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Forsidebilde:  Sanduravsetning på bredden av Tanaelva ved utløpet av Masjok.. De finkornede s e-

dimentene langs Tanaelva med sideelver er voksested for enkelte av v åre mest sjeldne 

og truede plantearter. Foto: Helge Fjeldstad 
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Forord  
Miljøfaglig Utredning AS har utført en kartlegging av naturtyper i Deanu giel-

da/Tana kommune. 

Arbeidet har bestått i innsamling av data fra litteratur, databaser og ulike fagfolk, 

feltarbeid, innlegging av lokaliteter i kommunens database, utarbeidelse av kart 

over viktige områder for biologisk mangfold og utarbeidelse av denne rapporten. 

Feltarbeidet foregikk i 2008. En svært foreløpig rapportering fra prosjektet ble for 

øvrig gjort til oppdragsgiver allerede høsten 2008 (Gaarder m.fl. 2008).  

Utredningen er utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Finnmark. Hovedansvarlig 

hos oppdragsgiver har vært Christoffer Andreas Aalerud. Han skal ha takk for 

hjelp med å skaffe fram relevante bakgrunnskilder samt kart. I tillegg vil vi takke 

Knut Erik Sibblund og Harriet Reiestad for informasjon om aktuelle naturtypelo-

kaliteter. 
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Sammendrag 
Deanu gielda/Tana kommune ligger i Øst-Finnmark. Terrenget er i norsk målestokk 

ganske flatt, med store myrer og vidder, men også mer kupert fjell-landskap både i 

søndre og nordre deler av kommunen. Klimaet er i nasjonal sammenheng preget av 

at kommunen ligger langt mot nordøst, med en del arter som ellers har sin hoved-

utbredelse i Russland. Berggrunnen er stort sett ganske fattig, men det er likevel en 

god del forekomster av kalkkrevende flora spredt rundt i kommunen.  

Kommunen har store arealer med småvokst bjørkeskog, snaufjell og myr. Det er 

også en del havstrand og ferskvannsmiljøer, mens arealene med kulturlandskap og 

berg og rasmark (under skoggrensa) er små.  

Naturverdiene i kommunen er særlig knyttet til de nordøstlige trekkene i artsmang-

foldet og naturtypene. Dette gjenfinnes innenfor havstrandmiljøer og myr samt 

bjørkeskogene, fjell og bergveggs-/rasmarksmiljøer. I tillegg må Tanaelva som et 

av landets største vassdrag framheves, med de spesielle miljøene som oppstår langs 

slike store floder.  

Vår kartlegging har både vært en sammenstilling av eksisterende kunnskap i den 

grad den har latt seg stedfeste rimelig presist (noe som bare i begrenset grad har 

vært mulig), samt gjennomføring av nytt, eget feltarbeid både for å finne nye verdi-

fulle naturmiljøer og stedfeste tidligere kjente forekomster bedre. Under feltarbei-

det ble miljøer nær sjøen, hovedvegene og bebyggelsen prioritert, mens mer avsi-

desliggende områder i liten grad ble oppsøkt. Resultatene er lagt inn i en egen da-

tabase, på digitale kart, samt presentert i denne rapporten. Dataene vil etter hvert 

bli tilgjengelig på Internett, bl.a. gjennom Direktoratet for naturforvaltning sin na-

turbase http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/.  

Databasen over verdifulle naturområder i kommunen omfatter ved sluttføring av 

denne rapporten 67 naturtypelokaliteter etter Direktoratet for naturforvaltning sin 

håndbok. Det er samtidig sammenstilt kunnskap om rødlistearter (blant karplanter, 

sopp, lav, moser og virvelløse dyr) i kommunen. Minst 63 slike arter er kjent hittil, 

fleste karplanter. Rapporten gir i tillegg en kortfattet oppsummering av kunnskaps-

nivået om det biologiske mangfoldet i kommunen, ved hjelp av et enkelt deknings-

kart, kilder for kunnskap og konkretisering av viktige kunnskapshull. Til sist er det 

satt fram råd til oppfølging, både for å bedre kunnskapen og ta vare på det biolo-

giske mangfoldet i kommunen, inkludert et utvalg områder som anbefales fulgt 

spesielt opp.  

 

 

 

 

http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
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Figur 0.1  Registrerte verdifulle naturtyper i Vestertana 
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Figur 0.2  Registrerte verdifulle naturtyper i Austertana 
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Figur 0.3  Registrerte verdifulle naturtyper i området Tana bru - Polmak 
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Figur 0.4  Registrerte verdifulle naturtyper i sørlige del av kommunen i området Sirbma. 



 

    

Miljøfaglig Utredning AS                                                                                    Biologisk mangfold i Tana kommune 

Rapport 2009-34    – 11 – 

 

Figur 0.5  Registrerte verdifulle naturtyper i sør i området Luossanjarga 
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Figur 0.6  Registrerte verdifulle naturtyper i sørøst i området Rastigassa 
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Figur 0.7  Registrerte verdifulle naturtyper i nordvestre  del av kommunen. 
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1 Innledning 
I Stortingsmelding nr. 58 om bærekraftig utvikling (Miljøverndepartementet 1997) 

har Stortinget bestemt at  «alle landets kommuner skal ha gjennomført kartlegging 

og verdiklassifisering av det biologiske mangfoldet på kommunens areal i løpet av 

år 2003». Direktoratet for naturforvaltning har utarbeidet en håndbok til hjelp for 

kommunene i kartleggingsarbeidet (Direktoratet for naturforvaltning 2007).  

I likhet med mange kommuner i Finnmark fikk ikke Deanu gielda/Tana kommune 

gjennomført sin naturtypekartlegging innenfor ønskelig tidsfrist. Nye statlige mid-

ler de siste par årene har medført at Fylkesmannen har hatt mulighet til å gjøre det-

te i etterkant for en del kommuner. I 2008 ble 4 kommuner i nordøstlige deler av 

fylket prioritert, nemlig Lebesby, Nesseby, Tana og Vadsø kommuner.  

Til å gjennomføre kartleggingen ble konsulentfirmaet Miljøfaglig Utredning AS 

engasjert. Viktige utvalgskriterier i arbeidet er (Direktoratet for naturforvaltning 

2007): 

– Forekomst av rødlistearter, dvs. arter på Artsdatabanken sin liste over true-

de og nær truete arter (Kålås m.fl. 2006) 

– Kontinuitetsområder 

– Artsrike naturtyper 

– Sjeldne naturtyper 

– Viktig biologisk funksjon 

– Spesialiserte arter og samfunn 

– Naturtyper med høy produksjon 

– Naturtyper i sterk tilbakegang 

Kartleggingen har imidlertid ikke som målsetting å: 

– Få total oversikt over alle kjente arter (vanlige arter registreres ikke) 

– Få total oversikt over alt areal (vanlige naturtyper registreres ikke) 

– Kartlegge arter (arter skal i første rekke registreres innenfor verdifulle na-

turtyper) 

Dette prosjektet skal gi en oversikt over Tana kommunes naturverdier og kunnska-

pen omkring dem. Kunnskapsmanglene er likevel fortsatt store. Det er opplagt et 

stort antall lokaliteter som ikke er fanget opp, og selv innenfor kartlagte områder er 

kunnskapen om artsmangfoldet ofte mangelfull. Det vil kreve vesentlig større kart-

leggingsressurser før kommunen har god nok forhåndskunnskap til å kunne gjen-

nomføre en forvaltning som helt ut tar vare på det biologiske mangfoldet.   
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Figur 1.1  Gjengroende kroksjø til Polmakelva utgjør imponerende formasjoner i et stor-

slagent landskap. Langs hovedelva vokser den kritisk truede arten tartarsmelle ennå trolig 

så vidt, som eneste sted i Norge.  Foto: Helge Fjeldstad 
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2 Metode 

2.1 Generelt 

Direktoratet for naturforvaltning (200) sin håndbok i kartlegging av biologisk 

mangfold har vært en sentral rettesnor for hvordan arbeidet har blitt lagt opp. 

Håndboka sine metoder for hvilke naturtyper som skulle registreres, verdsettes og 

presenteres, har vært styrende.  

Håndboka deler norsk natur inn i 7 hovedtyper og har valgt ut 57 naturtyper innen-

for disse som skal prioriteres ved kartleggingen. Den samme hovedinndelingen og 

de samme prioriteringene av naturtyper er brukt i dette prosjektet. Også håndboka 

sitt verdsettingssystem er fulgt, samt at alle lokaliteter er lagt inn i en egen data-

base. Som databaseverktøy er NaturkartDA sin base Natur2000 versjon 4.0 benyt-

tet (denne baserer seg på programmet FileMaker Pro). I tillegg er lokalitetene av-

grenset på manuskart og siden blitt digitalisert i kartprogrammet ArcView.  

Direktoratet for naturforvaltning har i sin veiledning til prosjektene lagt vekt på at 

det hovedsaklig skal fremskaffes eksisterende kunnskap og i mindre grad nye un-

dersøkelser. Dette er fulgt opp i Tana ved innsamling av litteratur og sjekk av andre 

kilder. Siden det finnes begrenset med skriftlig materiale og deler av dette allerede 

har vært sammenstilt, har det også blitt utført en del nytt feltarbeid. Artsomtaler er 

basert på vanlig, gjeldende navnsetting og systematikk for de ulike artsgruppene.  

Stedsnavn benyttet i rapporten og databasen følger i utgangspunktet vanlig norsk 

rettskriving, basert på det som står oppført på kart vi har hatt til rådighet. I enkelte 

tilfeller foreligger alternative norske og samiske navn. Vi har da vanligvis benyttet 

norske navn i vårt arbeid. Årsaken er av rent pragmatisk karakter, da vår mangel-

fulle erfaring med samisk språk medfører større fare for feilskrivinger, samt be-

grenset kjennskap til aktuelle tilgjengelige tegn på maskintastaturet. Både samisk 

og norsk navn er brukt på kommunen innledningsvis i rapporten, men for øvrig er 

sistnevnte navn benyttet i arbeidet.  

2.2 Innsamling av informasjon 

Kartleggingen baserer seg i det vesentligste på 3 hovedkilder: 

– Skriftlige kilder 

– Personlige meddelelser (muntlige kilder) 

– Nye registreringer 

De skriftlige kildene kan deles inn i: 

– Litteratur (verneplanarbeider, konsekvensutredninger, ekskursjonsreferater, 

artikler i vitenskaplige tidsskrift) 
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– Museumsdatabaser (dvs databasene til botanisk museum i Oslo for sopp, 

lav og karplanter) 

– Artsdatabanken. I løpet av prosjektperioden har Artsdatabanken lagt ut på 

Internett kartfestede data hentet fra databaser fra flere vitenskapelige insti-

tusjoner som; Naturhistorisk museum UiO, Bergen Museum UiB, Viten-

skapsmuseet NTNU, Tromsø Museum UiTø, Agder Naturmuseum, Hav-

forskningsinstituttet, Norsk Institutt for vannforskning, Norsk institutt for 

naturforskning og Norsk Polarinstitutt, Universitetet for miljø- og biovi-

tenskap, Skog og landskap, Biofokus og utenlandske objekter fra Norge. 

URL: http://artskart.artsdatabanken.no 

Det har i løpet av prosjektet blitt tatt enkelte personlige kontakter, bl.a. med ansatte 

ved museum og universitet (Torbjørn Alm, Tromsø museum, Sigmund Sivertsen, 

Vitenskapsmuseet i Trondheim, Leif Ryvarden, Universitetet i Oslo). Det har 

kommet fram tips om enkelte lokaliteter, miljøer og arter som kunne være verdt å 

undersøke som en følge av dette, men i liten grad konkrete lokaliteter eller kilder ut 

over de nevnt foran. Både tips fra Harriet Reiestad , Knut Erik Sibblund og Øystein 

Folden har resultert i avgresning av konkrete lokaliteter.  

Det forelå svært få registreringer av konkrete naturtypelokaliteter i kommunen på 

forhånd. Hovedvekten av arbeidet ble derfor lagt på å gjennomføre nye registre-

ringer sesongen 2008.  

2.3 Verdsetting 

Alle lokaliteter er verdsatt etter Direktoratet for naturforvaltning (2007) sitt system, 

som deler inn lokalitetene i lokalt viktige (C), viktige (B) og svært viktige (A) 

områder.  

Det er satt opp 5 kriterier for verdsetting av lokalitetene: 

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

den) 

– Grad av tekniske inngrep (tekniske inngrep reduserer verdien) 

– Forekomst av rødlistearter (verdien øker med antall og trusselgrad) 

– Kontinuitetspreg (verdien øker med miljøets alder) 

– Sjeldne utforminger (nasjonalt og regionalt  

Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium for å verdsette en lokalitet. 

Siste norske rødliste ble offentliggjort i desember 2006 (Kålås m.fl. 2006), og den-

ne innebærer en del viktige endringer i forhold til tidligere rødlister. IUCNs kriteri-

er for rødlisting av arter (IUCN 2004) ble da for først gang benyttet i rødlistearbei-

det i Norge, og dette førte bl.a. til at en del arter med store bestander, men som er i 

dokumentert tilbakegang, har blitt inkludert på rødlista. Retningslinjer fra Direkto-

ratet for naturforvaltning tilsier at en lokalitet med forekomst av en nær truet art 

skal minst ha lokal verdi (C), mens lokaliteter med en sårbar art og/eller flere nær 

truete arter skal ha minst verdi viktig (B), mens forekomst av en sterkt truet eller 

http://artskart.artsdatabanken.no/


 

    

Miljøfaglig Utredning AS                                                                                    Biologisk mangfold i Tana kommune 

Rapport 2009-34    – 18 – 

kritisk truet art gir grunnlag for verdi svært viktig (A). De nye rødlistekategoriene 

rangering og forkortelser er (med engelsk navn i parentes): 

RE – Regionalt utryddet (Regionally Extinct) 

CR – Kritisk truet (Critically Endangered)   

EN – Sterkt truet (Endangered) 

VU – Sårbar (Vulnerable) 

NT – Nær truet (Near Threatened) 

DD – Datamangel (Data Deficient) 

For øvrig vises det til Kålås m.fl. (2006) for nærmere forklaring av inndeling, me-

toder og artsutvalg for den norske rødlista. Der er det også kortfattet gjort rede for 

hvilke miljøer artene lever i og viktige trusselfaktorer. 

2.4 Presentasjon 

Prosjektet resulterer i 3 hovedprodukter: 

– Denne rapporten 

– Database oppbygd i Natur2000 (versjon 4.0) med alle registrerte og priori-

terte lokaliteter innlagt, med opplysninger om bl.a. sted, verdi, kjente na-

turkvaliteter og kilder 

– Digitale kart med innlagte lokaliteter, med egenskapstabell som bygger på 

databasen, i programmet ArcView 

Denne rapporten er bygd opp på tradisjonelt vis med forord, innhold, sammendrag, 

innledning, materiale og metoder samt presentasjon av resultater og kilder.  

Rapporten omfatter: 

– en generell del om naturgrunnlaget og naturtypene i Tana  

– en spesiell del som viser funn av rødlistearter i kommunen.  

– en spesiell del med utskrift av lokalitetene i databasen 

 

Natur2000 er bygd opp av moduler der den grunnleggende enheten er lokalitetsta-

bellen som fastlegger ID-nummer, lokalitetsnavn koordinater for sentralpunkt i 

lokaliteten, samt andre geografisk relaterte opplysninger som  grunneierforhold, 

kartblad mm.. Til dette lokalitetsregisteret er det koblet informasjon om naturmiljø 

og artsmangfold. Denne informasjonen ligger lagret i separate tabeller. Naturtypene 

er lagret i én til én relasjon mens f.eks. artsdata er lagret i én til mange relasjoner. 

Ved innlegging av naturtypedata brukes DN´s retningslinjer for inndeling av natur-

typebeskrivelsen i beliggenhet/avgrensning, naturgrunnlag, artsmangfold, vegeta-

sjonstyper, verdisetting, forslag til skjøtsel og hensyn, mm. 

De digitale kartene er produsert i ArcView og overlevert Fylkesmannen i SOSI-

format. I felt ble for det meste M711-kart i målestokk 1:50.000 benyttet. Lokalite-

tene ble umiddelbart (normalt samme kveld) i etterkant tegnet inn på nettbaserte 
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kart (ved bruk av GisLink), dels med økonomiske eller topografiske kart som bak-

grunn og dels ortofoto. Inntegningsnøyaktigheten vil variere etter topografi, områ-

destørrelse, områdetype og mulighetene for detaljerte reinventeringer. Mens f.eks. 

mange strandenger bør ha grenser med en nøyaktighet på +/- 20-50 meter, vil nøy-

aktigheten for fjell- og myrområder i flere tilfeller være en god del dårligere. Inn-

tegningsfeil kan unntaksvis øke unøyaktigheten. Gjennomgående har en oppgitt 

nøyaktighet på 50 meter for lokaliteter kartlagt under feltarbeidet i 2008, selv om 

en del nok har høyere presisjonsnivå.  

2.5 Ordforklaringer 

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

Biologisk mangfold: Dette er mangfoldet av alt levende. Begrepet skal både om-

fatte variasjonen av naturtyper, av arter og mellom arter (genetisk variasjon). Det 

fokuseres ofte sterkt på å bevare artsmangfoldet, men det er viktig å få med seg at 

vi også må ta vare på variasjonen av naturtyper, selv om disse ikke nødvendigvis er 

spesielt artsrike eller inneholder truede arter, og at vi ikke bare må ta vare på leve-

dyktige bestander av en art, men også den naturlige, genetiske variasjonen til arten.  

Buffersone: For enkelte skogslokaliteter er det behov for buffersoner der det bare 

utføres lukket hogst. Formålet med denne buffersona er å unngå stormfellinger inn 

i lokalitetene som følge av flatehogst helt inntil, og i en del tilfeller også å bevare et 

stabilt fuktig lokalklima i lokalitetene. For myr- og våtmarkslokaliteter er det na-

turlig å trekke ei smal buffersone inn i lokalitetene, som beskyttelse mot bl.a. for-

urensning og grøfting. Buffersoner er i liten grad lagt inn i kartavgrensningene, og 

bør legges på når inngrep planlegges.   

Naturbeitemark: Gammel beitemark som er lite jordbearbeidet, lite gjødslet og 

har vært i langvarig hevd. Dette er artsrike miljøer der mangfoldet er avhengig av 

fortsatt tradisjonell skjøtsel for å overleve. 

Naturtype: Naturtyper er en praktisk, forvaltningsrettet verktøy for å kunne dele 

inn naturen i enheter egnet for avgrensning og kartlegging. Direktoratet for natur-

forvaltning (2007) uttrykker det slik i forbindelse med den kommunale kartleg-

gingen: "Naturtypene er et slags felles multiplum der en prøver å fange opp alle de 

viktigste variasjoner på økosystemnivå". Inndelingen er biologisk basert, men er 

uten noen enhetlig naturfaglig basis. Det faglige grunnlaget og vinklingen på de 

kartlagte naturtypene varierer derfor, og det må forventes at inndeling og system 

kan endres etter hvert som kunnskap og erfaring med systemet bedres. 

Rødliste: Se egen oversikt i kapittel 2.3. Rødlister representerer ingen fasit for sta-

tus til artsmangfoldet og de fanger ikke opp hele variasjonsbredden til det biologis-

ke mangfoldet. De har likevel vist seg å få meget stor gjennomslagskraft i miljø-

forvaltningen i de senere årene, bl.a. fordi de er oversiktlige, konkrete, de rangerer 

artene og de gir muligheter for å sammenligne arter og områder.  
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Signalart: En art som indikerer miljøer med høye naturverdier. 

Vegetasjonstyper: Dette er samfunn av planter som stiller ganske like krav til 

nærings- og fuktighetsforhold, og hvor de samme artene går igjen der disse forhol-

dene oppstår.  

 

Figur 2.1 Rødskivesoppen Entoloma catalaunicum er rødlistet med status kunnskapsmang-

el (DD) i Norge. Arten ble funnet som ny for kommunen (og fylket) langs breddene av Tana 

ved Vuovdenjarga langt sør i kommunen. Selv om arten her vokste i naturlig engvegetasjon, 

så opptrer også sannsynligvis like gjerne i naturbeitemarker og andre såkalte semi-naturlige 

(delvis naturlige) engmiljøer. Foto: Geir Gaarder 
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3 Naturgrunnlaget 

3.1 Naturgeografi og klima 

Naturgeografisk er Deanu/Tana plassert i nordboreal og alpine vegetasjonssoner 

(Moen 1998). Helt nordligste del av Varangerhalvøya (og Nordkapp) blir gjerne 

ført inn under den såkalte sørarktiske sona. Tana havner ikke i denne, men ligger 

såpass nær at floraen viser enkelte arktiske trekk også her. Videre er kommunen 

hovedsakelig plassert i overgangsseksjonen mellom kontinentale og oseaniske ve-

getasjonsseksjoner (Moen 1998). I sørvest kommer en nær svakt kontinental sek-

sjon, men ingen deler av kommunen er ført inn her. I en nasjonal sammenheng be-

tyr dette likevel at kommunen har et forholdsvis kontinentalt klima, med potensial 

for en del arter med overveiende østlig utbredelse.  

Nedbørsmengdene er da også gjennomgående lave til å være Norge, med stort sett 

mellom 400 og 500 mm i året. Det øker noe mot nord og kommer der opp mot 700 

på grensa mot Gamvik kommune.   

Topografisk er kommunen gjennomgående ganske flat i sør/sørøst, men mer kupert 

i nord og sørvest. Det er mest slake heier, vidder og vide myrstrekninger og et 

landskap som stiger sakte mot vest og øst. I nord mot havet er det flere nord-sør 

gående fjellrygger på opp mot 500m som har dannet et variert fjord-landskap. I sør 

sørøst når en ikke like høyt, men har flere små topper over 400 m o.h. Helt i sørvest 

kommer man inn i fjellmassivene omkring Raistagaissa med fjelltopper på over 

1000 m.oh.  

Tanavassdraget utgjør et sentralt landskapselement i kommunen. Tanaelva legger 

igjen betydelige mengder løsmasser langs breddene og både deltaområdet ved utlø-

pet og nedre deler av elveløpet har svært store dimensjoner i norsk målestokk. Det 

er det 5. største i Norge med et nedbørfelt på 16350 km
2
. 

3.2 Geologi 

Beskrivelsen er basert på Siedlecki (1980) og Siedlecka & Nordgulen (1996). Dea-

nu/Tana har stort sett gamle stedegne bergarter. De er i varierende grad omdannet. 

For det meste er det snakk om ganske næringsfattige bergarter, men ulike artsfunn 

viser at det er en del forskjeller og innslag av bedre bergarter flere steder.  

Rundt ytre deler av Tanafjorden, er det en god del tillitt (forsteinet morene). Videre 

innover er det for det meste slamstein, leirskifer og sandstein innenfor kommunen. 

Sørover mot riksgrensa er det mest gneis og granitt, men med innslag av gabbro/ 

amfibolitt på et større område på begge sider av Tana i området ved Polmak. Mens 

de førstnevnte er en del av de kaledonske dekkene, så tilhører de sistnevnte grunn-

fjellet i det baltiske skjold.  
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Generelt har ikke vår kartlegging vært av en grundighet eller omfang som gir noen 

gode beskrivelser av sammenhengene mellom berggrunn og plantelivet i kommu-

nen. Det som har vært tydelig er at tillitten ofte har gitt grunnlag for en relativt 

kalkkrevende flora. Det samme gjelder nok de lokale forekomstene av gabbro, am-

fibolitt mot riksgrensa, mens granitt og gneis oftest medfører en artsfattig og trivi-

ell flora. Løsmassedekket kan samtidig være med på å modifisere eller endre dette 

hovedinntrykket, der grove løsmasser utsatt for utvasking nesten uansett gir fattig 

flora, mens innslag av grunnvann med lang omløpstid kan medføre en kalkkreven-

de flora selv på fattig berggrunn. 

 

 

 

Figur 3.1  Berggrunnskart over Tana kommune. Lyserøde og oransje farger i sør er gneis 

og granitt, brune farger amfibolitt/gabbro o.l. Guloransje farger rundt Tanafjorden dels til-

litt, mens grønne og mer reint gule farger i nord er sandstein, leirskifer mv. Kilde: Norges 

geologiske undersøkelser 2009, www.ngu.no 

 

3.3 Kulturpåvirkning 

Deanu gielda/Tana kommune er Finnmarks største jordbrukskommune med om lag 

100 årsverk knyttet til jordbruk og 24.500 daa jordbruksareal. Sett i sammenheng 

med flateinnholdet av kommunen utgjør dette likevel bare om lag 0,5%. Det er da 

særlig arealer langs nedre deler av Tanaelva og fjorden at forholdene for jordbruk 

er relativt gode. I tillegg er det mer ekstensiv utmarksbruk gjennom reindrift og 

dels fiske som har vært viktige næringsgrunnlag. Ulike offentlige, dels administra-

tive oppgaver kommer i tillegg inn som en stadig tyngre sysselsettingsfaktor i nye-

re tid.  

I praksis betyr dette for det biologiske mangfoldet at den største delen av kommu-

nens areal er lite preget av direkte menneskelig påvirkning (klimaendringer og 

langtransportert luftforurensning unntatt). Bare det beitetrykket som reinsdyrene 

utøver og den påvirkningen som fisket har på økosystemet i havet er faktorer som 

slår ut over en arealmessig betydelig andel av kommunen. Når det gjelder reindrifta 
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så virker det sannsynlig at stedvis hardt reinbeite kan påvirke vegetasjonen vesent-

lig i noen områder, noe som kan medføre at kulturbetingede arter får konkurranse-

fortrinn, mens mindre beitetolerante arter går tilbake. Vi kjenner likevel for dårlig 

både til omfang av beite og virkninger på artsmangfoldet til å gi noen faglig vurde-

ring av hvor viktig dette har vært og er for artsmangfoldet.  

Nær bebyggelse er påvirkningene gjennomgående større. Oppdyrket mark finnes 

spesielt langs nedre deler av Tana og ut fjorden, i tillegg er noe areal nedbygd med 

veger, bebyggelse og tilhørende areal. I tillegg kommer hovedvegnettet, kraftlinjer, 

traséer for kjøring i utmarka, samt i øst også litt bergverksdrift. 

3.4 Generelt om floraen i Deanu gielda/Tana 
kommune 

Deanu/Tana hører i norsk sammenheng floristisk til Øst-Finnmark. Dette innebærer 

at en østlig til nordøstlig element i floraen er sterkt framtredende. Arter som finn-

markspors og åkerbær er ganske vanlige, trivielle arter i kommunen, arter som er 

sjeldne til svært sjeldne og utpreget østlige i sin utbredelse i Sør- og Midt-Norge. 

Tanatimian finnes i store mengder langs hele Tana, og finnes i Norge bare et par 

andre steder i Øst-Finnmark. En rekke arter som også er mindre vanlige i regionen 

hører til det samme elementet, som silkenellik, gulull, myrflatbelg, nyserot, storve-

ronika, sibirturt og alle ”russer”-artene – russearve, russegras, russemjelt, russek-

veke og russefrøstjerne. Disse nordøstlige artene kan finnes i noe ulike naturtyper, 

men de fleste er knyttet til våtmark, vassdrag og myr, og da gjerne naturtyper som 

særlig opptrer langs store, løsmasserike vassdrag.  

Til dels kan en også snakke om et mer artsfattig arktisk element i floraen, som i 

kommunen i det minste er representert i arter som finnmarksreverumpe og polar-

valmue. Med dette tenker vi her på arter som i første rekke finnes i arktiske strøk 

som på Svalbard, men som så vidt når Norge lengst i nord (og uten å fortsette sør-

over i fjellkjeden – dvs ikke alpine arter).  

Motsatt så kan det også, i det minste i en regional sammenheng, være et visst var-

mekjært preg på enkelte miljøer. I søreksponerte lier og lune små kløfter og skren-

ter så kan en finne arter som hengepiggfrø, bringebær, hegg, markjordbær og selje. 

Furu blir også egentlig en varmekjær art her, men det er nok frøproduksjonen som 

begrenser den i distriktet, og klarer først frøene å spire, så trenger ikke voksestedet 

være så spesielt gunstig.  

Det siste viktige (i naturverdisammenheng) elementet i floraen i kommunen er de 

alpine artene. De fleste av disse kan også finnes i arktiske strøk, mens flere i en 

regional sammenheng faktisk viser et sørlig trekk i utbredelsen. Det siste skyldes 

derimot ikke behovet for varme, men derimot forekomsten av egnede miljøer (høye 

nok fjell og med tilstrekkelig rik berggrunn). I en nordisk sammenheng er det 

snakk om arter som er mer eller mindre utbredt i den skandinaviske fjellkjeden og 

som mangler eller bare har utpostlokaliteter i lavlandet. Det kan deles inn i 4 ho-
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vedmønster i utbredelsen her – 1 – arter som finnes i nesten hele fjellkjeden, 2 – 

sørlig unisentriske arter (bare i sør-norske fjell), 3 – nordlig unisentriske arter (bare 

i fjell i nord) og 4 – bisentriske arter (i begge områder, med et markert hull i mid-

ten). De  fleste sjeldne og interessante arter i Tana tilhører gruppene nordlig uni-

sentriske og bisentriske arter, og det er særlig i de relativt høye fjellene lengst i sør, 

rundt Rastigaisa og mot kommunegrensa til Karasjok, at disse opptrer (men også i 

fjellene rundt Tanafjorden kan det være spennende forekomster). Gaissakattefot er 

en av de store sjeldenhetene her, men også mange mindre vanlige fjellplanter fin-

nes, som kløftstarr, fjellsolblom, sølvkattefot, polarsoleie, snørublom og kastanje-

siv. Fjellfloraen er likevel ikke på langt nær så rik som den en finner i Nord-Troms 

og tilstøtende deler av Finnmark (dvs særlig Alta). Generelt er nok den viktigste 

betingelsen for en artsrik og interessant fjellflora at berggrunnen er nokså kalkrik 

og helst også har en del skifrig berg og ustabile løsmasser. De mest sjeldne artene 

vokser helst slike steder og det er normalt bare et fåtall trivielle, vidt utbredte fjell-

planter som en finner på kalkfattig og hardt berg.  

For øvrig er det selvsagt også et stort antall arter i kommunen som har en vid na-

sjonal utbredelse, og i de fleste naturtyper så vil det være slike som dominerer, 

særlig i fattige miljøer, enten det gjelder fjell, skog eller myr. Det går også ann å 

dele inn floraen i flere andre grupper, og kommunen har for eksempel tendenser til 

et nordøstlig-sørøstlig element av ferskvannsplanter (arter med hovedutbredelse på 

sørlige Østlandet, men som også dukker opp igjen i Finnmark, som korsandemat).  
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4 Naturtyper 

4.1 Hovednaturtyper 

I Tana er det så langt registrert alle de 7 hovednaturtypene og 15 av naturtypene 

som Direktoratet for naturforvaltning (2007) opererer med. Tabellen nedenfor gir 

en oversikt over disse.  

Tabell 4.1  Klassifisering av naturtyper (Direktoratet for naturforvaltning 2007). Naturtyper som er 

registrert i Tana, er markert med gult. I parentes står antall lokaliteter som er registrert i denne om-

gang. 

Myr 
Rasmark, 
berg og 
kantkratt 

Fjell 
Kultur-
landskap 

Ferskvann/ 
våtmark 

Skog 
Kyst og 
havstrand 

Lav-
landsmyr i 
innlandet 

Sørvendt 
berg og 
rasmark (5) 

Kalkrike 
områder 
i fjellet 
(9) 

Slåttemark Deltaområde 
Rik edel-
lauvskog 

Under-
vannseng 

Kystmyr Kantkratt  
Slåtte- og 
beitemyr 

Evjer, bukter 
og viker 

Gammel 
edellauv-
skog 

Sand og 
grusstrand  

Palsmyr 
(1) 

Nordvendt 
kystberg og 
blokkmark 

 
Artsrik 
veikant (1) 

Mudderbank Kalkskog  
Strandeng 
og strand-
sump (3) 

Rikmyr 
(10) 

Ultrabasisk 
og tungme-
tallrikt berg i 
lavlandet 

 
Naturbei-
temark (1) 

Kroksjø, flom-
dam og me-
andrerende 
elveparti (7) 

Bjørkeskog 
med høg-
stauder (4) 

Tangvoll 

Kilde og 
kildebekk 
(1) 

Grot-
ter/gruver 

 Hagemark 
Stor elveør 
(16) 

Gråor-
heggeskog 
(1) 

Brakk-
vannsdelta 
(1) 

 
Annen viktig 
forekomst  

 Lauveng 
Fossesprøyt-
sone 

Rik sump-
skog (3) 

Rikt 
strandberg  

   
Høstings-
skog 

Viktig bekke-
drag 

Gammel 
lauvskog (1) 

 

   Beiteskog  Kalksjø 
Rik blan-
dingsskog i 
lavlandet 

 

   
Kystlyng-
hei 

Rik kulturland-
skapssjø (1) 

Gammel 
barskog 

 

   
Småbioto-
per 

Dam 
Bekkekløft 
og bergvegg 
(2) 

 

   
Store 
gamle trær 

Naturlig fiske-
tomme innsjø-
er og tjern  

Brannfelt  

   
Parkland-
skap 

Ikke forsuret 
restområde 

Kystgran-
skog 

 

   
Erstat-
ningsbio-
toper 

 
Kystfuru-
skog 

 

   
Skrote-
mark 
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Tabell 4.2  Grov oversikt over hovednaturtypene i Tana kommune, med framheving av viktig områder 

og naturtyper. I tillegg er det satt fram forslag til kartlegging for å bedre kunnskapsnivået og utarbei-

delse av skjøtsels-/forvaltningsplaner for spesielt viktige. 

Hovednaturtype, tilstand og  

registreringsstatus 

Oppfølging 

Myr 
 

 

10 lokaliteter med rikmyr , 1 palsmyr og 1 kilde/kildebekke er 

avgrenset som egne lokaliteter i kartleggingen. Dette tilsvarer 

20% av registrerte lokaliteter i kommunen innenfor hovednatur-

type myr. Dette får både frem av kommunen har en relativt stor 

myrdekning, og at det er betydelige naturverdier knyttet til den. 

Store rikmyrarealer finnes særlig i nordre deler av kommunen.  

Berggrunnen  her er ikke spesielt kalkrik, men likevel opptrer 

rikmyr sammen med større arealer intermediære myrer. Rikmy-

rene kan være grunnlendte og opptre i skråninger, men finnes 

også av og til i flatere terreng og med tykkere torvlag. En rekke 

plantearter, mange av dem er sjeldne og dels rødlistet, er karak-

teristiske for rikmyrer. Eksempler på ganske vanlige arter er 

hårstarr og fjellfrøstjerne, mens hodestarr og gulull er mer krav-

fulle og sjeldne. 

Det er avgrenset en større palsmyr i på grensa mot Nesseby 

basert på tidligere registreringer. Det er sannsynlig at flere mind-

re palsmyrer forekommer i kommunen. 

Det er også kartlagt en kilde og kildebekk i kommunen. Flere 

slike forekommer nok flere steder i kommunen.  

 

Det er viktig å unngå fysiske 

inngrep, inkludert terrengskader 

i rikmyr og kildesamfunn.  

 

Det anbefales en mer systema-

tisk kartlegging av rikmyr (basert 

særlig på karplantefloraen) for å 

få en bedre oversikt over utbre-

delse, artsmangfold og verdier. I 

tillegg bør alle forekomster av 

palsmyr registreres. 

Rasmark, berg og kantkratt  

Det er avgrenset 5 lokaliteter som verdifulle sørvendte berg og 

rasmarker. 2 av disse ligger i indre deler , mens 2 ligger i ytre 

deler mot Tanafjorden. På slike lokaliteter vokser en blanding  

mellom varmekjære arter (som nok særlig er avhengig av den 

gode solinnstrålinga og lun beliggenhet) og fjellplanter (som er 

konkurransesvake og trives best på berg og i ustabile miljøer). 

Eksempler på slike arter er hengepiggfrø og enkelte arter ru-

blom.  

Kommunen har trolig flere forekomster av interessante berg- og 

rasmarksmiljøer, særlig i nordre deler mot Tanafjorden.  

Bratte, mer eller mindre sør-

vendte bergvegger med tilhø-

rende rasmark huser ofte et 

interessant artsmangfold i kom-

munen og bør normalt bevares.  

Foruten karplantefloraen kan det 

være interessante insektarter på 

slike lokaliteter, særlig der det 

finnes urterike, åpne engsam-

funn i rasmarkene.   

Fjell  

Kalkrike områder i fjellet er registrert på 9 lokaliteter. Lokalitete-

ne ligger i nordre del av kommunen mot Tanafjorden knyttet til 

områder med  rik berggrunn, samt helt sør i kommunen i områ-

det  rundt Rastigáisá. Det er potensial for å avgrense flere slike 

lokaliteter i områdene med rik berggrunn på begge sider av 

Tanaforden, samt vestover mot Vestertana. Også i søndre del av 

kommunen, i fjelltraktene inn mot Karasjok er det ganske opplagt 

en god del flere verdifulle forekomster av kalkrik fjellvegetasjon. 

 

Det burde helst vært gjennom-

ført en systematisk kartlegging 

av fjellfloraen i kommunen, da 

det ikke er umulig at det kan 

finnes svært spennende artsfo-

rekomster her. Dette gjelder 

både i sørlige deler av kommune 

og lengst  i nord. Selv om det i 

første omgang trolig er mest 

fornuftig å konsentrere kartleg-

gingen om karplantefloraen, så 
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bør en på sikt også undersøke 

andre organismegrupper som 

moser, sopp og virvelløse dyr.  

Kulturlandskap  

Det er bare avgrenset et biologisk verdifullt kulturlandskap i 

kommunen. Det er snakk om en naturbeitemark på Ausgarnes. 

Dette peker i retning av at kulturpåvirkningen i kommunen i liten 

grad har positiv virkning på det biologiske mangfoldet.  

En vesentlig usikkerhet her er reinbeitet. Det karrige klimaet, der 

gjenvoksingen går seint, samt at reinbeitet som foregår over 

store arealer i utmarka, gjør det generelt vanskelig å vurdere 

hvor vesentlig effekten av beitet (eller mangelen på sådan) er på 

det biologiske mangfoldet.  

En annen usikkerhet er flommarksmiljøene langs Tana, både 

engsamfunn og sandstrender/sanddyner. Disse har et artsmang-

fold som er nær beslektet med kulturbetingede enger, og flere av 

lokalitetene blir samtidig beitet av storfe og/eller rein. Sannsyn-

ligvis er dette klart positivt for verdiene her i de fleste tilfeller, så 

sant det ikke blir for intensivt og ensidig (slik som sauebeitet 

langs Polmakelva som truer landets eneste forekomst av tatar-

smelle).  

Det burde vært gjort grundige 

studier av artsmangfoldet langs 

Tanaelva for å se nærmere på i 

hvilken grad det er kulturbeting-

ende og/eller kultursky arter som 

finnes langs elva, samt hvordan 

de ulike artene reagerer på ulike 

typer hevd.  

Ferskvann/våtmark 
 

Det ble kartlagt hele 16 områder med stor elveør, 7 områder 

med kroksjøer, flomdammer og meandrerende elvepartier og 1 

rik kulturlandsskapssjø. Dette tilsvarer om lag 36 % av registrer-

te naturtypelokaliteter i kommunen og viser med rette hvilke 

store kvaliteter som er knyttet til ferskvann/våtmark generelt og 

Tanaelva spesielt. Flere kommunens mest sjeldne og interes-

sante rødlistede arter er knyttet til disse miljøene, bl.a. tartar-

smelle, høstvasshår, russekveke, myrflatbelg, og grassyre. 

Kommunen har et stort antall små og middels store dammer, 

tjern og innsjøer, men færre større vann. I øvre deler av Maske-

johka ligger det imidlertid en samling større vann med innsjøen 

Geassajavri som den største. I området Smalfjorden- Vestertana 

er det også noen middels store vann. Polmakvannet er også 

stort , men ligger for en stor del i Finland. Tanaelva renner gjen-

nom hele kommunen på langs, og et uttal av bekker og småelver 

drenerer til hovedelva. De lengste av disse er Maskejohka og 

Laksjohka, mens Polmakelva nok er den mest verdifulle av si-

deelvane når det gjelder biologisk mangfold. For øvrig er nok de 

aller fleste næringsfattige og med et overveiende trivielt mang-

fold, men en bør ikke utelukke forekomst av både miljøer med 

spesielle egenskaper og arter.  

Sannsynligvis er det nok særlig knyttet til mindre vannansam-

linger (dammer og tjern) at mulighetene for å finne særpregede 

miljøer og arter er størst. Suolovárláddu ved Holmfjellet er ek-

sempel på en gjengroende flomdam som får et helt spesielt miljø 

med forekomst av korsademat og høstvasshår.  

Det burde vært gjennomført en 

mer systematisk og grundig 

undersøkelse av artsmangfold 

knyttet til flommarksmiljøene 

langs Tana (sandstrender, 

sanddyner, engsamfunn, flom-

marksskoger mv). Denne burde 

trolig særlig være rettet mot 

virvelløse dyr, men også fange 

opp andre organismegrupper 

bl.a. sopp og moser. Det burde i 

fortsettelsen av dette vært utar-

beidet en omfattende forvalt-

ningsplan for vassdraget, der 

bevaring av de biologiske verdi-

ene fikk en omfattende plass.  

Alle velutviklede meandrerende 

vassdrag med tilhørende krok-

sjøer, flomløp og flomdammer 

bør registreres og søkes bevart.  

 

Skog  

Det er utskilt 4 lokaliteter med bjørkeskog med høgstauder, 1 

lokalitet med gråor-heggeskog, 3 lokaliteter med rik sumpskog,  

2 lokaliteter med bekkekløft og bergvegg og 1 lokalitet med 

Frodige bjørkeskoger langs 

vassdrag og i lisider bør syste-

matisk undersøkes og verdivur-
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gammel lauvskog. Både bjørkeskog med høgstauder og rik 

sumpskog er frodige skogsmiljøer, og ikke minst forekomst av 

den nasjonalt sjeldne og høyt rødlistede myrflatbelgen er med-

virkende årsak til at enkelte av disse er kartlagt. Store verdier er 

knyttet til rike lauvskoger og det er også derfor at det er opprettet 

3 naturreservater som skal ta vare på disse verdiene (Julelvda-

len, Hanadalen og Harrelv). I et kløftemiljø inne på vidda er det 

registrert lokaliteter knyttet til bekkekløft og bergvegg. Dette kan 

være varierte lokaliteter med elementer av rik bakke, fjellplanter 

samt fuktighetskrevende arter, og nettopp her ble en art som 

gubbeskjegg (NT) og skrubbenever registrert.  

 

deres. Normalt bør en være 

forsiktig med hard hogst og ikke 

minst flatehogst av slik skog. 

Trange kløfter med innslag av 

skog bør søkes bevart helt urørt.  

 

Kyst og havstrand 
 

 

I alt 3 sand- og grusstrender og ett brakkvannsdelt er kartlagt. 

Kommunen har helt klart en del verdier knyttet til havstrand, og 

det er da også opprettet to naturreservat her for å fange opp 

viktige deler av dette (Tanamunningen og Vestertana). Spesielt 

det svært store deltaet og gruntvannsområdet som er bygd opp 

ved munningen av Tana inneholder meget store naturverdier. 

Siden det tidligere har vært foretatt grove, men systematiske 

kartlegginger av havstrand i kommunen som delvis har resulter i 

vern, prioriterte vi i noen grad områder som ikke var en del av 

dette vernet. Dette resulterte i avgrensing av lokaliteter i Auster-

tana og i Smalfjorden. I tillegg skal det være strandenger på 

østsiden av Vestertana som bør inventeres, samt at det finnes 

strandenger på Høgholmen (som riktig nok ligger innenfor Ta-

namunningen natrurreservat) og på østsiden i Lille Leirpollen.  

 

Generelt er det viktig å ta vare 

på gruntvannsmiljøer i sjø, ikke 

minst ved elveutløp, men også 

mudderfjører.  

En mer detaljert kartlegging av 

naturverdiene i strandsona på i 

ytre deler av Vestertana, samt  

Høyholmen og lille Leirpollen 

bør vurderes. 
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Figur 4.1 Polarvalmue på en lokalitet i Austertana. Arten vokser her (midlertidig ?) på en 

flomvoll og nettopp begrensningene i elvas aktivitet vil trolig være årsaken til at potensielle 

vokseplasser for arten i området blir ødelagt og arten går ut i dette området.  Foto: Helge 

Fjeldstad 
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Figur 4.2 Rikmyr og rikmyrsig fra lokalitet 33 i Vestertana. Foto: Helge Fjeldstad 
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4.2 Prioriterte naturtypelokaliteter i kommunen 

Databasen over verdifulle naturområder i kommunen omfatter ved sluttføring av 

denne rapporten 67 naturtypelokaliteter etter Direktoratet for naturforvaltning 

(2007) sin håndbok.  

Kartene i slutten av innledningen (figur 0.1-0.7) viser alle registrerte lokaliteter pr. 

dags dato. Her er alle lokaliteter listet opp, sammen med opplysninger om naturty-

pe, naturverdi, artsregistreringer og generelle beskrivelser. Opplysningene er hentet 

fra databasen Natur2000 som overleveres Fylkesmannen sammen med denne rap-

porten. Utskrift fra databasen med detaljerte opplysninger fra hver lokalitet, følger 

som vedlegg til denne rapporten. 

 

Figur 4.3 Frodig lauvskog ved Masjokelva med rødlistearter myrflatbelg (EN) som 

viser seg å være ganske vanlig langs flommarksskog i Tanavassdraget. Foto: Helge 

Fjeldstad  
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Tabell 4.3 Liste over registrerte naturtypelokaliteter i Unjargga/Tana. Lokaliteten er sortert etter 1-

naturtype, 2-verdi og 3-nummer. Nr. refererer til lokalt løpenummer. ID er identifikasjonskode for 

naturtypen. Areal er i dekar.  

Nr Områdenavn ID Naturtype Verdi Areal 

67 Korsmyrane A04 Palsmyr A 3527 
16 Rivttotjeakkit SØ A05 Rikmyr C 31 
17 Rivttotjeakkit NV A05 Rikmyr B 128 
20 Moskoavzi A05 Rikmyr C 40 
24 Vuolemuslattu A05 Rikmyr B 69 
28 Searvegieddi A05 Rikmyr C 1 
30 Guovdagårjavri vest A05 Rikmyr C 50 
33 Øyra sør A05 Rikmyr B 40 
34 Tarmfjorden øst A05 Rikmyr B 13 
35 Torhop A05 Rikmyr C 3 
54 Luftjokdalen øst A05 Rikmyr B 132 
15 Jalvvijohka A06 Kilde og kildebekk C 25 
22 Lohkavzi B01 Sørvendt  berg og rasmark C 65 
23 Maskejavri vest B01 Sørvendt  berg og rasmark A 43 
29 Tarmfjorden vest B01 Sørvendt  berg og rasmark B 2 
38 Gáhkkorláttu B01 Sørvendt  berg og rasmark B 157 
66 Horbma B01 Sørvendt  berg og rasmark B 710 
26 Boratbokca C01 Kalkrike områder i fjellet B 44 
37 Ausgarnes C01 Kalkrike områder i fjellet B 5 
50 Stuorraoaivi C01 Kalkrike områder i fjellet  1968 
53 Blåberget C01 Kalkrike områder i fjellet B 8 
56 Leavvajohka nord for Ulloaivi C01 Kalkrike områder i fjellet C 645 
57 Gurrogaisa østside C01 Kalkrike områder i fjellet B 521 
58 Gurrogaisa NØ C01 Kalkrike områder i fjellet B 981 
59 Jorbbot C01 Kalkrike områder i fjellet B 1414 
60 Rasttigaisa C01 Kalkrike områder i fjellet A 8603 
32 Vestertana vest D03 Artsrik veikant B 1 
36 Ausgarnes vest D04 Naturbeitemark B 7 
13 Buollanguoika E03 Kroksjøer, flomdammer og  

meandrerende elveparti 
C 

45 
41 Golggotjohka E03 Kroksjøer, flomdammer og  

meandrerende elveparti 
B 

106 
42 Stohpojohka E03 Kroksjøer, flomdammer og  

meandrerende elveparti 
B 

189 
46 Bazavzi E03 Kroksjøer, flomdammer og  

meandrerende elveparti 
B 

48 
51 Suolovárláddu E03 Kroksjøer, flomdammer og  

meandrerende elveparti 8 
52 Polmakelva E03 Kroksjøer, flomdammer og  

meandrerende elveparti 925 
55 Buktelva/Luovttejohka E03 Kroksjøer, flomdammer og  

meandrerende elveparti 
B 

496 
1 Vuovdenjarga E04 Stor elveør A 22 
2 Ruovttot E04 Stor elveør A 67 
3 Buollanjohka E04 Stor elveør B 8 
4 Manttal E04 Stor elveør B 41 
5 Leavvajohka E04 Stor elveør A 3 
9 Luossanjarsuolu E04 Stor elveør A 177 

10 Ruovdesuolu ved Sirbma E04 Stor elveør A 265 
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11 Jeagilveaisuolu E04 Stor elveør B 265 
14 Eadjasuolu E04 Stor elveør A 954 
19 Suophanjarga sør E04 Stor elveør A 345 
39 Masjok øst E04 Stor elveør A 125 
43 Ruostefjelbma E04 Stor elveør B 76 
44 Boulbmátsolu E04 Stor elveør A 151 
45 Buolbmát E04 Stor elveør C 111 
47 Øvre Leirpollen E04 Stor elveør C 0 
49 Adga E04 Stor elveør B 49 

6 Njahkajavri E08 Rik kulturlandskapssjø C 34 
12 Jeagilveaisuolu vest F04 Bjørkeskog med høgstauder C 27 
27 Postagurra F04 Bjørkeskog med høgstauder C 15 
61 Hanadalen F04 Bjørkeskog med høgstauder B 2781 
62 Julelvdalen F04 Bjørkeskog med høgstauder B 301 
63 Harrelv F05 Gråor-heggeskog B 688 
18 Gassanjarjeaggi F06 Rik sumpskog B 56 
25 Masjok vest F06 Rik sumpskog B 29 
40 Masjok F06 Rik sumpskog C 47 

7 Vuolit-Vidis vest F07 Gammel lauvskog B 31 
8 Vuolit-Vidis F09 Bekkekløft og bergvegg B 91 

21 Moskoskaidi NV F09 Bekkekløft og bergvegg A 244 
31 Smalfjord G05 Strandeng og strandsump C 45 
64 Vestertana G05 Strandeng og strandsump B 847 
65 Benjaminsbukta G05 Strandeng og strandsump A 243 
48 Leirpollen G07 Brakkvannsdelta A 665 
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5 Rødlistede arter 

5.1 Om rødlista 

Et sentralt verktøy for å identifisere og klassifisere viktige områder for biologisk 

mangfold er forekomst av rødlistearter. Den norske rødlista oppdateres med jevne 

mellomrom av Direktoratet for naturforvaltning. Den siste kom i 2006 (Kålås m.fl. 

2006) og er basert på kjent kunnskap om ca 18 500 arter.  

5.2 Rødlistede arter i kommunen 

5.2.1 Generelt 

Det er her ikke gjort forsøk på å få en total oversikt over rødlistearter i Deanu giel-

da/Tana kommune, men for organismegruppene karplanter, lav, moser, sopp og 

insekter er det pr 20.04.2009 kjent i alt 63 rødlistearter i kommunen. I tillegg har vi 

kjennskap til flere rødlistede fuglearter. Mest artsrike gruppe er karplanter, mens 

færre lav og bare et fåtall moser, sopp og virvelløse dyr er påvist så langt. Det er 

nok likevel innenfor disse organismegruppene (ikke minst sopp og virvelløse dyr) 

den største økningen vil komme hvis en får gjennomført mer omfattende undersø-

kelser.  

I alt 95 artsfunn av rødlistearter er så langt lagt inn i databasen for naturtypelokali-

teter i Tana, fordelt på 30 arter. De fleste av disse funnene ble gjort i 2008 (over 

90%). I tillegg kommer det en rekke gamle funn som ikke er lagt inn i N2000. 

Grunnen til dett er at stedfestingen gjennomgående har vært ganske grov og unøy-

aktig. Det er likevel grunn til å regne med at mange av forekomstene ligger innen-

for kartlagte lokaliteter. På den andre siden så er det nok også en god del rødliste-

funn som ikke er fanget opp og som gir sterke indikasjoner på at det er flere verdi-

fulle miljøer å finne i kommunen  

5.2.2 Karplanter 

Det er dokumentert minst 46 rødlistede karplantearter (og –raser) med funnsted i 

Tana kommune. Disse er listet opp nedenfor. En viktig årsak til at det er funnet så 

mange er nok beliggenheten langt mot nordøst, som gjør at en del mer eller mindre 

”russiske” arter her dukker opp. Eksempler på dette er tartarsmelle, finnmarksnøk-

leblom, kolamelde, russekjeks, russemjelt, russegras, russearve og silkenellik. En 

viktig årsak til rødlisting av disse er simpelthen at de har en svært begrenset utbre-

delse i Norge, men det er grunn til å være oppmerksom på at flere av artene også 

opptrer i miljøer som kan være utsatt for negative endringer (for eksempel er arter 

som trives på eller nær strandenger utsatt for fysiske inngrep og kanskje også gjen-

groing). For øvrig er relativt mange arter knyttet til rike kilder, rikmyr og rike fuk-

tige skogsmiljøer. Eksempler her er myrflatbelg, tartarsmelle, brudespore, gulull og 
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enkelte av de østlige artene. Dette er miljøer som er naturlig sjeldne, og samtidig 

lett utsatt for grøfting og andre fysiske inngrep. Et knippe arter er fjellplanter som 

grannsildre, grynsildre, kløftstarr og for så vidt også dvergsyre, som særlig trues av 

klimaendringer. Ellers er det et par arter som gjerne opptrer i kulturlandskapet og 

har hatt sterk tilbakegang der, som marinøkkel, fjellmarinøkkel, høstmarinøkkel og 

i noen grad også hengepiggfrø. Hvor kulturbetinget disse er i Tana kan nok i noen 

grad diskuteres, men også her er de nok vanligst i kulturpåvirkede miljøer.  

Tabell 7.5.1 Rødlistede karplantearter som skal være påvist i Deanu gielda/Tana kommune og med 

antall funn lagt inn i databasen Natur2000. Rødlistestatus er i henhold til Norsk Rødliste 2006 (Kålås 

m.fl. 2006). For arter uten oppgitt antall lokaliteter, så er de kjent fra kommunen i litteratur eller her-

bariebelegg, men uten at lokalitetene er fanget opp i denne kartleggingen.  

Antall  

lokaliteter 
Artsnavn Vitenskapelig navn Rødlistestatus 

1 Bittersøte Gentianella amarella Nær truet (NT) 

5 Brudespore Gymnadenia conopsea Nær truet (NT) 

- Blokkevier Salix myrtilloides Nær truet (NT) 

3 Dvergsyre Koenigia islandica Nær truet (NT) 

- Finnmarksløvetann Taraxacum norvegicum Sterkt truet (EN) 

- 
Finnmarksnøkleblom Primula nutans ssp. finmar-

chia 

Nær truet (NT) 

- 
Finnmarksreverumpe 

Alopecurus pratensis ssp. 

alpestris Nær truet (NT) 

13 Fjellmarinøkkel Botrychium boreale Nær truet (NT) 

1 
Flågmure 

Potentilla hookeriana 

ssp.chamissonis Nær truet (NT) 

1 Gaissakattefot Antennaria nordhageniana Sårbar (VU) 

1 Grannsildre Saxifraga tenuis Nær truet (NT) 

- Grassyre Rumex graminifolius Nær truet (NT) 

- Grynsildre Saxifraga foliolosa Nær truet (NT) 

3 Gulull Eriophorum brachyantherum Nær truet (NT) 

3 Hengepiggfrø Lappula deflexa Nær truet (NT) 

- Huldreblom Epipogium aphyllum  Nær truet (NT) 

- Høstmarinøkkel Botrychium multifidum Sårbar (VU) 

3 Høstvasshår Callitriche hermaphroditica Nær truet (NT) 

 
Håret myrflatbelg 

Lathyrus palustris ssp. pilo-

sus Sårbar (VU) 

- Issoleie Beckwithia glacialis Sårbar (VU) 

- Kalklok Cystopteris alpina Nær truet (NT) 

- Kildegras Catabrosa aquatica Nær truet (NT) 

1 Kjertelvier Salix lanata var. glandulosa Sårbar (VU) 

3 Kløftstarr Carex holostoma Nær truet (NT) 

- Klåved Myricaria germanica Nær truet (NT) 

- Kolamelde Atriplex lapponica Nær truet (NT) 
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Antall  

lokaliteter 
Artsnavn Vitenskapelig navn Rødlistestatus 

1 Korsandemat Lemna trisulca Sterkt truet (EN) 

10 Marinøkkel Botrychium lunaria Nær truet (NT) 

1 Markmjelt Oxytropis campestris Nær truet (NT) 

13 Myrflatbelg Lathyrus palustris Sterkt truet (EN) 

1 Normannsnøkleblom Primula stricta ssp. obesior Datamangel (DD) 

2 Polarvalmue Papaver dahlianum Nær truet (NT) 

1 Polarsoleie Ranunculus sulphureus Nær truet (NT) 

1 Russearve Moehringia lateriflora Kritisk truet (CR) 

2 Russefrøstjerne Thalictrum kemense Nær truet (NT) 

2 Russegras Arctagrostis latifolia Nær truet (NT) 

7 Russekveke Elymus fibrosus Kritisk truet (CR) 

- 
Russemjelt Oxytropis campestris ssp. 

sordida 

Nær truet (NT) 

1 Sibirturt Lactuca sibirica Nær truet (NT) 

6 Silkenellik Dianthus superbus Nær truet (NT) 

2 Snøgras Phippsia algida Nær truet (NT) 

- Snøsoleie Ranunculus nivalis Nær truet (NT) 

- Snøstjerneblom Stellaria longipes Sterkt truet (EN) 

1 Tartarsmelle Silene tatarica Kritisk truet (CR) 

- Trillingstarr Carex tenuiflora 
Nær truet (NT) 

- Tuestarr Carex cespitosa Nær truet (NT) 

*-Vi har valgt å føre alle funn for myrflatbelg til bare artsnivå i våre lokalitetsbe-

skrivelser, men det er mulig det er den hårete underarten som primært opptrer i 

regionen, jf Lid & Lid (2005). 

**-forekomst av snøstjerneblom i Tana samsvarer ikke med opplysninger hos Lid 

& Lid (2005) eller vurderingene av utbredelse gjort under rødlisting av arten (rød-

listebasen til Artsdatabanken). Et funn skal likevel visstnok ligge belagt i Bergen 

museum fra Hanglefjell sør i kommunen fra 1977. 

***-smaltimian (CR) er oppført med enkelte funn i kommunen, men dette skyldes 

utvilsomt manglende oppdatering av grunnlagsbaser da, det er den vanlige underar-

ten tanatimian som finnes i kommunen, og ikke den sterkt sørlige underarten smal-

timian. 

 

 

Hvor truet og i sterk tilbakegang de ulike artene er i Tana er nokså usikkert. Til det 

er datagrunnlaget for tynt. Det er likevel svært viktig også her å vise hensyn, selv 

om det finnes store arealer med natur som i liten grad blir påvirket av menneskelig 

aktivitet. Høiland (1986) vurderer bl.a. tilbakegangen av forekomstene av tartar-

smelle ved Polmakelva som eksempel på menneskeskapte miljøendringer (trolig 

beite) som er med på å true forekomsten av arten. Likeledes ble det under feltar-

beidet registrert at forekomsten av polarvalmue hadde hatt sterk tilbakegang i Aus-
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tertana som følge av at flomvollene medfører tilgroing av leveområdet for arten.  

Når det gjelder forringelse/utryddelse av artsmangfold i Finnmark så er det framfor 

alt forvaltningen av vassdrag som utmerker seg som en negativ årsak i nyere tid, 

der det foruten disse eksemplene fra Deanu/Tana også gjelder diverse arter langs 

Altaelva (med Altautbyggingen), inngrep i våtmarksmiljøer rundt Karasjok, samt 

altaihaukeskjeggen langs Bergebyelva i Nesseby. På tross av Finnmark sine store 

arealer og tynne befolkning så har fylket likevel i de siste knappe hundre årene 

vesentlig desimert og dels også utryddet noen av landets mest sjeldne arter som 

følge av manglende miljøhensyn langs vasssdrag, og her føyer Tana kommune 

dessverre seg inn som et eksempel på dette.  

Det er opplagt et stort antall lokaliteter med rødlistede planter som gjenstår å finne 

i kommunen. Vår erfaring var at det var enkelt å påvise nye forekomster av mange 

arter. Vi klarte imidlertid bare å finne en ny rødlistet karplante for kommunen- kjer-

telvier. 

 

5.2.3 Alger 

Det er ikke påvist rødlistede algearter i Tana kommune.  

5.2.4 Sopp 

Bare to rødlistede soppart er så langt påvist i kommunen. Dette gjenspeiler i første 

rekke at denne tallrike organismegruppa er dårlig undersøkt. Samtidig er det ingen 

miljøer i kommunen som virker spesielt lovende for slike rødlistearter, selv om 

noen strandengene og rasmarkene nok bør ha enkelte arter. Mørk vokspigg er fun-

net på vier i fjellet, mens Entoloma catalaunicum er funnet på urterike strandenger 

langs Tanaelva. Ikke minst engsamfunn langs Tanaelva bør kunne ha forekomst av 

flere rødlistede sopp, men også innenfor flere andre naturtyper er det grunn til å 

regne med at bedre undersøkelser medfører spredte funn av rødlistearter innenfor 

denne meget tallrike organismegruppa. 

Tabell 7.5.2 Rødlistede sopparter som er påvist i Tana kommune og med antall funn for arter lagt inn i 

databasen Natur2000. Rødlistestatus er i henhold til Norsk Rødliste 2006 (Kålås m.fl. 2006). 

Antall 

lokaliteter 
Artsnavn Vitenskapelig navn Rødlistestatus 

- Mørk vokspigg Mycoacia fuscoatra Sårbar (VU) 

1  Entoloma catalaunicum Datamangel (DD) 

5.2.5 Lav 

Bare 1 rødlistet lav - gubbeskjegg er tidligere funnet i Tana fra Kirkesviken i Tana-

fjorden. Under feltarbeidet ble gubbeskjegg og rustdoggnål funnet i et bekkekløft-

system ved Maskejavri. Begge to er i nasjonal sammenheng vidt utbredte arter.  
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Tabell 7.5.3 Rødlistede lavarter som er påvist i Tana kommune og med antall funn for arter lagt inn i 

databasen Natur2000. Rødlistestatus er i henhold til Norsk Rødliste 2006 (Kålås m.fl. 2006). 

Antall 

lokaliteter 
Artsnavn Vitenskapelig navn Rødlistestatus 

2 Gubbeskjegg Alectoria sarmentosa Nær truet (NT) 

1 Rustdoggnål 
Sclerophora coniophaea 

 
Nær truet (NT) 

 

5.2.6 Moser 

Fem rødlistede moser er så langt kjent i kommunen. Det er gulltannikke kjent fra 

sidebekk til Tana, storsporevrangmose kjent fra Rastigaisa, småkomagermose kjent 

fra en rekke våtmarkslokaliteter i Tanavassdraget, grassigd kjent fra en myrlokalitet 

ved Smalfjordvatnet og bleikmøkkmose funnet på fugleekskrementer på vestsiden 

av Holmfjell. Flere av artene er knyttet til finkornede sedimenter (sand/silt, gjerne 

fuktig) langs vassdrag, og flommarksmiljøene langs Tana og dels sidevassdragene 

er sannsynligvis et viktig miljø for kravfulle og truede mosearter.  

Tabell 7.5.4 Rødlistede mosearter som er påvist i Tana kommune og med antall funn for arter lagt inn 

i databasen Natur2000. Rødlistestatus er i henhold til Norsk Rødliste 2006 (Kålås m.fl. 2006). 

Antall 

lokaliteter 
Artsnavn Vitenskapelig navn Rødlistestatus 

- Gulltann-nikke Pohlia vexans  Sårbar (VU) 

- Storsporevrangmose Bryum longisetum Sårbar (VU) 

- Småkomagmose Psilopilum cavifolium Sårbar (VU) 

- Grassigd Dicranum angustum Sårbar (VU) 

- 
Bleikmøkkmose 

Splachnum melanocaulon 

(Wahlenb.) Schwägr. Sterkt truet (EN) 

 

5.2.7 Insekter 

Det er registrert minst 8 rødlistede insekter fra kommunen. Flere av disse er knyttet 

til Tanavassdraget som vanntråkkeren Brychius elevatus, vårfluen Ansynarchus 

conyumax og fluen Atherix ibis  i tillegg er det registrert grasmøll og dvergmålere 

opp langs Julelva i Austertana, samt spredt med funn av nyserotdvergmåler Eu-

pithecia veratraria  i nordre del av kommunen. 

Sannsynligvis finnes det andre funn av rødlistede insekter som vi ikke har vært klar 

over i vårt prosjekt (bare begrensede deler av rødlistede insekter er lagt ut på nettet 

ennå, og funnene er gjennomgående dårlig stedfestet), og bedre undersøkelser, 

blant annet på elvebredder og i de varme, urterike lauvskogsliene, bør kunne av-

dekke ytterligere et antall arter.  
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Tabell 7.5.5 Rødlistede insektarter som er påvist i Tana kommune og med antall funn for arter lagt inn 

i databasen Natur2000. Rødlistestatus er i henhold til Norsk Rødliste 2006 (Kålås m.fl. 2006). 

Antall 

lokaliteter 
Artsnavn Vitenskapelig navn Rødlistestatus 

-  Ansynarchus conyumax Nær truet (NT) 

-  Atherix ibis DD 

-  Brychius elevatus Nær truet (NT) 

-  
Cryptocephalus sexpunc-

tatus 
Nær truet (NT) 

-  Elachista tanaella Nær truet (NT) 

-  Elachista krogeri Nær truet (NT) 

-  Eupithecia fennoscandia Sårbar (VU) 

- Nyserotdvergmåler Eupithecia veratraria Nær truet (NT) 
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6 Forvaltning 

6.1 Dagens kunnskapsnivå 

Kunnskapen om det biologiske mangfoldet i Deanu gielda/Tana kommune må 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. Konsentrasjonen har likevel vært forholdsvis sterkt rettet mot karplanteflo-

raen og areal langs hovedvegnettet gjennom kommunen. Mye eldre data har samti-

dig såpass grov stedfesting og usikker dagens status at de i liten grad er forvalt-

ningsrelevante.  

I praksis må den største delen av kommune 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 under-

søkt, 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 knapt 

begynt på noen kunnskapsoppbygging for sopp og virvelløse dyr, som er de mest 

tallrike gruppene. Det samme gjelder i stor grad også for moser og lav. For kar-

plantefloraen 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.  

Kunnskapen om det biologiske mangfoldet i kommunen kan søkes gjennom ulike 

kilder. Det finnes fagfolk som kan fortelle mye om dette, og noen av de viktigste er 

listet opp i kapittel 7.2. Etter hvert har det kommet nasjonale, offentlig tilgjengelige 

databaser som inneholder mye informasjon. Foruten Direktoratet for naturforvalt-

ning sin naturbase (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/ ) gjelder det ikke minst 

Artsdatabanken sine baser, med Artskartet som det kanskje viktigste 

(http://artskart.artsdatabanken.no ), men jf kapittel 2.2 finnes det også andre rele-

vante baser. Til sist kommer ulike skriftlige kilder. Refererte kilder i rapporten og 

databasen er nevnt i kapittel 7.1 nedenfor, men de par viktigste gjentas kort neden-

for sammen med et par kilder av mer generell karakter. 

 

http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
http://artskart.artsdatabanken.no/
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Figur 6.1 Dekningskart over antatt kunnskap om det biologiske mangfoldet (særlig 

med hensyn på naturtypekartlegging) i Deanu gielda/Tana kommune.  

De undersøkelsene som har vært gjort har i stor grad vært av noe tilfeldig karakter. 

Det har dreid seg mye om fagfolk på gjennomreise som har sjekket opp lett til-

gjengelige og samtidig potensielt interessante miljøer. Ryvarden (1969) sitt hoved-

fagsarbeide rundt Rastigaisa er vel eneste eksempel vi har på en noe mer systema-

tisk kartlegging av et større område. Et gjennomgående trekk ved de aller fleste har 

vært at de har kommet sørfra for å studere noe av vår mest arktisk pregede flora. 
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Personer med lokal eller regional tilknytning er det derimot få av i de kildene vi har 

hatt tilgang på.   

Tabell 6.1. De kanskje viktigste kjente skriftlige kildene om det biologiske mang-

foldet i Unjargga/Tana, med kort kommentar til innholdet. 

Kilde Kommentar 

Dahl, O. 1934. Floraen i Finnmark fylke. Nyt Mag. 

Naturvid. 69: 1-430. 

Gir en grunnleggende (om enn 

ikke oppdatert) oversikt over 

floraen i Finnmark. 

Elven, R. & Johansen, V. 1983. Havstrand i Finnmark. 

Flora, vegetasjon og botaniske verneverdier. Miljø-

verndepartementet. Rapp. T-541: 1-357. 

Flere havstrandmiljøer i kom-

munen er omtalt. 

Høiland, K. 1986. Lokalitetsliste over utsatte planter i 

Nord-Norge. Vedlegg til Økoforsk rapport 

1986:1/1986:2. Økoforsk. 262 s. 

Gir en til dels detaljert beskri-

velse av de mest sjeldne plante-

funnene som er gjort i bl.a. den-

ne kommunen. 

Ryvarden, L. 1969. The vascular plants of the Rasti-

gaissa area (Finnmark, northern Norway). Acta Bor. A. 

Scient. 26: 1-56. 

Hovedfagsoppgave om fjellflo-

raen omkring Rastigaissa. 

 

I tillegg bør Torbjørn Alm, Tromsø museum, sine gjennomganger av karplanteflo-

raen i Finnmark i tidsskriftet Polarflokken trekkes fram (i flere nummer på 1990-

tallet). Dette inkluderer også en oversikt over det som er gitt ut av botanisk littera-

tur for fylket. For øvrig finnes det spredt med opplysninger i ulike oversikter, samt 

småartikler.  
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Prioriteringer framover 

For å få til ei bærekraftig forvaltning som sikrer det biologiske mangfoldet i Deanu 

gielda/Tana kommune, er det flere grep som myndighetene bør ta. Et punkt er å få 

bedret kunnskapsnivået ytterligere om mangfoldet i kommunen, både hva som fin-

nes, hvor det finnes og hvordan ta vare på det. Basert på vårt arbeid kan følgende 

trekkes fram i denne omgang; 

- 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, gjen-

nom målrettede undersøkelser av disse. Eksempler er tidligere nevnt, og 

gjelder ikke minst virvelløse dyr og sopp.  

Manglende kunnskap må likevel aldri verken bli ei sovepute for ikke å gjøre noe, 

eller en unnskyldning for å ta miljøhensyn. Det er derfor viktig også å vise aktiv 

handling allerede nå. Flere av de registrerte naturtypene som presenteres i denne 

rapporten er uten spesiell beskyttelse og inneholder samtidig svært store naturver-

dier. Alle lokaliteter bør gjøres lett tilgjengelig for politikere, forvaltningen og all-

mennheten, og bevaring av dem bør innarbeides i det løpende planarbeidet. For de 

mest verdifulle områdene bør det vurderes iverksatt spesielle tiltak. Eksempler på 

slike områder av særlig høy verdi i Deanu gielda/Tana kommune er; 

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

- Meandrerende vassdrag, flommarksskoger og rike høgstaudebjørkeskoger 

av stor verdi. 

- Kalkrike områder i fjellet samt rasmarker og naturbeitemark rundt Ausgar-

neset. 

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

7.1 Skriftlige kilder 

Artsdatabanken 2009. Artskart. URL: http://artskart.artsdatabanken.no 

Direktoratet for naturforvaltning 2009. Naturbase. 

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

Aune, B. & Det norske meteorologiske institutt 1993. Årsnedbør. 1:2 mill. Nasjo-

nalatlas for Norge, kartblad 3.1.1, Statens kartverk. 

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

Direktoratet for naturforvaltning 2007. Kartlegging av naturtyper -  Verdisetting av 

biologisk mangfold. DN-håndbok 13 2.utgave 2007. 

Elven, R. & Johansen, V. 1983. Havstrand i Finnmark. Flora, vegetasjon og botaniske 

verneverdier. Miljøverndepartementet. Rapp. T-541: 1-357. 

Fremstad E. 1997. Vegetasjonstyper i Norge. NINA Temahefte 12. 279 s. 

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Larsen, B. H. 2008. Naturtypekartlegging i Finnmark 2008. 

Foreløpige resultater. Miljøfaglig Utredning notat 2008-10. 27 s. 

Høiland, K. 1986. Lokalitetsliste over utsatte planter i Nord-Norge. Vedlegg til Økoforsk 

rapport 1986:1/1986:2. Økoforsk. 262 s. 

IUCN (World Conservation Union) 2001. IUCN Red List Categories and Criteria: 

Version 3.1. IUCN Species Survival Commission, Gland, Switzerland, and Cam-

brigde, United Kingdom.  

Johansen B., & Karlsen S.R. Rik lauvskog i Finnmark - undersøkelser av nye loka-

liteter og oppdatering av tidligere vurderte lokaliteter. Fylkesmannen i Finn-

mark/NORUT IT. Rapport nr. 1- 2005.59s 

Kålås, J. A., Viken, Å. & Bakken, T. (red.) 2006. Norsk Rødliste 2006 – 2006 Nor-

wegian Red List. Artsdatabanken, Norway. 

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

Oslo. 1230 s. 

Moen A. 1998. Nasjonalatlas for Norge. Vegetasjon. Statens kartverk, Hønefoss.  

Norges geologiske undersøkelse 2007. N250 Berggrunn - vektor. 

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

Ryvarden, L. & Sivertsen, S. 1969. Noen plantefunn fra Nord-Norge 1968. Blyttia 27: 

210-215. 

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

NGU. 

http://artskart.artsdatabanken.no/
http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
http://www.ngu.no/kart/bg250/


 

    

Miljøfaglig Utredning AS                                                                                    Biologisk mangfold i Tana kommune 

Rapport 2009-34    – 45 – 

Siedlecka, A. & Nordgulen, Ø. 1996. Geologisk kart over Norge, berggrunnskart 

KIRKENES. M 1.250 000. NGU. 

 

7.2 Observatører 

Knut Fredriksen 

Geir Gaarder 

Tor Tønsberg 

K. M. Sarre 

Bjørn Harald Larsen 

Helge Fjeldstad 

Harriet Reiestad 

Anders Often  

Rolf Nordhagen  

Reidar Elven 

Klaus Høiland 

Ove Dahl 

Torbjørn Alm 

Knut Erik Sibblund 

Leif Ryvarden

 

 

 

Figur 7.1 Elvebredden ved Leavajohka fjellstue. Dette er en klassisk lokalitet for 

en av våre mest sjeldne plantearter – russekveke (rødlistet som kritisk truet). Arten 

ble gjenfunnet her i 2008 med en mindre bestand, som står i bakgrunnen av sand-

beltet på dette bildet. Vi fant positivt nok også enkelte nye lokaliteter av arten ned-

over langs Tana. Foto: Geir Gaarder 
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Vedlegg: Utskrift fra databasen 
Natur2000 

 

På de neste sidene følger faktaark for alle lokaliteter innlagt i databasen for Deanu 

gielda/Tana kommune. Omtrent den samme informasjonen vil etter planen også bli 

tilgjengelig gjennom DN sin naturbase (lokalitetsbeskrivelser m.v.) 

http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/, samt dels også Artsdatabanken sitt artskart 

(artsfunn) http://artskart.artsdatabanken.no. Unntaket er (slik systemet hittil fore-

ligger) fotoene som vi har tatt på de ulike lokalitetene. Disse foreligger bare i Na-

tur2000. 

 

1     Vuovdenjarga 

Naturtype: Stor elveør    Verdi: A     

UTM sone 35: Ø 473800  N 7747569 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (G. Gaarder) 

feltarbeid 02.08.2008. Lokaliteten ligger på nordsiden av Tanaelva, noen kilometer nordøst 

for kommunegrensa til Karasjok. Den omfatter en 4-500 meter lang strekning langs elva og 

omfatter sand og grusbanker som er ganske skarpt avgrenset mot elva og skog på begge 

sider, litt mer diffust mot gradvis brattere elvebredd oppover og nedover langs elva.  

Naturgrunnlag: Tana renner jevnt og ikke særlig stritt på strekningen, og det er en del 

finkornede løsmasseavsetninger på elvebreddene som stedvis gir grunnlag for avsetning av 

banker. Kombinert med de ganske store vannstandsendringene som elva har gjennom året 

fører dette til ei sone med dels åpen, delvis vegetasjonsfri grus- og sandør, og dels gras- og 

urterik elvebredd uten trær og busker (mest grus og småstein, men lokalt noe sand). 

Naturtyper og utforminger: Det er snakk om urte- og grasør av nordøstlig utforming.  

Artsmangfold: Mest interessante arter her var funn av både russekveke (CR) og hybriden 

mellom denne og hundekveke (begge disse ble funnet et par steder i sørlige del av 

lokaliteten). Disse opptrådte sparsomt i området. I tillegg en del av typiske (for Tana) 

elvebreddsarter som tanatimian, jåblom, setermjelt, marinøkkel (NT), fjellmarinøkkel (NT), 

bjønnbrodd og svarttopp. I tillegg forekommer det sparsomt med beitemarkssopp her 

(midtre og nordre deler), primært vanlige arter som kjeglevokssopp, mørktannet 

rødskivesopp og tjærerødskivesopp, men også den sjeldne, rødlistede arten Entoloma 

catalaunicum (DD) ble funnet. Også noen brune ubestemte rødskivesopp ble funnet.  

Trusler: Ingen spesielle trusler trolig, men fysiske inngrep vil generelt være negativt. 

Fremmede arter:   

Vegetasjon: Sibirturt-tanatimian-utf / Pioner-ør i Finnmark (Rødlistebetegnelse) (Q2c) 

Verdisetting: Lokaliteten får en ganske klar verdi som svært viktig (A). Dette fordi en 

kritisk truet art vokser her, men også flere andre rødlistearter indikerer at verdien bør settes 

relativt høyt, selv om lokaliteten ikke er spesielt stor.  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. Fysiske 

inngrep og vassdragsreguleringer er negativt. 

___________________________________________________________________ 

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

Naturtype: Stor elveør    Verdi: A     

UTM sone 35: Ø 477480  N 7753695 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (G. Gaarder) 

feltarbeid 02.08.2008. Lokaliteten ligger på nordsiden av Tanaelva, rett på sørsiden av 

gardsbruket Ruovttot, en mils veg nordøst for kommunegrensa til Karasjok. Den omfatter 

en 8-1000 meter lang strekning langs elva og omfatter sand og grusbanker som er ganske 

skarpt avgrenset mot elva og skog på begge sider, litt mer diffust mot gradvis brattere 

elvebredd oppover og nedover langs elva.  

Naturgrunnlag: Tana renner jevnt og ikke særlig stritt på strekningen, og det er en del 

finkornede løsmasseavsetninger på elvebreddene som stedvis gir grunnlag for avsetning av 

banker. Kombinert med de ganske store vannstandsendringene som elva har gjennom året 

fører dette til ei sone med dels åpen, delvis vegetasjonsfri grus- og sandør, og dels gras- og 

urterik elvebredd uten trær og busker (mest grus og småstein, men lokalt noe sand). Mest 

engpreg i sør, men mer sand lenger nord.  

Naturtyper og utforminger: Det er snakk om urte- og grasør av nordøstlig utforming.  

Artsmangfold: Mest interessante art her var sparsom forekomst av russekveke (CR) (to 

bestand i søndre del, et i nord). I tillegg enkelte typiske (for Tana) elvebreddsarter som 

tanatimian, jåblom, setermjelt, kattefot, marinøkkel (NT), fjellmarinøkkel (NT), 

bjønnbrodd og svarttopp. I tillegg forekommer det sparsomt med beitemarkssopp her, med 

vanlige arter som kjeglevokssopp og krittvokssopp. Også noen brune ubestemte 

rødskivesopp ble funnet.  

Trusler: Ingen spesielle trusler trolig, men fysiske inngrep vil generelt være negativt. 

Fremmede arter:   

Vegetasjon: Sibirturt-tanatimian-utf / Pioner-ør i Finnmark (Rødlistebetegnelse) (Q2c) 

Verdisetting: Lokaliteten får en ganske klar verdi som svært viktig (A). Dette fordi en 

kritisk truet art vokser her, men også enkelte andre rødlistearter indikerer at verdien bør 

settes relativt høyt, selv om lokaliteten ikke er spesielt stor.  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. Fysiske 

inngrep og vassdragsreguleringer er negativt. 

___________________________________________________________________ 

 

3     Buollanjohka 

Naturtype: Stor elveør    Verdi: A     

UTM sone 35: Ø 474510  N 7748388 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (G. Gaarder) 

feltarbeid 02.08.2008. Lokaliteten ligger på nordsiden av Tanaelva, knappe 5 km nordøst 

for kommunegrensa til Karasjok. Den omfatter en par hundre meter lang strekning langs 

elva med sand og grusbanker som er ganske skarpt avgrenset mot elva og skog på begge 

sider, litt mer diffust mot gradvis brattere elvebredd oppover og nedover langs elva.  

Naturgrunnlag: Tana renner jevnt og ikke særlig stritt på strekningen, og det er en del 

finkornede løsmasseavsetninger på elvebreddene som stedvis gir grunnlag for avsetning av 

banker, bl.a. her ved utløpet av bekken Buollanjohka. Kombinert med de ganske store 

vannstandsendringene som elva har gjennom året fører dette til ei sone med dels åpen, 

delvis vegetasjonsfri grus- og sandør, og dels gras- og urterik elvebredd uten trær og busker 

(mest grus og småstein, men lokalt noe sand).  
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Naturtyper og utforminger: Det er snakk om urte- og grasør av nordøstlig utforming.  

Artsmangfold: Mest interessante art her var sparsom forekomst av antatt russekveke (CR). I 

tillegg enkelte typiske (for Tana) elvebreddsarter som tanatimian, åkerbær og svarttopp. 

Silknellik (NT) ble ikke funnet innenfor lokaliteten, men vokste så vidt langs vegkanten 

ovenfor.  

Trusler: Ingen spesielle trusler trolig, men fysiske inngrep vil generelt være negativt. 

Fremmede arter:   

Vegetasjon: Sibirturt-tanatimian-utf / Pioner-ør i Finnmark (Rødlistebetegnelse) (Q2c) 

Verdisetting: Lokaliteten har en klar verdi som viktig (B), og burde kanskje hatt enda 

høyere verdi. Den er likevel ikke spesielt stor og siden det ikke ble tatt belegg av 

russekveka herfra, så hefter det litt usikkerhet knyttet til artsbestemmelsen. 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. Fysiske 

inngrep og vassdragsreguleringer er negativt. 

___________________________________________________________________ 

 

4     Manttal 

Naturtype: Stor elveør    Verdi: B     

UTM sone 35: Ø 471967  N 7746377 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (G. Gaarder) 

feltarbeid 03.08.2008. Lokaliteten ligger på nordsiden av Tanaelva, rett nordøst for 

kommunegrensa til Karasjok. Den omfatter en kilometer lang strekning langs elva med 

sand og grusbanker som er ganske skarpt avgrenset mot elva og skog på begge sider, litt 

mer diffust mot gradvis brattere elvebredd nedover langs elva.  

Naturgrunnlag: Tana renner jevnt og ikke særlig stritt på strekningen, og det er en del 

finkornede løsmasseavsetninger på elvebreddene som stedvis gir grunnlag for avsetning av 

banker. Kombinert med de ganske store vannstandsendringene som elva har gjennom året 

fører dette til ei sone med dels åpen, delvis vegetasjonsfri grus- og sandør, og dels gras- og 

urterik elvebredd uten trær og busker. Den avgrensede lokaliteten mangler stort sett ustabil 

sandstrand og har mest stabilisert gras- og urterik vegetasjon.  

Naturtyper og utforminger: Det er snakk om urte- og grasør av nordøstlig utforming.  

Artsmangfold: Lokaliteten er vokseplass for flere typiske elvebreddsarter for Tana, 

inkludert både tanatimian, kattefot, jåblom, småengkall, svarttopp, marinøkkel (NT) 

(vanlig) og fjellmarinøkkel (NT) (sparsom). I tillegg flere vanlige arter beitemarkssopp, 

bl.a. kjeglevokssopp, antatt tjærerødskivesopp, samt flere ubestemte brune rødskivesopp. 

Trusler: Ingen spesielle trusler trolig, men fysiske inngrep vil generelt være negativt. 

Fremmede arter:   

Vegetasjon: Sibirturt-tanatimian-utf / Pioner-ør i Finnmark (Rødlistebetegnelse) (Q2c) 

Verdisetting: Lokaliteten har en grei verdi som viktig (B), mens fravær av spesielt kravfulle 

og høyt rødlistede arter som russekveke gjør at den ikke får høyere verdi.  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. Fysiske 

inngrep og vassdragsreguleringer er negativt. 

___________________________________________________________________ 

 

5     Leavvajohka 

Naturtype: Stor elveør    Verdi: A     
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UTM sone 35: Ø 478266  N 7755892 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (G. Gaarder) 

feltarbeid 03.08.2008. Lokaliteten ligger på vestsiden av Tanaelva, et par kilometer sør for 

utløpet av Leavvajohka, ved gardsbruket/fjellstua med samme navn . Den omfatter et lite 

parti med sandstrand langs elva, avgrenset av elva, elvebreddskanten, samt mer påvirket 

elvebredd i sør og mindre sand i nord. Det var noe engpreg på den mer påvirkede 

elvebredden, men miljøet var såpass oppsplittet og uten spesielle arter, til at det ble 

inkludert i lokaliteten.  

Naturgrunnlag: Tana renner jevnt og ikke særlig stritt på strekningen, og det er en del 

finkornede løsmasseavsetninger på elvebreddene som stedvis gir grunnlag for avsetning av 

banker. Kombinert med de ganske store vannstandsendringene som elva har gjennom året 

fører dette til ei sone med dels åpen, delvis vegetasjonsfri grus- og sandør, og dels gras- og 

urterik elvebredd uten trær og busker. Den avgrensede lokaliteten har primært litt ustabil 

sandstrand av interesse. 

Naturtyper og utforminger: Det er snakk om urte- og grasør av nordøstlig utforming.  

Artsmangfold: Lokaliteten er ikke særlig artsrik, men marinøkkel (NT) (vanlig) og 

fjellmarinøkkel (NT) ble funnet like sør for avgrenset miljø. Hovedgrunnlaget for 

avgrensning av lokaliteten var sparsom forekomst av russekveke (CR) (forekom over en 

lengde på 20-30 meter). Høiland (1986) angir funn gjort av russekveke ved “Lævvajåkka” 

av Ove Dahl i 1900, og det antas at det dreier seg om mer eller mindre samme område (jeg 

søkte litt etter miljøet ellers i området uten å se noen som virket egnet). Dahl (1934) angir 

bl.a. sibirturt (NT) fra fuktige kratt ved Leavvajohk fjellstue. I tillegg viser Elven (1977) til 

flere funn av grassyre (NT) fra Leavvajohk, inkludert ved fjellstua. Et problem ved disse 

funnene er noe grov stedfesting, slik at de er ikke inkludert i artslista. I det minste grassyre 

bør en forvente opptrer i eller nær lokaliteten. 

Trusler: Lokaliteten ligger inntil fjellstue, dvs turistbredrift. Elvebredden sør for lokaliteten 

er vesentlig preget av dette, med noe opproting av marka, markslitasje m.v. Lokaliteten er 

såpass liten at den lett kan bli ødelagt av tilfeldige inngrep knyttet til øvrig bruk av 

elvebredden og kantsona innenfor her.  

Fremmede arter:   

Vegetasjon: Sibirturt-tanatimian-utf / Pioner-ør i Finnmark (Rødlistebetegnelse) (Q2c) 

Verdisetting: Lokaliteten får under noe tvil verdi svært viktig (A). Dette fordi en kritisk 

truet art vokser her. Lokaliteten er likevel liten og med få andre kjente verdier, og vil kunne 

tape vesentlig i verdi hvis russekveka forsvinner herfra.  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. Fysiske 

inngrep og vassdragsreguleringer er negativt. 

___________________________________________________________________ 

 

6     Njahkajavri 

Naturtype: Rik kulturlandskapssjø    Verdi: C     

UTM sone 35: Ø 478857  N 7757449 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (G. Gaarder) 

feltarbeid 03.08.2008. Lokaliteten ligger på vestsiden av Tanaelva, to kilometer sør for 

utløpet av Leavvajohka, på vestsiden av E6 . Den omfatter en liten innsjø på 

løsmasseavsetningene her, og er ganske skarpt avgrenset av fastmark med bjørkeskog på 

alle kanter.  

Naturgrunnlag: Det er ofte en del løsmasseavsetninger av varierende typer i dalføret til 

Tanaelva, ofte med innslag av mindre innsjøer (grytehullsjøer?), omgitt av fattig 

bjørkeskog. En slik lokalitet er Njahkajavri, og den mangler synlige inn- og utløp.  
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Naturtyper og utforminger: Innsjøen er ikke særlig vegetasjonsrik eller frodig, men enkelte 

kravfulle arter opptrer. Naturtype er diskutabel og passer heller dårlig, men bedre 

betegnelser mangler.  

Artsmangfold: Av interesse her er særlig forekomsten av høstvasshår (NT), som ble funnet 

sparsomt i sørenden av vatnet. Ellers en art som tranestarr, samt mer vanlige arter som 

nordlandsstarr, sennegras og evjesoleie. 

Trusler: Lokaliteten virket ikke spesielt truet av inngrep. 

Fremmede arter:   

Vegetasjon: Langskudd-vegetasjon (P1) 

Verdisetting: Under litt tvil gis lokaliteten bare verdi lokalt viktig (C). Den virker ikke 

særlig artsrik og bare en mindre vanlig, kravfull art ble funnet.  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. Forurensning 

vil raskt kunne ødelegge verdiene. 

___________________________________________________________________ 

 

7     Vuolit-Vidis vest 

Naturtype: Gammel lauvskog    Verdi: B     

UTM sone 35: Ø 495788  N 7761895 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (G. Gaarder) 

feltarbeid 03.08.2008. Lokaliteten ligger på nordsiden av Vuolit-Vidis, ca 2 km fra 

Tanaelva og E6. I et småkupert landskap her er det lokalt innslag av ospeskog. Lokaliteten 

er noe diffust avgrenset mot mer bjørkedominert skog på alle kanter.  

Naturgrunnlag: Lokaliteten ligger overveiende sørvendt i et noe haugete landskap. Det er 

noe steinete i partier, men ikke ur. Et par små kilder/bekkesig kommer ned i lia. 

Naturtyper og utforminger: Skogen er for det meste av blåbær- og bærlyngtype. Osp er 

stedvis dominerende i tresjiktet, selv om bjørk nok er vanligste treslag.   

Artsmangfold: Det ble ikke funnet spesielle arter direkte tilknyttet de gamle eller døde 

ospetrærne, men det er potensial for slike. En gjerdesmett ble hørt syngende, en sørlig art 

som er sjelden i Finnmark.  

Trusler: Lokaliteten virket ikke spesielt truet av inngrep. 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Lokaliteten får verdi viktig (B), siden det er innslag av gamle og døde 

ospetrær her og potensial for kravfulle arter knyttet til disse. Lokaliteten bærer samtidig 

ikke preg av å ha vært påvirket.  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. 

___________________________________________________________________ 

 

8     Vuolit-Vidis 

Naturtype: Bekkekløft og bergvegg    Verdi: B     

UTM sone 35: Ø 496527  N 7761987 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (G. Gaarder) 

feltarbeid 03.08.2008. Lokaliteten ligger langs Vuolit-Vidis, vel 2 km fra Tanaelva og E6, 

der denne går gjennom ei markert kløft. Lokaliteten grenser ganske skarpt mot åpnere 

miljøer i nedkant, mot kanten av kløfta på sidene, samt mer diffust mot gradvis opphør av 

kløfta mot nord og nordøst. Helt i øst kommer lokaliteten så vidt innenfor et naturreservat.   
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Naturgrunnlag: Elva går på strekningen gjennom en ganske dyp og klart avgrenset 

nedskjæring. På sørsiden er det noe loddrette bergvegger og samlet høydeforskjell på 

nærmere 100 meter. På nordsiden er bergveggene mindre. Elva/bekken går stri, og 

forsvinner delvis i ura på strekninger. Det er mye ur og blokkmark i kløfta, i partier dekker 

de hele kløfta.  

Naturtyper og utforminger: Vegetasjonen er jevnt over ganske fattig, selv om det er mindre 

innslag av høgstaudevegetasjon langs bekken. Urene mangler som oftest 

karplantevegetasjon bortsett fra litt bregner, og det er de fleste steder grovt materiale helt 

inn mot bergveggen. Det ble ikke funnet indikasjoner på baserik berggrunn i kløfta.  

Artsmangfold: Karplantefloraen virker gjennomgående triviell, men en skal ikke utelukke 

innslag av mindre vanlige, kravfulle arter på slike steder. Rogn ble funnet med enkelttrær, 

mens det var litt småvokst osp ytterst. Antatt bergløvetann ble funnet et par steder på 

sørsiden, mens det forgjeves ble søkt etter kravfulle arter i de sørvendte rasmarkene. Arter 

som åkerbær og finnmarkspors forekom spredt. Ellers litt lappflokk og hengefrytle. På den 

nordvendte siden vokste også snøsildre, knoppsildre og bekkesildre nær bergrota, samt at 

arter som svartopp og fjelltistel ble funnet. På berg i øvre deler vokste litt gubbeskjegg 

(NT) på beskyttede partier. I tillegg forekom skrubbenever spredt på steinblokker og ett 

sted også randkvistlav. Flere gamle reir i bergveggene vitner om at dette kan være en viktig 

hekkeplass for klippehekkende rovfugler.  

Trusler: Lokaliteten virket ikke spesielt truet av inngrep. 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Lokaliteten får her verdi viktig (B), siden det er snakk om ei ganske stor og 

markert kløft, men uten at det er påvist spesielt store naturverdier her.  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. 

___________________________________________________________________ 

 

9     Luossanjarsuolu 

Naturtype: Stor elveør    Verdi: A     

UTM sone 35: Ø 510385  N 7760582 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (G. Gaarder) 

feltarbeid 03.08.2008. Lokaliteten ligger på nordsiden av Tanaelva, like øst for 

Luossanjarga. Her er det ei delvis avsnørt øy ute i Tana, med et flomløp på innsiden. 

Lokaliteten grenser ganske skarpt mot elvebredder (dels skogkledt, dels dyrket mark) og 

elva, samt litt mer diffust mot gradvis mindre flommarkspregede miljøer i øst.  

Naturgrunnlag: Tana renner ganske rolig på denne strekningen, og det har begynt å dannes 

en del sandbanker i og inntil elva. Kombinert med de ganske store vannstandsendringene 

som elva har gjennom året fører dette til partier med mer eller mindre vegetasjonsfrie grus- 

og sandører, samt innslag av gras- og urterik elvebredd uten trær og busker. Den 

avgrensede lokaliteten har mest sand- og grusør, mindre partier med urterike utforminger, 

samt små innslag av sandbanker. Elva graver tydeligvis en del i perioder i flomløpet, da det 

var tydelig noe slitasje på vegetasjonen der.  

Naturtyper og utforminger: Det er snakk om urte- og grasør av nordøstlig utforming.  

Artsmangfold: Dette er ikke spesielt artsrike miljøer karplantemessig (insektfaunaen kan 

være rik, men er ikke undersøkt), men enkelte spesialister kan opptre. På lokaliteten ble det 

funnet litt russekveke (CR) i en sandbanke på innsiden av Luossanjarsuolu. Ellers 

forekommer bl.a. fjellmarinøkkel (NT) sparsomt (håndfull funn), samt at fjellsnelle ble 

påvist. For øvrig litt tanatimian, åkerbær, kattefot, jåblom, svarttopp, nordlandsstarr mv.  

Trusler: Lokaliteten ligger i et område med noe jordbruksdrift og deler av øya er oppdyrket. 

Det er likevel lite direkte inngrep i lokaliteten.  
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Fremmede arter:   

Verdisetting: Lokaliteten får verdi svært viktig (A), siden en kritisk truet art vokser her. For 

øvrig tilsier artsfunn, størrelse og et ganske intakt preg minst B-verdi.  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. En bør ikke 

minst unngå uttak av sand- og grus, samt dumping av løsmasser og avfall. 

___________________________________________________________________ 

 

10     Ruovdesuolu ved Sirbma 

Naturtype: Stor elveør    Verdi: A     

UTM sone 35: Ø 515067  N 7766973 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (G. Gaarder) 

feltarbeid 03.08.2008. Lokaliteten ligger på nordsiden av Tanaelva, like ved tettstedet 

Sirbma. Her er det et større flomløp inn mot Sirbma, med ei lita øy ute mot hovedelva. 

Lokaliteten grenser ganske skarpt mot elvebredder (dels skogkledt, dels dyrket mark) og 

elva.  

Naturgrunnlag: Tana renner ganske rolig på denne strekningen, og det har begynt å dannes 

en del sandbanker i og inntil elva. Kombinert med de ganske store vannstandsendringene 

som elva har gjennom året fører dette til partier med mer eller mindre vegetasjonsfrie grus- 

og sandører, samt innslag av gras- og urterik elvebredd uten trær og busker. Den 

avgrensede lokaliteten har mest grusør, mindre partier med urterike utforminger, samt små 

innslag av sandbanker (særlig ved sørspissen av øya, og på innsiden av den - der dels også 

små sanddyner). Det virker ikke som om elva graver særlig inne i dette flomløpet.  

Naturtyper og utforminger: Det er snakk om urte- og grasør av nordøstlig utforming, samt 

en del mer vegetasjonfrie sand- og grusbanker.  

Artsmangfold: Dette er ikke spesielt artsrike miljøer karplantemessig (insektfaunaen er 

sannsynligvis rikere, men er ikke undersøkt), men enkelte spesialister kan opptre. Det ble 

funnet flere små bestand av russekveke (CR) på lokaliteten. I tillegg forekommer også arter 

som marinøkkel (NT), fjellmarinøkkel (NT), finnmarkskveke, strandrug, fjellsnelle, 

setermjelt, jåblom og snauarve. Vadere som gluttsnipe og sotsnipe ble sett i området, og det 

virker sannsynlig at det kan ha noe verdi for vadefugl på trekket.  

Trusler: Lokaliteten virker generelt lite preget av inngrep, men nærheten til bebyggelse 

medfører fare for at det kan skje uheldige fysiske inngrep.   

Fremmede arter:   

Vegetasjon: Sibirturt-tanatimian-utf / Pioner-ør i Finnmark (Rødlistebetegnelse) (Q2c) 

Verdisetting: Lokaliteten får verdi svært viktig (A), siden det er snakk om en ganske stor 

sand- og grusør, der bl.a. en kritisk truet art og flere andre rødlistearter opptrer.  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. En bør ikke 

minst unngå uttak av sand- og grus, samt dumping av løsmasser og avfall. 

___________________________________________________________________ 

 

11     Jeagilveaisuolu 

Naturtype: Stor elveør    Verdi: B     

UTM sone 35: Ø 519731  N 7768840 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (G. Gaarder) 

feltarbeid 04.08.2008. Lokaliteten ligger på nordsiden av Tanaelva, et par kilometer nordøst 
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for tettstedet Sirbma. Her er det et større flomløp inn mot bredden, med ei skogkledt øy mot 

hovedelva. Lokaliteten grenser ganske skarpt mot skogkledte elvebredder og elva.  

Naturgrunnlag: Tana renner ganske rolig på denne strekningen, og danner ofte sandbanker 

langs breddene og dels ute i elva. Kombinert med de ganske store vannstandsendringene 

som elva har gjennom året fører dette til partier med mer eller mindre vegetasjonsfrie grus- 

og sandører, samt innslag av gras- og urterik elvebredd uten trær og busker. Den 

avgrensede lokaliteten har mest grusør, noe urterike utforminger (dels i kanter ute på øya, 

men også en del inn mot land i sørvest), samt små innslag av sandstrand (særlig ved 

sørspissen av øya).  

Naturtyper og utforminger: Det er snakk om urte- og grasør av nordøstlig utforming, samt 

en del mer vegetasjonfrie sand- og grusbanker.  

Artsmangfold: Dette er ikke spesielt artsrike miljøer karplantemessig (insektfaunaen er 

sannsynligvis rikere, men er ikke undersøkt), men enkelte spesialister kan opptre. De 

urterike strandengene inn mot land i sørast har til dels god forekomst av arter som 

marinøkkel (NT), fjellmarinøkkel (NT) og beitemarkssopp som kjeglevokssopp og antatt 

Entoloma longistriatum. I mer sandrike enger på sørsiden av øya vokser mye av de samme 

artene, samt ytterligere arter med beitemarkssopp som gul småfingersopp og antatt 

vorterødskivesopp. For øvrig typiske arter som tanatimian, harerug, kattefot, svarttopp, 

snauarve og setermjelt.  

Trusler: Lokaliteten virker generelt lite preget av inngrep.   

Fremmede arter:   

Vegetasjon: Sibirturt-tanatimian-utf / Pioner-ør i Finnmark (Rødlistebetegnelse) (Q2c) 

Verdisetting: Lokaliteten har en klar verdi som viktig (B), siden det er snakk om en stor 

lokalitet og med innslag av flere kravfulle og dels rødlistede arter. Det kan ikke utelukkes at 

bedre undersøkelser, f.eks. av insekter, gir grunnlag for høyere verdi.  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. 

___________________________________________________________________ 

 

12     Jeagilveaisuolu vest 

Naturtype: Bjørkeskog med høgstauder    Verdi: C     

UTM sone 35: Ø 519223  N 7768640 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (G. Gaarder) 

feltarbeid 04.08.2008. Lokaliteten ligger på nordsiden av Tanaelva, et par kilometer nordøst 

for tettstedet Sirbma. Et ganske flatt skogkledt parti like over flommålet har her relativt 

frodig og fuktig lauvskog. Lokaliteten grenser ganske skarpt mot elva i øst, mot dyrket 

mark i vest og dels sør, samt litt mer diffust i nord. 

Naturgrunnlag: Det er løsmasser i området, sannsynligvis mye grus og kanskje noe sand. 

Små, men tydelige høydeforskjeller medfører gradienter i fuktighetsforholdene, med 

overgang mot fuktskog i de lavestliggende partiene, og klarere fastmarksvegetasjon høyere 

oppe. 

Naturtyper og utforminger: Høgstaudevegetasjon dominerer, til dels med innslag av flere 

typiske nordøstlige arter. Dels er det også noe preg av gjengroende gamle engsamfunn her.  

Artsmangfold: Lokaliteten har frodig høgstaudevegetasjon der bl.a. storveronika er vanlig. I 

tillegg ble russefrøstjerne (NT) funnet sparsomt. I tresjiktet er det mest vier og noe bjørk. I 

enpregede partier vokser arter som blåklokke, ryllik og harerug. Høiland (1986) angir for 

øvrig funn av russefrøstjerne fra “N-sida av flomløp” i “sundet innafor Jægilvæsuolo” fra 

1984. Om dette er nøyaktig samme lokalitet eller et annet sted like i nærheten er ikke 

sikkert, men det kan godt være innenfor avgrenset lokalitet i det minste.  
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Trusler: Lokaliteten virker generelt lite preget av inngrep.   

Fremmede arter:   

Vegetasjon: Lappflokk-storveronika-utf (C2d) 

Verdisetting: Lokaliteten gis under litt tvil bare verdi lokalt viktig (C), siden den er ganske 

liten, noe påvirket og bare med funn av enkelte kravfulle arter.  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. Dette 

inkluderer også vedhogst. 

___________________________________________________________________ 

 

13     Buollanguoika 

Naturtype: Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti    Verdi: C     

UTM sone 35: Ø 520214  N 7771920 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (G. Gaarder) 

feltarbeid 04.08.2008. Lokaliteten ligger på nordsiden av Tanaelva, noen kilometer nordøst 

for Sirbma, rett på vestsiden av E6. Den omfatter en liten innsjø på løsmasseavsetningene 

her, og er ganske skarpt avgrenset av fastmark med bjørkeskog på alle kanter.  

Naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på en stor løsmasseavsetning som har mye tørr og fattig 

bjørkeskog, men stedvis fuktige søkk med myr og små tjern. Buollanguika skiller seg litt ut 

fra de rundt ved både å være stort sett intakt og med en noe rikere vegetasjon. Det er trolig 

ikke synlige, større inn- og utløp fra lokaliteten.  

Naturtyper og utforminger: Det er snakk om et lite system med små og grunne dammer som 

i perioder kan være mer eller mindre uttørket. Kortskuddvegetasjon er derfor utbredt.  

Artsmangfold: Ingen spesielt sjeldne arter ble påvist, men typiske kortskuddsarter som 

evjesoleie og småvasshår er utbredt, samt noe vassreverumpe. I kantsoner er det 

sumpvegetasjon med sennegras, flaskestarr og nordlandsstarr. Lokaliteten har trolig en 

ganske rik fauna av våtmarksfugl, og under besøket ble både krikkand (med hekkeadferd), 

brunnakker og krikkand sett ute på vatnet, samt gluttsnipe langs bredden. 

Trusler: Lokaliteten virket ikke spesielt truet av inngrep. 

Fremmede arter:   

Vegetasjon: Elvesnelle-starr-sump (O3) 

Kortskudd-vegetasjon i vann (P4) 

Verdisetting: Det er snakk om en ganske liten lokalitet, og så langt er ingen spesielt sjeldne 

eller kravfulle arter påvist. Verdien settes derfor til lokalt viktig (C). 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. En bør 

unngå å forstyrre fuglelivet i hekketida. 

___________________________________________________________________ 

 

14     Eadjasuolu 

Naturtype: Stor elveør    Verdi: A     

UTM sone 35: Ø 544409  N 7780628 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (G. Gaarder) 

feltarbeid 04.08.2008. Lokaliteten ligger på vestiden av Tanaelva, 6-7 kilometer sør for 

Tana bru. Her er det et stort flomløp inn mot bredden, med ei stor øy på utsiden. Lokaliteten 

grenser for det meste skarpt mot elva og fastmark/skog/dyrket mark på innsiden, litt mer 

diffust mot gradvis mindre utviklet flommark og sanddyner mot nord.  
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Naturgrunnlag: Tana renner rolig nedenfor Polmak og danner flere steder store sandbanker i 

og inntil elva. Lokalt opptrer også sanddynesystemer, slik som her. Gjennomgående er 

løsmassene finkornede med mest sand. Kombinert med de ganske store 

vannstandsendringene som elva har gjennom året fører dette til partier med mer eller 

mindre vegetasjonsfrie sandører, samt innslag av gras- og urterik elvebredd/flomløp uten 

trær og busker.   

Naturtyper og utforminger: I flomløpet er det en god del gras- og urterik ør, samt innslag av 

bekkesig/flomløp og grunne tjern (som dannes ved lav vannstand). Det er også en del 

sandstrandspregede miljøer, samt velutviklede, aktive sanddynesystemer både inn mot land 

i sørvest og på østsiden av Eadjasuolu. En kunne her ha skilt ut flomdammer, flomløp med 

gras- og urterik ør, samt sanddynene, og fått en håndfull lokaliteter av tre ulike naturtyper, 

men miljøet er sammenhengende og det er her valgt å se det som en enhet.  

Artsmangfold: Selv om miljøet er meget stort og virker biologisk spennende, ble det ikke 

påvist særlig mange kravfulle og sjeldne arter her under besøket. Potensialet for 

interessante insektarter er høyt, men ble ikke undersøkt. Av karplanter opptrer bl.a. litt 

fjellmarinøkkel (NT), samt arter som knopparve, fjellsnelle, tanatimian og dvergjamne. 

Arter som kvitkløver og følblom vitner om beitepåvirkningen. Også strandarve ble så vidt 

funnet. I den største flomdammen er det mye klovasshår, hestrumpe, vass-soleie, 

grastjønnaks og antatt flotgras. I kanter til flomdammer arter som flaskestarr og 

nordlandsstarr. Fuktengpregede partier har arter som bjønnbrodd og jåblom. I stabilisert 

sanddyne er det mest lyngarter, som krekling, tyttebær og mjølbær, samt arter som smyle, 

einer og dvergbjørk. I aktive sanddyner er det primært arter som strandrug og antatt 

smårørkvein. Beitemarkssopp opptrer sparsomt, med vanlige arter som kjeglevokssopp og 

antatt tjærerødskivesopp.  

Trusler: Sanddynene kan være utsatt for inngrep som oppdyrking, slitasje fra motorkjøretøy 

og gjengroing.    

Fremmede arter:   

Verdisetting: Dette er en stor og ganske variert lokalitet. Selv om ingen spesielt sjeldne 

arter så langt er påvist, tilsier både størrelse og velutviklethet, samt et forholdsvis intakt 

miljø, at det får en klar verdi som svært viktig (A). Området bør absolutt undersøkes 

nøyere, kanskje ikke minst insektfaunaen.  

Hensyn og skjøtsel: Fortsatt husdyrbeite vurderes som positivt, bare det ikke medfører store 

tråkkskader. En viss bruk av motorkjøretøy kan sannsynligvis pågå uten skadevirkninger, 

men det er da viktig å passe på at sanddynesystemer får ligge i fred. Hogst er neppe 

skadelig og kanskje positivt, mens en bør unngå ytterligere oppdyrking. 

___________________________________________________________________ 

 

15     Jalvvijohka 

Naturtype: Kilde og kildebekk    Verdi: C     

UTM sone 35: Ø 527713  N 7774274 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (G. Gaarder) 

feltarbeid 04.08.2008, samt Høiland (1986). Lokaliteten ligger på nordsiden av Tanaelva og 

E6, i den sørvendte lia. Den avgrenses av fattigere vegetasjon på alle kanter, men litt diffus 

og usikker grense i nord. 

Naturgrunnlag: En bekk renner ned her, dels i ei grunn kløft med små bergvegger og litt 

rasmark på vestsida. Området har gneisbergarter. 

Naturtyper og utforminger: Naturtype er diskutabel, men det er kildepregede partier langs 

bekken, noe som her har vært utslagsgivende. Dels er det innslag av svakt utviklet 

høystaudevegetasjon her, samt noe rikmyrsarter. Ellers for det meste fattig vegetasjon 

(blåbærmark m.v.).   
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Artsmangfold: Høiland (1986) har ganske detaljert angitt en forekomst av russefrøstjerne 

(NT) i det som antas å være innenfor denne lokaliteten. Dette var også grunnlaget for å 

oppsøke området, men arten ble forgjeves ettersøkt. Funnet var såpass detaljert oppgitt at 

det burde ha vært mulig å gjenfinne den, men samtidig har det heller ikke skjedd synlige 

inngrep som kan forklare at arten eventuelt har gått ut. For øvrig opptrer det spredt med noe 

kravfulle arter langs bekken, som fjellstarr, tvebostarr, gulstarr og tranestarr, samt vanlige 

høystauder som kvitbladtistel, fjellkvann og fjellstjerneblom. Rasmarkene var fattige og på 

bergvegger ble bare arter som snøsildre og fjellarve funnet. 

Trusler: Lokaliteten virket ikke spesielt truet av inngrep. 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Lokaliteten får bare verdi lokalt viktig (C), siden den er ganske liten, ikke 

virker spesielt godt utviklet og er uten nyere funn av spesielt kravfulle eller rødlistede arter. 

Hvis russefrøstjerne skulle bli gjenfunnet er det mulig verdien burde blitt satt opp.  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. 

___________________________________________________________________ 

 

16     Rivttotjeakkit SØ 

Naturtype: Rikmyr    Verdi: C     

UTM sone 35: Ø 541485  N 7778745 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (G. Gaarder) 

feltarbeid 04.08.2008. Lokaliteten ligger en mils vei sør for Tana bru, litt nordvest for 

Lallos. Lokaliteten avgrenses nokså tydelig mot fattigere myr i nedkant, litt mer diffust mot 

mindre myrrike partier på andre kanter. 

Naturgrunnlag: Det er snakk om ei nordvendt, slak li med småvokst bjørkeskog i mosaikk 

med grunnlendt, kildepreget myr og vannsig.  

Naturtyper og utforminger: Myrpartiene er tuete med mye finnmarkspors og dvergbjørk, 

mens vegetasjonen langs sig og fastmattepreget myr overveiende er av rik og intermediær 

karakter. Kildepreget er tydelig og en del areal kan betegnes som rik kildebekk.  

Artsmangfold: Det ble ikke funnet spesielt sjeldne arter her, men et godt utvalg av typiske 

arter for rikmyr og rike kildesamfunn, som hårstarr, fjelltistel, sveltull, gulsildre, jåblom, 

myrsaulauk, fjellfrøstjerne, myrtevier, rynkevier og trillingsiv.  

Trusler: Lokaliteten virket ikke spesielt truet av inngrep. 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Lokaliteten er såpass liten, ikke spesielt godt utviklet, og mangler samtidig 

forekomster av spesielt kravfulle arter. Verdien settes derfor til lokalt viktig (C). 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. 

___________________________________________________________________ 

 

17     Rivttotjeakkit NV 

Naturtype: Rikmyr    Verdi: B     

UTM sone 35: Ø 540858  N 7779142 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (G. Gaarder) 

feltarbeid 04.08.2008. Lokaliteten ligger en mils vei sør for Tana bru, litt nordvest for 

Lallos. Lokaliteten avgrenses litt diffust mot mindre myrrike og/eller fattigere partier på 

alle kanter. Muligens er det overgang mot palsmyr (svakt utviklet) i nordøst. 
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Naturgrunnlag: Det er snakk om ei nordøstvendt, slak li med grunnlendt, kildepreget myr 

og vannsig og med innslag av småvokst bjørkeskog.  

Naturtyper og utforminger: Myrpartiene er stedvis tuete, men det er også partier med 

jevnere struktur. Vegetasjonen langs sig og fastmattepreget myr overveiende er av rik og til 

dels ekstremrik karakter. Kildepreget er tydelig og en del areal kan betegnes som rik 

kildebekk.  

Artsmangfold: Et godt utvalg av typiske arter for rikmyr og rike kildesamfunn, som 

hårstarr, blankstarr, fjellstarr, klubbestarr, fjelltistel, sveltull, gulsildre, jåblom, myrsaulauk, 

myrtevier, rynkevier, linmjølke og trillingsiv. I tillegg forekommer brudespore (NT) flere 

steder, samt litt hodestarr i øvre deler. I høgstauepregede partier forekommer litt gulmjelt, 

samt mer utbredte arter som skogstorkenebb og kvitbladtistel.  

Trusler: Lokaliteten virket ikke spesielt truet av inngrep. 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Lokaliteten kan betegnes som middels stor og den har innslag av enkelte 

kravfulle arter knyttet til ekstremrik myr. Verdien settes derfor til viktig (B).  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. Det er viktig 

at stien/ferdselsvegen gjennom området får begrenset arealomfang og samtidig ikke 

medfører drenering av de rike sigene i nedkant. En bør derfor utvise spesiell varsomhet 

med bruk av motorkjøretøy her når det ikke er tele i marka. 

___________________________________________________________________ 

 

18     Gassanjarjeaggi 

Naturtype: Rik sumpskog    Verdi: A     

UTM sone 35: Ø 545095  N 7786014 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (G. Gaarder) 

feltarbeid 04.08.2008. Lokaliteten ligger et par kilometer sør for Tana bru, på vestsiden av 

elva. Lokaliteten avgrenses skarpt mot elva i øst, nokså skarpt mot fastmark i nordvest, litt 

mer diffust mot gradvis dårligere utviklet flommarksskog og/eller mer kulturpåvirket mark 

mot sør og sørvest.  

Naturgrunnlag: Lokaliteten ligger inntil en liten bekk som kommer fra en gammel 

kroksjørest inn mot terrassene i vest. Løsmassene er finkornede, trolig mest sand. Trolig 

står elva delvis inn her ved stor vannstand. Området er ikke helt flatt, men har flere svake 

forsenkninger. Det er en lav voll ut mot elva.  

Naturtyper og utforminger: Dette er sannsynligvis for det meste en flommarksskog med 

bjørk og vierarter. Feltsjiktet er høgstaudepreget med innslag av sumpmiljøer i de laveste 

søkkene.  

Artsmangfold: Karplantefloraen er ikke spesielt artsrik, men omfatter flere typiske arter for 

nordøstlige flommarksskoger. Dette inkluderer sparsom forekomst av myrflatbelg (VU), 

samt mer utbredte arter som storveronika og åkerbær. Ellers mer trivielle arter som 

sumpmaure, skogstjerneblom, sølvbunke og skogrørkvein. I sumpene er det arter som 

nordlandsstarr og flaskestarr. 

Trusler: Lokaliteten virket ikke spesielt truet av inngrep, men kanskje særlig vedhogst 

utgjør nok en reell trussel.  

Fremmede arter:   

Verdisetting: Lokaliteten får verdi viktig (B). Den er ikke spesielt stor, men virker rimelig 

godt utviklet som flommarkskog, samtidig som en ganske høyt rødlistet og kravfull art 

opptrer her.  
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Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. Særlig 

fysiske inngrep er negative, men en bør også være varsom med vedhogst. 

___________________________________________________________________ 

 

19     Suophanjarga sør 

Naturtype: Stor elveør    Verdi: A     

UTM sone 35: Ø 545640  N 7785453 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (G. Gaarder) 

feltarbeid 04.08.2008. Lokaliteten ligger på vestiden av Tanaelva, vel 2 kilometer sør for 

Tana bru. Her er det ei stor sandør inn mot vestsiden av elvebredden. Lokaliteten grenser 

for det meste noe diffust mot elva og elvebredder på alle kanter.   

Naturgrunnlag: Tana renner rolig nedenfor Polmak og danner flere steder store sandbanker i 

og inntil elva. Gjennomgående er løsmassene finkornede med mest sand. Kombinert med 

de ganske store vannstandsendringene som elva har gjennom året fører dette til partier med 

mer eller mindre vegetasjonsfrie sandører.   

Naturtyper og utforminger: Miljøet er nokså ensartet med mye åpen sand, og ellers partier 

med noe glissent feltsjikt av elvebreddsarter. Sanddyner av betydning mangler.  

Artsmangfold: Det ble ikke påvist spesielt sjeldne eller kravfulle arter her, men det er et 

potensial for slike tilknyttet elvebredds- og sandtilknyttede insekter. Av karplanter 

forekommer bl.a. en del strandrug, samt arter som smårørkvein, setermjelt, tanatimian, 

ryllik og småsyre/grassyre. Et par vierkjerr vokser også ute på banken.  

Trusler: Lokaliteten er trolig lite utsatt for inngrep.    

Fremmede arter:   

Verdisetting: Lokaliteten er ikke særlig artsrik ut fra påvist mangfold, men har potensial for 

kravfulle arter, særlig blant insekter. Den er samtidig stor og intakt, og gis derfor verdi 

svært viktig (A).  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. 

___________________________________________________________________ 

 

20     Moskoavzi 

Naturtype: Rikmyr    Verdi: C     

UTM sone 35: Ø 529682  N 7781586 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (G. Gaarder) 

feltarbeid 09.08.2008. Lokaliteten ligger halvannen mil sørvest for Tana bru, noe sør for 

Maskejavri. Lokaliteten avgrenses trolig ganske skarpt mot fastmark, men nøyaktighet i 

inntegning på kartet kan være noe usikker. 

Naturgrunnlag: I den sørvendte lia her er det en del fuktsig og grunnlendt myr, i mosaikk 

med bjørkeskog. 

Naturtyper og utforminger: Myrpartiene har preg av rik fastmattemyr, dels kildepregede sig 

øverst, og det er også noe høgstaudepreget bjørkeskog.  

Artsmangfold: Karplantefloraen er ikke utpreget rik, men inneholder en del typiske arter for 

rik myr og rik skog, som brudespore (NT), hårstarr, fjellfrøstjerne, fjell-lok, jåblom, 

klubbestarr og gulmjelt.  

Trusler: Lokaliteten virket ikke spesielt truet av inngrep. 

Fremmede arter:   
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Verdisetting: Det er snakk om en liten lokalitet, og selv om enkelte mer kravfulle arter er 

påvist, gis den likevel her bare verdi lokalt viktig (C).  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. 

___________________________________________________________________ 

 

21     Moskoskaidi NV 

Naturtype: Bekkekløft og bergvegg    Verdi: A     

UTM sone 35: Ø 529715  N 7784012 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (G. Gaarder) 

feltarbeid 09.08.2008. Lokaliteten ligger halvannen mil sørvest for Tana bru, litt sørvest for 

Maskejavri. Lokaliteten utgjør de sentrale, mest markerte delen av et større kløftesystem. 

Avgrensning mot sidene er skarp, mens det kan diskuteres om enda mer av kløfta burde 

vært inkludert (men floristisk sett virket den fattigere og mindre interessant utenfor 

avgrenset areal).  

Naturgrunnlag: Trolig er dette rester av et gammelt dreneringssystem fra vidda, som her har 

skåret seg skarpt ned i fjellet på veien ned mot Maskejavri. Berggrunnen består trolig for 

det meste av kvartsitt og sandstein, men også dolomitt kan opptre. Det renner nå lite vann 

her, bare en liten bekk. Innenfor lokaliteten er det et par små tjern, noe grov ur og en del 

bratte bergvegger på begge sider av kløfta. 

Naturtyper og utforminger: Selv om det er lite vannføring nede i kløfta, så virker 

bekkekløft ganske opplagt som valg av naturtype. Vegetasjonen er for det meste fattig, men 

lokalt var det små innslag av høgstaudevegetasjon samt kalkrike berg. Vegetasjonen virket 

jevnt over fattigst på vestsida (ikke sjekket opp til fots med studert fra motsatt side med 

kikkert). Tjerna har stor variasjonen i vannstanden, med tendenser til kortskuddstrand på 

kantene (et sted fant jeg evjesoleie på berg 3-4 meter over dagens vannstand).  

Artsmangfold: Området kan ikke betegnes som spesielt artsrikt, men det er variert og har et 

klart potensial for kravfulle arter knyttet til ulike miljøer og organismegrupper. Et lite 

kalkrikt, skifrig område i øvre, sørvestre deler hadde innslag av arter som bergstarr, fjell-

lok, tuesildre, dverglodnebregne, fjellsnelle, dvergsnelle og skredrublom. I et noe fuktig 

parti lenger ned vokste sibirturt (NT) sparsomt. Lokalt hesterumpe og bekkeblom. Ellers 

ble gubbeskjegg (NT) funnet på enkelte bergvegger. Bergene på vestsida så bare ut til å ha 

fattigbergsarter, med fjellarve som noe av det mest kravfulle. Av fugl ble fossekall og 

linerle sett, samt gamle reir av antatt fjellvåk (NT).  

Trusler: Lokaliteten virket ikke spesielt truet av inngrep. 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Det er snakk om et ganske stort og godt utviklet kløftesystem. Selv om ingen 

spesielt sjeldne og høyt rødlistede arter ble påvist, så er det et potensial for slike. Såpass 

store kløfter er samtidig sjeldne og interessante i regionen, og ut fra en samlet vurdering er 

den derfor gitt verdien svært viktig (A).  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. 

___________________________________________________________________ 

 

22     Lohkavzi 

Naturtype: Sørvendt  berg og rasmark    Verdi: C     

UTM sone 35: Ø 531415  N 7785279 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (G. Gaarder) 

feltarbeid 09.08.2008. Lokaliteten ligger vel ei mil vest for Tana bru, like vest for 
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Maskejavri. Lokaliteten ligger i ytre deler av et større kløftesystem her, og omfatter bare de 

sørvendte bergskrentene. Den avgrenses ganske skarpt mot dalbunnen og fattiger 

vegetasjon i overkant, også nokså skarpt mot fattigere bergskrenter på begge sider. 

Naturgrunnlag: Trolig er dette rester av et gammelt dreneringssystem fra vidda, som her har 

skåret seg skarpt ned i fjellet på veien ned mot Maskejavri. Berggrunnen består trolig for 

det meste av kvartsitt og sandstein, men også dolomitt kan opptre. Innenfor lokaliteten er 

det litt lauvskog, noen mindre bergvegger og litt rasmark. En liten bekk kommer ned i 

vestre del av lokaliteten. 

Naturtyper og utforminger: Stedvis er det høgstaudevegetasjon her, men også en del 

lågurtpreget vegetasjon, samt innslag av mer åpne berg.   

Artsmangfold: Floraen er ikke spesielt artsrik, men omfatter enkelte noe kalkkrevende arter. 

Kanskje mest interessante er sparsom forekomst av hengepiggfrø (NT). I tillegg kan nevnes 

setermjelt, bergstarr, dverglodnebregne, tuesildre, skredrublom, snauarve, 

blankbakkestjerne, fjellstarr, myrtevier, berggull og firblad.  

Trusler: Lokaliteten virket ikke spesielt truet av inngrep. 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Selv om enkelte mer kravfulle arter, inkludert en rødlisteart, er funnet, så 

virker ikke lokaliteten mer utviklet og artsrik enn at den under litt tvil her bare er gitt verdi 

lokalt viktig (C).  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. 

___________________________________________________________________ 

 

23     Maskejavri vest 

Naturtype: Sørvendt  berg og rasmark    Verdi: A     

UTM sone 35: Ø 532052  N 7785372 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (G. Gaarder) 

feltarbeid 09.08.2008. Lokaliteten ligger vel ei mil vest for Tana bru, like vest for 

Maskejavri. Lokaliteten utgjør ei sidekløft til et større kløftesystem her. Det virker naturlig 

å inkludere hele kløfta i lokaliteten og denne har en tydelig avgrensning på alle kanter. 

Naturgrunnlag: Trolig er dette rester av et gammelt dreneringssystem fra vidda, som her har 

skåret seg skarpt ned i fjellet på veien ned mot Maskejavri. Berggrunnen består trolig for 

det meste av kvartsitt og sandstein, men også dolomitt kan opptre. Innenfor lokaliteten er 

det sparsomt med lauvskog i ytre deler, mens det inne i kløfta er mest åpen rasmark og noe 

bergvegger. To småtjern som tørker mer eller mindre ut ligger i bunnen av kløfta. Bekker 

mangler. 

Naturtyper og utforminger: Deler av rasmarka har ganske finkornet og skrifring materiale 

med innslag av høgstauder og lågurtarter. Det er også innslag av litt kalkrik 

bergveggsvegetasjon her. Floraen har et tydelig varmekjært preg.   

Artsmangfold: Karplantefloraen er ikke spesielt artsrik, men omfatter flere regionalt sjeldne 

arter. En av de mest interessante er trolig markjordbær som er sjelden så langt nord. Denne 

finnes ganske rikelig i deler av rasmarka og bar modne bær ved besøket. I rasmarka er det 

også en del hengepiggfrø (NT), samt innslag av ei storvokst silkeselje, som heller ikke er 

vanlig så langt nord. I bergveggene vokser det litt av arter som snøsildre og småbergknapp, 

samt at det ble funnet noe flågmure (NT) her. For øvrig ble rustdoggnål (NT) funnet på 

bjørk like sør for lokaliteten. For øvrig arter som grasstjerneblom, stornesle og hundekjeks.  

Trusler: Lokaliteten virket ikke spesielt truet av inngrep. 

Fremmede arter:   



 

    

Miljøfaglig Utredning AS                                                                                    Biologisk mangfold i Tana kommune 

Rapport 2009-34    – 61 – 

Verdisetting: Lokaliteten får verdi svært viktig (A). Dette fordi flere regionalt sjeldne og 

enkelte nasjonalt rødlistede arter forekommer, og fordi miljøet tydeligvis er klimatisk sett 

uvanlig gunstig med grunnlag for nordlige utpostlokaliteter for sørlige, varmekjære arter.  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. 

___________________________________________________________________ 

 

24     Vuolemuslattu 

Naturtype: Rikmyr    Verdi: B     

UTM sone 35: Ø 532056  N 7781978 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (G. Gaarder) 

feltarbeid 09.08.2008. Lokaliteten ligger nesten halvannen mil sørvest for Tana bru, noe sør 

for Maskejavri. Lokaliteten avgrenses litt diffust mot fattigere myr og/eller mer 

fastmarksdominert skogvegetasjon på alle kanter (særlig mot sør og øst). Noe mer ordinær 

bjørkeskog er inkludert i lokaliteten av arronderingsmessige årsaker. 

Naturgrunnlag: Det er snakk om ei slak vestvendt li der noe kalkrikt sigevann trolig gir 

opphav til relativt rik myrvegetasjon. 

Naturtyper og utforminger: Det er grunnlendte fastmattemyrer med innslag av kildepreget 

vegetasjon.  

Artsmangfold: En del typiske arter for rik til ekstremrik myr og kildesamfunn forekommer 

her. Dette omfatter bl.a. en god del brudespore (NT) og lokalt sparsomt med hodestarr. I 

tillegg bl.a. myrtevier, gulstarr, tranestarr, trillingsiv, gulmjelt, fjellstarr, fjellsnelle og 

linmjølke. 

Trusler: Lokaliteten virket ikke spesielt truet av inngrep. 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Lokaliteten gis under litt tvil verdi viktig (B), men det er tross alt snakk om et 

litt større parti med rikmyr, der forekomst av enkelte rødlistede arter og 

ekstremrikmyrsarter trekker verdien opp. 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. Dagens bruk 

av stien som går gjennom øvre deler av lokaliteten ser ikke ut til å påvirke naturverdiene på 

noen negativ måte. 

___________________________________________________________________ 

 

25     Masjok vest 

Naturtype: Rik sumpskog    Verdi: A     

UTM sone 35: Ø 542865  N 7797107 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (H.Fjeldstad) 

feltarbeid 05.08.2008. Lokaliteten ligger omlag 9,5 km nord for Tana bru, på vestsiden av 

riksveien med grense i kraftlinje i øst og elvebredden i vest. Maskejohka har utløp i Tana 

rett øst for riksvegen (98).  

Naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en meander med  i hovedsak sand i grunnen.  

Naturtyper og utforminger: Lokaliteten kan betegnes som en flommarksskog. Skogen 

består av relativt middels gammel bjørk og vierkratt i belte utover mot elva. Ytterst går 

dette over i sandbanker mot elva, jfr bilde.  

Artsmangfold: Foruten myrflatbelg vokser kjertelvier samt  sannsynlig  kolagråor i 

lokaliteten i tillegg til arter som fjelltilstel, gullris, kvitbladtistel, ryllik og rogn  



 

    

Miljøfaglig Utredning AS                                                                                    Biologisk mangfold i Tana kommune 

Rapport 2009-34    – 62 – 

Trusler: Området er påvirket av noe hogst . 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Lokaliteten får verdi som viktig (B), siden lokaliteten har forekomst av 

rødlistearten myrflatbelg og kjertelvier 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred, men 

forekomst av de rødlistede artene er trolig ikke truet av forsiktig plukkhogst. 

___________________________________________________________________ 

 

26     Boratbokca 

Naturtype: Kalkrike områder i fjellet    Verdi: B     

UTM sone 35: Ø 526103  N 7815192 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (H.Fjeldstad) 

feltarbeid 09.08.2008. Lokaliteten ligger nord for Rv 98 som går over Ifjordfjellet om lag 8 

km vest for Vestertana. Her ligger lokaliteten i en østvendt bekkekløft som ligger over 

skoggrensa. 

Naturgrunnlag: Naturgrunnlaget består av tidels rik beggrunn med en god del løsmasser fra 

blokk/stein til sand/jord 

Naturtyper og utforminger: Lokaliteten kan betegnes som rik bakke med rikmyrsarter og 

noe reinrose i den nordvendte siden, i den sørvendte lisida er vegetasjonen fattigere. 

Rasmark og bergvegger inngår på begge siden av kløfta. I bunnen renner en mindre elv i 

jevnt styrk. Elven går på grovsubstrat som stein . 

Artsmangfold: I den nordvente lisiden vokser arter som reinrose sparsomt, samt 

fjellfrøstjerne, flekkmure, myrtevier, harerug, dvergjamne, fjellsmelle, rynkevier, fjellstarr, 

aksfrytle, reinrose og rødsildre. I mindre tuer nede ved elva vokser russegras. 

Trusler: Området er forholdsvis hardt beitet av rein og beitetrykket kunne med fordel ha 

vært mindre. 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Lokaliteten får verdi som viktig (B), siden lokaliteten har forekomst av 

rødlistearten russegras. 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området ligge urørt 

___________________________________________________________________ 

 

27     Postagurra 

Naturtype: Bjørkeskog med høgstauder    Verdi: C     

UTM sone 35: Ø 529167  N 7814859 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (H.Fjeldstad) 

feltarbeid 09.08.2008. Lokaliteten ligger nord for Rv 98 om lag 5 km vest for Vestertana. 

Her ligger lokaliteten inntil veien avgrenset av denne i sør og en bratt li i nord. En bekk 

kommer inn fra sør og følger lokaliteten ned mot øst hvor hele lokaliteten smalner inn 

mellom vegfylling i sør og li i nord. 

Naturgrunnlag: Området består trolig av morenemasser som ligger under en bratt liside der 

næringsrikt grunnvaann kommer fram 

Naturtyper og utforminger: Lokaliteten kan betegnes som rikmyr og rik bjørkeskog i 

mosaikk. I vest er det flatt og lokaliteten brekker ned mot øst. 
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Artsmangfold: I lokaliteten inngår sibirgrasløk, fjellfrøstjerne, fjellstarr, svarttopp, gulstarr, 

hårstarr, nyserot, kvitbladtistel, fjelltistel, ballblom, myrtevier, harerug, skogstorknebb, 

enghumleblom, svartstarr, småtveblad, grønnkurle og klubbestarr.  

Trusler: Området er noe påvirket noe hogst i skogen trolig scooterløype om vinteren. 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Lokaliteten får verdi som lokalt viktig (C) 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området ligge i fred. 

___________________________________________________________________ 

 

28     Searvegieddi 

Naturtype: Rikmyr    Verdi: C     

UTM sone 35: Ø 532968  N 7815075 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (H.Fjeldstad) 

feltarbeid 09.08.2008. Lokaliteten ligger øst for Rv 98 på østsiden av Vestertana. 

Lokaliteten er omgitt av rik bjørkeskog. Et lite bekkesig renner gjennom lokaliteten. 

Naturgrunnlag: Området ligger i en vestvedt liside med morene i grunnen. Bergartene er 

foholdsvis rike.  

Naturtyper og utforminger: Lokaliteten er en liten rikmyr.  

Artsmangfold: I lokaliteten inngår gulull (NT)  foruten fjellfrøstjerne, hårstarr og svarttopp. 

Trusler: Området er noe påvirket noe hogst i skogen 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Lokaliteten får verdi som viktig (C) som følge av forekomst av gulull. 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området ligge i fred. 

___________________________________________________________________ 

 

29     Tarmfjorden vest 

Naturtype: Sørvendt  berg og rasmark    Verdi: B     

UTM sone 35: Ø 533972  N 7817442 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (H.Fjeldstad) 

feltarbeid 09.08.2008. Lokaliteten ligger ca 4 km nordvest for Vestertana på nordsiden av 

riksveien. Området omfatter indre sørvestre del av Tarmfjorden med grense til sjøen i øst 

og berg i vest.  

Naturgrunnlag: Rasmark med stein iblandet mer finkornet materiale 

Naturtyper og utforminger: Lokaliteten er en rasmark med stein og grasdekke. 

Artsmangfold: I lokaliteten inngår silkenellik i flere grupper. I tillegg inngår blåklokke, 

ryllik, engsyre mindre bjørk og einer. Silkenellik forekommer også langs stranda utover på 

vestsida av fjorden 2-300m utover der befaringen sluttet.  

Trusler: Området har ikke synlig påvirkning. 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Lokaliteten får verdi som viktig (B) som følge av forekomst av silkenellik 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området ligge i fred. 

___________________________________________________________________ 
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30     Guovdagårjavri vest 

Naturtype: Rikmyr    Verdi: C     

UTM sone 35: Ø 538086  N 7817532 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (H.Fjeldstad) 

feltarbeid 09.08.2008. Lokaliteten ligger vest for Smalfjorden rett vest av Rv 98. 

Lokaliteten er avgrenset av fastmark omkring. I lokaliteten er det også tatt med rik 

bjørkeskog som ligger mellom de to rikmyrene. 

Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av næringsrike bergarter som gir et 

næringsrikt grunnvann der det kommer fra i overkant av myrene.  

Naturtyper og utforminger: Lokaliteten består av to rikmyrer som ligger inntil hverandre, 

avgrenset av rik bjørkeskog. 

Artsmangfold: I lokaliteten inngår skavgras, gulstarr, hårstarr, fjellfrøstjerne, sibirgrasløk, 

svarttopp, bjønnbrodd, ljåblom, fjellsnelle, bukkeblad, tråstarr, skogmarihand, nyserot, 

myrtevier, slirestarr, småengkall, harerug, fjelltistel, sveltull, blankstarr, tvebostarr og 

hengeaks. Største artsmangfoldet er i overgang fastmark og myr på den nedre myra der det 

også kommer inn en bekk fra nord.   

Trusler: Det er tatt ut noe ved av bjørkeskogen i området.  

Fremmede arter:   

Verdisetting: Lokaliteten får verdi som lokalt viktig (C) siden det ikke er registrert spesielle 

arter i området 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området ligge i fred. 

___________________________________________________________________ 

 

31     Smalfjord 

Naturtype: Strandeng og strandsump    Verdi: C     

UTM sone 35: Ø 539040  N 7813383 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (H.Fjeldstad) 

feltarbeid 09.08.2008, samt registreringer i forbindelse med havstrandinventeringene i 

Finnmark (Elven & Johansen 1983) og Ove Dahl (1934). Lokaliteten ligger i sørenden av 

Smalfjorden og omfatter indre deler av bukta på rett nord av Rv 98. I tillegg omfattes denne 

av en liten poll på sørsiden av vegen omkring elveosen.  På tvers av fjorden går det flere 

grusrygger som skjermer havstranda. 

Naturgrunnlag: Strandeng og strandsump som er noe påvirket av at vegen er lagt over 

pollen 

Naturtyper og utforminger: Strandeng og strandsump best utviklet sør for  riksvegen, smale 

soner på nordsiden. Om utforminger skriver Elven & Johansen (1983): Fragmenter av 

teppesaltgras-eng, fjørestarr-eng (med østerbottenstarr), flekk med taresaltgras-grusstrand 

og ei lita østersurt-steinstrand.   

Artsmangfold: I den indre pollen vokser fjøresaulauk, fjøresivaks, hesterumpe, 

teppesaltgras, ishavsstarr, pølsstarr, fjærestarr, ishavssaltsiv. Lite utviklete soner.  

Utenfor vegen ligger en fattigere bjørkeskog, men en smal strandsone med myrsaulauk, 

fjøresaulauk, gåsemure, myrhatt, småengkall, vendelrot, matter med rødsvingel. 

Om artsmangfoldet skriver Ove Dahl (1934):” I strandsumper ved Smalfjordens bunn  

vokser Koenigia (Dvergsyre) og Ranunculus hyperboreus (setersoleie) sammen med den 

ellers fra slike lokaliteter oftere anførte vegetasjon”.  
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Trusler: Riksvegen er lagt over osen 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Lokaliteten får verdi som lokalt viktig C siden den er noe påvirket av vegen 

som krysser bukta 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området ligge i fred. Ved en 

eventuell utvidelse av vegen bør en se på løsninger med bru og ikke fylling. 

___________________________________________________________________ 

 

32     Vestertana vest 

Naturtype: Artsrik veikant    Verdi: B     

UTM sone 35: Ø 531943  N 7814232 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing:  Beskrivelsen er basert på eget (H.Fjeldstad) 

feltarbeid 08.08.2008. Lokaliteten ligger langs vegen omlag 1 km vest for Vestertana. 

Lokaliteten er avgrenset av vegen i øst og berget i vest. 

Naturgrunnlag: Lokaliteten består av rasmark med stein , blokk og mer finkornet materiale. 

Berggrunnen er gir opphav til en noe rikere vegetasjon. Bergarten er blanding av sandstein, 

leirskifer og konglomerat som i dette området gir et relativt næringsrikt jordsmonn. 

Naturtyper og utforminger: Lokaliteten er preget av beite og sammen med rik beggrunn har 

det gitt en artsrik vegetasjon 

Artsmangfold: I lokaliteten er det en stor bestand av silkenellik, samt arter som flekkmure, 

blåklokke, rosenrot, mjødurt, teiebær, geitrams, gullris, smyle, tuesildre, ryllik og 

storveronika. 

Trusler:  Lokaliteten kan være utsatt dersom vegen skal utbedres. 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Som følge av stor bestand av sikenellik er den verdisatt til viktig (B).  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området ligge urørt 

___________________________________________________________________ 

 

33     Øyra sør 

Naturtype: Rikmyr    Verdi: B     

UTM sone 35: Ø 532735  N 7816246 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (H.Fjeldstad) 

feltarbeid 09.08.2008. Lokaliteten ligger på oversiden av lokalvegen ut til Øyra  omlag 2,5 

km nord for Vestertana. Lokaliteten er avgrenset av vegen i vest og fattigere fastmark i 

overkant. Området er vestvendt.  

Naturgrunnlag: Området består av morene der næringsrikt grunnvann presses fram i 

nedkant av lia. I den vestvendte lia her er det fuktsig og grunnlendt myr, i mosaikk med 

bjørkeskog. En kraftlinje krysser lokaliteten. Bergarten er blanding av sandstein, leirskifer 

og konglomerat som i dette området gir et relativt næringsrikt jordsmonn. 

Naturtyper og utforminger: Det er snakk om rikmyr og kilde i mosaikk med bjørkeskog.  

Artsmangfold: En rekke rikmyrsarter ble registrert deriblant to områder med gulull, samt 

arter som gulstarr, hårstarr, tvebostarr, trillingsiv, myrtevier, fjellstarr, fjellfrøstjerne, 

sibirgrasløk og fjellsnelle. 

Trusler:  Lokaliteten virket ikke spesielt truet av inngrep. 
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Fremmede arter:   

Verdisetting: Lokaliteten vurdere som viktig (B) som følge av forekomst av rødlistearten 

gulull samt et generelt rikt artsmangfold 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. 

___________________________________________________________________ 

 

34     Tarmfjorden øst 

Naturtype: Rikmyr    Verdi: B     

UTM sone 35: Ø 534820  N 7817783 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (H.Fjeldstad) 

feltarbeid 08.08.2008. Lokaliteten ligger på østsiden av riksvegen ved Tarmfjorden. 

Lokaliteten er avgrenset av vegen i vest og fattigere bjørkeskog i overkant. Området er 

vestvendt.  

Naturgrunnlag: Området består av morene der næringsrikt grunnvann presses fram i 

nedkant av lia. I den vestvendte lia her er det fuktsig og grunnlendt myr, i mosaikk med 

bjørkeskog. Bergarten er blanding av sandstein, leirskifer og konglomerat som i dette 

området gir et relativt næringsrikt jordsmonn. 

Naturtyper og utforminger: Det er snakk om rikmyr og kilde i mosaikk med bjørkeskog.  

Artsmangfold: En rekke rikmyrsarter ble registrert deriblant hodestarr,  gulstarr, tvebostarr, 

myrtevier, gulsildre, fjellfrøstjerne, sibirgrasløk, jåblom, slireatrr, nyserot, fjøresaulauk og 

fjellsnelle. I skjæringen mot vegen vokser også silkenellik. 

Trusler:  Lokaliteten virket ikke spesielt truet av inngrep. 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Lokaliteten får verdi som viktig (B) som følge av rikt artsinventar med bl.a. 

hodestarr. 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. 

___________________________________________________________________ 

 

35     Torhop 

Naturtype: Rikmyr    Verdi: C     

UTM sone 35: Ø 537434  N 7819541 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (H.Fjeldstad) 

feltarbeid 08.08.2008. Lokaliteten ligger på østsiden av riksvegen ved rett øst for Torhop. 

Lokaliteten er en åpen myr avgrenset av mer ordinær bjørkeskog omkring. I nedkant av 

myra er det mer preg av høgstauder.  

Naturgrunnlag: Området består av morene der næringsrikt grunnvann presses fram i 

nedkant av lia. I den vestvendte lia her det en grunnlendt myr. Bergarten er blanding av 

sandstein, leirskifer og konglomerat som i dette området gir et relativt næringsrikt 

jordsmonn. 

Naturtyper og utforminger: Det er en intermediær myr som blir rikere i nedkant.  

Artsmangfold: Myra domineres av sveltull, men med en rekke andre rikmyrsarter, de fleste 

i nedkant av den åpne myra mot bjørkeskogen. Her vokser arter som hårstarr, jåblom, 

harerug, sibirgrasløk, fjelltilstel, fjellfrøstjerne, skogmarihand m.v.. 

Trusler:  Lokaliteten virket ikke spesielt truet av inngrep. 



 

    

Miljøfaglig Utredning AS                                                                                    Biologisk mangfold i Tana kommune 

Rapport 2009-34    – 67 – 

Fremmede arter:   

Verdisetting: En intermediær myr med variert artsinventar vurderes til lokalt viktig (C) 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. 

___________________________________________________________________ 

 

36     Ausgarnes vest 

Naturtype: Naturbeitemark    Verdi: B     

UTM sone 35: Ø 538242  N 7820682 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (H.Fjeldstad) 

feltarbeid 08.08.2008. Lokaliteten ligger omlag 2 km nordøst for Torhop. Her stikker en 

bergknaus opp av den flate heia utover mot Ausgarneset.  Lokaliteten er en sørvendt 

skråning med noe løsmasser avgrenset av heivegetasjon i nedkant og bart fjell i overkant. 

Ove Dahl (1934) skriver generelt om “Øskarnes” som et område der det forekommer flere 

sydlige planter sammen med fjellplanter, bl.a marinøkkel, markjordbær, hengepiggfrø, 

lodnerublom, trillingsiv, fjellbakkestjerne. 

Naturgrunnlag:  Bergarten er blanding av sandstein, leirskifer og konglomerat som i dette 

området gir et relativt næringsrikt jordsmonn. 

Naturtyper og utforminger: Lokaliteten kan betegnes som naturbeitemark 

Artsmangfold: Området har en rik flora med bl.a. silkenellik, marinøkkel, bleiksøte, 

blåklokke, fjellsnelle, enghumleblom, flekkmure og ryllik 

Trusler:  Lokaliteten virket ikke spesielt truet av inngrep. 

Fremmede arter:  Ingen registrert 

Verdisetting: Som følge av funn av rødlistede arter som silkenellik og marinøkkel vurderes 

lokaliteten til verdi viktig (B) 

Hensyn og skjøtsel: Gjengroing i området er svak og dagens beiting av områdene ser ut til å 

være tilstrekkelig 

___________________________________________________________________ 

 

37     Ausgarnes 

Naturtype: Kalkrike områder i fjellet    Verdi: B     

UTM sone 35: Ø 538499  N 7820747 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (H.Fjeldstad) 

feltarbeid 08.08.2008. Lokaliteten ligger omlag 2 km nordøst for Torhop.  Lokaliteten er 

vestvendt avgrenset av fjellskrent i nord og øst samt fattigere heivegetasjon i sør. Ove Dahl 

(1934) skriver generelt om “Øskarnes” som et område der det forekommer flere sydlige 

planter sammen med fjellplanter, bl.a marinøkkel, markjordbær, hengepiggfrø, 

lodnerublom, trillingsiv, fjellbakkestjerne. 

Naturgrunnlag:  Bergarten er blanding av sandstein, leirskifer og konglomerat som i dette 

området gir et relativt næringsrikt jordsmonn. 

Naturtyper og utforminger: Lokaliteten er en reinrosehei med mosaikk av rikmyr/ rike sig.  

Artsmangfold: Området har en rik flora med bl.a. reinrose, fjellstarr, myrtevier, ullvier, 

rynkevier, fjellfrøstjerne, harerug, sibirgressløk, jåblom, ryllik, flekkmure, bleiksøke, 

blåklokke, fjelltistel og sllirestarr 

Trusler:  Lokaliteten virket ikke spesielt truet av inngrep. 
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Fremmede arter:   

Verdisetting: Lokaliteten er ikke spesielt stor men bør ha verdi  viktig (B).  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. 

___________________________________________________________________ 

 

38     Gáhkkorláttu 

Naturtype: Sørvendt  berg og rasmark    Verdi: B     

UTM sone 35: Ø 542118  N 7798663 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (H.Fjeldstad) 

feltarbeid 09.08.2008 samt litteratur. Lokaliteten ligger ca 11 km nordvest for Tana bru.  

Området omfatter den sør- og sørøstre del av Holmfjell. 

Naturgrunnlag: Rasmark med skifrig berg. Berggrunnen består av en blanding av skifer, 

sandstein og kalkstein (Berggrunnskart NGU 2009). Lokaliteten er avgrenset mot vegen i 

nedkant og i overkant over rasmarka der skogen tar til. Lokaliteten er trolig en del av en 

større rasmark som strekker seg 4-5 km nordover på østsiden av  Holmfjell.  

Naturtyper og utforminger: Lokaliteten er en rasmark med skifrig stein. Området var svært 

tørt bortsett fra i nedkant mot øst.  

Artsmangfold: Av arter ble det registrert antatt finnmarksmattesveve, ullarve, fjelløyentrøst, 

grønnkurle, snøsildre, fjelltjæreblom, berggull, gulaks, blårapp, ballblom, teiebær, 

flekkmure, emåengkall, kattefot, blåklokke, gullris, tanatimian og rød jonsokblom. Forøvrig 

står det endel bjørk og einer spredt i området. Området kan ha potensiale for insekter.  

Området er også oppsøkt av Johansen og Karlsen (2005) som omtaler området: “En tørr 

sydskråning av Holmfjellet ble befart, ca. 35W 541680,7798350. Vanligst i området er 

bjørkeskog av krekling-lavtypen med mye einer. Skråningen er lite beitet av rein og store 

matter av reinlaver og saltlav er vanlig. Noe innslag er lågurtskog forekommer, og her 

finner vi mengder av teiebær og noe skogstorkenebb, geitrams, gullris, hårfrytle (Luzula 

pilosa) og lifiol (Viola canina). Øverst er det rasutglidninger hvor sauesvingel dominerer. 

Av interessante arter her nevnes mengder av tanatimian (Timian serpyllum ssp. tanaënsis), 

og noe bergveronika (Veronica fruticans), snøsildre (Saxifraga nivalis), berggull (Erysimum 

hieracifolium), lodnebregne (Woodsia ilvensis) og småbergknapp (Sedum annum). Klynger 

med store ospetrær forekommer øverst i skråningen flere steder i området.” Også Dahl 

(1934) har bemerket en rik flora på Holmfjellet/Suolovarri ved Maskejohka. Han peker på 

forekomst av løse skiferfjell og funn av arter som bergskrinneblom, lodnebregne, berggull, 

markjordbær, hengepiggfrø (NT) samt svever. Artsinventaret indikerer at det godt kan være 

samme lokalitet, men han funn er ikke lagt inn i artslista, siden nøyaktig stedfesting ikke er 

kjent. 

Trusler: Området har ikke synlig påvirkning. 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Siden det er et stort sammenhengende rasmarksområde bør det til tross for 

artsmangfoldet få verdi viktig (B). 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. 

___________________________________________________________________ 

 

39     Masjok øst 

Naturtype: Stor elveør    Verdi: A     

UTM sone 35: Ø 543370  N 7797294 
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Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (H. Fjeldstad) 

feltarbeid 10.08.2008. Lokaliteten ligger på vestiden av Tanaelva, 9 kilometer nord for Tana 

bru ved utløpet av Máskejohka i Tanaelva. Her er det et stort område med sanddyne. 

Lokaliteten grenser skarpt mot elva og fastmark/skog/dyrket mark på innsiden. 

Naturgrunnlag: Tana renner rolig nord for Tana bru. Lokalt opptrer  sanddynesystemer som 

har utviklet seg som følge av elvas transport av sand. Ved store vannstandsendringene 

tørrlegges elvører og vinden mater sanddynestystemene.  

Naturtyper og utforminger:  Området omfatter et velutviklet, aktivt sanddynesystem med 

opptil 10-15 m høy kant mot sumpskogen i vest.   

Artsmangfold: Selv om miljøet er meget stort er det forholdsvis artsfattig. Av arter ble det 

påvist strandrug, gullris, blåklokke, tanatimian, ryllik, strandarve og ullarve. Potensialet for 

interessante insektarter er høyt, men ble ikke undersøkt.  

Trusler: Sanddynene kan være utsatt for inngrep som oppdyrking, slitasje fra motorkjøretøy 

og gjengroing.    

Fremmede arter:   

Verdisetting: Selv om bare et fåtalls arter ble påvist, er området et relativt stort og aktivt 

sanddynesystem  som bør ha verdi svært viktig (A). 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. 

___________________________________________________________________ 

 

40     Masjok 

Naturtype: Rik sumpskog    Verdi: A     

UTM sone 35: Ø 543207  N 7797370 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing:  Beskrivelsen er basert på eget (H. Fjeldstad) 

feltarbeid 10.08.2008. Lokaliteten ligger på vestiden av Tanaelva, 9 kilometer nord for Tana 

bru ved utløpet av Máskejohka i Tanaelva.  Lokaliteten avgrenses skarpt mot Maskejohka i 

vest og nord, dyrka mark i sør og sanddyne i vest.  

Naturgrunnlag: Lokaliteten ligger inntil Maskejohka og omfatter rik sumpskog og en 

gammel kroksjørest.  Løsmassene er finkornede,  mest sand. Elva flommer trolig inn ved 

høy vannstand.  

Naturtyper og utforminger: Dette er trolig en  flommarksskog med bjørk og vierarter. 

Feltsjiktet er høgstaudepreget med innslag av sumpmiljøer i de laveste søkkene.  

Artsmangfold: Karplantefloraen er ikke spesielt artsrik, men omfatter flere typiske arter for 

nordøstlige flommarksskoger. Dette inkluderer sparsom forekomst av myrflatbelg (EN). 

Ellers  arter som vendelrot, skogstjerneblom, gullris, skogstorknebb, harerug. I sumpene er 

det arter som flotgras, hesterumpe og elvesnelle. 

Trusler: Lokaliteten virket ikke spesielt truet av inngrep. 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Somm følge av sparsom forekomst av myrflatbelg får lokalliteten lokal verdi 

(C).  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. 

___________________________________________________________________ 

 

41     Golggotjohka 

Naturtype: Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti    Verdi: A     
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UTM sone 35: Ø 544073  N 7806405 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing:  Beskrivelsen er basert på eget (H. Fjeldstad) 

feltarbeid 10.08.2008. Lokaliteten ligger på vestiden av Tanaelva, 19 kilometer nord for 

Tana bru og omfatter det meandrerende elvepartiet av Golggotjohka som renner ut i Tana.   

Elva danner en skarpt avgrenset bekkedal mot en fattig omgivende  bjørkeskog.  

Naturgrunnlag: Lokaliteten renner gjennom et område med mektige avsetninger der elva 

har gravd en bekkedal. Løsmassene i bekkeløpet er finkornede,  mest sand. 

Naturtyper og utforminger: Dette er en meandrerende elv med noe 

flommarkskog/sumpskog. 

Artsmangfold: Karplantefloraen er ikke spesielt artsrik, men omfatter flere typiske arter for 

nordøstlige flommarksskoger. Dette inkluderer sparsom forekomst av myrflatbelg (EN), 

storveronika, åkerbær, harerug mv.  

Trusler: Lokaliteten virket ikke spesielt truet av inngrep. 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Lokaliteten er forholdsvis artsfattig men er i hovedsak uberørt og bør derfor 

verdisettes som viktig (B). 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. 

___________________________________________________________________ 

 

42     Stohpojohka 

Naturtype: Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti    Verdi: A     

UTM sone 35: Ø 544173  N 7812295 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing:  Beskrivelsen er basert på eget (H. Fjeldstad) 

feltarbeid 10.08.2008. Lokaliteten ligger på vestiden av Tanaelva, 2 kilometer nord for 

Ruostefjelbma og omfatter det meandrerende elvepartiet av Stohpojohka som renner ut i 

Tana.   Elva danner en skarpt avgrenset bekkedal mot en fattig omgivende  bjørkeskog.  

Naturgrunnlag: Lokaliteten renner gjennom et område med mektige avsetninger der elva 

har gravd en bekkedal. Løsmassene i bekkeløpet er finkornede,  mest sand. 

Naturtyper og utforminger: Dette er en meandrerende elv med noe 

flommarkskog/sumpskog med bjørk, gråor og vierarter.. 

Artsmangfold: Karplantefloraen er ikke spesielt artsrik, men omfatter flere typiske arter for 

nordøstlige flommarksskoger. Dette inkluderer sparsom forekomst av myrflatbelg (EN), 

storveronika, skogstjerneblom, ballblom, mjødurt, kvitbladtistel, harerug 

Trusler: Lokaliteten virket ikke spesielt truet av inngrep. 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Lokaliteten er forholdsvis artsfattig men er i hovedsak uberørt og bør derfor 

verdisettes som viktig (B). 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. 

___________________________________________________________________ 

 

43     Ruostefjelbma 

Naturtype: Stor elveør    Verdi: A     

UTM sone 35: Ø 544826  N 7810351 
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Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (H. Fjeldstad) 

feltarbeid 05.08.2008. Lokaliteten ligger på vestiden av Tanaelva, ved Ruostefjelbbma.   

Her er det et stort flomløp inn mot bredden. Lokaliteten grenser for det meste skarpt mot 

elva og fastmark/skog/dyrket mark på innsiden, litt mer diffust mot gradvis mindre utviklet 

flommark og sanddyner mot nord og sør. 

Naturgrunnlag: Tana renner rolig og lokalt opptrer  store elveører slik som her. 

Gjennomgående er løsmassene finkornede med mest sand. Kombinert med de ganske store 

vannstandsendringene som elva har gjennom året fører dette til partier med mer eller 

mindre vegetasjonsfrie sandører, samt innslag av gras- og urterik elvebredd/flomløp uten 

trær og busker.   

Naturtyper og utforminger: I flomløpet er det en god del gras- og urterik ør, samt innslag av 

bekkesig/flomløp og grunne tjern (som dannes ved lav vannstand). Det er også en del 

sandstrandspregede miljøer.  

Artsmangfold: Det ble ikke påvist særlig mange kravfulle og sjeldne arter her. Av 

karplanter opptrer bl.a. myrflatbelg  (EN) i vierkratt i vest, samt arter som hesterumpe i 

flomdammer, setermjelt, tanatimian, blåklokke, småengkall, blåtopp, rødsvingel, skogsiv, 

snøull, grønnvier og sumpsivaks.  

Trusler: Sanddynene kan være utsatt for inngrep som oppdyrking, slitasje fra motorkjøretøy 

og gjengroing.   Det er mye kjørespor ned på stranda i dette området. 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Dette er en variert lokalitet, og selv om ingen spesielt sjeldne arter så langt er 

påvist (bortsett fra myrflatbelg), tilsier  størrelse at det får en  verdi som viktig (B).  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. 

___________________________________________________________________ 

 

44     Boulbmátsolu 

Naturtype: Stor elveør    Verdi: A     

UTM sone 35: Ø 540557  N 7774243 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (H. Fjeldstad) 

feltarbeid 06.08.2008. Lokaliteten ligger på østsiden av en øy i Tanaelva -Boulbmátsolu. -  

Tanaelva, 15 kilometer sør for Tana bru ved utløpet av Polmakelva i Tanaelva. Her er det et 

stort område med sanddyne. Lokaliteten grenser skarpt mot fattigere skog på øya i vest og 

mer uklar avgrensing mot elveøren i øst.   

Naturgrunnlag: Tana renner rolig sør for Polmakelva. Lokalt opptrer  sanddynesystemer 

som har utviklet seg som følge av elvas transport av sand. Ved store vannstandsendringene 

tørrlegges elvører og vinden mater sanddynestystemene. Bergartene i området er basiske 

med forekomster av gabbro og amfibolitt. 

Naturtyper og utforminger:  Området omfatter et velutviklet, aktivt sanddynesystem på 

østsiden av Boulbmátsolu. I tillegg inngår gras og urterik ør  i sør trolig betinget av isgang i 

elva.  

Artsmangfold: Selv om miljøet er meget stort er det forholdsvis artsfattig. Av arter ble det 

påvist marinøkkel, kattefot, jåblom, svarttopp, dvergjamne, setermjelt og 

normannsnøkleblom. De fleste av artene på engsamfunnet i nord. Potensialet for 

interessante insektarter er høyt, men ble ikke undersøkt.  

Trusler: Sanddynene kan være utsatt for inngrep som oppdyrking, slitasje fra motorkjøretøy 

og gjengroing.    

Fremmede arter:   
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Verdisetting: Selv om området er relativt artsfattig (når vi ser bort fra øra i nord) er det 

snakk om en aktiv sanddyne som bør ha verdi svært viktig (A). 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. 

___________________________________________________________________ 

 

45     Buolbmát 

Naturtype: Stor elveør    Verdi: C     

UTM sone 35: Ø 538243  N 7774357 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (H. Fjeldstad) 

feltarbeid 06.08.2008. Lokaliteten ligger på sørsiden av Tanaelva ved  Boulbmát, omlag 17 

kilometer sør for Tana bru. Her er det et stort område med engsamfunn. Lokaliteten grenser 

skarpt mot  skog i sør og elvaa i nord.  

Naturgrunnlag: Tana renner rolig i dette området.  Belter langs elva oversvømmes i 

flomperioder og sammen med islegging medfører dette dannelse av engsamfunn som 

holdes frie for trær og busker.  

Naturtyper og utforminger: Området omfatter en urte- og grasrik ør langs Tanaelva.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ikke spesielt rikt men området bærer preg av de fysiske 

prosessene av elva. Av arter ble det registrert fjelltjæreblom, fjellsnelle, svarttopp, jåblom, 

småengkall, blåklokke, kongsspir og følblom.  

Trusler: Elveørene kan være utsatt for inngrep som oppdyrking og  slitasje fra 

motorkjøretøy. 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Området er relativt artsfattig men intakt og bør ha minst lokal verdi (C). 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området få ligge i fred. 

___________________________________________________________________ 

 

46     Bazavzi 

Naturtype: Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti    Verdi: B     

UTM sone 35: Ø 560605  N 7811126 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (H. Fjeldstad) 

feltarbeid 07.08.2008. Lokaliteten ligger i dalen Basavzi omlag 7 km sørøst for Leirpollen.  

Her er det et  meandrerende elveparti med flommarksskog. Lokaliteten er avgrenset  mot  

tørrere mark i øst og vest.  

Naturgrunnlag: Berggrunnen er variert med innslag av mer næringsrike bergarter. Området 

har mye løsmasser fra stein  til grus og sand. 

Naturtyper og utforminger: Området er et parti av elva med meandre, flomløp, små øyer og 

flomdammer.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er middels rikt. Russegras ble funnet i området i tillegg til 

høgsatuder som kvitbladtistel, turt, myskegras, gullris, geitrams, skogstorknebb, mjødurt, 

ballblom, vendelrot og nyserot. Området har en god del død ved av gråor og bjørk som har 

blitt liggende igjen etter flom. I området er det spredt med gråor og bjørk.  

Trusler: Lokaliteten er ikke truet 

Fremmede arter:   
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Verdisetting: Siden det dreier seg og et uberørt system av meandre med rødlistearten 

russegras bør den ha verdi som  viktig (B). 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området ligge urørt 

___________________________________________________________________ 

 

47     Øvre Leirpollen 

Naturtype: Stor elveør    Verdi: C     

UTM sone 35: Ø 556334  N 7814667 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (H. Fjeldstad) 

feltarbeid 07.08.2008. Lokaliteten ligger ved Øvre Leirpollen og omfatter en lokalitet for 

svalbardvalmue som vokser på flomforbyggingen ved elva. Området er tidligere kjent for å 

ha flere lokaliteter med valmuen, se bl.a. Høyland (1986). Området er avgrenset av toppen 

av forbyggingen og ned mot dyrkamarka på sørsiden, totalt omla 10m2.  

Naturgrunnlag: . Området har mye løsmasser fra stein  til grus og sand. 

Naturtyper og utforminger: Området har trolig vært et parti av elva med elveør, menbestår 

av kunstig flomforbygging idag. 

Artsmangfold: I den sørvendte rasmarka vokser et ex av svalbardvalmue.  

Trusler: Lokaliteten er truet av gjengroing. Tidligere har det vært registrert et titalls 

lokaliteter med svalbardvalmue på flomvollen. Gjengroing av denne har medført at 

valmuen er gått ut. Idag står den igjen der det er en naturlig sti for å komme opp på vollen. 

Ustabil grunn som følge av tråkk er med på å holde området åpent.  

Fremmede arter:   

Verdisetting: Lokaliteten er vurdert til å ha lokal verdi (C) 

Hensyn og skjøtsel: Siden de naturlige prosessene fra elva som valmuen er avhengig av blir  

hindret av vollen vil trolig valmuen snart bli borte fra lokaliteten. 

___________________________________________________________________ 

 

48     Leirpollen 

Naturtype: Brakkvannsdelta    Verdi: A     

UTM sone 35: Ø 555799  N 7816733 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (H. Fjeldstad) 

feltarbeid 07.08.2008, samt litteratur (Elven & Johansen 1983) og (Dahl 1934, se bilde). 

Lokaliteten ligger ved  Leirpollen og omfatter deltaet der Juovlajohka renner ut i 

Leirpollen.  Området er avgrenset av fastmark med busker og skog i sør, vegen i øst og vest 

og sjøen i nord.  

Naturgrunnlag: Juovlajohka har lagt opp svære grus og sandavsetninger innerst i 

Leirpollen. Her er det et nettverk av elveløp, urte- og grasrike elveører og en stor flomdam i 

vest.  

Naturtyper og utforminger: Området er et brakvannsdelta med elementer av elveør og 

brakvannsdam. Elven & Johansen (1983) oppgir vegetasjonssamfunn som strandrug-

rødsvingel-samfunn, taresaltgras-grusstrand, teppesaltgras-eng, rødsvingen-grusstarr-eng, 

trådtjønnaks-pøler, og myrområder med østerbottenstarr.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet er ganske rikt med arter som østersurt, strandrug, 

fjæresivaks, fjæresaulauk, strandkjempe, saltsiv, gåsemure, skjørbuksurt, gåsemure, 

myrsaulauk, strandarve samt mer engpreget vegetasjon med arter som silkenellik, 

sibirgrasløk, småengkall, kattefot, harerug, strandkvann, blåklokke, vendelrot, jåblom, 
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aksfrytle og ryllik. Området er viktig for fuglelivet da dette gjerne er høyproduktive 

områder. Sotsnipe ble registrert under befaringen.  

Om  

Trusler: Deltaområder kan være utsatt for inngrep som oppdyrking, slitasje fra 

motorkjøretøy og gjengroing.   Det er  kjørespor ned på stranda i dette området. 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Velutviklede og intakte brakkvannsdelta som er lite berørte av inngrep skal ha 

verdi svært viktig (A). 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturveridene er å la området ligge urørt 

___________________________________________________________________ 

 

49     Adga 

Naturtype: Stor elveør    Verdi: B     

UTM sone 35: Ø 544190  N 7790283 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (H. Fjeldstad) 

feltarbeid 05.08.2008. Lokaliteten ligger på på øy i Tanaelva, vel 2 kilometer nord for Tana 

bru. Lokaliteten ble bare betraktet fra avstand. Her er det en trolig en urte og grasrik ør 

omgitt av store områder med sand, mest på vestsiden av øya. Lokaliteten grenser for det 

meste noe diffust mot elva og elvebredder på alle kanter.   

Naturgrunnlag: Tana renner rolig i området og danner flere steder store sandbanker i og 

inntil elva. Gjennomgående er løsmassene finkornede med mest sand. Kombinert med de 

ganske store vannstandsendringene som elva har gjennom året fører dette til partier med 

mer eller mindre vegetasjonsfrie sandører.   

Naturtyper og utforminger: Miljøet er nokså ensartet med mye åpen sand, men fra avstand 

ser det ut til at området har gras eller urterike ør sentralt på lokaliteten.  

Artsmangfold: Artsmangfoldet i området er ikke nærmere undersøkt , men området kan ha 

verdifulle arter, både karplanter, sopp og insekter.  

Trusler: Lokaliteten er trolig lite utsatt for inngrep.    

Fremmede arter:   

Verdisetting: Dette omfatter en intakt elveører trolig med  typisk vegetasjon og bør ha verdi 

viktig (B). 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturveridene er å la området ligge urørt 

___________________________________________________________________ 

 

50     Stuorraoaivi 

Naturtype: Kalkrike områder i fjellet    Verdi: C     

UTM sone 35: Ø 540512  N 7820979 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på opplysninger fra 

informant  (H. Reisestad) feltarbeid xx.xx.2008. Lokaliteten ligger på en halvøy nord for 

vegen og vest for Smalfjorden. Området omfatter lavtliggende fjell opptil 260m o h. 

Området grenser til diffust til bjørkeskog i sør og øst og skrenter i vest. Området er også 

besøkt av Torbjørn Alm og Anders Often i 1997 og Tor Tønsberg i 2003 som har belagt 

arter som ligger inne i Artskart. 

Naturgrunnlag:  Bergarten er blanding av sandstein, leirskifer og konglomerat som i dette 

området gir et relativt næringsrikt jordsmonn 
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Naturtyper og utforminger: Naturtypene i området omfatter reinrosehei på kalkberg og 

rabber samt noe rasmark 

Artsmangfold: Lokaliteten inneolder en rekke arter som indikerer en kalkrik berggrunn, b. 

a. lapprose, reinrose, rynkevier, rødlistearten markmjelt, fjellkattefort, fjellkurle, 

fjellhvitkurle, hodestarr og bergrublom 

Trusler: Lokaliteten virker ikke truet. 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Lokaliteten er forholdsvis stor, og med god bestand av lapprose, samt en rekke 

kalkkrevende arter deriblandt rødlistearten markmjelt bør området minst ha verdi lokalt 

viktig C.  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturveridene er å la området ligge urørt 

___________________________________________________________________ 

 

51     Suolovárláddu 

Naturtype: Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti    Verdi: A     

UTM sone 35: Ø 544078  N 7802169 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på litteratur (Alm & 

Often 1998). Lokaliteten ligger på vestiden av Tanaelva, 15 kilometer nord for Tana bru.  

Dammen er rest etter et gammelt flomløp og danner skarpt avgrensing mot fastmark.  

Naturgrunnlag: Tanaelva har lagt opp mektige avsetninger langs breddene og grunnen 

består av løsmasser, hovedsaklig sand. Berggrunnen i området er stedvis baserik og tilsig av 

næringsrikt vann fra Holmfjellet kan være viktig for forekomst av korsandemat. 

Naturtyper og utforminger: Det er snak  om en gjengroende meander og flomløp. 

Artsmangfold: Det ble registrert 5 arter i dammen inkludert rødlisteartene korsandemat og 

høstvasshår. 

Trusler: Lokaliteten er trolig lite utsatt for inngrep.    

Fremmede arter:   

Verdisetting: Siden det er forekomst av to rødlistearter derav korsandemat (EN) bør verdien 

setter til svært viktig - A. 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturveridene er å la området ligge urørt 

___________________________________________________________________ 

 

52     Polmakelva 

Naturtype: Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti    Verdi: A     

UTM sone 35: Ø 540092  N 7772653 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (H. Fjeldstad) 

feltarbeid 06.08.2008, samt Høyland (1986) og opplysninger fra registre (Artskart). 

Lokaliteten ligger på sørsiden av Tanaelva sør for  Boulbmát, omlag 17 kilometer sør for 

Tana bru. Her renner Polmakelva mellom Polmakvannet i sør og Tanaelva i nord. I tillegg 

til selve elven er det tatt med to større kroksjøer. 

Naturgrunnlag: Polmakelva slynger seg rolig  i meandre nordover mot Tanaelva. Grunnen 

består i av hovedsaklig leirblandet sand, sand og grus.  

Naturtyper og utforminger: Området består av det meandrerende elvepartiet, samt to 

kroksjøer sentralt i området.  
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Artsmangfold: Totalt 15 art(er) påvist: Kolagråor, Tatarsmelle (CR), Sylblad, Klovasshår, 

Høstvasshår (NT), Småvasshår, Storveronika, Myrmjølke, Hesterumpe, Dvergmaure, 

Fjellpiggknopp, Knerot, Bleikfrytle, Finnmarksrørkvein, Marigras, Storvassoleie. 

Artsmangfoldet er ikke spesielt rikt men forekomst av tartarsmelle viser at området har 

spesielle kvaliteter. Arten er knyttet til ustabile skrenter langs Polmakelven.  

Trusler: Deler av området mellom kroksjøen og elva er dyrket opp. Høyland (1986) skriver 

at området med tartarsmelle er utsatt for tråkk fra beitende dyr og at bestanden er redusert i 

forhold til tidligere registreringer. Området med tartarsmelle ble ikke oppsøkt under 

feltarbeidet i 2008.  

Fremmede arter:   

Verdisetting: Forekomst av tartarsmelle viser at området er spesielt og kan også huse andre 

arter og vurderes til å være svært viktig A.  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturveridene er å la området ligge urørt 

___________________________________________________________________ 

 

53     Blåberget 

Naturtype: Kalkrike områder i fjellet    Verdi: B     

UTM sone 35: Ø 548355  N 7813328 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er innlagt av Helge Fjeldstad  

basert på  opplysninger fra Knut-Erik Sibblund som oppsøkte området i begynnelsen av juli 

2002. Lokaliteten ligger på østsiden av Tanaelva omlag 25 km nord for Tana bru. Her er det 

store vestvendte rasmarker mellom Blåberget og Rødberget. Sibblund forteller at han på vei 

fra Rødberget og over til Blåberget kom over lokaliteten som ligger i en rasmark. 

Avgrensingen kan derfor være noe unøyaktig (NT 4813).  

Naturgrunnlag: Berggrunnen består av skifer/kalkstein/sandstein som ligger ustabilt i 

rasmark (NGU 2009).  

Naturtyper og utforminger: Det dreier seg om rasmark i fjellet på baserik grunn.  

Artsmangfold: Området var artsfattig, men det ble reg et 20 talls rosetter med 

Svalbardvalmue (NT),  i tillegg tuesildre og en rublomart.  

Trusler: Lokaliteten er trolig lite utsatt for inngrep.    

Fremmede arter:   

Verdisetting: God bestand av svalbardvalmue på en velutviklet rasmark tilsier verdo viktig - 

B. 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området ligge urørt 

___________________________________________________________________ 

 

54     Luftjokdalen øst 

Naturtype: Rikmyr    Verdi: B     

UTM sone 35: Ø 550949  N 7794771 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (B.H. Larsen) 

feltarbeid 12.08.2008. Lokaliteten ligger i en sidedal øst for Tanaelva mellom Tana bru og 

utløpet. Grensene for lokaliteten er satt mellom laggen og fastmarka. 

Naturgrunnlag:  Lokaliteten ligger på marine strandavsetninger med torvjord over i ei slak 

sørvendt li.  Berggrunnen består av konlomerat av sedimentære bergarter/breksje (NGU 

2009).  
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Naturtyper og utforminger: Rikmyr; åpen intermediær-rikmyr i lavlandet. Hellende 

minerogen fastmattemyr, rik inn mot kantene hvor myra er grunn. Også partier med flat og 

tuet nedbørsmyr.  

Artsmangfold: Totalt 5 art(er) påvist: Jåblom, Myrflatbelg (EN), Fjelltistel, Tvebostarr, 

Sveltull. Fastmattene er dominert av arter som sveltull, jåblom, tvebostarr og fjelltistel. 

Myrflatbelg (EN) ble funnet i myrkanten mot vest.   

Trusler: Ingen kjente.  

Fremmede arter:  Ikke registrert. 

Verdisetting: Forekomsten av en sterkt truet art skulle normalt gjøre at lokaliteten får 

verdien svært viktig, men myrflatbelg er lokalt vanlig i Tana, samtidig som myrområdet 

ellers ikke hadde spesielle naturkvaliteter. Lokaliteten får derfor verdien viktig (B).  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er at lokaliteten får være urørt. 

___________________________________________________________________ 

 

55     Buktelva/Luovttejohka 

Naturtype: Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti    Verdi: B     

UTM sone 35: Ø 549374  N 7794530 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på eget (B.H. Larsen) 

feltarbeid 12.08.2008. Lokaliteten ligger i en sidedal øst for Tanaelva mellom Tana bru og 

utløpet. Avgrensningen er gjort på grunnlag av befaring i en avgrenset del av lokaliteten, 

med tillegg av arealer vurdert fra kart og satellittbilder. Det er tatt med ei stripe med 

sumpskog og enger langs elva.  

Naturgrunnlag: Berggrunnen består av konlomerat av sedimentære bergarter/breksje (NGU 

2009).  Lokaliteten ligger på djupe elveavsetninger og marine strandavsetninger med 

leirjord på ei slette i dalbunnen.   

Naturtyper og utforminger: Meandrerende elveparti langs Buktelva, med rike sumpskoger 

og høgstaudeenger langs breddene. Noe gammel beitemark, samt en del beitemark i hevd 

nedtil elva (ved Gorzzinjarga). Flere mindre flomdammer finnes langs elva.  

Artsmangfold: Totalt 7 art(er) påvist: Mjødurt, Enghumleblom, Myrflatbelg (EN), 

Storveronika, Vendelrot, Hvitbladtistel, Nordlandsstarr.Myrflatbelg (EN) ble funnet flere 

steder langs elva, og må regnes som vanlig langs vassdraget. For øvrig ble arter som 

nordlandsstarr, storveronika, hvitbladtistel, vendelrot, enghumleblom og mjødurt registrert 

langs breddene.  

Trusler: Ingen kjente.  

Fremmede arter:  Ikke registrert. 

Verdisetting: Forekomsten av en sterkt truet art skulle normalt gjøre at lokaliteten får 

verdien svært viktig, men myrflatbelg er lokalt vanlig i Tana, samtidig som naturtypen 

ellers ikke hadde kvaliteter utover B-verdi. Bl.a. er det små inngrep (bru, landbruksveger 

mv.) som trekker verdien ned.  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er at lokaliteten får være urørt. 

___________________________________________________________________ 

 

56     Leavvajohka nord for Ulloaivi 

Naturtype: Kalkrike områder i fjellet    Verdi: C     

UTM sone 35: Ø 465020  N 7754697 
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Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på Ryvarden (1969) 

sitt hovedfagsarbeide rundt Rastigaissa. Ut fra hans artsfunn så ser det ut til å være et 

område langs Leavvajohka på nærmere 400 m o.h. som skiller seg litt positivt ut floristisk 

sett med innslag av enkelte kravfulle arter. Lokaliteten må sies å være svært grovt og 

usikkert avgrenset.  

Naturgrunnlag: Trolig er det mest gneis i berggrunnen her. Ut fra kartet så danner tydeligvis 

elva delvis ei kløft på strekningen. 

Naturtyper og utforminger: Ikke kjent, men antagelig er det innslag av noe kalkrike fuktige 

sig og fuktige berghyller i området. 

Artsmangfold: Ryvarden (1969) nevner bl.a. funn av arter som fjell-lok og kløftstarr (NT) 

fra dette området. Artene er generelt sjeldne i regionen, selv om kløftstarr akkurat rundt 

Rastigaissa har en del funn. 

Trusler: Ingen kjente. 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Som følge av relativt stor usikkerhet knyttet til både naturtyper og 

artsmangfold er verdien her bare satt til lokalt viktig (C), siden det heller ikke er gjort svært 

spesielle funn er enda. Registreringene er relativt gamle og nye inventeringer anbefales. 

Det antas likevel å ha skjedd såpass lite i dette fjellandskapet, at forekomstene fortsatt 

sannsynligvis er intakte.  

Hensyn og skjøtsel: Ingen spesielle behov er kjent. 

___________________________________________________________________ 

 

57     Gurrogaisa østside 

Naturtype: Kalkrike områder i fjellet    Verdi: B     

UTM sone 35: Ø 463783  N 7759685 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på Ryvarden (1969) 

sitt hovedfagsarbeide rundt Rastigaissa. Både ut fra hans artsfunn og direkte kommentarer i 

teksta så er det tydelig at noen bratte skrenter på nordsiden av Gurrogaisa (Ryvarden bruker 

riktig nok navnet Uccagaissa, men både ut fra kartplott og foto er det tydelig at det er 

nabofjellet i øst- Gurrogaisa han sikter til) med en relativt kravfull og rik flora. Lokaliteten 

må likevel sies å være relativt grovt og usikkert avgrenset.  

Naturgrunnlag: Berggrunnen består trolig dels av sandstein, men også innslag av noe rikere 

konglomerat/leirskifer. Ut fra foto hos Ryvarden (1969) (figur 6 side 18,) er det øverst 

høye, bratte fjellvegger og nedenfor store rasmarker her. 

Naturtyper og utforminger: Ikke kjent, men både foto, kart og artsfunn indikerer til dels 

rike rasmarksmiljøer og bergvegger her. Han skriver om berggrunnen bl.a. følgende: 

“Especially on Hill 670 and in the eastern wall of Uccagaissa, it gives a very good 

substratum for an exclusive vegetation”.  

Artsmangfold: Ryvarden (1969) nevner bl.a. funn av arter som smalstarr, rynkevier, 

bergrublom, fjellbakkestjerne, ullbakkestjerne (noe omdiskutert om dette er en egen art 

eller bare en underart av snøbakkestjerne) og fjellsolblom herfra. For ullbakkestjerne 

oppgir Ryvarden (1969) dette som første funn fra Finnmark. 

Trusler: Ingen kjente. 

Fremmede arter:   

Verdisetting: På basis av artsfunnene virker det ganske opplagt at verdien til lokaliteten er 

minst viktig - B. Registreringene er relativt gamle og nye inventeringer anbefales. Det antas 

likevel å ha skjedd såpass lite i dette fjellandskapet, at forekomstene fortsatt sannsynligvis 

er intakte.  
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Hensyn og skjøtsel: Ingen spesielle behov er kjent. 

___________________________________________________________________ 

 

58     Gurrogaisa NØ 

Naturtype: Kalkrike områder i fjellet    Verdi: B     

UTM sone 35: Ø 464773  N 7760374 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på Ryvarden (1969) 

sitt hovedfagsarbeide rundt Rastigaissa. Både ut fra hans artsfunn og direkte kommentarer i 

teksta så er det tydelig at området rundt toppen her (”Hill 670” - på nyere kart er høyden 

angitt med 668 m, men ut fra kartplott er det ganske tydelig at det er denne lave fjelltoppen 

han sikter til) med en relativt kravfull og rik flora. Lokaliteten må likevel sies å være 

relativt grovt og usikkert avgrenset.  

Naturgrunnlag: Berggrunnen består trolig dels av sandstein, men også innslag av noe rikere 

konglomerat/leirskifer. 

Naturtyper og utforminger: Ikke kjent. Artsfunn indikerer bl.a. noe rike rabbesamfunn. Han 

skriver om berggrunnen bl.a. følgende: “Especially on Hill 670 and in the eastern wall of 

Uccagaissa, it gives a very good substratum for an exclusive vegetation”.  

Artsmangfold: Ryvarden (1969) nevner bl.a. funn av arter som marinøkkel (NT), 

fjellbakkestjerne, fjellsolblom, snøsøte, kløftstarr (NT) og hårstarr. 

Trusler: Ingen kjente. 

Fremmede arter:   

Verdisetting: På basis av artsfunnene virker det sannsynlig at verdien til lokaliteten er minst 

viktig - B. Registreringene er relativt gamle og nye inventeringer anbefales. Det antas 

likevel å ha skjedd såpass lite i dette fjellandskapet, at forekomstene fortsatt sannsynligvis 

er intakte.  

Hensyn og skjøtsel: Ingen spesielle behov er kjent. 

___________________________________________________________________ 

 

59     Jorbbot 

Naturtype: Kalkrike områder i fjellet    Verdi: B     

UTM sone 35: Ø 467957  N 7761402 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på Ryvarden (1969) 

sitt hovedfagsarbeide rundt Rastigaissa. Ut fra hans artsfunn virker det opplagt at dette 

området må ha en relativt rik flora (hans lokalietsnummer 85 og 86). Lokaliteten må likevel 

sies å være svært grovt og usikkert avgrenset.  

Naturgrunnlag: Berggrunnen består trolig dels av sandstein, men også innslag av noe rikere 

konglomerat/leirskifer. 

Naturtyper og utforminger: Ikke kjent. Artsfunn indikerer bl.a. noe rike snøleiesamfunn.  

Artsmangfold: Ryvarden (1969) nevner bl.a. funn av arter som jervrapp, snøgras (NT), 

dvergsyre (NT), tuearve, bergstarr, kløftstarr (NT), grannsildre (NT), rabbestarr og 

sølvkattefot. 

Trusler: Ingen kjente. 

Fremmede arter:   

Verdisetting: På basis av artsfunnene virker det sannsynlig at verdien til lokaliteten er minst 

viktig - B. Registreringene er relativt gamle og nye inventeringer anbefales. Det antas 
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likevel å ha skjedd såpass lite i dette fjellandskapet, at forekomstene fortsatt sannsynligvis 

er intakte.  

Hensyn og skjøtsel: Ingen spesielle behov er kjent. 

___________________________________________________________________ 

 

60     Rasttigaisa 

Naturtype: Kalkrike områder i fjellet    Verdi: A     

UTM sone 35: Ø 473200  N 7765765 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på Ryvarden (1969) 

sitt hovedfagsarbeide rundt Rastigaissa, men det er tydelig at flere botanikere enn bare han 

har vært her. Ut fra hans artsfunn virker det opplagt at dette området må ha en relativt rik 

flora. Det er likevel et stort og svært diffust område som nå er avgrenset og mest sannsynlig 

burde dette vært splittet opp i flere mindre lokaliteter.  

Naturgrunnlag: Berggrunnen består trolig primært av sandstein, men det er trolig også 

innslag av konglomerat/leirskifer, samt gneis. 

Naturtyper og utforminger: Ikke kjent. Både artsfunn og topografi indikerer ulike typer 

fjellsamfunn her. 

Artsmangfold: Ryvarden (1969) nevner bl.a. funn av arter som snøgras (NT), dvergsyre 

(NT), samt ikke minst to funn av gaissakattefot (VU) herfra (gjort av Rolf Nordhagen i 

1939, samt Th. Svedberg i 1956), se også omtale av Høiland (1986). Det er opplagt også 

gjort en rekke andre funn av mer eller mindre kravfulle fjellplanter innenfor området, men 

de fleste er dårlig stedfestet.  

Trusler: Ingen kjente. 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Ut fra en samlet vurdering gis området totalt sett verdien svært viktig - A, men 

det er sannsynlig at en bedre kartlegging vil medføre oppsplitting av flere lokaliteter og da 

ofte med lavere verdi. Registreringene er relativt gamle og nye inventeringer anbefales. Det 

antas likevel å ha skjedd såpass lite i dette fjellandskapet, at forekomstene fortsatt 

sannsynligvis er intakte.  

Hensyn og skjøtsel: Ingen spesielle behov er kjent. Unntaket er forekomsten av 

gaissakattefot som trolig er sparsom og derfor bør unntas innsamling. 

___________________________________________________________________ 

 

61     Hanadalen 

Naturtype: Bjørkeskog med høgstauder    Verdi: B     

UTM sone 35: Ø 554442  N 7809377 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på Johansen & 

Karlsen (2005), og Fylkesmannen i finnmark (1995) sine undersøkelser i forbindelse med 

verneplan for rik lauvskog. Lokaliteten ligger i Hanadalen i Austertana. 

Naturgrunnlag: Berggrunnen består av skifer/kalkstein/sandstein  (NGU 2009).  

Naturtyper og utforminger: Dal med rik bjørkeskog og innslag lågurtbjørkeskog 

(Fylkesmannen i Finnmark 1995). Med tillegg av flommarksskog langs elva Johansen & 

Karlsen (2005). 

Artsmangfold: I naturbasen står det følgende om området: “Hanadalen har rik 

høgstaudebjørkeskog og innslag av lågurtbjørkeskog.Høgstaudebjørkeskogen varierer en 

del i vitalitet, sansynligvis pga. variasjoner i lokalklimaet. På de rikeste stedene går 
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feltsjiktet opp i brysthøyde. Konstante arter er skogstorkenebb, myskegras og marikåpe. 

Andre vanlige arter er ballblom, engsoleie, engsyre, kvitbladtistel og storveronika, 

Vendelrot, hundekjeks, mjødurt, skogburkne, turt og fjellnesle danner lokalt tette og 

høyvokste bestander. Av mer lavvokste urter kan nevnes firblad som ikke er vanlig i 

Finnmark. Som karakteristisk for lågurttypen finnes lifiol tallrik. Andre arter er hengeaks, 

ormtelg, taggbregne og vanlig marinøkkel.Partiet langs elva i dalbunnen har rik 

flommarkskog med bjørk, selje og rogn i tresjiktet. Grønnvier er vanligst, men ullvier 

vokser som en brem langs elva. En del rips inngår i busksjiktet. Feltsjiktet er frodig og 

domineres av den kravstore tvaremosen.” 

Om området skriver Johansen & Karlsen (2005). “Nærmere undersøkte interessant område: 

Sidedalen Guivesgårsa. Befart område ca. 35W 554895-554810, 7811480-7811454. Langs 

bekken er det vierskog/sumpskog dominert av ullvier, kjertelvier, setervier og grønnvier 

med noe bjørk. Feltsiktet består av høgstauder som skogsnelle, mjødurt, myskegras, 

skogstjerneblom, skogstorkenebb, kvann og enghumleblom. Av interessante arter kan 

nevnes mye kjeldemjølke (Epilobium alsinefolium) i selve bekken blandt klobekkmose 

(Hgrohypnum ochraceum). Bekken kommer da også dels fra flere kildeutspring på 

nordsiden. Den arktiske dvergmaigull (Chrysoplenium tetrandrum) ble funnet en plass 

(35W 554828, 7811466). Mengder av glattvrenge (Nephroma bellum) ved basis av de elste 

vierne indikerer lang kontinuitet, altså fravær av hogst eller andre typer inngrep. Men 

vierskogen er sterkt beitet av elg, og skogen ser noe rasert ut. På nordsiden av sumpskogen, 

der skråningen dreier mer mot sør litt inn i dalen, er de varmekjære artene firblad og rips 

vanlig.” 

Fylkesmannen i Finnmark (1995) skriver også at vanlig marinøkkel (NT) er registrert i 

området .  

Trusler: Ingen kjente 

Fremmede arter:  Ingen kjente 

Verdisetting: Området er vernet som naturreservat.Området utgjør et større utøt område 

med rik lauvskog som av hensyn til vernet vil få utvikle seg fritt. Området bør av hensyn til 

størrelse få verdi som viktig - B 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området ligge urørt. 

___________________________________________________________________ 

 

62     Julelvdalen 

Naturtype: Bjørkeskog med høgstauder    Verdi: B     

UTM sone 35: Ø 559626  N 7815396 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på Johansen & 

Karlsen (2005), og Fylkesmannen i finnmark (1995) sine undersøkelser i forbindelse med 

verneplan for rik lauvskog. Lokaliteten ligger i den sørvendte lia på nordsida av Julelva i 

Austertana. 

Naturgrunnlag: Berggrunnen består av skifer/kalkstein/sandstein  (NGU 2009).  

Naturtyper og utforminger: Området er en mosaikk av sumpskog med or og bjørk, gammel 

lauvskog med osp, flommarksskog ved elva og sørvendte berg og rasmarker 

Artsmangfold: I Naturbase omtales området: “Naturreservatet omfatter ei sørvendt "gryte" i 

fjellskråningen med spesielt gunstige klimatiske forhold. Verneverdiene ligger i den totale 

sammensetningen av vegetasjonstyper, selv om den enkelte dekker små arealer. Bjørk og or 

dominerer, stedvis er det noe grønn- og setervier. I feltsjiktet er det stedvis nyserot, ellers 

mye skogburkne, mødurt, skogsnelle, kvitbladtistel og enghumleblom. Variabel fuktighet, 

noen steder sumppreg med bekkeblom. Nedfallstrær av or med rik lav-, sopp- og 

moseflora. Glattvrenge ved basis av de eldste orene indikerer kontinuitetsskog. En av 

verdens nordligste gråorforekomster. Avgrenset bestand av opptil 10 meter høye ospetrær, 
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blant verdens nordligste. Noen steder langs elva flekker av flommarksskog dominert av 

kjertelvier, setervier, grønnvier og bjørk. Feltsjiktet her ofte mosedominert av arter som 

fjelltvare, rundmose og spriketorvmose. Litt ovenfor elva er det bratte skrenter med 

sørvendt blottlagt berg med varmekrevende arter som skrubbenever, glatt navlelav, 

kystårenever og leppedogglav. Moskusurt forekommer i heng/skrenter, godt dekt av 

høgstauder som skogstorkenebb, vendelrot, kvitbladtistel og storveronika. Andre 

interessante arter er de varmekrevende legeveronika, villrips, ormetelg, hundekveke og 

hengeaks.” 

Trusler: Ingen kjente 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Et variert og urørt skogsområde med mosaikk av naturtyper som ligger i 

nordgrensa for utberedelsen av bl.a. oreskog gir minst verdi viktig - B 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området ligge urørt. 

___________________________________________________________________ 

 

63     Harrelv 

Naturtype: Gråor-heggeskog    Verdi: B     

UTM sone 35: Ø 546458  N 7809881 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på Johansen & 

Karlsen (2005), og Fylkesmannen i finnmark (1995) sine undersøkelser i forbindelse med 

verneplan for rik lauvskog.  

Naturgrunnlag: Berggrunnen består av skifer/kalkstein/sandstein  (NGU 2009).  

Naturtyper og utforminger: Flommarksskog med gråor og  strutseving  

Artsmangfold:  I Naturbase omtales området:”Naturreservatet er karakterisert av en rik 

gråor-strutsevingskog. Oftest dominerer vier og bjørk langs elva, men gråor forekommer 

nesten kontinuerlig langs elvekanten og dominerer stedvis i områder med flompreg. 

Sannsynligvis er området verdens nordligste forekomst av store mengder gammel 

gråorskog, og den sydlige og varmekjære strutsevingen er trolig her på sin absolutte 

nordgrense. Andre dominerende urter er mjødurt, skogrørkvein, åkersnelle, stornesle, 

skogstjerneblom, storveronika, geitrams, vendelrot, hundekjeks og enghumleblom. Mer 

spredt forekommer de varmekjære firblad, myskegras, kvitmaure og rips, sammen med en 

arktiske dvergmaigull. Blant vierne er kjertelvier, setervier, svartvier og grønnvier vanlig. 

Nyserot vokser spredt i hele dalføret og er med unntak av enkeltfunn lengre syd her nær sin 

sydgrense for den norske utbredelsen. Harrelv er et av få, kanskje eneste sted, hvor nyserot 

og strutseving som representerer hvert sitt vidt forskjellige floraelement vokser side ved 

side. Dette forsterker dalens særpreg. I tillegg til strutseving er bergrørkvein, legeveronika 

og storvassoleie på eller nær sin nordgrense her, mens sibirturt, åkerbær, finnmarkspors, 

kvitmaure og tanatimian er nær sin nordvestgrense. Artsbildet tilsier at nedre del av 

Tanadalen er en nordlig del av den mellomboreale vegetasjonssone, som man tidligere ikke 

anså fantes så langt nordøst i Norge.” 

Trusler: Ingen kjente 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Større område med gammel urørt gråorskog på grensen av 

utberedelsesområdet for gråor gir minst verdi viktig - B 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området ligge urørt. 

___________________________________________________________________ 
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64     Vestertana 

Naturtype: Strandeng og strandsump    Verdi: B     

UTM sone 35: Ø 532377  N 7814271 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på  registreringer i 

forbindelse med havstrandinventeringene i Finnmark (Elven & Johansen 1983). Lokaliteten 

ligger i sørenden av Vestertana og omfatter indre deler av bukta på rett nord av Rv 98.  

Naturgrunnlag: Grus og leirholdige marine avsetninger. 

Naturtyper og utforminger:Om utforminger skriver Elven & Johansen (1983) at det er 

registrert skjørbuksurt- og østersurt-grusstrand på grusbankene, samt strandrugvoll og 

flekker med taresaltgras-grusstrand. Store alrealer med  teppesaltgras-eng, ishavsstarr-eng 

samt raudsvingel-grusstarr-eng. Brakkvanssig med fjøresivaks-eng og fjørestarr-eng.  

Artsmangfold: Formålet med vernet er å bevare et særegent strand- og fjæreområde med 

velutviklete strandenger med arktiske plantesamfunn. Fjæra, med gruntvannsarealene 

utenfor, har betydning som rasteområde for enkelte våtmarksfugler. Strandenga innerst i 

Vestrertana er meget velutviklet. Den er en av de mest varierte øst for Porsanger. Her finnes 

en bl.a. meget store arealer med teppesaltgras-eng og store bestand med ishavsstarr-eng. 

Her finnes også vanlig brakkvanns-sonering. Innerst finnes en driftvoll med vasshøymol. 

Den store fjæra har et karakteristisk mønster av grus- og sandbanker. På de innerste 

bankene vokser skjørbuksurt og østersurt. Tjeld, sandlo, ærfugl og stokkand er observert i 

relativt store antall innenfor reservatet 

Trusler: Ingen kjente 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Velutviklet strandeng med variert artsinventar bør minst ha verdi viktig - B 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området ligge urørt. 

___________________________________________________________________ 

 

65     Benjaminsbukta 

Naturtype: Strandeng og strandsump    Verdi: A     

UTM sone 35: Ø 550240  N 7821727 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på  registreringer i 

forbindelse med havstrandinventeringene i Finnmark (Elven & Johansen 1983). Lokaliteten 

er også beskrevet av Nordhagen (1954) og Dahl (1934). Lokaliteten ligger i vestbredden av 

Tanaosen om lag 12 km nord for Rustefjeldma. 

Naturgrunnlag: Sand, grus og leire. 

Naturtyper og utforminger:Om utforminger skriver Elven & Johansen (1983) at det er 

registrert store alrealer med  teppesaltgras-eng, ishavsstarr-eng, fjørestarr-eng og 

raudsvingel-grusstarr-eng samt mindre arealer med  brakkvanssig ved bekken med 

fjøresivaks-eng og fjørestarr-eng.  

Artsmangfold: Området har en variert artssammensetningen med en rekke vegetasjonstyper 

karakteristiske for havstrand. Det foreligger detaljerte artslister for området hos Elven & 

Johansen (1983) , Nordhagen (1954) og Dahl (1934) se bilde. 

Området er en del av et større RAMSAR-område “Tanamunningen” som er viktig som 

raste og oppholdsområde for våtmarksfugl.  

Trusler: Ingen 

Fremmede arter:   
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Verdisetting: Om verneverdiene skriver Elven & Johansen (1983): “ Denne stranda er den 

mest interessante i Tana, men kommerfortsatt ikke opp mot de store i Porsanger. Den har 

imidlertid flere spesielle trekk og en plassering i høgste kategori kunne kanskje være 

riktig”. Med bakgrunn i denne vurderingen settes verdien til svært viktig  - A.  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området ligge urørt. 

___________________________________________________________________ 

 

66     Horbma 

Naturtype: Sørvendt  berg og rasmark    Verdi: B     

UTM sone 35: Ø 540570  N 7776207 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing:  Beskrivelsen er basert på Artskart og 

Naturbase (2009). Lokaliteten ligger på vestsiden av Tanaelva omlag 2 km NØ for Polmak. 

Beskrivelsen i Naturbase (2009) anslår området som en mosaikk av sørvendt berg og 

rasmark, samt bjørkeskog med høstauder og fattigere bjørkeskoger. Avgrensingen er 

forholdsvis grov og arealmessig er nok naturtypern “sørvendte berg og rasmarker” i 

mindretall, men de største verdiene er nok knyttet til dene naturtypen. Området bør 

reinventeres for å bedre avgrensningene. 

Naturgrunnlag:Bergartene i området er basiske med forekomster av gabbro og amfibolitt. 

Naturtyper og utforminger:  I Naturbase (2009) står det følgende: “Voksested for russearve, 

snømure og taigastarr ved Horbma i Polmak. Her finnes interessante plantesamfunn i rike 

bergvegger og rasmarker med bl.a. rips, storveronika, skredrublom og snømure. I området 

finnes også bjørkeskoger av ulike typer; blåbærtype, småbregnetype og høgstaudetype.  Det 

har vært drevet litt hogst i området. Russearve (Moehringia lateriflora) ble ikke funnet ved 

befaringen i 1983. Arten kan likevel godt finnes på lokaliteten, men kan være vanskelig å 

finne.” 

Artsmangfold: Totalt 2 art(er) påvist: Russearve (CR), Hengepiggfrø (NT). Forekomsten av 

russearve er usikker. I tillegg oppgis områden som voksested for  snømure og taigastarr  

Trusler: Ingen kjente 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Verdivurderingen av området er usikker, men en kompleks med større 

rasmarker og en påvist rødllisteart samt indikasjoner på flere slike arter bør gi området er 

verdi som viktig - B 

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området ligge urørt 

___________________________________________________________________ 

 

67     Korsmyrane 

Naturtype: Palsmyr    Verdi: A     

UTM sone 35: Ø 549446  N 7781052 

Områdebeskrivelse:Beliggenhet/avgrensing: Beskrivelsen er basert på  Naturbase (2009). 

Lokaliteten ligger 4 km SØ for Skippagurra. Avgreningen er gjort med bakgrunn i flybilder 

for området, der de karateristiske formene for Palsmyr er forholdsvis lett å identifisere.  

Østre del av lokaliteten går inn i Nesseby. Beskrivelsen fra Naturbase under gjelder derfor 

et noe større område enn det som er avgrenset. 

Naturgrunnlag: Berggrunnen i området består av slamstein, leirskifer og sandstein som 

erfaringsvis er forholdvis rike i dette området.  
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Naturtyper og utforminger: Om området i Naturbase (2009) står det: “Stort 

palsmyrkompleks med flere palstyper representert. Innslag av rik-myrvegetasjon langs 

bekkedrag. Det er funnet tilsammen 49 fuglearter på Korsmyra, av disse er det 32 typiske 

våtmarksarter. Det finnes både storlom og smålom i området, men kun i mindre antall. Det 

er funnet 8 andefuglarter, den vanligste er toppand. Andre vanlige arter er brunnakke, 

krikkand, stokkand, havelle, sjøorre og siland. Det er påvist 9 forskjellige arter vadefugl 

her, hvorav rødstilk og grønnstilk er de mest vanlige. Det er også registrert heilo, vipe, 

brushane, enkeltbakkasin, lappspove, gluttsnipe og svømmesnipe i området. Alle antas å 

hekke, heilo, brushane og enkeltbekkasin i størst antall. Det er registrert 5 arter måsefugl, 

med rødnebbterne som den klart vanligste. Det er også registrert mange fjelljoer. Noen par 

svartbak og fiskemåke hekker innover myrene. Spurvefuglene er tallrike, og det er funnet 

hele 21 arter, 8 med tilknytning til våtmark. Det er stor tetthet med heipiplerke og 

lappspurv, mens lappiplerke, gulerle, fossekal, blåstrupe, sivsangerog sivspurv er mer 

fåtallige.” 

Palsmyrer 

Artsmangfold: Det er ikke opplyst om spesielle arter fra området.  

Trusler: Palmyrer er ved siden av klimaendringer truet av kjøreskader i forbindelse med 

terrengående kjøretøy 

Fremmede arter:   

Verdisetting: Palsmyrer er en sterkt truet naturtype og alle større palsmyrer skal derfor ha 

verdi svært viktig - A.  

Hensyn og skjøtsel: Det beste for naturverdiene er å la området ligge urørt 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

    

Miljøfaglig Utredning AS                                                                                    Biologisk mangfold i Tana kommune 

Rapport 2009-34    – 86 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljøfaglig Utredning AS ble etablert i 
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