mer 

urørt eldre skog.  

 

Naturskog: Skog som er naturlig forynget, men som har vært utsatt for flere og 

ofte temmelig harde plukkhogster, men ikke flatehogd. Deler av det opprinnelige 

artsmangfold er forsvunnet og mengden av flere tilstedeværende arter er redusert. 

Mange av de naturlige prosessene forekommer fortsatt, spesielt småskala 

forstyrrelser, for eksempel at trær dør av alder. Da de tre overstående skogtypene i 

svært liten grad forekommer i Norge, er det naturskogen fokuset er rettet mot i 

forbindelse med utvidelse av skogvernet i Norge.  

Kulturskog: Skog som totalt er omformet av menneskelig virksomhet, enten 

flatehogst, planting, grøfting eller alle i kombinasjon. Arter knyttet til naturlig skog 

http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/
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og naturlige skogprosesser er i svært liten grad til stede. Naturlige prosesser som 

brann er i praksis totalt opphørt.  

 

Naturlige prosesser: Deles inn i storskala eller småskala forstyrrelser. Eksempler 

på storskala forstyrrelser er brann, vindfellinger, bjørkemålerangrep og snøskred og 

ras. Eksempler på småskala prosesser er når enkelttrær eller grupper dør som følge 

av alder og/eller sopp og insekter. 

 

Signalart: En signalart er en art som signaliserer visse kvaliteter. I denne 

rapporten menes det arter som er avhengig av eldre naturskog og viss 

tilstedeværelse i en naturtypelokaliteter viser på at lokaliteten har viktige kvaliteter 

for arter avhengig av eldre naturskog. Signalarter kan både være rødlista arter og 

ikke rødlista arter. I denne rapporten er arter avhengig av eldre skog og som ikke 

står på rødlista betegnet som signalarter. 

 

Rødlistearter: For nærmere definisjoner inklusive definisjoner av betegnelsene 

kritisk trua-CR, direkta trua-En, sårbar VU og nært trua-NT; se 

www.artsdatabanken.no 

 

Stavatallskog: Svensk betegnelse (mangler norsk navn) om tynnstammet 

énsjiktet skog som har forynget seg samtidig etter en tidligere brann. Dette er en 

svært sjelden skogtype i urskogstilstand, som det finns svært lite tilbake av i 

Norden.  
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