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Forsidebilde: Utsikt over Tanaelvas utløp i Tanafjorden fra Grønneset. Foto: Kirstin Maria Flynn   
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I 2010 ble 27 naturtypelokaliteter kartlagt. En av disse er tidligere kartlagt ved kartlegging-
en i 2008. De 26 andre avgrensede lokalitetene er nye registreringer, men det er tidligere 
gjort artsregistreringer fra flere av dem som er lagt inn i artskart. Det er god spredning i mil-
jøene som er kartlagt, men med hovedvekt på kalkrike områder og det spesielle flommark- 
og sanddynelandskapet langs Tanavassdraget.  

Alle reviderte og nye lokaliteter er beskrevet på grunnlag av metodekrav fra Direktoratet for 
naturforvaltning (oppdatert versjon januar 2010), lagt inn i databasen Natur2000 og fakta-
ark for hver lokalitet er lagt inn i denne rapporten.  
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Forord  
 

Miljøfaglig Utredning AS har utført en supplerende naturtypekartlegging i Deanu gielda/Tana 
kommune, Finnmark fylke.  

Utredninga er utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Finnmark. For fylkesmannen har i første 
rekke Gunhild Lutnæs vært kontaktperson.  

Prosjektansvarlig for Miljøfaglig Utredning har vært Geir Gaarder. I tillegg har Kirstin Maria 
Flynn deltatt både under feltarbeidet og ved rapportering. En spesiell takk til Lars Smeland i 
Deanu gielda/Tana kommune for hjelp og deltakelse under feltarbeidet. Dette omfatter også or-
ganisering av båtskyss og tips om aktuelle lokaliteter.  

 

Tingvoll, 08.08.2011 

  

 

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

Deanu gielda/Tana kommune gjennomførte første gangs naturtypekartlegging i 2008 (Fjeld-
stad et al. 2009). I dette prosjektet ble det både foretatt innsamling av eksisterende data og 
gjennomført nytt feltarbeid. Prosjektet resulterte i 67 registrerte naturtypelokaliteter i kommu-
nen. Disse lokalitetene er ikke innlagt i Naturbase ennå.   

Ved kartleggingen i 2010 var det ønskelig at flommarksmiljøene langs Tanavassdraget og kul-
turlandskap og naturbeitemark i samme området skulle prioriteres.  

Miljøfaglig Utredning AS ble valgt som konsulentselskap til å utføre arbeidet, med Geir Gaar-
der som prosjektansvarlig. Kirstin Maria Flynn var prosjektmedarbeider og var med både un-
der feltarbeidet og rapportering. 

I denne rapporten presenteres resultatene fra den supplerende kartlegginga, både med opp-
summering av resultatene og beskrivelser av hver enkelt lokalitet. Alle nye og reviderte lokali-
teter er lagt inn i databasen Natur2000 (versjon 4.1) og resultatene derifra er overført til Fyl-
kesmannen for innlegging i Naturbase.  
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2 Metode 
2.1 Generelt 

Arbeidet har fulgt metodikken beskrevet i Direktoratet for naturforvaltning sin håndbok 13 
(2007) om kartlegging av biologisk. Håndboka beskriver hvilke naturtyper som skal registre-
res, og hvordan disse skal verdsettes og presenteres.  

Håndboka deler norsk natur inn i 7 hovedtyper og har valgt ut 56 naturtyper innenfor disse 
som skal prioriteres i kartlegginga. Den samme hovedinndelingen og de samme prioriteringene 
av naturtyper er brukt i dette prosjektet. Også handboka sitt verdsettingssystem er brukt, samt 
at alle lokaliteter er lagt inn i en egen database. Som databaseverktøy er NaturkartDA sin data-
base Natur2000 brukt. I tillegg er lokalitetene digitalisert ved hjelp av programmet Qgis, der 
både flyfoto, topografiske kart og GPS-posisjoner tatt under feltarbeidet har vært grunnlag for 
lokalisering og avgrensning av lokalitetene. 

Feltarbeidet i 2010 konsentrerte seg om å følge opp prioriteringene fra Fylkesmannen og tips 
fra kommunen, samt generell nykartlegging. I praksis medførte dette at store deler av kommu-
nen ble undersøkt, men med varierende grundighet, der mest omfattende undersøkelser har 
vært utført i veinære områder, dvs. hovedsakelig i nærhet til Tanavassdraget og fjordene i 
nordlige deler av kommunen. Feltarbeidet ble utført i løpet av 7 dager i begynnelsen av august 
2010; 5. – 11. august. 

Under feltarbeidet har det blitt samlet inn belegg av rødlistearter og andre regionalt sjeldne 
arter. Disse er oversendt Botanisk Museum i Trondheim eller Oslo. Navnebruk for artene er 
basert på vanlig, gjeldende navnsetting og systematikk for de ulike artsgruppene.  

 

 
Figur 2.1 De finkornede massene langs Tanavassdraget og sidevassdrag danner store sandstrand- og 
sanddynelandskap flere steder i kommunen. Disse har en sparsom, men spesiell vegetasjon med blant 
annet den lokalt meget vanlige arten tanatimian.   
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Stedsnavn benyttet i rapporten og databasen følger i utgangspunktet vanlig norsk rettskriving, 
basert på det som står oppført på kart vi har hatt til rådighet. I enkelte tilfeller foreligger alter-
native norske og samiske navn. Vi har da vanligvis benyttet norske navn i vårt arbeid. Årsaken 
er av rent pragmatisk karakter, da vår mangelfulle erfaring med samisk språk medfører større 
fare for feilskrivinger, samt begrenset kjennskap til aktuelle tilgjengelige tegn på maskintasta-
turet. Både samisk og norsk navn er brukt på kommunen innledningsvis i rapporten, men for 
øvrig er sistnevnte navn benyttet i arbeidet. 

 

2.2 Verdisetting 
Alle lokaliteter er verdsatt etter Direktoratet for naturforvaltning (2007) sitt system, som deler 
inn lokalitetene i viktige (B) og svært viktige (A) område. I tillegg kommer områder som er 
lokalt viktige (C).  

Det er satt opp 5 kriterier for verdisetting av lokalitetene: 

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

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

Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium for å verdsette en lokalitet. Ny norsk 
rødliste kom høsten 2010 (Kålås m.fl. 2010). Der er IUCNs kriterier for rødlisting av arter 
(IUCN 2005) brukt i rødlistearbeidet, og dette har bl.a. ført til at en del arter med store fore-
komster, men som er i tilbakegang, har blitt ført opp på rødlista. Rødlistekategoriene med 
rangering og forkortelser er (med engelsk navn i parentes) : 

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

Ellers vises det til Kålås m.fl. (2010) for nærmere forklaring av inndeling, metoder og utvalg 
av arter for den norske rødlista. Der er det også kortfatta gjort rede for hvilke miljø artene lever 
i og viktige trusler. 

 

2.3 Forklaring av ord og uttrykk 
Populært sagt er biologisk mangfold jordens variasjon av livsformer (planter, dyr og mikroor-
ganismer m.m.), inklusiv arvestoff og det kompliserte samspillet mellom disse. Variasjonen i 
naturen kan beskrives på tre ulike nivåer: gen-, arts- og økosystemnivå. 

I §3 i den nye naturmangfoldloven er en god del naturfaglig sett sentrale ord og uttrykk defi-
nert. En del av disse gjengis her;  

a) art: etter biologiske kriterier bestemte grupper av levende organismer; 

b) bestand: en gruppe individer av samme art som lever innenfor et avgrenset område til samme 
tid; 

c) biologisk mangfold: mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene, 
og de økologiske sammenhengene mellom disse komponentene; 
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d) dyr: pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, fisk og virvelløse dyr; 

e) fremmed organisme: en organisme som ikke hører til noen art eller bestand som forekommer 
naturlig på stedet; 

f) genetisk materiale: gener og annet arvemateriale i ethvert biologisk materiale, som kan overfø-
res til andre organismer med eller uten hjelp av teknologi, likevel ikke genetisk materiale fra 
mennesker; 

g) innførsel: kryssing av grense på land mot nabostat eller ilandføring fra områder utenfor lovens 
virkeområde; 

h) naturmangfold: biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som 
ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning; 

i) naturtype: ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de miljøfaktorene som 
virker der, eller spesielle typer naturforekomster som dammer, åkerholmer eller lignende, samt 
spesielle typer geologiske forekomster; 

j) organisme: enkeltindivid av planter, dyr, sopp og mikroorganismer, inkludert alle deler som er i 
stand til å formere seg eller overføre genetisk materiale; 

k) planter: karplanter, moser og alger; 

l) sopp: sopp og lav; 

m) vilt: naturlig viltlevende landpattedyr, fugler, krypdyr og amfibier; 

n) virvelløse dyr: dyr uten ryggsøyle; 

o) økologisk funksjonsområde: område – med avgrensing som kan endre seg over tid – som opp-
fyller en økologisk funksjon for en art, slik som gyteområde, oppvekstområde, larvedriftsom-
råde, vandrings- og trekkruter, beiteområde, hiområde, myte- eller hårfellingsområde, overnat-
tingsområde, spill- eller parringsområde, trekkvei, yngleområde, overvintringsområde og leve-
område; 

p) økologisk tilstand: status og utvikling for funksjoner, struktur og produktivitet i en naturtypes 
lokaliteter sett i lys av aktuelle påvirkningsfaktorer; 

q) økosystem: et mer eller mindre velavgrenset og ensartet natursystem der samfunn av planter, 
dyr, sopp og mikroorganismer fungerer i samspill innbyrdes og med det ikke-levende miljøet. 
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Figur 2.2 Russemjelt er en nordøstlig art som er forholdsvis sjelden i Norge. Den har sine vestligste 
forekomster i Øst-Finnmark, men er forholdsvis utbredt i Finland og Russland. Foto: Kirstin Maria 
Flynn. 
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3 Resultater  
Naturgrunnlaget i Deanu/Tana preges i hovedsak av arktisk til østlig/kontinentalt klima og 
ganske næringsfattige bergarter med løsmasser som gir grunnlag for noe mer kalkkrevende 
vegetasjon. Mye av kommunens areal er lite preget av direkte menneskelig påvirkning da dette 
i hovedsak er knyttet til de veinære områdene. Kommunens flora preges av nordlige og østlige 
arter, samt arter i ytterkanten av utbredelsesområdet sitt.  

For en grundigere gjennomgang av naturgrunnlaget i kommunen, se Fjeldstad et al. (2009). 

3.1 Naturtyper 
Fjeldstad et al. (2009) registrerte i alt 67 lokaliteter under den første kartlegginga i Tana kom-
mune i 2008. Disse omfatter naturtyper i flere ulike miljøer. De er ikke lagt inn i Naturbase.  

Det ble gjennomført supplerende kartlegging av naturtyper i Tana kommune i 2010 med 
ganske god geografisk spredning, men i hovedsak er det snakk om veinære områder. I et møte 
med kommunen (ved Lars Smeland) ble det gitt noen tips om mulige lokaliteter og/eller områ-
der hvor det forelå planer om utbygging. I samsvar med denne informasjonen ble blant annet 
områdene rundt et massetak ved Tana bru oppsøkt, samt et område nord for Skaidi. Det var 
også lagt føringer fra Fylkesmannens side om å undersøke flommarksmiljø langs Tanavassdra-
get og naturbeitemark.  

I 2010 ble 28 naturtypelokaliteter kartlagt. To av disse er tidligere kartlagt ved kartleggingen i 
2008; Ausgarnes vest (lokalitet nr. 37 Ausgarnes i Fjeldstad et al. 2009) og Blåberget (lokalitet 
nr. 53 Blåberget i Fjeldstad et al. 2009). Den første var tidligere kartlagt som kalkrike områder 
i fjellet, men er nå registrert som naturbeitemark. Artssammensetningen gjør at begge naturty-
peklassifiseringer er like riktige, men siden det ble gjort funn av beitemarkssopp i 2010 har vi 
valgt å endre på naturtypen. Det er i tillegg gjort noen endringer på avgrensingen, men verdien 
forblir den samme. Den andre beholder naturtypen, men avgrensing og verdi er endret som 
følge av funn av svalbardvalmue i 2010.  

De 26 andre avgrensede lokalitetene er nye registreringer, men det er tidligere gjort artsregi-
streringer fra flere av dem som er lagt inn i artskart. Det er god spredning i miljøene som er 
kartlagt, men med hovedvekt på kalkrike områder og det spesielle flommark- og sanddyne-
landskapet langs Tanavassdraget. Av de 26 naturtypene som er kartlagt er 2 knyttet til kultur-
landskap, 2 til rasmark, berg og kantkratt, 3 til ferskvann/våtmark, 4 til kyst og havstrand, 4 til 
myr og kilde, 4 til skog, og 8 til fjell. I tabell 4.1 listes alle lokalitetene opp. 

Det er registrert 6 lokaliteter med verdi A – svært viktig, 13 med verdi B – viktig og 9 med 
verdi C – lokalt viktig. Dette er et relativt normalt mønster (tabell 4.2 viser verdifordelingen 
for de enkelte naturtypene). Det er likevel klart at kartleggingene, både nå i 2010 og tidligere 
har hatt et såpass begrenset og dels tilfeldig omfang, at en må forvente at det gjenstår å finne 
mange lokaliteter av høy verdi i kommunen. Dette er særlig på grunn av størrelsen på kommu-
nen og det begrensede veinettet, noe som gjør det tidkrevende å komme til store deler av 
kommunen. 
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Tabell 4.1 Oversikt over kartlagte naturtypelokaliteter i 2010 med lokalitetsnummer, navn, naturtype og 
verdi. 

Lok.nr. Områdenavn ID Naturtype Verdi 

37 Ausgarnes vest D04 Naturbeitemark B 

53 Blåberget B01 Sørvendt berg og rasmark A 

56 Searebgieddjavri 
vest 

C01 Kalkrike områder i fjellet B 

57 Luovttejohka vest G03 Sanddyne B 

58 Hanajohka sør F04 Bjørkeskog med høgstauder B 

59 Doardna B01 Sørvendt  berg og rasmark B 

60 Doardna vest A05 Rikmyr A 

61 Ciikojohogorzzit øst F09 Bekkekløft og bergvegg B 

62 Ciikojohogorzzit 
vest 

F09 Bekkekløft og bergvegg B 

63 Bjørneskardet B01 Sørvendt  berg og rasmark B 

64 Tarmfjorden vests-
ide 

C01 Kalkrike områder i fjellet A 

65 Norskholmen G03 Sanddyne A 

66 Grønneset G03 Sanddyne C 

67 Alletnjarga nord 
sandstrand 

E04 Stor elveør B 

68 Alletnjarga nord 
kilde 

A06 Kilde og kildebekk C 

69 Vuopmavarri sør A06 Kilde og kildebekk C 

70 Geavgnoaisuolu G03 Sanddyne B 

71 Vullejunsavu E04 Stor elveør A 

72 Soktagoatnil vest A06 Kilde og kildebekk C 

73 Sirpmajohka F04 Bjørkeskog med høgstauder C 

74 Buollanjohka E04 Stor elveør A 

75 Geaidnonjoascohkat 
sør 

C01 Kalkrike områder i fjellet C 

76 Gutnarjorrannjoaski C01 Kalkrike områder i fjellet B 

77 Suossjokharjjas sør C01 Kalkrike områder i fjellet B 

78 Suossjokharjjas 
midt 

C01 Kalkrike områder i fjellet C 

79 Suossjokharjjas 
nord 

C01 Kalkrike områder i fjellet B 

80 Poastagurra sør C01 Kalkrike områder i fjellet C 

81 Poastagurra - veg-
kant 

D03 Artsrik veikant C 
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Tabell 4.2 Oversikt over kartlagte naturtyper i 2010 fordelt naturtype og verdi. 

Naturtype A B C 
Artsrik vegkant   1 
Bekkekløfter og bergvegger  2  
Bjørkeskog med høystauder  1 1 
Kalkrike områder I fjellet 1 4 3 
Kilde og kildebekk   3 
Naturbeitemark  1  
Rikmyr 1   
Sanddyne 1 2 1 
Stor elveør 2 1  
Sørvendt berg og rasmark 1 2  
Sum: 28 lokaliteter 6 13 

3 

9 

 

3.2 Rødlistearter 
Under feltarbeidet i 2010 ble gjort en god del funn av rødlistearter i Tana kommune. I alt ble 
det registrert 502 artsfunn fordelt på karplanter, sopp og lav. 24 av de registrerte artsfunnene er 
av truede arter som er oppført den norske rødlista (Kålås m.fl. 2010). En del var allerede kjent 
fra kommunen, mens andre var nye. De fleste er ganske utbredt i regionen og er i lavere rødlis-
tekategorier, men det er også gjort funn av høyt rødlistede og generelt sjeldne arter. 

Flest rødlistearter ble funnet i gruppen karplanter. Dette dreier seg i første rekke om nordøstli-
ge arter og fjell arter som er tilpasset de klimatiske forholdene i denne regionen; blant annet 
reinstarr Carex arctogena (NT), snøsoleie Ranunculus nivalis (NT), grannsildre Saxifraga 
tenuis (NT), grynsildre Saxifraga foliolosa (NT), myrflatbelg Lathyrus palustris (VU) og po-
larsoleie Ranunculus sulphureus (NT). Langs Tanavassdraget ble det gjort to funn av russe-
kveke Elymus fibrosus (EN) som er en sjelden nordøstlig grasart. Denne er tidligere funnet en 
håndfull plasser langs Tanavassdraget og Karasjokka. En annen interessant karplante som ble 
registrert under feltarbeidet i 2010 er svalbardvalmue Papaver dahlianum ssp. polare (VU) på 
Blåberget. Denne forekomsten ble først rapportert av Knut-Erik Sibblund og dermed registrert 
som naturtype uten at den ble reinventert i 2009. Det ble da rapportert funn av et 20 talls roset-
ter. Under feltarbeidet i 2010 ble polarvalmue gjenfunnet med 7-8 rosetter innenfor en begren-
set del av rasmarka (bruk av kikkert avslørte ikke flere i området). Det ble da samtidig konsta-
tert at dette er den gulblomstrede varianten, som tidligere ikke har vært kjent fra denne delen 
av Finnmark (forekomstene innenfor Leirpollen like østenfor ser bare ut til å være av den hvit-
blomstrende varianten). 

Det ble også gjort interessante funn av marklevende sopp under feltarbeidet i 2010. Arten som 
skiller seg ut her er dynelakssopp Laccaria maritima (EN) som er ny for fylket og Nord-
Norge. Dette er en sjelden soppart som er sterkt knyttet til sanddyner og tidligere kun kjent fra 
Lista (Vest-Agder). Den ble funnet på 3 lokaliteter langs Tanavassdraget og virket forholdsvis 
vanlig i disse områdene. Muligens er det bare en lite kjent art og er derfor ikke blitt registrert i 
Tana tidligere. Ellers dreier soppfunnene seg hovedsakelig om beitemarksopp i gruppen rød-
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skivesopp, som fiolett rødskivesopp Entoloma mougeotii (NT) og ravn rødskivesopp Entoloma 
corvinum (NT).  

Av lav er de fire rødlistefunnene knyttet til gammel bjørkeskog. Det ble registrert gubbeskjegg 
Alectoria sarmentosa (NT) på to lokaliteter. I tillegg ble knappenålslavene hvithodenål Chae-
notheca gracilenta (NT) og rustdoggnål Sclerophora coniophaea (NT) registrert på bjørke-
gadd i lokaliteten Doardna vest.  

 

 
Figur 4.1 Dynelakssopp (EN) ble blant annet funnet i sanddynene på Norskholmen. Foto: Kirstin Maria 
Flynn. 

 

Når det gjelder insekter er det ikke registrert noen rødlistede arter. Dette er hovedsakelig fordi 
det ikke er blitt lagt noen særlig vekt på invertebrater ved det meste av kartleggingen. Unntaket 
er at det ble gjort søk etter elvesandjeger Cicindela maritima på sanddyner og elveører langs 
Tanavassdraget. Ingen indikasjoner på forekomst av arten ble derimot gjort. 
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Tabell 4.3 Rødlistede arter som er registrert i naturtypelokalitetene i løpet av feltarbeidet i 2010. 

 

 

Art Vitenskapelig navn 
Rødlis-
testatus Lokalitet 

X-
koordinat 

Y-
koordinat 

Karplanter      
Myrflatbelg Lathyrus palustris VU Luovttejohka vest 544602 7793984 
Myrflatbelg Lathyrus palustris VU Hanajohka sør 552867 7794665 
Russekveke Elymus fibrosus EN Vullejunsavu 520438 7770766 
Reinstarr Carex arctogena NT Soktagoatnil vest 519188 7769285 
Russekveke Elymus fibrosus EN Buollanjohka 520438 7770766 
Polarsoleie Ranunculus sulphureus NT Geaidnonjoascoh-

kat sør 
525473 7813540 

Snøsoleie Ranunculus nivalis NT Gutnarjorrann-
joaski 

525072 7812866 

Grannsildre Saxifraga tenuis NT Gutnarjorrann-
joaski 

525138 7812815 

Grynsildre Saxifraga foliolosa NT Gutnarjorrann-
joaski 

525138 7812815 

Snøsoleie Ranunculus nivalis NT Gutnarjorrann-
joaski 

525400 7812700 

Grannsildre Saxifraga tenuis NT Gutnarjorrann-
joaski 

525400 7812700 

Grynsildre Saxifraga foliolosa NT Gutnarjorrann-
joaski 

525400 7812700 

Svalbardval-
mue 

Papaver dahlianum VU Blåberget 548926 7813786 

Lav      
Hvithodenål Chaenotheca gracilen-

ta 
NT Doardna vest 528242 7780576 

Rustdoggnål Sclerophora 
coniophaea 

NT Doardna vest 528242 7780576 

Gubbeskjegg Alectoria sarmentosa NT Bjørneskardet 556940 7813712 
Gubbeskjegg Alectoria sarmentosa NT Gutnarjorrann-

joaski 
525400 7812700 

Sopp      
Dynelakssopp Laccaria maritima EN Luovttejohka vest 544602 7793984 
Fiolett rødski-
vesopp 

Entoloma mougeotii NT Doardna vest 528242 7780576 

Fiolett rødski-
vesopp 

Entoloma mougeotii NT Doardna vest 528242 7780576 

Dynelakssopp Laccaria maritima EN Norskholmen 544838 7805071 
Dynelakssopp Laccaria maritima EN Geavgnoaisuolu 521402 7773237 
Ravnerødski-
vesopp 

Entoloma corvinum NT Ausgarnes vest 538344 7820745 

Bovista creta-
cea 

Bovista cretacea VU Suossjokharjjas sør 526909 7811297 
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Figur 4.3 Tanatimian er ikke en rødlisteart, men den finnes nesten bare i Tanaområdet i Norge. Her er 
den derimot til dels veldig vanlig. Foto: Kirstin Maria Flynn. 

 

15 arter fordelt på 24 funn kan ikke sies å være spesielt mye. Dette er litt typisk for suppleren-
de kommunekartlegging. Normalt bør både frekvensen av A-lokaliteter og nye rødlistearter 
synke sammenlignet med første gangs kartlegging, så sant kvaliteten på denne har vært til-
fredsstillende. At både flere arter og lokaliteter har vært positive overraskelser er derimot ikke 
unormalt, spesielt ikke innenfor en såpass spesiell og mangelfullt undersøkt region som Øst-
Finnmark. 

Tana kommune har opplagt mange flere rødlistearter å by på. Dette gjelder ikke minst insekter, 
og moser som ikke er vektlagt i noen stor grad ved denne kartleggingsrunden. Det bør også 
være muligheter for å finne flere rødlistearter blant karplanter, lav og sopp i kommunen, og det 
er til dels funnet flere slike ved tidligere kartlegging.  

Vi fant for øvrig også flere plantegeografisk interessante arter under kartleggingen som ikke er 
nasjonalt rødlistet. Dette gjelder ikke minst enkelte varmekjære, sørlige arter, med gjenfunn av 
markjordbær i Smalfjorden og nyfunn av breiull og stortveblad ved Doardna som de mest spe-
sielle.  
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Figur 4.2 Russekveke (EN) ble blant annet funnet på sandbanker ved Buollanjohka langs Tanavassdra-
get. Foto: Kirstin Maria Flynn. 
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4 Oppsummering og oppfølgende 
arbeid 
Kunnskapen om det biologiske mangfoldet i Deanu gielda/Tana kommune må fremdeles sies å 
være forholdsvis begrenset. Riktig nok har det opp gjennom årene vært en rekke fagfolk som 
har besøkt kommunen, og de har undersøkt ulike organismegrupper og miljøer. Konsentrasjo-
nen har likevel vært forholdsvis sterkt rettet mot karplantefloraen og areal langs hovedvegnet-
tet gjennom kommunen. Mye eldre data har samtidig såpass grov stedfesting og usikker da-
gens status at de i liten grad er forvaltningsrelevante.  

I praksis må den største delen av kommunen fortsatt betegnes som praktisk talt helt ukjent når 
det gjelder kunnskapen om biologiske verdier, se figur 6.1. Dette gjelder store areal særlig i sør 
og nord. Bortsett fra små flekker kan ingen større områder betegnes som godt kjent. Ei ganske 
smal sone langs vegene er middels godt undersøkt, der en tross alt har fått undersøkt en del, 
mens ei bredere sone har spredte undersøkelser. Når det gjelder ulike organismegrupper, så har 
en i praksis bare så vidt begynt på kunnskapsoppbygging for sopp og virvelløse dyr, som er de 
mest tallrike gruppene. Det samme gjelder i stor grad også for moser og lav. For karplanteflo-
raen har en derimot noe bedre oversikt over hva kommunen har å by på, men selv innenfor 
denne relativt mye kartlagte gruppa så bør en forvente store overraskelser også ved framtidige 
undersøkelser.  

Sanddynene langs Tanavassdraget inneholder en rekke nordøstlige arter som kun finnes i den-
ne regionen i Norge. Det er dessuten en forholdsvis sjelden naturtype i landssammenheng. 
Derfor kan det pekes på som en naturtype, eller et miljø som Tana kommune har et særskilt 
ansvar for å ta vare på. I tillegg kommer de ganske store og til dels sterkt meandrerende side-
vassdragene til Tanaelva. Det finnes lignende miljøer i Nesseby, men ellers er det få sammen-
lignbare miljøer i Norge. Foruten disse naturtypene er det vanskelig å plukke ut arter eller na-
turtyper som er spesielle eller typiske for kommunen.  

Det supplerende kartleggingsarbeidet har gitt en del nye lokaliteter og ny kunnskap om natur-
mangfoldet i kommunen. Men det er langt fra et fullstendig kunnskapsnivå. Generelt grundige-
re undersøkelser, mer optimale valg av tidspunkt og/eller studier av flere organismegrupper, 
vil alltid gi grunnlag for mer utfyllende og presise beskrivelser, og kan også medføre endringer 
av avgrensning, verdi og naturtype.  

Siden det i begrenset grad ble foretatt kartlegging i helt nye deler av kommunen i 2010, gjelder 
fremdeles mye av de forslagene til prioriteringer som Fjeldstad et al. (2009) kommer med i 
deres kapittel 6.2, som;  

- Foreta supplerende naturtypekartlegging i områder med dårlig kunnskap. Figur 6.1 gir 
en grov oversikt over arealdekningen. I tillegg er det grunn til å trekke fram en god del 
funn som ikke har latt seg skikkelig stedfeste i kommunen, men som indikerer at flere 
verdifulle lokaliteter fortsatt ikke er påvist.  

- Bedre kunnskapen om dårlig kjente organismegrupper i kommunen, gjennom målret-
tede undersøkelser av disse. Eksempler er tidligere nevnt, og gjelder ikke minst virvel-
løse dyr og sopp.  

 

Når det gjelder behovet for mer naturtypekartlegging, så er den fremdeles absolutt til stede. 
Det er vanskelig å betegne noen del av Tana som bedre enn middels godt kartlagt, dvs at 
mange av de viktigste lokalitetene er fanget opp, men at det også må påregnes at mange verdi-
fulle miljøer fremdeles gjenstår å kartlegge, også enkelte av høy verdi. Store deler må nok 
kanskje heller også regnes som dårlig undersøkt og helt ukjent, jamfør figur 5.1 som gir en 
grov oversikt over vår vurdering av dekningsgraden i kommunen. Kommunen bør derfor ikke 
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gjennomføre større arealbruksendringer, for eksempel nye utbyggingsprosjekt, uten forutgåen-
de biologiske undersøkelser av området. 

 
Figur 5.1 Dekningskart for naturtypekartlegging i Tana kommune basert på hvilke områder som ble 
undersøkt ved den supplerende kartleggingen i 2010 og kartleggingen utført i 2008. Det er altså store 
deler av kommunen som ennå ikke er undersøkt, men områdene langs Tanavassdraget og veinettet i 
kommunen er undersøkt. Likevel gjenstår det trolig lokaliteter å kartlegge også i disse områdene. 
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Videre anser vi kunnskapsnivået for å være middels godt innenfor de fleste aktuelle hovedna-
turtypene i kommunen, dvs både myr, rasmark/berg/kantkratt, kulturlandskap, våtmark og 
skog. Det foreligger en del kunnskap om alle typer, samtidig som det også er klare hull for alle 
typer.  

Flere av de registrerte naturtypene som presenteres i denne rapporten og i tidligere rapporter er 
uten spesiell beskyttelse og inneholder samtidig svært store naturverdier. Informasjon om alle 
naturtypelokaliteter bør gjøres lett tilgjengelig for politikere, forvaltningen og allmennheten, 
og bevaring av dem bør innarbeides i det løpende planarbeidet. For de mest verdifulle område-
ne bør det vurderes iverksatt spesielle tiltak. Eksempler på slike områder av særlig høy verdi i 
Deanu gielda/Tana kommune er; 

- Miljøer langs Tanaelva, med sanddyner, og gras- og urterike ører.  

- Meandrerende vassdrag, flommarkskoger og rike høgstaudebjørkeskoger av stor verdi. 

- Kalkrike områder i fjellet samt rasmarker og naturbeitemark rundt Ausgarneset. 

- Palsmyrer i områdene sørøst for Skippagurra mot grensa til Nesseby. 
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