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1 SAMMENDRAG  

Det er gjennomført kvalitetssikring og nykartlegging av prioriterte naturtyper (dvs. 
spesielt viktige områder for biologisk mangfold) i Alta kommune, Finnmark, på 
oppdrag fra Fylkesmannen i Finnmark og Alta kommune. Kartleggingen har vært 
todelt ved at (1) utvalgte utbyggingsareal er sjekket ut både i 2009-2010 (se 
Solvang 2010) og (2) nye naturtypelokaliteter er kartlagt og eksisterende 
naturtypelokaliteter er kvalitetssikret. Hovedfokus har vært sentrumsnære områder 
i Alta og elvenære områder i nedre deler av Altaelva og Eibyelva i 2009 og 2010. I 
2010 var det spesiell fokus på gammel furuskog. 
 
Alta har store naturverdier. De viktigste naturverdiene er knyttet til gammel 
furuskog, Altaelva-canyon med blant annet svært sjeldne plantearter (og egen 
handlingsplan; Fylkesmannen i Finnmark 2009), flommarksmiljøer langs Altaelva og 
Eibyelva, deltaområdene til Altaelva/Tverrelva/TransfarelvaRafsbotn og kalkrike 
områder både langs kysten (som Talvik) og i fjell (Sáhkkobátni). Videre er det store 
naturverdier knyttet til rovfugl og verdifulle våtmarksmiljøer for våtmarksfugl, både 
raste – og næringsområder. Sistnevnte er lite kartlagt og oppsummert som 
viltområder.  
 
Totalt 71 naturtypelokaliteter er befart, beskrevet og digitalisert i 2009 og 2010. Av 
disse er to myrlokaliteter, to lokaliteter i rasmark og berg, fire fjell-lokaliteter, 
fjorten kulturlandskapslokaliteter, elleve lokaliteter i ferskvann/våtmark, 31 
skoglokaliteter, sju havstrandslokaliteter og en andre viktige naturforekomster. 
Totalt 15 naturtypelokaliteter har blitt vurdert som verdi A (svært viktig), 39 som B 
(viktig) og 12 som C (lokalt viktig). I tillegg har vi beskrevet fire 
viltlokaliteter/områder selv om det ikke var en del av oppdraget. Tre av disse ble 
kartlagt av oss i forbindelse med konsekvensutredning for Hammerfest-Balsfjord.  
 
Vi har også reinventert noen av lokalitetene som ble beskrevet av NINA i 2008. Vi 
har videre befart flere av områdene/lokalitetene beskrevet i Alta kommunes 
kartlegging fra 1995 (Alta kommune 1995) samt noen lokaliteter som er innlagt i 
Naturbasen av Fylkesmannen i Finnmark. En reinventering av de gjenværende 
lokalitetene som har mangelfulle beskrivelser vil medføre en del ukesverk med 
feltarbeid.   
 
Flere sjeldne, rødlistede og truete arter ble påvist, inkludert flere nye arter for 
Finnmark. Av truede arter kan taigahvitkjuke (EN), huldrenål (EN), lappmjølke 
(EN), øreblygmose (EN)og  taiganål (VU). Huldregras (NT), huldrenål (EN), fiolett 
rødskivesopp (NT), begerfingersopp og sjøsivaks var nye arter for Finnmark. Nye 
funnlokaliteter av den sagnomsuste huldreblomsten (NT) var også interessant. 
Videre er det gjort nye funn av gullmyrull (NT) og lappmjølke (EN). Begge disse 
artene er ikke kjent fra Alta kommune siden 1800-tallet (lite forbehold om ikke 
belagte funn i museumsdatabasene til de Naturhistoriske muséene, Artskart). Flere 
nye funn av Alta-spesialiteten finnmarksfrøstjerne (NT) ble også gjort.  
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2 INNLEDNING  

Det er et politisk mål at alle landets kommuner skal gjennomføre kartlegging og 
verdisetting av viktige områder for biologisk mangfold på sine arealer (St. meld. nr. 
58 (1996/97) 1996-97). Den kommunale kartleggingen omfatter naturtyper, vilt, 
rødlistearter, ferskvannslokaliteter og marint biologisk mangfold. Asplan Viak ved 
Rune Solvang og Rein Midteng og Miljøfaglig Utredning ved Geir Gaarder og Kirstin 
Maria Flynn har på oppdrag for Fylkesmannen i Finnmark og Alta kommune kartlagt 
utvalgte naturtypelokaliteter i Alta kommune i 2009-2010. Arbeidet som er gjort i 
forbindelse med denne rapporten er finansiert med midler fra Fylkesmannen i 
Finnmark og Alta kommune. Metoden for kartlegging følger DN håndbok 13-1999, 
revidert utgave 2007 (Direktoratet for Naturforvaltning 2007). Det henvises til 
denne, og da spesielt kapitlene 1–4 og 6, for en nærmere beskrivelse av kriterier 
for utvelgelse av naturtypelokaliteter og verdisetting av dem.  
 

3 METODE 

Kartlegging og verdisetting av naturtypelokaliteter er basert på nasjonal metodikk 
for kartlegging av spesielt viktige områder for biologisk mangfold (Direktoratet for 
Naturforvaltning 1996; 2000; 2007). Kartleggingen av naturtyper er basert på DN-
håndbok 13- oppdatert versjon (DN 2007) - med 56 prioriterte naturtyper av særlig 
verdi for biologisk mangfold. Lokaliteter som oppfyller kravene til naturtypelokalitet 
verdisettes etter gitte kriterier til A, B og C-verdi.  
 

Tabell 1. Verdiklassifisering av naturtypelokaliteter. 

Verdi  
(DN-håndbøkene) 

Nasjonal- 
lokal verdiskala 

Naturforhold 

A – svært viktig Nasjonal verdi Svært viktig natur 
B – viktig Regional verdi Viktig natur 
C – lokalt viktig Høy lokal verdi Lokalt viktig natur 
Ingen verdisetting   Ordinær øvrig natur 
Utbygde områder Ingen verdi Bebygde areal 

 
For rødlistekategorier henvises det til Kålås m. fl. (2010) hvor CR etter artsnavn 
viser at arten er vurdert som kritisk truet, EN sterkt truet, VU sårbar og NT nær 
truet; se www.artsdatabanken.no   
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4 RESULTAT 

Rapportens innledning og oppsummering er minimalistisk da tid/ressurser er brukt 
på feltarbeid, lokalitetsbeskrivelser, digitalisering og innleggelse i databasen Natur 
2000 for Export til DNs Naturbase; www.naturbasen.no. Noe litteratur er sjekket ut 
som en del av en ”Startpakke”, men hovedfokus har vært nytt feltarbeid og flere 
litteraturkilder er trolig ikke sjekket ut; se kildeliste.  Artskart hos Artdatabanken, 
som er en karttjeneste som viser funn av rødlistearter (truede arter), er også 
konsultert.  

4.1 Tidligere kartlegginger 
 
4.1.1 Alta kommune 1995 
 
Det er før naturtypekartleggingen ble etablert i Norge utført en viktig jobb av Alta 
kommune på beskrivelse av viktige naturområder i Alta med ”stor betydning for 
flora og fauna” som rapporten sier (Alta kommune 1995). Alta kommune var her en 
av sju norske prøvekommuner. Eksisterende informasjon om viktige lokaliteter ble 
systematisert og sammenfattet. Totalt 137 lokaliteter og områder er beskrevet i 
denne rapporten. Mange av disse lokalitetene dekker store arealer. Videre er 
beskrivelsene i de fleste tilfeller kortfattede og avgrensningene unøyaktige i den 
forstand at avgrensningene inkludert arealer med liten biologisk mangfold verdi 
som fulldyrket mark, boligområder, elveforbygde areal etc. Vi har i forbindelse med 
vårt arbeid kvalitetssikret flere av disse lokalitetene.  
 
4.1.2 NINA 1998 
 
I 1999 ble DN-håndbok 13-1999 ”Kartlegging av biologisk mangfold. Verdisetting 
av biologisk mangfold” utgitt. NINA gjorde i 2008 en kartlegging og beskrivelse av 
naturtypelokaliteter i Alta kommune basert på eksisterende dokumentasjon, dvs. 
uten noe feltarbeid (Strann m. fl. 2008). Totalt 73 lokaliteter ble verdisatt, hvorav 
13 områder fikk høyeste verdisetting (A- Svært viktig). Kun et fåtall av disse 
lokalitetene er eksportert til Naturbasen.  
 
4.1.3 Fylkesmannen i Finnmark 
 
I tillegg til dette har Fylkesmannen i Finnmark lagt ut ca. 50 lokaliteter i 
Naturbasen som er basert på en rekke ulike rapporter. 24 av disse lokalitetene er 
registrert som punkt og 26 lokaliteter som polygoner. Punktene bør ved feltarbeid 
kvalitetssikres.  
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Figur 1. Sáhkkobátni er en klassisk botanisk lokalitet som er beskrevet av Strann m. fl. (2008). En lang 
rekke rødlistearter er registrert her, blant annet den kritisk truede arten sibirnattfiol (CR). Foto: Rune 
Solvang.    

4.2 Hva har vi gjort? 
 
Vårt arbeid har resultert i en rekke nye lokalitetsbeskrivelser. Totalt er 71 
lokaliteter beskrevet i forbindelse med vårt arbeid i 2009-2010. I tillegg er fire 
viltområder beskrevet.  
 

Tabell 2. Oversikt over antall naturtypelokaliteter kartlagt i 2009-2010 fordelt på hovednaturtype. 

Hovednaturtype Antall Hovednaturtype Antall 

Myr og kilde 2 Skog 30 

Rasmark, berg og kantkratt 2 Havstrand og kyst  7 

Fjell 4 Andre viktige forekomster 1 

Ferskvann/våtmark 11   

Kulturlandskap 14 Totalt 71 
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Tabell 3. Oversikt over naturtypelokaliteter fordelt på prioriterte naturtyper og verdi. 

 A B C Totalt 
Myr     
Kilde og kildebekk   1 1 
Intakt lavlandsmyr i innlandet   1 1 
Rasmark og/eller sørvendte berg     
Sørvendt berg og rasmark  1  1 
Nordvendte kystberg og blokkmark 1   1 
Fjell     
Kalkrike områder i fjellet 1 3  4 
Kulturlandskap     
Slåttemark  1  1 
Artsrik veikant   1 1 
Naturbeitemark  4 5 9 
Hagemark  1  1 
Beiteskog  1 1 2 
Ferskvann/våtmark     
Stor elveør  3  3 
Fossesprøytsone 1 1  2 
Dam   2 2 
Evjer, bukter og viker  4  4 
Skog     
Kalkskog 3 3 1 7 
Gråor-heggeskog 2 6 4 12 
Gammel lauvskog  2  2 
Gammel barskog (furuskog) 4 4  8 
Bekkekløft og bergvegg  1  1 
Kyst og havstrand     
Strandeng og strandsump 1 3  4 
Brakkvannsdelta 2 1  3 
Annen viktig naturforekomst  1  1 
 15 40 16 71 

 

Tabell 4. Oversikt over alle naturtypelokaliteter kartlagt i 2009-2010.   

Lokalitets
-nummer 

Lokalitetsnavn Naturtype Verdi 

4175 Vatnheim Gråor-heggeskog B 
4184 Sorrisniema Gråor-heggeskog B 
4212 Jøraholmen Gråor-heggeskog B 
4300 Gargialia Gammel barskog A 
4301 Detsikalia - Bollolia Gammel barskog B 
4302 Vinabekken Gråor-heggeskog C 
4303 Bekkvasslia Gråor-heggeskog C 
4304 Bekkvasslia N Intakt lavlandsmyr i innlandet C 
4305 Vatnheim S Beiteskog C 
4306 Sierravannet Annen viktig forekomst B 
4307 Flatmoen-Killi Stor elveør B 
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Lok. nr Lokalitetsnavn Naturtype Verdi 
4308 Berge Evjer, bukter og viker B 
4309 Solbakken Gråor-heggeskog C 
4310 Prestegårdsmyra Gråor-heggeskog B 
4311 Paskasaari Evjer, bukter og viker B 
4312 Aronnes Stor elveør B 
4313 Aronnes barnehage Dam C 
4314 Øren-Mølledalen Gråor-heggeskog A 
4315 Altaelvosen-Tverrelvosen Brakkvannsdelta A 
4316 Skogly Gråor-heggeskog B 
4317 Transfarelvosen Strandeng og strandsump B 
4318 Kåfjordbotn Strandeng og strandsump B 
4319 Holmen flomdam Dam C 
4320 Rafsbotnfjæra Brakkvannsdelta A 
4321 Rafsbotn NØ Gråor-heggeskog B 
4322 Leirbotnelv-deltaet Brakkvannsdelta B 
4323 Kufossen Fossesprøytsone B 
4324 Skilleelvjord-deltaet Strandeng og strandsump B 
4325 Skillefjorddalens nordside Gammel lauvskog B 
4326 Marivika Naturbeitemark B 
4327 Lille Lerresfjord Naturbeitemark C 
4328 Lille Lerresfjord Ø Gråor-heggeskog C 
4329 Seljelia, Tappeluft Naturbeitemark C 
4330 Aronneskjosen flomløp Evjer, bukter og viker B 
4331 Storvikneset Kalkskog B 
4332 Storelva ved 

Bjørkelitinden 
Fossesprøytsone A 

4333 Bjørkelitinden Kalkrike områder i fjellet B 
4334 Melsvik Strandeng og strandsump A 
4335 Langvatnet V Naturbeitemark C 
4336 Sætran Naturbeitemark C 
4337 Sætran S Naturbeitemark B 
4338 Småvatnet V Kalkskog C 
4339 Blåberget Kilde og kildebekk C 
4340 Jota Kalkskog A 
4341 Småvedsmarka Kalkskog A 
4342 Vengbergan Artsrik veikant C 
4343 Vintersetnesvatnet Sørvendt  berg og rasmark B 
4344 Mattisvann S  Evjer, bukter og viker B 
4345 Lille Raipas Kalkskog B 
4346 Lille Nállovárri Kalkskog A 
4347 Nállovárjávri Gammel barskog B 
4348 Hattfjellet Ø I Gammel lauvskog B 
4349 Hattfjellet Ø II Gammel barskog B 
4350 Olderholmen-

Erlingholmen 
Stor elveør B 

4351 Beaskenjunni Nordvendt kystberg og blokkmark A 
4352 Bjørnhollia Gammel barskog B 
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4353 Mattisdalen indre Ø Gammel barskog A 
4354 Mattisdalen indre V Gammel barskog A 
4355 Nedre Skårdalen Bekkekløft og bergvegg B 
4356 Bjørnstad, Tverrelvdalen Hagemark B 
4357 Russeluft Slåttemark B 
4358 Kvitberget Kalkrike områder i fjellet B 
4359 Peskavann Gammel barskog A 
4360 Store Raipas N Kalkrike områder i fjellet B 
4361 Skrabban-Skrabbura Kalkskog B 
4362 Borraslia Kalkrike områder i fjellet A 
4363 Transfarelvdalen Beiteskog B 
4364 Langnesholmen Naturbeitemark B 
4365 Isnestoften Naturbeitemark B 
4366 Sopnes kirke Naturbeitemark C 
4367 Nállovárrimoen Gråorheggeskog A 
 
 

Tabell 5. Oversikt over viltområder kartlagt i 2009-2010.   

Lokalitets-
nummer 

Lokalitetsnavn Viltområde Verdi 

4175 Nydammen Ø Hekkeområde våtmarksfugl C 
4184 Tuvevannet SV Hekkeområde våtmarksfugl C 
4300 Stilladalen Hekkeområde våtmarksfugl 

Rasteområde våtmarksfugl 
C 

4301 Helleelva Hekkeområde våtmarksfugl B 
 

4.3 Tidligere kartlagte lokaliteter som kvalifiserer som naturtypelokaliteter 
 
Følgende lokaliteter i Strann m. fl. (2008) er kvalitetssikret i felt og nye 
lokalitetsbeskrivelser er utarbeidet; Leirbotn (20019), Gargialia (20024), Sætran, 
Talvik (20040), Mattisdalen (20068) og Blåberget (20071). Vi har også 
kvalitetssikret noen av områdene Fylkesmannen i Finnmark har lagt ut. Følgende 
lokaliteter i Naturbasen som Fylkesmannen har lagt ut er kvalitetssikret av oss og 
blir erstattet med nye beskrivelser: 4172 (Tappeluft), 4175 (Vatnheim), 4184 
(Sorrisniema), 4217 (Baskasari), 4221 (Skogly) og 62573 (Gargialia). Flere 
lokaliteter i Naturbasen står igjen å kvalitetssikre. Følgende lokaliteter bør trolig 
utgå men hele lokaliteten er ikke sjekket ut 4173 (Badomellaskogen; mulig 
huldreblom kan opptre her men ikke funnet, gammelt funn i dette området).   
 

4.4 Tidligere kartlagte lokaliteter som ikke kvalifiserer som naturtypelokaliteter 
 
Vi har også befart flere av områdene som er beskrevet i Alta kommune (1995).  
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Følgende av disse er befart og kvalifiserer ikke som naturtypelokaliteter: Kløfta (7), 
Vinamoen (19) (under tvil), Gargiaelva (20), Kidelv-Storvik (40), Skoglund (42), 
Sandfallia (48), Badomellaskogen (49), Møllebekken (51), Storholmen ved Kviby 
(75) og Skillefjorddalen (77). Flere lokaliteter gjenstår å sjekke, hvorav mange 
trolig er naturtypelokaliteter. Mange av områdene som er beskrevet av Alta 
kommune er store og relativt uberørte naturområder med viltverdier og kvalifiserer 
mer som viltområder enn naturtypelokaliteter.  
 
Strann m. fl (2008) har en oversikt over lokaliteter som ikke er nøyaktig avgrenset. 
Lokaliteten Amtmannsneset (strandeng og strandsump) med gammelt funn av 
håndmarinøkkel kan trolig utgå. Her er det kun en liten strandengsrest igjen som 
ikke kvalifiserer som naturtypelokalitet.  
 

 
Figur 2. Til venstre: Krokete furutrær ved Hjemmeluft. Til høyre: Rikere berggrunn ved 
naturtypelokaliteten Storvikneset. Her er det stupbratte bergvegger som i liten grad er undersøkt. Foto: 
Rune Solvang. 

 

4.5 Digitalisering 
 
Lokalitetene er digitalisert i Adaptive (kartløsning laget av Asplan Viak Internet) 
med Topografisk Norgeskart og Ortofoto fra Norge i Bilder som kilde.  
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4.6 Kartlagte areal  
 
DN ønsker i sin kravspesifikasjon at utførende konsulent enten på kart eller ved 
tekst sier noe om hvilke arealer som er kartlagt. Kartleggingen vår har vært todelt:  
 
(1) Utvalgte utbyggingsareal som Alta kommune ønsket at skulle bli sjekket ut. 
Disse er avgrenset på kart av Alta kommune og gjengitt i egne rapporter (Solvang 
2010).  
 
(2) Kartlegging av potensielle naturtypelokaliteter. Hovedfokus har vært 
sentrumsnære områder i Alta og elvenære områder i nedre deler av Altaelva og 
Eibyelva. Til tross for fokus på disse elvenære områdene kan vi bare si at de nedre 
deler av Altaelva og Eibyelva er middels godt kartlagt og en totalkartlegging vil 
kreve mer innsats. Det er flere naturtypelokaliteter å registrere her.  
 
Av hovednaturtyper er havstrand, ferskvann/våtmark (dog ikke med kartlegginger 
av ferskvannsorganismer) og til dels skog best fanget opp. Kulturlandskap er i 
mindre grad fanget opp, men det er trolig mindre verdifulle naturarealer av 
kulturlandskap enn av de andre hovednaturtypene da marginale landbruksområder 
gror igjen samt at driften intensiveres på drivverdige areal. Fjell og myr er i liten 
grad kartlagt. Viltområder er i liten grad kartlagt.  
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Figur 3. Gjengroing av kulturlandskap. Enger uten skjøtsel dominert av mjødurt og geitrams er 
blomsterrike og fine å se til midtsommers, men har liten biologisk verdi og prioriteres ikke i 
naturtypekartleggingen. Foto: Rune Solvang. 

 

4.7 Rødlistearter 
 
Det er ikke laget en oversikt over antall registrerte rødlistearter i Alta kommune da 
rammene i prosjektet ikke har tillatt det. I følge Artskart er 62 truede arter, dvs. 
arter i kategoriene CR, EN eller VU, registrert i Alta kommune. Dette inkluderer 
både fugl og pattedyr.  
 
Feltarbeidet i 2009-2010 har resultert i en rekke funn av rødlistearter og til og med 
nye arter for Alta og Finnmark, se under. Flere sjeldne, truete og rødlistearter ble 
påvist, inkludert flere nye arter for Finnmark. Av truede arter kan taigahvitkjuke 
(EN), huldrenål (EN), lappmjølke (EN), taiganål (VU) og øreblygmose (EN) trekkes 
fram. Flere nye funn av finnmarksfrøstjerne (NT) ble gjort. Huldregras (NT), 
huldrenål (EN), fiolett rødskivesopp (NT) og sjøsivaks var nye arter for Finnmark. 
Nye funnlokaliteter av den sagnomsuste huldreblomsten (NT) var også interessant. 
Videre er det gjort nye funn av gullmyrull (NT) og lappmjølke (EN). Begge disse 
artene er ikke kjent fra Alta kommune siden 1800-tallet (lite forbehold om ikke 
belagte funn i museumsdatabasen, Artskart). Det er overraskende med såpass 
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mange nye interessante funn i en kommune hvor det har vært mye 
innsamling/kartlegging tilbake i tid. Dette illustrerer også at det er et stort behov 
for videre kartlegging.  
 
  

 
Figur 4. Rødlistearten russekjeks (NT); fra Rafsbotnfjæra. Huldregras (NT) til høyre; fra lokaliteten 
Øren-Mølledalen. Foto: Rune Solvang. 
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4.8 Forslag til videre arbeid  
 
Alta kommune er en stor kommune med store naturareal. Kun en mindre del av 
kommunens potensielle naturtypelokaliteter er undersøkt. Dog gir de oppdaterte 
lokalitetsbeskrivelsene i dette dokumentet et godt grunnlag for en god forvaltning 
av viktige områder for biologisk mangfold i Alta kommune. Kunnskapsmanglene er 
likevel fortsatt store. Det er opplagt et stort antall lokaliteter som ikke er fanget 
opp, og selv innenfor kartlagte områder er kunnskapen om artsmangfoldet ofte 
mangelfull. Det vil kreve vesentlig større kartleggingsressurser før kommunen har 
god nok forhåndskunnskap til å kunne gjennomføre en forvaltning som helt ut tar 
vare på det biologiske mangfoldet.  
   
Videre kartlegginger bør prioritere gjenstående lokaliteter fra Strann m. fl. (2008), 
Alta kommunes kartlegging i 1995, lokaliteter i Naturbasen som ikke er 
kartlagt/kvalitetssikret, samt områder med kjente forekomster av rødlistearter i 
høye truethetskategorier (CR, EN, VU). Det gjenstår også en del kartlegging av 
gammel furuskog før man har en god oversikt der. Vi har utarbeidet en liste over 
lokaliteter som bør kartlegges nærmere i felt (en ”kandidatliste”). Det er fortsatt et 
stort behov for feltarbeid.  
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4.9 Oversiktskart over naturtypelokaliteter i Alta kommune 
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5 LOKALITETSBESKRIVELSER 

 

Lokalitet 4330 Aronneskjosen flomløp 
Naturtype  (1) Evjer, bukter og viker  

(2) Mudderbank  
(3) Gråorheggeskog 

Utforming  (1) Store velutviklede evjer i elver i lavlandet 
(2) Rik utforming 
(3) Flommarksskog 

Verdisetting Viktig (B)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere kartlagt og beskrevet av Gaarder (2001). Beskrivelsen av 
lokaliteten er overveiende basert på Gaarder (2001). Lokaliteten er overfladisk 
befart av Rune Solvang 16.8.2009 for å se på dagens status uten at artsmangfoldet 
er kartlagt nøye.   
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Figur 5. Evjer og flomløp ved Aronnes. Bilde til venstre er de vestligste partiene hvor myrhatt dominerer 
flomløpet. Noe åpent vannspeil synes. Bilde til høyre viser evja/flomløpet langs industriområdet nær 
utløpet til Altaelva. Foto: Rune Solvang. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger ved Aronnes industriområde.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av gjenværende flomløp og mudderbanker med tilhørende 
flommarksskoger ved Aronnes. Lokaliteten er en rest av et tidligere stort aktivt 
flommarksmiljø som også bestod av åpne grusører og tidvis aktive flomløp. 
Lokaliteten har i dag innslag av både evjer, bukter og viker, mudderbanker og 
gråorheggeskog. Flomløp/evjer er dominerende naturtype. Gråorheggeskogene er 
som bare smale kantsoner langs evjene.  
 
Artsmangfold:  
Gråor-heggeskogen er frodig med typisk høgstaudevegetasjon som stornesle, 
mjødurt, hundekjeks, hundekveke, rips, firblad, skogstjerneblom, ballblom, 
vendelrot og interessante nordøstlige arter som finnmarksfrøstjerne (NT), 
storveronika, åkerbær og sibirturt (NT) (de to sistnevnte ble under befaringen i 
2001 funnet i kantsoner mot gårdsveger). Kroksjøene har rike sumper med 
elvesnelle, nordlandsstarr, flaskestarr, myrhatt og bekkeblom, og 
langskuddvegetasjon med tusenblad og hesterumpe. I den indre, nordre kroksjøen 
kommer også arter som flotgras og småtjønnaks inn.  
 
I flomløp inntil industriområdet nær elva vokser bl.a. pusleplanter som sylblad og 
småvasshår. I tillegg finnes bl.a. bekkeblom, skogsiv og smårørkvein. Innenfor, i 
den nordre kjosen, er det innslag av relativt artsrike vannplantesamfunn med 
uvanlige arter som høstvasshår (NT) og kamtusenblad, sammen med bl.a. 
grastjønnaks, hesterumpe, nordlandsstarr, bukkeblad, elvesnelle og dvergvassoleie. 
 
Området har eller har hatt stor betydning for viltet. Særlig fuglelivet er rikt, med 
mye spurvefugl og en del våtmarksfugl. Sivsanger er funnet hekkende (O. Hungnes 
pers. medd.). Ulike ande- og vadefugler benytter området både som rasteplass og 
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hekkeplass, og under besøket ble f.eks. både stokkand, krikkand og kvinand 
observert. Det er også egnet til fødesøk for andre våtmarksfugler, som vadere, og 
både sotsnipe og enkeltbekkasin ble observert. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Som følge av ulike inngrep gjennom årene med utbygging av industriområde, 
elveforbygning, veger, boligtomter m.m. er områdets størrelse, variasjon og 
funksjon betydelig redusert. Fortsatt gjenstår likevel verdifulle naturmiljø. Store 
deler av lokalitetens elvenære partier er nedbygd ved etableringen av Aronnes 
industriområde, men selve flomløpene er ganske intakte. Altaelva er videre forbygd 
på strekningen og flomløpet/kanalen ut mot Altaelva er kanalisert. Videre utbygging 
av industriområdet foregår i august 2009 med nye forbindelsesveger. Ytterligere 
utfylling og nedbygging av kroksjøer og flomløp samt ytterligere utbygging eller 
hogst av flommarksskoger er største trussel.  
 
 

 
Figur 6. Evjene blir kontinuerlig negativt påvirket ved blant annet utfyllinger. Til venstre jordmasser og 
hogstavfall ved industriområdet og til høyre bark og husdyrgjødsel i tilknytning til en av gårdene i 
området. Ytterligere utfyllinger bør opphøre da det finnes andre areal å kvitte seg med avfall og masse. 
Foto: Rune Solvang. 

 
Verdisetting:  
Lokaliteten, restene, er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av delvis 
intakte kroksjøer, rike sumper og flomløp og kantsoner med gråor-heggeskog med 
innslag av sjeldne og rødlistede plantearter. Området har også verdi som 
viltlokalitet, med særlig betydning for våtmarksfugl. I tillegg hører gråor-
heggeskogen under typen "nordlig høystaudeskog" som regnes for 
hensynskrevende. Rike utforminger av kortskuddstrand og langskuddvegetasjon 
vurderes som sterkt truet (EN), men utformingene ved Aronnes faller bare delvis 
inn under denne kategorien. 
 
Skjøtsel og hensyn:  



21 
 

I forbindelse med planarbeid ved Aronnes industriområde bør kroksjøer og flomløp 
og tilhørende intakt flommarksskog sikres i en helhetlig plan for området, for 
eksempel gjennom hensynsområder i plan- og bygningsloven.  
 
 

Lokalitet 4311 Paskasaari 
Naturtype  (1) Evjer, bukter og viker  

(2) mudderbanker  
(3) gråorheggeskog 

Utforming  (1) Store velutviklede evjer i lavlandet (30 %) 
(2) Rik utforming (10 %) 
(3) Flommarksskog (50 %) 

Verdisetting Viktig (B)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere beskrevet av Høiland (1986), Alta kommune (1995) – 
lokalitet nr 46 og Sund (1999). Lokaliteten er undersøkt av Geir Gaarder og Rune 
Solvang 2.8.2009. To mindre gråorheggeskoger omtalt av Sund (1999) ligger 
innenfor lokalitet 4311. De er registrert som hhv lokalitetsnummer 4179 
(Paskasaari N), 4182 (Paskasaari S) og 4217 i Naturbasen. Vi har valgt å kartlegge 
dette som en stor-lokalitet samt å beholde gråorheggeskogene inntil nøyere 
kartlegging er gjort av hele lokaliteten.  
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Figur 7. Paskasaaris hovedflomløp (Andreaskjosen). Foto: Rune Solvang. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten er kartlagt som en mosaikklokalitet og er en del av flommarkssystemet 
til Altaelva og ligger på østsiden av de nederste delene av Altaelva ved Raipas, vest 
av Vegbakken. Avgrensningen av lokaliteten er stor og spesielt fastmarksområdene 
kunne ved mer detaljert kartlegging være noe mer oppdelt da det innimellom 
opptrer mindre interessante og påvirkede arealer. Derfor er de to mindre 
skoglokalitetene som allerede ligger i Naturbasen opprettholdt. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten er en stor flat ”mosaikklokalitet” som består av tidligere flomløp 
(Andreaskjosen) med mudderbanker og flomdammer samt både flommarksskoger 
og elveører med ulik utviklingsstadier på grunn av ulik avstand fra elva. Tidligere 
var flomløpet gjennomgående men gjenfylling og elveforbygninger har avskjært 
flomløpet. Flomløpet ved Paaskasaari er kjerneområdet på lokaliteten. 
Mudderbankene her er blant de mest velutviklede mudderbankene som er registrert 
langs Altaelva. Store partier med flommarksskog opptrer. Her er det vekslinger 
mellom fuktig gråorheggeskog, høgstaudebjøreskog og tørrere lågurtskog samt 
lyngdominert skog. Partier har velutviklet strutsevingforekomst og andre partier har 
høyreist mjødurtdominans  med stort innslag av blant annet brennesle. I 
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partier av flomløpet er små flomdammer sterkt nedtråkket av storfe (ungdyr) på 
beite.  
   
Artsmangfold:  
På mudderflatene er arter som småvasshår, evjesoleie, sylblad og dvergvassoleie 
registrert. Flomdammer innehar hesterumpe, grastjønnaks, trådtjønnaks og trolig 
fjellpiggknopp samt noen forekomster av rødlistearten høstvasshår (NT) lengst ute 
mot utløpet. En kransalge, sannsynligvis Nitella opaca, ble også registrert. Langs de 
smale sumpbreddene før fastmarksvegetasjonen overtar dominerer nordlandsstarr 
og bekkeblom samt et tresjikt med gråor og noe istervier.  
 
Finnmarksfrøstjerne (NT) er ganske vanlig i flommarksskogene (Høiland 1996).  For 
øvrig er det registrert norsk vintergrønn og stakekarse. Typiske arter i 
flommarksskogene er for øvrig mjødurt, hundekjeks, enghumbleblom, hundekveke 
og skogrørkvein. Sibirturt (NT) ble registrert et sted, på vestsiden av flomløpet.  
 
Elveørene har store forekomster av klåved (NT) også ganske langt inne. For øvrig 
er både marinøkkel og fjelltjæreblomst registrert langt inne på gamle elveører.  
 

 
Figur 8. Det er mye klåved (NT) på de gamle elveavsetningene. Foto: Rune Solvang.   

 



24 
 

Av de undersøkte flomløpene langs Altaelva er denne den mest verdifulle for fugl 
våtmarksfugl, spesielt som rasteområde men også hekkeområde. Flere 10-talls 
våtmarksfugl er registrert samtidig (egne registreringer). Fuglelivet er for øvrig lite 
kjent på lokaliteten.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Det er mange små og store tekniske inngrep på lokaliteten. Et par grusveger 
avsnører flomløpene (Andreaskjosen) på to steder. Et parti av strekningen mot 
Altaelva er elveforbygd. Mange grusveger går på kryss og tvers på de gamle 
elveavsetningene og ut til fiskeplasser Altaelva. Et par jorder ligger også innenfor 
avgrensningen. Som typisk er for flommarksskogene langs elvesystemene her er 
det forholdsvis små dimensjoner på trærne. På grunn av kort omsetningshastighet 
er det noe død ved. Utfylling av flomløp samt tilhørende flommarksskoger samt 
hogst av flommarksskoger er de største trusler mot lokaliteten.  
 

 
Figur 9. Kjørespor på de innerste delene av flomløpet. Foto: Rune Solvang. 

 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da det er velutviklede flomløp og 
mudderbanker på lokaliteten og er trolig det flomløpet langs Altaelva som har størst 
betydning for rastende våtmarksfugl. Høiland (1986) påpeker også at det er 
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interessant at skogen på lokaliteten opptrer i forskjellige utviklingsstadier fra 
ustabile skogtyper til eldre skog.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Utfylling eller utbygging av evjene må ikke forekomme, for eksempel til 
småbåthavn. Omfattende hogst av flommarksskogene må ikke gjennomføres. Det 
beste for naturmiljøet er om flommarksskogene får stå urørte.  
 
 
Lokalitet 4314 Øren-Mølledalen 
Naturtype  (1) Gråorheggeskog 
 (2) Evjer, bukter og viker 
Utforming  (1) Flommarksskog (80 %) 

(2) Evje ()20 %) 
Verdisetting Svært viktig (A)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er omtalt i rapporten om vernede og verneverdige områder i Finnmark 
(Fylkesmannen i Finnmark 1993) og kartlagt i forbindelse med undersøkelser av rik 
løvskog i Finnmark (Johansen & Karlsen 2005). Lokaliteten ligger som foreslått 
vernet i DNs Naturbase som lokaliteten Øren-Mølledalen. Lokaliteten er undersøkt 
av Geir Gaarder og Rune Solvang 4.8.2009. Lokaliteten 49 – Badomellaskogen – i 
Alta kommunes kartlegging (Alta kommune 1995) er raskt befart og kvalifiserer 
trolig ikke som naturtypelokalitet, men opprettholdes inntil videre fordi gammelt 
funn av huldreblomst kan være gjort på lokaliteten. Noe av denne lokaliteten hadde 
vært naturlig å ta med under lokaliteten Øren-Mølledalen men da det dessverre er 



26 
 

hogd ei hogstflate mellom disse lokalitetene er grensen for lokaliteten Øren-
Mølledalen satt i denne hogstflata.   
 

 
Figur 10. Flommarkskogsområdet Øren-Mølledalen sett fra Raipasvegen. Foto: Rune Solvang. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten er en del av flommarkssystemet til Altaelva og ligger på østsiden av de 
nederste delene av Altaelva ved Raipas. Et jorde ligger innenfor avgrensningen 
arronderingsmessig. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten er en ”mosaikklokalitet” og består av flomløp med mudderbanker og 
flomdammer, elveører samt flommarksskoger på de flate partiene hvor flomvann 
strømmer inn under flom og liskog i ravinelandskapet langs Møllebekken. 
Gråorheggeskog og høgstaudeskog dominerer de friske og fuktige partiene. Partier 
har dominans av velutviklet strutsevingforekomst mens andre partier har høyreist 
urtedominans med meterhøye bestander av brennesle og mjødurt. Gråoreskogen 
går stedvis over i en mer sumpig type med bekkeblom og krypsoleie som 
karakterarter. Bjørkeskogen er dels høgstaudebjørkeskog, dels av lågurttype i 
tørrere partier. Skogen er beitepåvirka med stedvis sterk dominans av sølvbunke.  
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Figur 11. Velutviklet flommarksskog med strutsevinge. Foto: Rune Solvang. 

 
Artsmangfold:  
Gråorheggeskogen er velutviklet, mot øst jungelaktig og lite påvirket, mot vest mer 
åpen og påvirket av beite. Vegetasjonen har innslag av de østlige artene 
finnmarksfrøstjerne (NT) og storveronika og enkelte sørlige arter som ikke er vanlig 
i Finnmark, slik som nubbestarr og norsk vintergrønn. Huldregras (NT) var et svært 
overraskende funn, og ble registrert for første gang i Finnmark. Store mengder rips 
opptrer i partier samt store partier med skogstjerneblomst langs Møllebekken. I 
lågurtpartier opptrer for øvrig mye norsk vintergrønn, perlevintergrønn, 
nikkevintergrønn, markjordbær, til dels mye firblad, noe trollbær, hvitbladtistel etc. 
I beiteskogen opptrer det mye sølvbunke.  
 
Mudderbankene er blant de mest velutviklede mudderbankene som er registrert 
langs Altaelva.På mudderbankene i evja mot Altaelva ble det registrert arter som 
dvergvassoleie, småvasshår, sylblad, samt grastjønnaks, trådtjønnaks, 
småtjønnaks. I bakevja ved utløpet mot Altaelva var det gode forekomster av 
grastjønnaks, tusenblad og relativt store forekomster av rødlistearten høstvasshår 
(NT) og noe klovasshår. Belter med nordlandsstarr og små belter med elvesnelle 
opptrer i kanten av mudderbankene. I gamle flomløp/sumpdrag opptrer arter som 
stolpestarr, nordlandsstarr, nubbestarr, myrhatt, myrfiol og sumpmaure.  
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Flommarksskoger er den skogtypen med høyest tetthet av hekkende spurvefugl. En 
rekke varmekjære arter hekker sannsynligvis på lokaliteten. Dvergspett (VU) ble 
observert og hekker sannsynligvis. Dette er en sjelden hekkefugl i Finnmark. For 
øvrig hekker jernspurv. Fuglefaunaen for øvrig er ikke undersøkt. Åtselbillen 
Thanatophilus dispar (EN) er registrert på lokaliteten i 2003. Arten lever på sandig 
mark (elveører). Det er kun dette funnet av arten i Norge i nyere tid, og arten har 
også gått betydelig tilbake også i Sverige (Stefan Olberg pers.medd.).  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Det går storfe på beite i et inngjerdet område i de sørligste og sørvestligste delene. 
I partier av flomløpet er små flomdammer sterkt nedtråkket. Som typisk er for 
beitede flommarksskoger er det forholdsvis små dimensjoner. På grunn av kort 
omsetningshastighet er det dog noe død ved, men spesielt langs Møllebekken er 
det til dels store mengder død ved, som er lite nedbrutt og av små dimensjoner. 
Mot øst, langs Møllebekkens ravine, er det skog i fri utvikling uten beitepåvirkning. 
Det har gått en rekke små leirras langs Møllebekkens ravine. Det går en 
kraftledning gjennom området. Utfylling av flomløp samt tilhørende 
flommarksskoger og omfattende hogst av flommarksskoger er den største trusselen 
mot lokaliteten. 
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Figur 12. Flomløp som er nedtråkket av storfe. Foto: Rune Solvang. 

Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) da det er en av de største og relativt 
intakte flommarksskogene og bakevje med mudderbanker langs Altaelva. Sjeldne 
plantefunn bygger opp under områdets naturverdier, spesielt Finnmarks eneste 
kjente forekomst av huldregras (NT), langt utenfor kjent utbredelsesområde.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Utfylling eller utbygging av evja må ikke forekomme, for eksempel til småbåthavn. 
Omfattende hogst av flommarksskogene må ikke gjennomføres. Det beste for 
naturmiljøet er om flommarksskogene får stå urørte. Det foreløpige vernet av 
lokaliteten bør følges opp.  
 
Diverse: 
Johansen & Karlsen (2005) mener at vernebetingelsene som typeområde ikke er 
tilfredsstilt lenger på grunn av sterkt beitepress, men området har til tross for dette 
store verdier som spesialområde med forekomst av rødlistearter blant annet. 
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Figur 13. Elveør langs Altaelva. På de mest interessant elveørene opptrer sjeldne fjellplanter. Tidligere 
er blant annet småjonsokblom (EN-sterkt truet) registrert på elveører langs Altaelva, men denne arten er 
ikke registrert på mange år. Foto: Rune Solvang.  

 
 

Lokalitet 4308 Berge 
Naturtype  (1) Evjer, bukter og viker  

(2) Gråorheggeskog 
(3) Stor elveør 

Utforming  (1) Evje (30 %) 
(2) Flommarksskog (30 %) 
(3) Elveørkratt (30 %) 

Verdisetting Viktig (B)  
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Innledning:  
Lokaliteten er befart av Rune Solvang 9.8.2009. De tilliggende areal med 
gråorheggeskog og beitemark burde undersøkes nærmere.   
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger ved Altaelva evja ved Pahtakorva ved gården Berge.  
 

 
Figur 14. Dreneringsløp fra indre flomdammer på lokaliteten Berge. Vegetasjonsrike flomdammer 
opptrer på lokaliteten; her med hesterumpe og ulike tjønnaks- og vasshårarter i flomdammen. Foto: Rune 
Solvang. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av ei stor intakt bakevje av Altaelva med to store flomdammer i 
evja. Flomdammene er vegetasjonsrike med tilhørende mudderbanker. Mot Altaelva 
er det både grove elveører og elveører med finere substrat. Innover overtar 
gråorheggeskog og beitemark og det er fine overgangssoner. Landskapets 
småmosaikk er vakkert.  
 
Artsmangfold:  
Vegetasjonen i flomdammene består av; i flomdam 1 – mye småvasshår og 
krypsoleie samt nordlandsstarr, vassreverumpe og litt elvesnelle; flomdam 2 - mye 
hesterumpe, mye evjesoleie og mye bekkeblom. Saftstjerneblom er registrert på de 
lavvokste fuktengene opp mot flomdammene. På elveørene opptrer arter som 
fjellrapp, fjellsyre, snauveronika, knoppsmåarve, mye grønnvier samt både 
hundekveke, finnmarkskveke og klåved (NT); sistnevnte kun et par individer. 
Gråorheggeskogen er lite undersøkt.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Lokaliteten er lite påvirket av inngrep. Utfylling eller utbygging av flomløpet samt 
omfattende hogst av flommarksskoger er den største trusselen.  
 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av ei stor bakevje med 
flomdammer som er lite påvirket av tekniske inngrep.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Utfylling eller utbygging av evja må ikke forekomme, for eksempel til småbåthavn. 
Omfattende hogst av flommarksskogene må ikke gjennomføres. Det beste for 
naturmiljøet er om flommarksskogene får stå urørte.  
 
 

Lokalitet 4302 Vinabekken  
Naturtype  Gråorheggeskog 
Utforming  Flommarksskog 
Verdisetting Lokalt viktig (C)  
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Innledning:  
Lokaliteten er tidligere kartlagt av Alta kommune (1995) – Lokalitet 18 og Johansen 
& Karlsen (2005). Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 15.8.2009.   

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten er en bekk som renner parallelt med vegen opp mot Gargia. Lokaliteten 
avgrenses av vegen mot Gargia samt innenforliggende jorder.   
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Vinabekken er en stilleflytende bekk som dreneres fra et par mindre vann på 
Vinahaugan. Et lite tjern opptrer der bekken fra Vinahaugan kommer ned. Langs et 
parti lenger nord langs bekken danner bekken en utbuktning som skaper nok et lite 
tjern. Gråorheggeskog av flommarksskogstypen dominerer. Lokaliteten har bonitet 
B17, noe som er svært sjeldent i Alta (Alta kommune 1995).  
 
Artsmangfold:  
Gråor dominerer i tresjiktet. Flere trær med istervier forekommer samt noe hegg og 
bjørk på tørrere partier. Der bekken krysser hovedvegen er det store og utbredte 
(og vakre) partier med strutsevinge. Forekomsten er muligens blant de største 
strutsevinge-forekomstene i Alta kommune. Typiske karplanter som 
skogstjerneblom, vendelrot, mjødurt, enghumleblom, myskegras, hvitbladtistel, 
hundekveke, rips (litt) ble registrert.  
 



34 
 

Langs de to små tjernene er det små belter av nordlandsstarr. Hesterumpe 
forekommer tallrik i et mindre parti av den undersøkte elvestrekningen.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Lokaliteten er lite påvirket. Deler av skogen har vært tidligere beiteskog/hagemark 
og har vært mer lysåpen. Noe sig forekommer fra dyrket mark. Noe stein er lagt 
opp i åkerkanten og fungerer som en slags liten flomforbygning. Stein er ikke tippet 
ut i bekken eller i sumpområdene langs bekken. Hogst av gråorheggeskog er den 
største trusselen.  
 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten er et parti med frodig 
gråorskog langs bekken med blant annet stor forekomst av strutsevinge.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Omfattende hogst av flommarksskogene må ikke gjennomføres. Det beste for 
naturmiljøet er om flommarksskogene får stå urørte, spesielt partiene dominert av 
strutsevinge. 
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Lokalitet 4303 Bekkvasslia 
Naturtype  Gråor-heggeskog 
Utforming  Flommarksskog  
Verdisetting Lokalt viktig (C) 
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er beskrevet av Alta Kommune (Alta kommune 1995) – Lokalitet 14. 
Lokaliteten ble befart av Rune Solvang 17.8.2009.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på furumoene på østsiden av vegen mot Gargia.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av et meandrerende og stilleflytende ravinert bekkeparti med 
gråorheggeskog og høgstaudebjørkeskog. Småbregneskog og småvokst 
høgstaudevegetasjon dominerer. Bekken går flere steder i to eller flere løp på 
strekningen.  
 
Artsmangfold: 
Bjørk og gråor utgjør tresjiktet med omtrent lik dominans. Noe einer opptrer i 
partier og spredte furuer står på tørrere partier. Trærne er overveiende relativt 
unge, og det er lite død ved på lokaliteten.  Typiske arter for naturtypen ble 
registrert som fjellsmelle (rikelig). Nubbestar ble også registrert. Av øvrige arter 
opptrer fjelltistel (mye), sløke, rips, vendelrot, gullris, skogstjerneblom, ballblom, 
litt mjødurt, hengeaks, hundekveke, skogstorkenebb, stor enghumleblom (lite).   
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I følge Alta kommune (1995) skal området også være, eller tidligere ha vært, 
leveområde for jerpe. Jerpe er svært sjelden i Alta, og dagens status for arten er 
lite kjent.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Skogen langs bekken er lysåpen og det tynnes med hogst med jevne mellomrom. 
Skogen er overveiende relativt ung og grove trær mangler. Hogst av 
flommarksskogene, inkl vedhogst, bør unngås.  
 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av et 
meandrerende bekkeparti med løvskog inkludert gråorheggeskog.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Omfattende hogst av flommarksskogene må ikke gjennomføres. Det beste for 
naturmiljøet er om flommarksskogene får stå urørte. 
 
 

Lokalitet 4304 Bekkvasslia N 
Naturtype  Intakt lavlandsmyr i innlandet 
Utforming  Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe 

myrtyper 
Verdisetting Lokalt viktig (C)  
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Innledning:  
Lokaliteten er ikke tidligere kartlagt. Lokaliteten er befart av Rune Solvang 
17.8.2009.  
  

 
Figur 15. Løsbunnmyr/kildeutspring med store tuer av stolpestarr og mosedekte kildeutspring. 
Kildeutspringene er hovedsakelig av fattig type. Foto: Rune Solvang. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på vestsiden av Altaelva nord for Bekkvassli.   
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten utgjør en del av et gammelt avsnørt elveløp/elvemeander på vestsiden 
av Altaelva nord for Bekkvassli. To fattige små tjern og fattigmyr dominerer i nord. 
Mot øst opptrer en estetisk vakker fattigmyr med store tuer av stolpestarr over en 
strekning på 100-200 meter langs det gamle flomløpet. Mot den gamle 
elveterrassen i nord opptrer et stort og markert kildeutspring. Noe 
høgstaudevegetasjon opptrer. Vi har valgt å kategorisere naturtypen som intakt 
lavlandsmyr i innlandet da fattig nedbørsmyr dominerer på lokaliteten. Blanding 
mellom nedbørsmyr (sør) og jordvannsmyr (nord) er den utformingen som passer 
best.  
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rtsmangfold:  
Mot den gamle elveterrassen i nord opptrer et stort og markert kildeutspring med 
arter som stort sett indikerer fattig jordbunnsforhold som kildemjølke, myrmjølke, 
flaskestarr, myrhatt, sveltull og torvmyrull. Noe våtmarksfugl hekker og engstelig 
krikkand og varslende blåstrupe ble registrert. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Lokaliteten er intakt. Det er trolig noe sig fra landbruksarealene i nord.  
 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten er en fattigmyr med 
markerte tuer av stolpestarr og et stort kildeutspring.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten må ikke gjenfylles eller dreneres.  
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Lokalitet 4316 Skogly 
Naturtype  (1) Gråorheggeskog 

(2) Evjer, bukter og viker 
(3) Stor elveør 

Utforming  (1) Flommarksskog (60 %) 
(2) Evje (10 %) 
(3) Elveørkratt (30 %) 

Verdisetting Viktig (B) 
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er beskrevet av Johansen (1987) og Alta Kommune (Alta kommune 
1995) – Lokalitet 25 og ligger i Naturbasen som lokalitet 4221. Lokaliteten ble 
befart av Rune Solvang 13.8.2009. Vi har endret avgrensningen for å inkludere 
viktige deler som ikke var inkludert.   
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på vestsiden av Eibyelva, mellom gårdene Borkhuseng og Skogly.  
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Figur 16. Flommarksskog ved Skogly. Foto: Rune Solvang. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av et stort og variert flommarksskogsområde med mange 
stilleflytende elve - og flomløp. En lang rekke intakte elve - og flomløp med frodig 
vegetasjon opptrer, både stilleflytende og raskt flytende partier, mudderrike partier 
og vegetasjonsrike partier. Flommarksskog er dominerende utforming av 
naturtypen. Innimellom forekommer det tørrere partier, men avgrensningen av 
lokaliteten har kun inkludert slike arealer av arronderingsmessige grunner.  
 
Artsmangfold:  
Skoglig består lokaliteten av både tørr bjørkeskog på de tørreste partiene og av 
fuktig gråor-bjørkeskog på de fuktigste partiene langs elve- og flomløpene. Deler av 
elveløpene ligger karakteristisk nedenfor elveterrassene. Bekkeløpene er svært 
frodige med arter som skogstorkenebb, vendelrot, stor enghumleblom, ballblom, 
sumpmaure, sløke m.fl. Linmjølke opptrer ved kildeutspring. Et parti består også av 
dominerende partier strutsevinge. Johansen (1987) nevner at svært mange arter 
av fuktighetskrevende arter er registrert, blant annet nubbestarr, sumpmaure, 
”sumpstarr” og istervier med flere registrert. På ”gjengrodde” elveører mot Eibyelva 
opptrer hundrevis av individer av klåved (NT) samt arter som setermjelt, fjellsyre 
m.m. Det er noe utviklede mudderbanker på lokaliteten. Noe småvasshår og 
klovasshår opptrer i elveløpene.  
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Figur 17. Ut mot Eibyelva er det noen relativt store men artsfattige mudderflater. Her med forekomst av 
småvassoleie. Foto: Rune Solvang.   

 
Det er trolig en rik fuglefauna på lokalitet. Dette er ikke undersøkt i 
hekkesesongen. Mest interessant var en observasjon av ubestemt dverg- eller 
vierspurv (begge er rødlistet). Disse artene er svært sjeldne hekkefugler i Norge. 
Muligens var dette et trekkende individ men det bør følges nærmere opp.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Skogene har tidligere vært beiteskog. Det er få inngrep foruten enkelte mindre 
fyllinger. Skogen er hovedsakelig ung, men i partier er det et ”rotete” skogbilde 
med en del død ved. Lokaliteten har trolig en flomdempende effekt.  
 
Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten ligger i et landskap på vestsiden av Eibydalen med store verdier knyttet 
til flommarksskoger med mange flomløp og bekker som inkluderer både lokaliteten 
Nállovárrimoen og lokaliteten Skogly i nord. Mellomliggende areal mellom disse 
lokalitetene er ikke undersøkt.  
 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av et stort 
flommarkssystem med mange vegetasjonsrike elveløp - og flomløp med tilhørende 
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flommarksskoger og også tørrere skogtyper. Det er trolig ikke mange, om noen?, 
lokaliteter i kommunen som har tilsvarende areal med frodige elve - og flomløp. 
Det er et stort potensial for funn av rødlistede arter på lokaliteten, og muligens kan 
lokaliteten ha potensial for verdi (A).  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Omfattende hogst av flommarksskogene må ikke gjennomføres. Det beste for 
naturmiljøet er om flommarksskogene får stå mest mulig urørte. Elveforbygning 
som hindrer dynamikken i flomløpene må ikke gjennomføres. 
 
 

 
Figur 18. Frodige elve- og flomløp på lokaliteten Skogly. Skogly utmerker seg med svært mange elve - og 
flomløp. Foto: Rune Solvang. 

 
 

Lokalitet 4321 Rafsbotn NØ 
Naturtype  Gråorheggeskog 
Utforming  Flommarksskog 
Verdisetting Viktig (B)  
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Innledning:  
Lokaliteten er tidligere kartlagt av Alta kommune (1995) – Lokalitet 63. Lokaliteten 
er undersøkt av Rune Solvang 19.8.2009.   
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i Rafsbotn mellom vegen ut mot Russeluft og Rafsbotnfjæra. 
Lokaliteten grenser mot dyrket mark på hver side. Lokaliteten grenser mot nord 
mot tørrere og yngre bjørkeskog som er betydelig påvirket av vedhogst. 
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Figur 19. Frodig gråor-heggeskog med stort bestand av strutsevinge. På lokaliteten er det også mye død 
ved av gråor. Dette er viktige elementer for svært mange arter, blant annet hakkespetter. En art som 
dvergspett (VU) kan hekke på lokaliteten. Foto: Rune Solvang. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av gråorskog langs samløpet mellom bekkene Tverelva og 
Nordelva i Rafsbotn. Mot nord deler bekkene seg og danner grense mot dyrket 
mark. I mellomliggende parti er det velutviklet gråorskog. Det er flere kryssende 
flomløp mellom disse to bekkene. Den samløpte bekken drenerer ut gjennom den 
verdifulle evja i Rafsbotnfjæra (naturtypelokalitet 4320).  
 
Lokaliteten består av en velutviklet gråorskog med store partier med dominans av 
strutsevinge. Det er dominans av grove gråortrær, mange med utvekster, og godt 
med både stående og liggende død ved av gråor. Sammenlignet med mange andre 
undersøkte gråorskoger i Alta må lokaliteten sies å ha sjeldent store mengder død 
ved, med potensial for interessante grupper av insekt og sopp. Grov gråorgadd 
(stående død ved) med hakkehull av hakkespetter ble registrert. Gråor dominerer 
med det er også spredt med selje og noe bjørk samt istervier langs bekken.   
 
Artsmangfold:  
Typiske karplanter som skogstjerneblom (noe), vendelrot, mjødurt (noen store 
partier), stornesle (dominant i parti mot dyrket mark), enghumleblom, 
skogstorkenebb, firblad, skogrørkvein (lite), sløke, hvitbladtistel, vendelrot, fjellfiol, 
turt (noe, men betydelig nord for lokaliteten, utenfor avgrensning) og rips (noe) ble 
registrert.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Lokaliteten er lite påvirket i nyere tid, spesielt i det bredeste partiet. Lokaliteten har 
tidligere vært beiteskog. Partier er noe påvirket av sig fra dyrket mark. Deler av 
skogen har vært tidligere beiteskog/hagemark og har vært lysåpen. 
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Verdisetting: 
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten er en stor og frodig gråorskog 
med store partier av strutsevinge. Lokaliteten er en av de mest grove og død ved 
rike gråorskogen som ble undersøkt i Alta i 2009.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Gråorskogen bør utvikle seg videre med tanke på død ved, dvs. at lokaliteten ikke 
bør hogges, selv ikke til vedhogst. Det bør være nok av alternative areal for 
eventuell vedskog i området, for eksempel nord av lokaliteten.  
 
 

Lokalitet 4319 Holmen flomdam 
Naturtype  Dammer 
Utforming  (Flomdam) 
Verdisetting Lokalt viktig (c)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere ikke kartlagt. Lokaliteten er undersøkt av Geir Gaarder og 
Rune Solvang 3.8.2009.   
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Figur 20. Holmen flomdam. Til høyre forekomst av sjøsivaks. Trolig ny art for Finnmark. Foto: Rune 
Solvang. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger ved Holmen gård.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten er en rest av flommarkssystemet til Altaelva ved gården Holmen.  
Ingen utforminger etter håndboka passer spesielt bra, men dette er en 
kulturbetinget dam da den nå er isolert fra Altaelva som følge av gjenfyllinger.  
 
Artsmangfold:  
Størst interesse knytter det seg til forekomst av sjøsivaks ute i dammen. Dette er 
trolig første funn i Finnmark, og skyldes sannsynligvis fuglespredning. Lokaliteten 
hadde videre gode forekomster av tjønnaksarter. Følgende tjønnaksarter ble 
registrert; grastjønnaks og vanlig tjønnaks. Pusleplantesamfunn knyttet til 
mudderbanker var lite utviklet. Lokaliteten er også viktig for fugl. Under vår 
befaring rastet 14 brunnakker, fem krikkender, to toppender og en grønnstilk i den 
lille dammen.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Dammen brukes/har vært brukt som beite. Det har foregått/foregår omfattende 
inngrep i området rundt dammen i form av dreneringer og utfyllinger, men lite i 
selve dammen.  
 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten er en rest av 
flommarkssystemet langs Altaelva med en viktig funksjon for fugl og forekomst av 
lokalt sjeldne arter og en art ny for Finnmark.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Gjenfylling er den største trusselen mot lokaliteten.  
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Lokalitet 4313 Aronnes barnehage 
Naturtype  Dam 
Utforming   
Verdisetting Lokalt viktig (c)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere beskrevet av Alta kommune (1995) – Lokalitet 47. 
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 5.8.2009.   
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger ved Aronnes barnehage.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten er en nesten gjengrodd kroksjø som er isolert fra flommarkssystemet 
ved Altaelva. Lokaliteten er kartlagt som en dam da den er avsnørt fra hovedløpet 
og lokaliteten i dag fortoner seg som en dam. Lokaliteten kunne også vært kartlagt 
som naturtypen kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti; jfr. DN-
håndboka.  
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Figur 21. Den vegetasjonsrike ”dammen” ved Aronnes barnehage. Foto: Rune Solvang. 

 
Artsmangfold:  
Vegetasjonen domineres av nordlandsstarr med brede belter av myrhatt og stor 
forekomst av bekkeblom. For øvrig opptrer vasshøymole og sumpmaure. Det er et 
mindre åpent vannspeil med bukkeblad og flaskestarr i kanten. Andefugl raster ofte 
i dammen, og både krikkand, stokkand og brunnakke er observert. 
Ferskvannsorganismer er ikke undersøkt.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Lokaliteten ligger tett inntil en sti langs Aronnes barnehage og GS-veg mot Aronnes 
stadion. Noe hogstavfall er fylt ut i dammen. Lokaliteten kan ha stor verdi for 
undervisning da denne ligger rett ved både skole og barnehage. Videre utfylling i 
dammen er største trussel mot lokaliteten.  
 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten er en rest av 
flommarkssystemet langs Altaelva.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Gjenfylling er største trusselen mot lokaliteten. Videre deponering av avfall i 
dammen bør stoppes. 
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 Lokalitet 4310 Prestegårdsmyra 
Naturtype  Gråorheggeskog  
Utforming   
Verdisetting B - Viktig 
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere beskrevet av Alta kommune (Alta kommune 1995) – 
lokalitet 41 samt et større område i forbindelse med konsekvensutredning for E6 
gjennom Alta (Gaarder 2001).  
 
Lokaliteten er befart av Rune Solvang og Julie Kollstrøm 5.8.2009 (nordlige deler) 
og Rune Solvang 8.8.2009 (sørlige deler).  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger sentrumsnært i forsenkningen mellom Alta sentrum og 
Monsbakken nordvest for Elvestrand. Lokaliteten grenser i nord og vest mot 
gjengroende åpne engpartier og i øst mot skogsbeite og åpen gjødslet beitemark 
som beites av storfe. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten ligger i den omtalte forsenkningen og det avgrensede området består av 
rik og fuktig sumpskog/gråorheggeskog. På tørrere partier mot sør er det overgang 
mot bjørkeskog. Dette har tidligere vært beiteskog. I partier er det nokså 
grovvokste trær og en del død ved.  
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Figur 22. Lokaliteten Prestegårdsmyra ligger sentralt i Alta mellom sentrum og Bossekop. Beitemarkene 
har liten verdi for biologisk mangfold (gjødslet) men skogområdet har verdi både botanisk og 
ornitologisk. Foto: Rune Solvang. 

 
Artsmangfold: 
Tresjiktet består av gråor og bjørk. Selje opptrer spredt. Gråorskogen i de nordlige 
partiene av lokaliteten er vannmettet, sjeldent fuktig og består av tette bestander 
av bekkeblom og skogsnelle med stort innslag av mjødurt. Rike sumpskoger med 
dominans av bekkeblom er trolig sjeldent. For øvrig opptrer typiske arter som 
skogrørkvein, enghumleblom, krypsoleie, sumpmaure, vendelrot og myrhatt. Et par 
mindre fuktige sumper/tidligere dammer med nordlandsstarr opptrer og bukkeblad 
opptrer på spesielt fuktige område. På tuer er det registrert arter som norsk 
vintergrønn, marimjelle sp, fugletelg, fjelltistel, molte m.m.  
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Figur 23. Prestegårdsmyras sentrale deler. Fuktig rik løvskog dominert av ulike snellearter. Foto: Rune 
Solvang. 

 
Den nasjonalt sjeldne arten lappsanger (NT) er registrert syngende på lokaliteten 
(Alta kommune 1995). Utover dette har lokaliteten høy tetthet av hekkende 
småfugl. Et gammelt funn av rødlistearten kadavermose (VU) er gjort på lokaliteten 
(Artskart). Området er et spesielt viktig beiteområde for rådyr og elg, og sjeldent 
mange hvileplasser for elg og rådyr ble registrert.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Mot øst er det en stor gjennomgående grøft mot beitemark. Grensen for lokaliteten 
er koordinatfestet og går i denne grøften. Grøfta har sannsynligvis i noe grad 
drenert ut sumpskogen. Utbygging, ytterligere drenering og hogst er den største 
trusselen mot naturverdiene.  
 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) på grunn av lokaliteten har partier med 
sjeldent fuktig sumpskog og blant annet en nasjonalt sjelden art, lappsanger.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Hogst bør ikke gjennomføres, selv ikke til vedhogst. Fra et naturfaglig synspunkt 
bør grøftene fylles igjen.  
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Lokalitet 4309 Solbakken 
Naturtype  Gråorheggeskog 
Utforming  Liskog/raviner 
Verdisetting C – Lokalt viktig 
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere ikke kartlagt. Lokaliteten er befart av Rune Solvang 
18.8.2009.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger nord for Pahtakorva i Alta-elva ved gården Solbakken.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten utgjør en liten gråorheggeskog i ravinedal ved gården Solbakken. En 
liten bekk/sig drenerer ut ravinedalen. Omkringliggende skogareal består av 
løvskog, men lokaliteten utmerker seg med velutformet utforming av strutsevinge 
og noe grove trær.  
 
Artsmangfold: 
Typiske arter for naturtypen som skogstorkenebb, vendelrot, skogstjerneblom, rips 
samt store mengder strutsevinge. Lokaliteten har sannsynligvis et rikt fugleliv.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Lokaliteten er lite påvirket i nyere tid og består i dag av skog, men har tidligere helt 
sikkert vært beiteland.  
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Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) på grunn av lokaliteten består av en 
velutviklet gråorheggeskog av strutsevingetypen som er lite påvirket av inngrep.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Hogst bør ikke gjennomføres, selv ikke til vedhogst.  
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Lokalitet 4301 Detsikalia-Bollolia 
Naturtype  Gammel barskog; brannfelt 
Utforming  Gammel furuskog 
Verdisetting Viktig (B)  
 

 
 
Innledning:  
Deler av lokaliteten, Detsikalia, er tidligere kartlagt av Alta kommune (1995) – 
Lokalitet 16. Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 7.8.2009. Kun mindre deler 
av lokaliteten er undersøkt. Landskapsrommet fra de øverste delene av Bollobekken 
til Bollovannet og videre innover Brannhaugane er dominert av naturskog med stort 
innslag av furu. Dette området er ikke undersøkt og det anbefales at dette området 
undersøkes nøyere.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på østsiden av Altaelva på nordsiden av vegen opp mot 
Detsikabruddet.   
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av et større naturskogsområde1 med partier med gammel og 
eldre furuskog med til dels stort innslag av gamle furutrær. Vegetasjonen er 
hovedsakelig fattig med dominans av åpen bærlyngskog, småbregneskog og partier 
med høgstaudebjørkeskog, spesielt langs bekker eller bekkesig som det er mange 
av på strekningen. Flere steder er furuskogen stykket opp av større eller mindre 
partier med yngre tidligere skogbrukspåvirket furuskog, spesielt i de lavereliggende 

                                                 
1 Naturskog er skogsområder som ikke er særlig påvirket av moderne skogsdrift. 
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partiene ned mot Altaelva. Flere steder i lia er det også større og mindre ospeholt 
med spredte grove trær, opp mot 50 cm i brysthøydediameter. Noe gråor og einer 
opptrer. Et mindre brannfelt opptrer. Små kildeframspring finnes spredt.  
 
 

 
Figur 24. Et mindre brannfelt er registrert i området. Foto: Rune Solvang. 

 
Artsmangfold:  
I rikere partier opptrer arter som ballblom, fjelltistel, mjødurt, fjellfiol, harerug, 
hvitbladtistel, hundekveke, skavgras (1 individ), korallrot. Innimellom er det rikere 
myrpartier med blant annet gulstarr, gulsildre, fjellfrøstjerne, sveltull, slirestarr, 
sløke m.m.  
 
Lokaliteten er også et viktig område for storfugl samt potensielt for andre fuglearter 
knyttet til eldre furuskog. Fossekall hekker sannsynligvis i Bollobekken.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Lokaliteten er påvirket av tidligere skogbruk, spesielt i de lavereliggende delene 
mot Altaelva. Her går det også mindre traktorveger. Det er spredt en del død ved 
av furu på lokaliteten, både som gadd og læger, inklusive grov død ved. Eldre 
nedbrytingsstadier ser ut til å mangle.   
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Verdisetting: 
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av et større 
naturskogsområde med partier med gammel og eldre furuskog med til dels stort 
innslag av gamle furutrær. Bedre undersøkelser kan gi høyere verdi.   
 
Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør ikke påvirkes av skogbruk eller hytteutbygging. Særlig hogst av 
furu og gammel osp er uheldig.  
 

 
Figur 25. Skogområdene videre innover Brannhaugane. Dette området er ikke undersøkt, men er en del 
av den avgrensede lokaliteten. Foto: Rune Solvang. 
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Lokalitet 4312 Aronnes 
Naturtype  Stor elveør 
Utforming  Elveørkratt 
Verdisetting B - Viktig 
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er ikke tidligere kartlagt. Lokaliteten er befart av Geir Gaarder og Rune 
Solvang 4.8.2009.  
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Figur 26.Grov elveør med klåved (NT). Klåved opptrer rikelig på mange lokaliteter langs Alte- og 
Eibyelva. Foto: Rune Solvang. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger langs nordsiden av Altaelva sør for Aronnes.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av relativt store grus- og sandører langs Altaelva.  
 
Artsmangfold:  
Av mest interesse knytter det seg til spredte forekomster av den sjeldne gressarten 
finnmarkskveke. Av øvrige fjellplanter registrert på disse grusørene kan det trekkes 
fram gulsildre, setermjelt (som vanlig dominerende), fjellsnelle, fjellrapp, snauarve, 
knoppsmåarve, blårapp/jervrapp, fjelltjærblom, kattefot, finnmarkssiv (i 
dynetrau/forsenkninger). Klåved (NT) opptrer spredt. Mye gullris og ryllik opptrer 
på tørrere partier samt typiske arter som småengkall, øyentrøst og jåblom. En 
lokalt sjelden arter som stakekarse ble registrert. Disse grusørene er de mest 
velutviklede registrert under vårt feltarbeid med sandige områder med typiske 
elveørearter.  
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I et flomløp opptrer sylblad, evjesoleie, dvergvassoleie og småvasshår på 
mudderbankene, mens grastjønnaks opptrer i flomdammer. Lokaliteten har trolig 
en viss verdi for rastende ande- og vadefugl, men da antakelig i små antall.  
 
Løvkratt av gråor, grønnvier, selje m.m opptrer på de delene av grusørene som 
sjeldent blir oversvømt ved flom. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Lokaliteten er i liten grad påvirket. På innsiden er Altaelva elveforbygd.  
 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) på grunn av lokaliteten er et større 
elveøresystem med flomløp og mudderbanker med spesialiserte elvebreddsarter.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Lokalitetene må ikke elveforbygges i nord da naturkvalitetene er avhengig av et 
naturlig flomregime.  
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Lokalitet 4307 Flatmoen-Killi 
Naturtype  Stor elveør 
Utforming  Elveørekratt 
Verdisetting B – Viktig 
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er ikke tidligere kartlagt. Lokaliteten er befart av Geir Gaarder, Rune 
Solvang og Rein Midteng 3.8.2009. Lokaliteten grenser mot lokaliteten Lamasmoen 
i vest. Lamasmoen ligger i Naturbasen med ID 4185.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger langs Altaelvas vestside i Øvre Alta.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av relativt store grus- og sandører samt flomløp langs Altaelva.  
Lokaliteten består av elveørkratt med klåved.  
 
Artsmangfold:  
Store bestander av klåved (NT), mange hundre kanskje tusenvis av eksemplar. 
Videre er det registrert et par forekomster av den sjeldne gressarten 
finnmarkskveke. Av øvrige fjellplanter registrert på disse grusørene kan det trekkes 
fram gulsildre, setermjelt (som vanlig dominerende), fjellsnelle, fjellrapp, snauarve 
(mye), knoppsmåarve, blårapp, kongsspir, fjelltjæreblom, kattefot, blankstarr og 
finnmarkssiv.  
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Et flomløp har noe mudderbanker, men artsrikhet her er ikke stor sammenlignet 
med andre flomløp og kun småvasshår ble registrert.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Lokaliteten er i liten grad påvirket. Elveforbygning er den største trussel mot 
lokaliteten.  
 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) på grunn av lokaliteten er et større 
elveøresystem med flomløp og mudderbanker med spesialiserte elvebreddsarter. 
Store bestander av klåved (NT) og liten påvirkningsgrad støtter opp under 
vurderingene.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Lokalitetene må ikke elveforbygges da naturkvalitetene er avhengig av et naturlig 
flomregime.  
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Lokalitet 4318 Kåfjordbotn 
Naturtype  Strandeng og strandsump  
Utforming   
Verdisetting Viktig (B)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er beskrevet i havstrandregistreringer i Finnmark (Elven & Johansen 
1993). Lokaliteten er ikke befart av oss.  
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Figur 27. Kåfjordbotn. Foto: Rune Solvang. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger innerst i Kåfjorden. To elver løper ut i Kåfjordbotn, Sivertelva og 
Botnelva og danner et delta – og strandengsområde. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av en elveos med strandenger innerst i Kåfjordbotn, av samme 
type som i Langfjorden. Vegetasjonssamfunnene består av sterkt forstyrret 
krypkvein-eng, krypkvein-skjørbuksurt-grusstrand og tørr rødsvingel-grusstrand. 
 
Artsmangfold:  
På den tørre rødsvingel-grusstrand enga er det med mye finnmarksnøkleblom (NT). 
Ellers er det innslag av fjellplanter i fjæreområdet, blant annet rosenrot. Lokaliteten 
har sannsynligvis også en viss funksjon for rastende våtmarksfugl. Dette er i liten 
grad undersøkt.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Kåfjordbotn er delvis avstengt fra sjøen ved at E6 er lagt over fjorden ca. en 
kilometer lenger ute. Noen hytter og en veg er bygd i østenden av strandengene 
(se bilde). Videre utbygging, for eksempel hytteutbygging med tilhørende 
bryggeanlegg i strandsonen er største trusler mot lokaliteten.  



64 
 

 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert viktig (B) på grunn av lokaliteten er et relativt intakt 
strandengkompleks med forekomst av blant annet rødlistede karplanter.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Nedbygging av strandsonen.   
 
 
Lokalitet 4315 Altaelvosen-Tverrelvosen 
Naturtype  Brakkvannsdelta (70 %) 
 Strandeng og strandsump 
Utforming   
 Større strandengkompleks (30 %) 
Verdisetting Svært viktig (A) 
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er beskrevet i rapporten verneverdige strandområder i Finnmark 
(Fylkesmannen 1985) og havstrandregistreringer i Finnmark (Elven & Johansen 
1993). Lokalitet 4315 ”Rørholmen i Altaosen” ligger innenfor vår lokalitet men 
opprettholdes som naturtype. Et større parti er foreslått vernet som Altaosen 
naturreservat, men er ikke vernet. Området som er foreslått vernet inkluderer ikke 
de innerste, sørligste, partiene av deltaområdet. Siden området enda ikke er vernet 
er det riktig å avgrense en større naturtypelokalitet. Deler av lokaliteten er befart 
av Rune Solvang 5.8.2009.   
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Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten består av deltaområdet og gruntvannsområdet ved utløpet av Altaelva 
og Tverrelva. Det store elveosene innerst i Altafjorden, Altaelva, Tverrelva og 
Transfarelva danner sammen med Tana-osen de største estuarine områdene i 
Finnmark. Lokaliteten grenser opp mot lokalitet 4177, Tverrelvas meander utenfor 
Teigplana og lokalitet 4178 Altaosen innenfor Naustneset, jfr. Naturbase. 
Lokaliteten kunne vært slått sammen med lokalitet 4178, men vi har valgt å 
avgrense det resterende arealet separat.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Deltaplattformen utgjør store tidevannsflater ved fjære sjø og den har en stor 
formrikdom med et forgreinet mønster av dreneringsløp/tidevannsløp, banker og 
strandvoller. Deltafronten (marebakken) er bratt. Sand dominerer avsetningene. 
Deltaet er klassisk og karakteriseres som "Gilbert-type" delta (høy-gradient) og 
fjordhodedelta; www.elvedelta.no. Bukta mellom Alta lufthavn og Naustneset har 
velutviklet strandengsvegetasjon. Ved flo er bukta sterkt påvirket av ferskvann fra 
elveutløpet. Dette viser seg både ved at vegetasjonen her går lenger ned enn 
normalt, og ved at soneringen er omvendt, med de mest salttolerante 
plantesamfunnene og artene øverst. Brakkvannsamfunnet fjæresivaks-eng dekker 
her større areal enn noe annet sted i Finnmark. Flere sjeldne vegetasjonstyper 
forekommer: Trådtjønnaks-pøler finnes som forsenkninger i fjæresivaks-engene.  
 
Artsmangfold:  
Grusstrand med strandkryp og saltbendel forekommer i innerkant av strandenga og 
representerer sannsynligvis en sone med iserosjon. Artsutvalget er stort, med 
blanding av sørlige og nordlige arter. 
 
I sundet mellom Rørholmen og fastlandet finnes en særpreget 
brakkvannsvegetasjon på mudderet. Den åpne vegetasjonen består av småvasshår 
og evjebrodd, og synes å være bestemt av jevn brakkvannstilførsel ved hver flo og 
iserosjon som holder konkurrerende planter borte. Overgangen til holmen har 
strandarve forstrand. Vegetasjonen på Rørholmen består for det meste av 
rødsvingel-grusstarr eng, dels en fuktigere type med finnmarks-nøkleblom. I det 
vidstrakte deltaområdet finnes ellers spredt vegetasjon av skjørbuksurt og sauløk. 
Rørholmen er beskrevet separat av Elven & Johansen (1993). Rørholmen er en stor 
flat grusbanke på østsiden av Tverrelvosen, og adskilt fra fastlandet ved et grunt 
sund som oversvømmes ved normal flo. Vegetasjonen i sundet består av særpreget 
brakkvass-samfunn på mudderet, og på kanten av banken en forstrandtype, og av 
tørr strandeng over det meste av banken. Det som gjør denne lokaliteten 
verneverdig er ikke stor variasjon eller velutviklede soneringer, men forekomst av 
to sjeldne plantesamfunn og instruktive økologiske forhold. Lokaliteten ligger 
innenfor det verneverdige området Altaosen, som er foreslått vernet som 
naturreservat. Den sjeldne arten myrflatbelg (EN) skal være registrert.  
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Fugl:  
Altadeltaet er et viktig rasteområde for en rekke arter våtmarksfugler, og det har 
også en viss betydning som hekkeplass, myteplass og overvintringsplass for 
enkelte arter. I området er det observert 22 andefuglarter, 25 vadefuglarter, 9 
måkefuglarter samt enkelte andre arter våtmarksfugler. Tallene er ikke oppdaterte. 
Av andefugler er ærfugl observert i størst antall med opptil 500 individer om 
høsten. Ærfugl finnes i området hele året. Laksand og siland kan også forekomme 
ganske tallrikt. Opptil 350 laksender er observert om høsten. Om våren samles 
flokker på inntil 200 haveller i elveutløpet. I gruntvannsområdet utenfor deltaet 
finnes om våren relativt store antall av sjøorre, svartand, smålom og storlom. 
Grasendene har særlig tilhold i bukta utenfor flyplassen. Stokkand kan forekomme i 
ganske store flokker om høsten, enkelte år også om vinteren. Mens andefuglene for 
det meste oppholder seg i de ytre deler av fjæra, i gruntvannsområdene utenfor og 
i selve elveutløpet, finnes de største konsentrasjoner av vadefugler i de indre deler 
av fjæra, særlig øst for elva. Den mest tallrike vaderarten på trekk vår og høst er 
myrsnipe, og opptil 1500 individer er registrert. Ellers er konsentrasjoner på opptil 
500 fjæreplytt og 300 lappspover avsærlig interesse. Fjæreplytt er den eneste 
vadefugl som overvintrer regelmessig, og den finnes i størst antall om 
vinteren.Utenfor flyplassen hekker/har det hekket en koloni rødnebbterner med ca. 
100 par. Her hekker/har det hekket noen par hettemåke og en fiskemåkekoloni. 
Ellers er bl.a. storspove, småspove, temmincksnipe, rødstilk og tjeld hekkefugler i 
området. Flere mer sjeldne eller spesielle arter er blitt registrert. Særlig kan nevnes 
stork, knoppsvane, tundragås, skjeand, knekkand, taffeland, trane, fjellmyrløper, 
svarthalespove og svartterne. 
 
Altaelva har status som nasjonalt laksevassdrag og er blant Finnmarks viktigste 
lakseelver. Altaelva har også en stor sjøørretbestand. Det er opprettet en 
fredningssone utenfor elvemunningen (Forskrift om fredningssoner for anadrome 
laksefisk ved elvemunninger og utløp fra kraftverk i Finnmark av 14. mars 1997).  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Området nærmest Altaosen er preget av større inngrep. Her har det sannsynligvis 
vært en rekke store strandenger, som i dag er ødelagt av havneutbygging, flyplass, 
veibygging, industri- og boligbygging med mer. Gruntvannsområdet og viktige 
deler av strandengene er dog intakte. Utfylling og utbygging anses som de største 
truslene. For fugl er forstyrrelse fra ferdsel den største negative 
påvirkningsfaktoren. Det foregår en del ferdsel ut på øyene i deltaområdet ved 
fjære sjø.  
 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) på grunn av lokaliteten fremdeles er et 
stort strandengkompleks med god vegetasjonssonering og med stor verdi for 
fugleliv. Altadeltaet har også stor geologisk interesse innen fagområdene 
geomorfologi og sedimentologi. Området har nasjonal til internasjonal verneverdi. 
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Skjøtsel og hensyn:  
Kautokeinovassdraget med deler av Altavassdraget er varig vernet i verneplan 2. 
Tverrelva er varig vernet i verneplan 1. Det bør lages en forvaltningsplan for dette 
svært verdifulle området.  
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Lokalitet 4317 Transfarelvosen 
Naturtype  Strandeng og strandsump  
Utforming  Stort strandengkompleks 
Verdisetting Viktig (B) 
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er beskrevet i havstrandregistreringer i Finnmark (Elven & Johansen 
1993). Lokaliteten er befart av Geir Gaarder og Rune Solvang 4.8.2009.  
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Figur 28. De store strandengsarealene ved Transfarelvosen. Foto: Rune Solvang. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger ved utløpet av Transfarelva i Rafsbotn. Lokaliteten strekker seg 
langt innover, helt innenfor E6.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Langs Transfarelvas utløp i Rafsbotn er det utviklet relativt store 
strandengskomplekser på innsiden av elveløpet. Mot sjøen er elva ”skjermet” av en 
kraftig elveavsetning (voll) mot Altafjorden ved Lathari. Både finere og grovere 
avsetninger forekommer. Transfarelva er den eneste lokaliteten i Rafsbotn hvor det 
er utviklet store strandengskomplekser. For øvrig består Rafsbotn av store 
fjæreområder.  
 
Artsmangfold:  
Det er smale grusforstrender på innsiden av utløpet med skjørbuksurt, taresaltgras 
og slirekne. Fragmentariske teppesaltgras-enger med krypkvein opptrer. Det 
opptrer mindre partier med rene bestander av fjæresivaks-enger i små flomløp og 
dynetrau og mindre bestand med fjærestarr-eng med krypkvein. Mindre partier 
med ishavsstarr-eng opptrer også. Til dels store pølstarrenger forekommer i 
flommløp. Flere pøler med trådtjønnaks forekommer. Rødsvingel-grusstarr-eng 
forekommer i minst fire forskjellige typer; (1) en normal og tørr type; (2) fuktig 
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strandkjempe type ned mot elva/sjøen, (3) fuktig finnmarksnøkleblom-type høyere 
oppe og (4) saltsiv-type. Strandengene strekker seg innover på innsiden av E6. Det 
er større partier med grusstarr-partier innenfor E6. Her er det økende innblanding 
av krekling i strandengspartiene. Den relativt sjeldne arten evjebrodd på 
mudderbanker. Lokaliteten er også et lokalt viktig område for fugl som raster under 
trekket. Storspove (NT) hekker, men blir sannsynligvis regelmessig forstyrret av 
ferdsel.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Solvang camping ligger rett ved Transfarelvosen. Lathari friluftsområde likeså. 
Begge deler fører til noe ferdsel i området. En hytteeier har satt opp skilt for å 
minske ferdsel av hensyn til sårbart fugleliv. Dette medvirker sannsynligvis til 
redusert ferdsel i området.  
 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) på grunn av at lokaliteten er et relativt stort 
strandengkompleks med god sonering med mange forskjellige strandengssamfunn 
og interessante artsforekomster av strandkryp, trådtjønnaks, finnmarksnøkleblom 
(NT) og hekkende storspove (NT).  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Infoskilt som oppfordrer til redusert ferdsel i området er en fordel.  
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Lokalitet 4320 Rafsbotnfjæra 
Naturtype  Brakkvannsdelta 
Utforming   
Verdisetting Svært viktig (A) 
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere beskrevet av Alta kommune (1995). Lokaliteten er befart av 
Geir Gaarder, Rune Solvang og Rein Midteng 3.8.2009.  
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Figur 29. De store fjæreområdene i Rafsbotn. Foto: Rune Solvang. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i Rafsbotn.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten utgjør de store gruntvanns- og fjæreområdene i Rafsbotnfjæra, de 
strandnære arealer og strandenger langs bekker som drenerer ut i Rafsbotn, 
hvorav spesielt strandengene til Broelv er velutviklede. Rafsbotn er en del av 
våtmarkssystemet knyttet til Altaelvosen. To elver/bekker drenerer ut i 
fjæreområdet. Strandsonen består av en eksponert, langstrakt og smal grus- og 
steinstrand med sparsom vegetasjon med en bratt kant opp mot innenforeliggende 
jordbruksarealer og skog. Fjæra i Rafsbotn er mye påvirket av isskuring.  
 
Artsmangfold:  
Grusstrendene er artsfattige og består av skjørbuksurt og strandkjempe. Store 
forekomster av russekjeks (NT) og et par forekomster av spraglestarr ble også 
registrert. Saltbendel, som bare har et par fåtall kjente lokaliteter i Finnmark, ble 
registrert med et par forekomster. Kun mindre partier med saltsivstrandeng opptrer 
langs de svært eksponerte strendene.  
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Opp langs to bekker/elver (Sørelva i sør og Broelven i nord) i området strekker det 
seg dog større strandenger med god sonering. Spesielt gjelder dette Broelven. 
Ytterst forekommer det et stort belte med fjærestarr med rødsvingel, litt saltsiv, 
fjæresauløk og gåsemure. Helt ytterst forekommer noe ishavsstarr. I de øvre 
saltenger og bakre sumpenger innerst langs bekken forekommer smårørkvein, 
fjæresauløk (dominerende), vendelrot, fuglevikke, snipestarr, jåblom, 
saftstjerneblomst og noe finnmarksnøkleblom (NT). Pølstarrsumper opptrer også.  
 
Ved utløpet av Sørelva er det også større saltsivenger med saltsiv, strandkjempe, 
fjæresauløk, gåsemure og eskimomure samt store pølstarr-enger. Det er også mye 
fjæresivaks. Ytterste er det grusstrand med ubestemt saltgras. Også her ble 
saltbendel registrert. Her er det større partier med saltsivenger enn langs Broelven. 
Her er det også bakenforliggende sumpstrand med snipestarr og myrhatt.  
 
Fjære- og gruntvannsområdene i Rafsbotn er svært viktige fugleområder. Det 
foreligger en rekke fugleregistreringer fra området som ikke er sammenfattet.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Kloakken går rett ut i Rafsbotnfjæra ved Broelven. Lokaliteten er trolig lite truet 
men utfylling av masser etc. er nok den største trusselen, og spesielt gjelder dette 
langs bekkene/elvene i området som har begrensede arealer med strandeng.  
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Figur 30. Langs utløpet av Broelven i Rafsbotnfjæra er det strandengsarealer. Dette området er også 
fredelig rasteplass for fugl da det er lite ferdsel langs utløpet av Broelven. Foto: Rune Solvang. 

 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) på grunn av (1) at lokaliteten er et 
svært stort gruntvanns- og fjæreområde med stor verdi for trekkende og rastende 
fugl og (2) at lokaliteten har relativt godt utviklede strandengsarealer opp langs 
spesielt Tverelva samt (3) forekomster av rødlistede og sjeldne karplanter. 
Strandengene isolert sett er neppe mer enn viktig (B).  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Forurensningen ut i fjæreområdet bør reduseres.  
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Lokalitet 4324 Skillefjordelv-deltaet 
Naturtype  Strandeng og strandsump 
Utforming  Strandeng-forstrand panne 
Verdisetting Viktig (B)  

 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er ikke tidligere kartlagt. Lokaliteten er befart av Rune Solvang 
6.8.2009.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten utgjør deltaområdet til Skillefjordelva i Skillefjorddalen.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Skillefjordelva er storsteinet ved utløpet i Skillefjorden. Deltaområdet til Skilleelva 
er bygd opp av smale strandenger og små øyer i deltaet. Strandsonen er 
grovsteinet og eksponert og kun små strandengarealer opptrer. Deltaet har relativt 
liten variasjon og sonering. Skillefjorden er for øvrig dyp og deltaområdet til 
Skillefjordelva utgjør de eneste gruntvannsområdene i fjorden.   
   
Artsmangfold:  
Lokaliteten består av grus- og steinstrand hvor arter som strandrug, strandarve og 
skjørbuksurt dominerer sammen med saltsiv-rødsvingel enger. Typiske arter som 
saltsiv, rødsvingel, småengkall, jåblom og knoppsmåarve er registrert på 
strandengene. Strandarve forekommer i rikelig mengder. For øvrig er også arter 
som rypestarr og fjelløyentrøst registrert. Mudderbanker og pøler i flomløp mangler 
på lokaliteten. 
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Makrellterne (VU), og trolig også rødnebbterne, hekket på en av øyene i 
deltaområdet. Et fåtall unger av makrellterne ble registrert. Minimum 140 terner 
ble observert i området, men trolig hekket kun et mindretall. Området har også 
betydning som rasteområde for mindre antall av ande- og vadefugl under trekket 
og ved befaring ble sotsnipe og rødstilk registrert. Skillefjordelva er en viktig 
sjøørret-elv (Alta kommune 1995).  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Elvedeltaet er i liten grad påvirket av tekniske inngrep. En kraftledning går 
gjennom området. Utfylling og utbygging er de største truslene. Ferdsel, spesielt 
løshunder, kan påvirke områdets fugleliv negativt.  
 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) på grunn av at deltaet er lite påvirket av 
tekniske inngrep, er en viktig hekkekoloni for terner og fiskemåke og har et typisk 
artsinteriør. Mangelfull sonering og variasjon i artsmangfold trekker ned.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør ikke bygges ut, for eksempel av veger, hytter eller lignende. Ferdsel 
bør også begrenses, spesielt dersom det er hekkende terner i området.  
 
Diverse: 
De ytre delene av strandenga og øyene er ikke undersøkt da det både var høyvann 
ved befaring og en ternekoloni hekket i området.  
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Lokalitet 4322 Leirbotnelv-deltaet 
Naturtype  Brakkvannsdelta 
Utforming   
Verdisetting Viktig (B)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er kartlagt av Strann m. fl. (2008) – lokalitet 2012 20019. Lokaliteten 
er befart av Rune Solvang 6.8.2009. Vi har utvidet lokaliteten til også å inkludere 
strandengsarealene.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i Kviby.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten utgjør deltaområdet til Leirbotnelva i Leirbotn, Kviby. Deltaområdet er ei 
eksponert grusstrand med innenforliggende små strandenger opp langs 
Leirbotnelva samt brakkvannsdeltaet ved utløpet av elva. Små grusøyer opptrer i 
elvedeltaet. På utsiden mot sjøen er det eksponert grusstrand.  
 
Artsmangfold:  
På utsiden mot sjøen er det eksponert grusstrand med strandrug, østersurt og 
skjørbuksurt. Artsfattige rødsvingel-enger opptrer på innsiden av den skjermende 
grusstranda med arter som finnmarksnøkleblom (NT, en stor forekomst), jåblom, 
knoppsmåarve, strandkjempe og øyentrøst samt noe strandflatbelg. Det var 
minimalt med saltsiv på lokaliteten. Brakkvannsdeltaet er eneste kjente lokalitet for 
ålegras i Alta kommune (Strann m. fl. 2008). Ålegras er kun kjent fra et fåtall 
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andre lokaliteter i fylket. Lokaliteten har også en lokal betydning for fuglelivet og 
tjeld og fiskemåke hekker. Vadefugl kan raste i små antall under trekket. Elveosen 
brukes som vaskeplass for krykkje som hekker i nærområdene.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Det er del tekniske inngrep i deltaet. Det er nylig anlagt en veg i kanten av 
strandenga. På tangen står det en stor lavvo som brukes til ulike arrangementer. 
Det er betydelig tråkkslitasje på denne tangen. Videre utfylling i deltaet er en 
åpenbar trussel mot lokaliteten. Nylig er det bygget en veg i kanten av lokaliteten.  
 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) på grunn av at deltaet er et relativt intakt 
elvedelta med en viktig funksjon for fugl (blant annet vaskeplass for krykkje) og 
voksested for rødlisteart.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør ikke ytterligere bygges ut.  
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Lokalitet 4331 Storvikneset 
Naturtype  Kalkskog  
Utforming  Kalkbjørkeskog 
Verdisetting Viktig (B) 
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere beskrevet av Alta kommune (1995) – lokalitet 38. 
Lokaliteten ble befart av Rune Solvang 11.8.2009. Kun en mindre del av lokaliteten 
er undersøkt da lokaliteten er stor. 
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Figur 31. Storvikneset sett fra Hjemmeluft. Foto: Rune Solvang. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten utgjør et stort nes på utsiden av E6 nord for Kåfjord på vegen mot 
Talvik. Berggrunnen består av kalkstein og dolomitt med lag av basalt og slitstein i 
følge berggrunnskart. Terrenget heller mot nord og i nordøst er det småknudrete 
med små knauser og bergframspring som gir stor variasjon i naturforhold over 
korte avstander. Mot sjøen i nord er det bratte overhengende klippevegger. 
Sentralt i området ligger det et lite vann. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av partier med kalkbjørkeskog og åpne kalkrike berg og rabber. 
Kalkrik flora er knyttet til skog, rabber og berg, rasmark, myr og rike sig. Da 
bjørkeskog dominerer på lokaliteten er det naturlig å kategorisere lokaliteten som 
kalkbjørkeskog. Store partier er fattig bjørkeskog med krekling, tyttebær, blåbær 
og blokkebær. På de tørreste partiene opptrer melbær. Bjørkeskog dominerer, 
mens det på yttersiden mot sjøen i øst er partier med ung ospeskog. Furu opptrer 
spredt på toppene. 
 
Artsmangfold:  
Mindre partier med reinroseheier opptrer spredt med kalkkrevende arter som 
bergstarr, gulsildre, rødsildre, bleiksøte, flekkmure, lappøyentrøst, rynkevier og 
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dvergjamne. Marinøkkel ble registrert et par steder i skog og på blottlagte berg. En 
myr i området er tydelig rik med arter som tranestarr, tvebostarr, småsivaks, 
fjellsnelle, myrsnelle, spesielt i kantene av myra. For øvrig er myra fattig med 
partier med bukkeblad og molte. I rikere sig opptrer arter som fjellfrøstjerne, 
fjelltistel, svarttopp, ballblom, norsk vintergrønn etc. I rikere partier med 
kalkbjørkeskog opptrer også arter som grønnkurle, knerot, nikkevintergrønn, 
skogsveve, flekkmarihand etc. På berg forekommer grønnburkne, skjørlok og 
fjellodnebregne. Det var knyttet ”spenning” til tjernet i området, men tjernet var 
fattig med flaskestarr, myrhatt, frynsestarr, molte, hvitlyng, torvmyrull, 
smalsoldogg og bjønnskjegg. Vanlig tjønnaks vokser på vannoverflaten.  
 
I følge Alta kommune (1995) skal det tidligere også være registrert rødflangre, 
småtveblad, lappflokk, fjellhvitkurle og fjellrundskolm i området. Artskart nevner i 
tillegg arter som hengepiggfrø (NT), russekjeks ((NT), i Storvika – utenfor vår 
avgrensning), bergveronika, fjellmarinøkkel, kjevlestarr, tuesildre, trollurt og 
skredrublom. Det understreker ytterligere områdets botaniske kvaliteter.  
 
Klippehekkende rovfugl kan hekke i de bratte bergene på utsiden av Storvikneset. 
Alta kommune (1995) nevner blant annet at dette er en mulig hekkelokalitet for 
vandrefalk (NT).  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Dette har tidligere vært forsøk på gruvedrift i området men det er minimale tegn 
etter denne virksomheten i de områdene som ble befart. Videre virker det som om 
beitetrykket er fraværende eller lavt.  Bergverksdrift og hytteutbygging anses som 
de største potensielle truslene.  
 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten er et relativt stort område med 
partier med kalkskog og kalkrik vegetasjon. På grunn av kalkrik berggrunn er 
området artsrikt. Lokaliteten er minimalt berørt av tekniske inngrep.   
 
Skjøtsel og hensyn:  
Det beste for naturverdiene er om området forblir urørt.  
 
Diverse: 
Vi har valgt å avgrense et stort areal, blant annet basert på Alta kommunes 
avgrensning fra 1995. Kun deler av denne store lokaliteten er befart slik det er stor 
sannsynlighet for at en rekke plantearter ikke er oppdaget.  
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Lokalitet 4329 Seljelia (Tappeluft)  
Naturtype  (1) Naturbeitemark  
 (2) Beiteskog 
 (3) Høgstaudebjørkeskog 
Utforming  (1) Usikker 
 (2) Skogsbeite 
 (3) Høgstaudebjørkeskog 
Verdisetting Lokalt viktig (C) 
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere kartlagt som lokalitet 4172 i Naturbasen. Lokaliteten ble 
befart av Rune Solvang 10.8.2009. Vi har kvalitetssikret grensene på deler av 
lokaliteten, men i øst burde grensene vært noe bedre kvalitetssikret.   
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Figur 32. Tappeluft. Nnaturbeitemarker langs vegen og oppe i lia. Høyre er bildet tatt nedover fra 
naturbeitemarkene. Foto: Rune Solvang. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger ved Bjørndal vest for Tappeluft. Lokaliteten avgrenses mot vest 
av fattig berg, yngre og mer gjengrodd skog, hytter og granplantefelt. 
Avgrensningen mot øst er kun befart på avstand og dermed skjønnsmessig 
avgrenset.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten utgjør de sørvendte, varmekjære liene med åpen beitemark ned mot 
vegen i vest samt de åpne beitemarkene nord for Tappeluft i øst samt åpen bjørke- 
og seljeskog. Vegetasjonstypen er kategorisert som frisk fattigeng (G4). Den åpne 
beitemarka holdes delvis oppe av rein på beite, men er i friske partier til dels 
kraftig gjengrodd med hundekjeks som dominerende art. Lokaliteten er variert med 
naturbeitemark og skogsbeite/høgstaudeskog, hvor høgstaudeskog/skogsbeite 
dominerer i forhold til naturbeitemark. Naturbeitemark anses som mest viktig selv 
om naturtypen ikke dominerer arealmessig.  
 
Artsmangfold:  
Skogen består av selje og bjørk med spredt rogn og noe grov gråor. Det er sjeldent 
mye selje på lokaliteten. Høyt oppe (se bilde) i lia er det store åpne, sørvendte 
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naturbeitemarker som på varme dager kan bli ”svært” varme. Her er det potensial 
for interessant insektfauna, og øyenstikkere, gresshopper og sommerfugler ble 
registrert. I de åpne beitebakkene var det godt beitet av rein. Arter som sølvbunke, 
einer, hvitkløver, ryllik, ubestemt øyentrøst, småengkall, fuglevikke, engkvein 
dominerer og for øvrig ble det registrert bleikstarr, engfiol, fjellmarikåpe, blåklokke, 
engfrytle, gulaks og harerug. Finnmarksfrøstjerne er også registrert (Høiland 
1986). Skogsvegetasjonen består av storvokste bregner med sauetelgtuer som 
dominerende samt noe strutseving og ormetelg. Beitemarkene bør undersøkes 
nøyere, spesielt i forhold til beitemarkssopper.  
 

 
Figur 33. Det er mye selje i lia og en del grov selje med rik lavflora.  

 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Lokaliteten beites av rein, både de åpne naturbeitene ned mot vegen og i skogen. 
Oppover i lia øker dimensjonene på trærne og en del død ved finnes. Mot vest er 
det enkelte hytter. Videre hyttebygging innenfor lokaliteten samt opphør av beite 
og vedhogst av gamle trær er den største trusselen mot lokaliteten. 
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Figur 34. Naturbeitemarkene nord for Tappeluft som liten grad er undersøkt. Foto: Rune Solvang. 

 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av en kombinasjon 
av naturbeitemark med åpne og soleksponerte (og varme) beiteområder samt 
bjørke- og seljedominert skog/skogsbeite med en del grove trær.    
 
Skjøtsel og hensyn:  
Deler av engene bør holdes mer åpne enn i dag. Gamle, grove og døde trær bør 
ikke fjernes/hogges da de har/vil kunne ha verdi for biologisk mangfold.  
 
 
Lokalitet 4327 Lille Lerresfjord 
Naturtype  Naturbeitemark  
Utforming  Frisk fattigeng (G4)  
Verdisetting Lokalt viktig (C) 
 



86 
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere kartlagt i forbindelse med botaniske undersøkelser av 
kulturlandskap i Vest-Finnmark (Alm m. fl. 1994). Lokaliteten ble befart av Rune 
Solvang og Jon-Håvar Haukland 14.8.2009.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i Lille Lerresfjorden. De ytterste delene mot sjøen er avgrenset 
som og grensa for lokaliteten går ved vegen gjennom Lille Lerresfjorden. De 
viktigste partiene utgjøres av de tørre og veldrenerte partiene. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten er tidligere befart av Alm m. fl. 8.7.1993 (Alm m. fl. 1994). Lille 
Lerresfjord ble da karakterisert som et av de mest verdifulle kulturlandskapene i 
Vest-Finnmark. Lille Lerresfjord ble beskrevet som et levende sjøsamisk samfunn 
med allsidig drift. Videre skriver Alm at bygda utgjør et verdifullt kulturlandskap 
med både naturvitenskapelig og kulturhistorisk verdi. Jordbruket har delvis bevart 
et ekstensivt preg. Utmarka gror i dag igjen, se under. Engene kan trolig føres til 
vegetasjonstypen/utformingen frisk fattigeng G4.  
 
Artsmangfold:  
Ved vårt besøk dominerte relativt kortvokste enger med dominans av ryllik, 
engsoleie og sølvbunke, samt rødsvingel, timotei, bleikstarr, fuglevikke, marikåpe, 
følblom, blåklokke, gullris og gressløk. Spredt er det innslag av hundekjeks og 
høymole. Floraen er ikke spesielt artsrik, og knapt med innslag av sjeldne eller 
mindre vanlige arter. Fuktigere parti er dominert av kvann, bekkeblom, 
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enghumleblom m.m. Det kan være knyttet interessante insekter til disse åpne 
engene.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Kulturlandskapet er, foruten bebyggelse, lite påvirket av tekniske inngrep. I dag er 
gjengroingen av utmarka langt fremskredet med kraftig løvoppslag, spesielt i 
kantene mot dalsidene og innover dalen. Innmarka er fremdeles ganske åpen i de 
ytre partiene, og har inntil nylig blitt beitet av sau. Sauebeitet opphørte i Lille 
Lerresfjord i 2006 (Jon-Håvar Haukland pers.medd.). Gjengroingen går relativt 
sakte på de tørre og veldrenerte partiene, mens gjengroingen er langt fremskredet 
på de friskere partiene, blant annet på elvekanten mot bekken som renner ut i 
fjorden. Lokaliteten er lite gjødselspåvirket.  
 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av til dels store 
arealer med foreløpig relativt lite gjengrodde enger.    
 
Skjøtsel og hensyn:  
Nedbygging, spesielt hyttebygging, og gjengroing er de største truslene mot 
lokaliteten. Engene bør holdes åpne ved slått eller beite. Det må ikke gjødsles med 
kunstgjødsel på lokaliteten.  
 
 

Lokalitet 4328 Lille Lerresfjord Ø 
Naturtype  Gråorheggeskog 
Utforming  Flommarksskog 
Verdisetting Lokalt viktig (C)  
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Innledning:  
Lokaliteten er tidligere ikke kartlagt. Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang og 
Jon-Håvar Haukland 18.8.2009.   
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på østsiden av gården Leirbakken innerst i Lerresfjorddalen.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av gråorskog langs en storsteinet bekk. Lokaliteten utgjør et 
mindre parti der bekken går i flere løp.  Gråorheggeskogen består av utformingen 
flommarksskog. Småbregneskog og høgstaudeskog dominerer.  
 
Artsmangfold:  
Typiske karplanter som skogstjerneblom, vendelrot, mjødurt, sauetelg, 
sumphaukeskjegg (lokalt sjelden?), firblad, turt, skogstorkenebb, skogrørkvein, 
sløke og hvitbladtistel ble blant annet registrert. Knoppsildre ble også registrert, på 
elvekant. Det kan være interessante sopper og insekter knyttet til lokaliteten. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Lokaliteten er i liten grad påvirket av hogst. Mot dyrket mark i nord er det laget en 
mindre elveforbygning som hindrer vannet i å nå ett flomløp. Lokaliteten er 
arealmessig begrenset men er viktig da det er et høyt innslag av grov gråor med 
mye gadd (stående død ved). Det er tvilsomt om lokaliteten i særlig grad er 
benyttet til vedhogst. 
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Verdisetting: 
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten er en grovvokst og til dels 
død-ved-rik gråorskog med potensial for rødlistede arter. Liten størrelse trekker 
noe ned.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Gråorskogen bør utvikle seg fritt uten inngrep inkl vedhogst. Det bør være nok av 
alternative areal for eventuell vedskog i området, for eksempel nord av lokaliteten. 
Elveforbygningen bør optimalt sett også fjernes.  
 
 
Lokalitet 4326 Marivika 
Naturtype  Naturbeitemark 
Utforming   
Verdisetting Viktig (B) 
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere kartlagt i forbindelse med botaniske undersøkelser av 
kulturlandskap i Vest-Finnmark (Alm m. fl. 1994). Beskrivelsen er basert på denne 
rapporten samt en rask befaring av Rune Solvang 12.8.2009.    
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Figur 35. Kulturlandskapet ved Marivika. Kulturlandskapet er i gjengroing. Det er stort behov for 
skjøtsel. Foto: Rune Solvang. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i Marivika på vegen ut mot Lille Lerresfjorden. Avgrensningen av 
lokaliteten bør kvalitetssikres i felt.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten er tidligere befart av Alm m. fl. 8.7.1993 (Alm m. fl. 1994). Marivika ble 
da karakterisert som et av de mest verdifulle kulturlandskapene i Vest-Finnmark.  
Utformingen er ikke kjent.  
 
Artsmangfold:  
Beitebakkene i nordvest har nederst tørr eng med ryllik og kortvokst gress, dels 
med overgang til tørrbakker med stemorsblomst. I lia innover dalen er det store 
beitebakker med einerkratt og lynghei/tørrbakke og fjellmarikåpe-hei. Innmarka er 
avgrenset med steingjerder, også en del nyere gjerder.  
 
Floraen er/var relativt artsrik. Av spesielle arter med tilknytning til kulturmark kan 
nevnes snauveronika, stemorsblomst og markjordbær. Verdt å nevne er også 
forekomster av bergveronika og småbergknapp på grunnlendt beitemark.  
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Bruk, tilstand og påvirkning:   
Kulturlandskapet er foruten bebyggelse lite påvirket av tekniske inngrep. 
Landskapet er estetisk vakkert. Lokaliteten er under gjengroing.  
 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten i følge Alm (1993) er en 
særdeles verdifull lokalitet med tallrike kulturminner og meget pen og instruktivt 
utformet kulturmark. Skillet mellom inn- og utmark er usedvanlig klart, bl.a. som 
følge av de store steingjerdene. Vegetasjonstypene er i for seg nokså ordinære, 
men typisk utformet og representative for området.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Gjengroing er den største truslene mot lokaliteten. Engene bør holdes åpne ved 
slått eller beite. Det må ikke gjødsles med kunstgjødsel på lokaliteten.  
 
 
Lokalitet 4325 Skillefjorddalens nordside 
Naturtype  Gammel løvskog 
Utforming  Fuktig kystskog 
Verdisetting Viktig (B)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er beskrevet av Alta Kommune (Alta kommune 1995) – Lokalitet 78. 
Lokaliteten ble befart av Rune Solvang 14.8.2009. Kun en svært liten del av den 
store lia er undersøkt (mindre enn 2-3 %).  
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Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på nordsiden av Skillefjorddalen. Nederst i lia danner ut mot 
Storekorsnes-Nyvoll avgrensningen. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten utgjør de store sørvendte, varmekjære og bratte liene med løvskog i de 
innerst delene av Skillefjorden. Bratte bergvegger, bergframspring og grov rasmark 
opptrer over hele lokaliteten. Berggrunnen er variert. I vest og som dominerende 
berggrunn opptrer gneiss. Et smalt belte med dolomitt opptrer også samt et 
område med pelittisk skifer i øst. Som utforming passer fuktig kystskog best. 
 
Artsmangfold:  
Skogen har variert treslagssammensetning med partier med grove trær av både 
bjørk, gråor og rogn. Enger med høgstaudevegetasjon opptrer jevnt. Av registrerte 
arter kan nevnes hvitbladtistel, storvokst myskegras (2 meter høye), hundekjeks, 
ormetelg, vendelrot, gullris (mye), skogstorkenebb (mye), skogstjerneblom, 
geiterams samt småbergknapp og rosenrot samt lokalt sjeldne arter som 
krattmjølke og trollurt. Bratte bergvegger er i følge Alta kommune (1995) 
hekkeområde for klippehekkende rovfugler. Det er stort potensial for interessante 
artsfunn knyttet til grove og døde løvtrær av både insekter og sopp.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Lokaliteten er foruten vegen i bunn av lia lite påvirket.  
 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B), minimum, da lokaliteten er en stor 
søreksponert liside med rik karplanteflora og mye grove og til dels døde trær med 
potensial for interessant biologisk mangfold. Nøyere undersøkelser kan muligens gi 
verdi A (svært viktig).  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten er rasutsatt og rassikring med omfattende hogst av trær eller 
sprengning av fjell er største trussel mot lokaliteten. Gamle, grove og døde trær 
bør ikke fjernes/hogges da de har/vil kunne ha verdi for biologisk mangfold.  
 
 
Lokalitet 4323 Kufossen 
Naturtype  Fossesprøytsone 
Utforming  Urterik utforming  
Verdisetting Viktig (B)  
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Innledning:  
Lokaliteten er ikke tidligere kartlagt. Lokaliteten ble befart av Rune Solvang 
17.8.2009.  
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Figur 36. Kuelva-Kufossen med mosekledde bergvegger med fuktighetskrevende moser og karplanter der 
fossen slår mot bergveggene. Foto: Rune Solvang. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på sørsiden av Skillefjorddalen.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av fossesprøytsonen til Kufossen. Fossen faller her ut i flere ti-
talls meter høyt fossefall. Når fossen når bunnen slår fosserøyken mot en mindre 
fjellvegg som er vinklet mot fossen. Dette gir meget gode voksevilkår for 
fuktighetskrevende arter på bergvegg. Fosse-engene består av både moserike og 
urterike partier.  
 
Artsmangfold:  
Gulsildre dominerer artssammensetningen. For øvrig er opptrer arter som 
knoppsildre, rødsildre, grannsildre, bekkesildre, stjernesildre, fjellfiol, fjellfrøstjerne, 
fjellsnelle, rynkevier, svarttopp, rosenrot og ubestemt marikåpe. Artsmangfoldet av 
moser er trolig stort, og det er potensial for funn av rødlistede arter. Deler av 
fossesprøytsonen er lite tilgjengelig og dermed ikke undersøkt. Det er ingen trær i 
området som er nevneverdig påvirket av fosserøyk slik at det er lite potensial for 
sjeldne lavarter knyttet til fosserøyk. Nedover langs elva fra fossen er det 
høgstaudevegetasjon med blant annet turt.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Lokaliteten er ikke påvirket negativt av inngrep.   
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Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten er en velutviklet 
fossesprøytsone, med potensial for interessante arter av moser spesielt. Fosse-
enger er vurdert som en noe truet vegetasjonstype.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Vannkraftutbygging er største trussel. Fossen bør ikke reguleres.  
 
 
Lokalitet 4305 Vatnheim S 
Naturtype  Beiteskog  
Utforming   
Verdisetting Lokalt viktig (C)  
 

 
 
 
Innledning:  
Lokaliteten er ikke tidligere beskrevet. Lokaliteten ble befart av Rune Solvang 
17.8.2009.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger ved Vatneheim-Øvre Stengelse på østsiden av vegen mot Gargia.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av beitet gråorskog ved et tjern og langs innløpsbekken til 
tjernet. Beiteskogen består av gråorheggeskog med sølvbunke-utforming. Bekken, 
som også danner lokaliteten Bekkvassli (4303), renner ut i tjernet. Bekken går i en 
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sving langs den høye elveterrassen opp mot hovedvegen til Gargia. Bekken 
meandrerer stilleflytende og danner flere løp og flomløp. Små fattige 
kildehorisonter kommer ut i den store elveterrassen.  
 
Artsmangfold: 
Gråorskog, bjørkeskog og en del vierkratt dominerer lokaliteten. Typiske og 
dominerende arter i feltsjiktet er krypsoleie, mjødurt og sølvbunke. For øvrig er det 
registrert andre typiske arter som vendelrot, fjelltistel, ub marikåpe, myrhatt, 
bekkeblom, skogsiv, snømyrull og noe rips. Noen ospetrær og trær av istervier 
opptrer også. Tjernet er fattig. Tjernets undersøkte deler synes fattig med noe 
hesterumpe samt små belter med elvesnelle og nordlandsstarr. Mot sør er det også 
ei mindre vierkledd fattigmyr med dominans av flaskestarr og myrhatt i tillegg til 
vierkratt. Lokaliteten har et potensial for sjeldne/krevende fuglearter, og jerpe er 
nevnt fra området (Alta kommune 1995). 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Beitetrykket er godt. Området beites av storfe og har betydelig med tråkk og 
beiting og har en tuete struktur. Ut mot tjernet er det opptråkket 
fukteng/myr.Beitetrykket avtar i økende avstand fra tjernet. Det er en del død ved 
på lokaliteten. Området med bjørkeskog, som sannsynligvis oversvømmes i 
perioder, består av mye døde trær. 
 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av deler av et 
skogsbeite i et meandrerende bekkeparti med flere bekkeløp. Det er potensial for 
funn av rødlistede arter.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Skogsbeitet bør opprettholdes. Grove trær og døde trær bør bli stående.  
 
Diverse: 
Kun en mindre del av tjernet er undersøkt.  
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Lokalitet 4306 Sierravannet 
Naturtype  Andre viktige naturforekomster  
Utforming   
Verdisetting Viktig (B) 
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er ikke tidligere beskrevet. Lokaliteten ble befart av Rune Solvang 
17.8.2009.  
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Figur 37. De spesielle dødisgropene på furumoene på Eibymoen. Foto: Rune Solvang. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på furumoene ved Sierravannet på vestsiden av vegen mot 
Gargia.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av to dødisgroper samt bekken mellom disse to dødisgropene og 
Sierravannet. Lokaliteten er spesiell ved at vann fra Sierravannet drenerer til disse 
to dødisgropene. Vannstanden i dødisgropene er nå lav (og har vært det i mange 
år?). Urte – og grasrike enger opptrer i dødisgropene. Naturtypen andre viktige 
forekomster synes å passe best, alternativt fisketomme innsjøer og tjern.    
 
Artsmangfold:  
Enger av urterik vegetasjon og store ensformige forekomster av skogrørkvein 
dominerer rundt dødisgropene. Dødisgropene er forbundet til hverandre gjennom 
en liten bekk som har skjært seg ned i løsmassene. De urterike engene domineres 
av store mengder med finnmarksfrøstjerne, småengkall, gullris og ryllik samt 
spredt med skogstorknebb, engfiol, gressløk, hvitkløver m.m. Gode forekomster av 
finnmarkskveke (trolig denne) opptrer. Dødisgropene er fattige vegetasjonsmessige 
og i ”strandsonen” inngår myrhatt, bekkeblom, trådsiv og stolpestarr; en klon med 
gulstarr ble også registrert. Bekken mellom Sierravannet og dødisgropene består av 
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rik høgstaudevegtasjon med dominans av strutsevinge (ikke i helbestand) samt 
typisk høgstaudearter som finnmarksfrøstjerne (uvanlig store mengder), 
hvitbladtistel, mjødurt, sauetelg, mye hengeaks og mye hundekveke. Spesielt 
midtpartiet av bekken (der liten grusveg krysser bekken) er spesielt rik. Her 
opptrer sumphaukeskjegg. Foruten bjørk og gråor dominerer osp langs partier av 
bekkestrekningen. Som ellers i regionen er det lite død ved av osp, men 
middelstore osper opp mot 40 cm i brysthøydediameter opptrer. Ospene kan ha 
verdi for hulerugende arter, men gamle reirhull ble ikke registrert. En lokalt sjelden 
art som skogsnipe har trolig hekket på lokaliteten (Arve Østlyngen pers.medd.). 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Rein beiter i området. Det er betydelig kjørespor av ATV-er/motorsykler, spesielt i 
den ene dammen som er tørrere enn den andre. Det er også plantet inn en del gran 
langs den øvre kanten av dødisgropa. Det har vært en tidligere hytte/hus ved 
vannet men kun fundamentet samt flaggstangen står igjen. Piggtrådgjerder står i 
området, og kan være stygt for vilt i området.  
 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da dødisgropene foruten å være viktige 
kvartærgeologiske forekomster har en spesiell vegetasjonssammensetning på 
”engene” omkring dødisgropene. Videre er det en velutviklet høgstaudeskog langs 
bekken mellom Sierravannet og dødisgropene med stort innslag av osp og 
forekomst av rødlistearter.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Deler av engene bør holdes mer åpne enn i dag. Gamle, grove og døde trær bør 
ikke fjernes/hogges da de har/vil kunne ha verdi for biologisk mangfold. 
Motorferdsel med ATV m.m bør ikke forekomme. Grana bør fjernes.  
 
Diverse: 
Kun en mindre del av bekken er undersøkt.  
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Lokalitet 4300 Gargialia 
Naturtype  Gammel barskog, kalkrike områder i fjellet  
Utforming  Gammel (og rik) furuskog 
Verdisetting Svært viktig (A)  
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Figur 38. Gargialia sett fra Gargia fjellstue. Rett på bak hytta begynner den verdifulle skogen og til tross 
for at skogen ligger så nær bebyggelse er den godt ivaretatt ved Gargia fjellstue. Foto: Rune Solvang.  

 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere beskrevet av Alta kommune (1995) og av NINA (Strann 
m.fl. 2008) som lokalitet 20024 (Gargialia). Gargialia er også kartlagt som en stor 
MIS-lokalitet av FeFO. Lokaliteten er beskrevet av Rune Solvang og Rein Midteng 
Lokaliteten er befart av Rune Solvang 15.8.2009, Rune Solvang, Kristin Flynn og 
Geir Gaarder gjorde en kort kveldstur 12.8.2010. Rein Midteng befarte det meste 
av det avgrensede MIS-området på en lengre befaring 20.8.2010.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten er avgrenset fra sør for Gargia fjellstue og omfatter de vestvendte 
furuskogsliene nordover til vis-à-vis Storeng.   
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av gammel og tildels rik furuskog i Gargialia øst for Gargiadalen. 
Lokaliteten strekker seg fra skogen vis-à-vis Storeng gård i nord og sørover forbi 
Gargia fjellstue til hvor en traktorveg tar av parallelt med en skogsbilveg mot sør. 
Berggrunnen i området er variert med finkronet lys, kalkspatholdig gneis i Gargialia 
og glimmerskifer. Rik underliggende berggrunn gir grunnlag for mange rike sig med 
artsrik vegetasjon i de til dels bratte lisidene.  
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Artsmangfold: 
Området har det rikeste dokumenterte artsmangfoldet i Alta av arter knyttet til 
biologisk gammel furuskog.  Av vedboende sopp er det registrert flere lægre med  
flekkhvitkjuke (NT) og furuplett (NT), videre taigapiggskinn (NT) og signalartene 
tømmernettsopp og Hyphodontia aspera (tredje funn i Finnmark). Laterittkjuke 
(VU) ble funnet i nord. Tidligere er rødlistearten furuskjell (NT), som vokser på 
grove furulægre registrert, og denne ble også funnet av oss.  Videre er de to 
sjeldne skorpelavene Toninia aromatica og Pycnora xanthococca også registrert 
(Strann m. fl. 2008). Knappenålslaven gulgrynnål ble funnet i sør. Den er knyttet til 
eldre skog, og dette var det andre funnet fra Finnmark. Arten ble funnet første 
gang i Karasjok i 1861. Det mest interessante funnet som ble gjort, var ett funn av 
den svært sjeldne og krevende arten taigahvitkjuke (EN). Den er i Norge funnet på 
om lag 10-15 lokaliteter. Dette var det første funnet i Alta kommune. Arten er 
svært krevende og er knyttet til urskogsnære furuskoger med mye død ved. 
 

 
Figur 39. Taigahvitkjuke (EN) ble funnet på én stokk i lokaliteten. Foto: Rein Midteng. 

  

Rike sig med artsrik vegetasjon forekommer mange steder i hele Gargialia, spesielt 
i de nederste delene, ofte innimellom de fattige og lyngdominerte partiene. 
Gulsildre er fremtredende og dominerende i de mange små kildene og sigene som 
opptrer. Av arter for øvrig er det registrert rynkevier, fjellsnelle (mye), dvergsnelle, 
trillingsiv, fjellfrøstjerne, bjønnbrodd, hårstarr (noe), jåblom, gulmjelt, 
grønnburkne, dverglodnebregne, knerot, fjelltistel, ballblom, perlevintergrønn, 
svarttopp (mye), tettegras, slirestarr, hodestarr, hengeaks (stedvis mye), firblad (1 
ex), fjell-lok, grønnkurle (mye) og flekkmarihand uten flekker. Hvitkurle (NT) ble 
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funnet ett sted i nærheten av et rikt sig. Bilder av arten er sjekket av Finn 
Michelsen og Geir Gaarder som begge mener det er hvitkurle og ikke den mer 
vanlige fjellhvitkurle. Det er ikke tatt belegg av arten, så det hersker en liten 
usikkerhet til funnet. I partier er det mye einer. I høgstaudepartier kommer 
hvitbladtistel, enghumleblomst, skogstorkenebb, hundekveke m.m. inn. Fiolett 
rødskivesopp (NT) ble registrert av oss i 2010.  En rekke interessante funn, også av 
rødlistearter, er nevnt av Alta kommune (1995), Strann m. fl. (2008) og 
Artsdatabanken (2009) blant annet brudespore (NT), fjellhvitkurle, fjellkurle og 
lapprose.  
 

 
Figur 40. Furuskjell (NT) på grovt gammel læger. Foto: Rein Midteng. 

 
Av fugl er en rekke interessante arter knyttet til gammel furuskog registrert. 
Tretåspett er funnet hekkende i lia (Strann m. fl. 2008). Alta kommune (1995) 
nevner også arter som fiskeørn (NT) – tidligere hekkefugl i Alta kommune (utenfor 
Gargialia), fjellvåk, dvergfalk, storfugl, lavskrike og konglebit (VU). Lokalt sjeldne 
arter som spurvehauk, fuglekonge og grønnsisik nevnes også. Dagens status for 
mange av disse artene er ikke kjent, men fjellvåk ble sett av oss i 2010. Disse 
artene kan også helt eller delvis være knyttet til områdene vest for Gargia fjellstue.  
 
Entomologisk er området også svært interessant, og mange sommerfuglarter er 
registrert. Sommerfugler innsamlet i området henger på veggen på Gargia fjellstue 
men samlingen er ikke gjennomgått.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Den gamle furuskogen består overveiende av lite påvirket naturskog, dvs. arealer 
som i minimal grad er påvirket av moderne skogbruk. Gamle hogstspor finnes 
spredt gjennom det aller meste av lokaliteten, men det finns også partier hvor det 
kun finns et fåtall gamle og spredte hogstspor. Aller lengst i sør og aller lengst i 
nord er påvirkningen større enn i resten av lokaliteten. Her har det vært inngrep i 
form av plukkhogst flere ganger, mest i sør, men skogen har ikke blitt flatehogd og 
det forekommer en god del død ved både i form av naturlig døde trær og i form av 
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hogstrester som topper og avkappa gadd som ikke er blitt hentet ut. Her står det 
spredte eldre trær med en maksimumsalder på 150-200 år og som fortsatt vokser i 
høyden. Om lag vis-av-vis fjellstua blir terrenget brattere og vanskeligere 
tilgjengelig og skogen blir påtagelig eldre med mange gamle til dels grove trær, 
nokså mye liggende død ved, produktiviteten tatt i betraktning. Lia ved fjellstua og 
videre nordover har høy kontinuitet i stående og liggende død ved og gode 
forekomster av interessante og rødlistede arter. I partier er innslaget av både 
stående og liggende død ved av furu stort, også av grove dimensjoner. Godt 
nedbrutte mosedekte læger finnes også. I det øverste båndet mot fjellet hvor det  
er småvokst furu, ble det på en strekning ikke funnet hogstspor. Dette kan være 
urskog. I nord ble det funnet rester av en tidligere løvbrenne kommet opp etter 
brann. Nokså mye småvokst selje og levende furu med brannspor og brann under 
læger av furu vitner om dette. Det ble knapt funnet slike brannmiljøer i Alta 
kommune i 2009 og 2010. Største registrerte brysthøydediameter på furu var en 
meter. 
 

 
Figur 41. Hoveddelen av lokaliteten har gode forekomster av stående og liggende død ved, og flere har 
partier har høy kontinuitet i liggende død ved, noe som er årsak til områdets rike og kravfulle mangfold 
av vedboende rødlistearter. Foto: Rein Midteng. 
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Figur 42. I nord ble det funnet rester etter gamle løvbrenner kommet opp etter brann. Til høyre ses 
brannlyre i furuguadd. Foto. Rein Midteng.  
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Figur 43. Spesielle trær i Gargialia. På disse gamle og døde furutrærne er det potensial for truede arter. 
Foto: Rein Midteng.  

 
Verdisetting:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) da den består av gammel og rik 
furuskog med funn av flere rødlistede arter, også trua arter. Lokaliteten har det 
rikeste mangfoldet av arter knyttet til lite påvirket furuskog som er kjent i Alta 
kommune, bl.a. arten taigahvitkjuke (EN) som i Norge kun er kjent fra 10-15 
lokaliteter. Lokaliteten har også mange krevende plante - og fuglearter, inklusive 
rødlistearter.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
For at de store og nasjonalt viktige naturverdiene på lokaliteten kan bevares, må all 
hogst av furu unngås. Artene er avhengig av at det nydannes liggende død ved 
kontinuerlig, og hogst vil medføre at dette brytes med den følge at artsmangfoldet 
vil bli redusert.  Vedhogst bør kunne foregå andre steder, eventuelt kan litt bjørk 
hogges spredt. Området bør vurderes i forhold til om det kan tilbys til frivillig 
skogvern. MIS-forvaltningsråd om hogst på lokaliteten må endres.  
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

Lokalitet 4332 Storelva ved Bjørkelitinden 
Naturtype  Fossesprøytsone 
Utforming  Urterik utforming 
Verdisetting Svært viktig (A)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten ble kartlagt av Geir Gaarder 22.7.2009 (bare nordsiden ble kartlagt i 
felt).  
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Figur 44. Fossefall langs Storelva. Foto: Geir Gaarder. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger langs Storelva ca to km vest for Talvik. Den ligger i skoggrensa, 
der elva faller ganske brått og er knyttet til berglendte partier inntil elva.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Det går belter med ulike bergarter gjennom lisida på vestsiden av Talvik, og trolig 
er det slike bergartsskiller som her skaper brå fall og innslag av flere fossefall og 
kraftige stryk i elva. Det går et bredt belte med kalkskifer, grønnstein og dolomitt i 
denne lia. Det er tydelig kalkrik, skifrig berggrunn inntil elva. Det er innslag av noe 
bergvegger og steinblokker innenfor lokaliteten. Det er primært snakk om eng- og 
bergveggssamfunn inntil elva, blant annet i partier som tydelig er influert av 
fosserøyk. Miljøet er gjennomgående kalkrikt.  
 
Artsmangfold:  
Lokaliteten har en ganske rik flora av karplanter knyttet til kalkrik hei, berg og dels 
snøleier og fuktsig i fjellet. Dette omfatter arter som rødsildre, gulsildre, rynkevier, 
fjelltettegras, reinrose, svarttopp, kantlyng, fjellsmelle, trillingsiv, bergstarr, 
fjellstarr, tuearve, bjønnbrodd, knoppsildre, grannsildre (NT), hårstarr, svartstarr, 
norsk vintergrønn, fjellkvitkurle, sotstarr, dubbestarr, dvergsnelle, fjellfrøstjerne, 
fjellkurle, hengefrytle, snøsoleie (NT), flekkmure, bergrublom, snøsøte, tuesildre, 
snøsildre og fjellbakkestjerne. I tillegg en ganske rik moseflora knyttet til fuktige, 
kalkrike bergvegger, med arter som rødhøstmose, nervesvanemose, holeblygmose 
og klokkemoser. Mest interessante funn var øreblygmose (VU) en 
fuktighetskrevende art som bare er kjent fra en håndfull lokaliteter i Norge (men 
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den er tidligere funn i dalen like sør for Talvik) og som også er internasjonalt 
sjelden.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Lokaliteten er lite påvirket av menneskelig aktivitet. Turstien oppover i dalen går 
inntil nordsiden av lokaliteten, men innenfor selve lokaliteten er det lite spor etter 
ferdsel. Det beites noe av husdyr (rein), men dette virker ikke særlig utbredt i selve 
fosseengene. Det viktigste tiltaket vil være å unngå fysiske inngrep, framfor alt 
unngå reduksjon av vannføringen i elva i sommerhalvåret. Utbygging av 
småkraftverk bør således unngås. En bør også ha en restriktiv holdning til 
planteinnsamling og unngå tilrettelegging for ferdsel. 
 
Verdisetting:  
På basis av den ganske artsrike floraen med innslag av flere kravfulle og mindre 
vanlige arter inkludert en nasjonalt og internasjonalt sjelden og truet art, så får 
lokaliteten verdi svært viktig (A).  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bevares trolig best ved å få ligge i fred. 
 
  



110 
 

Lokalitet 4333 Bjørkelitind 
Naturtype  Kalkrike områder i fjellet  
Utforming  Snøleier, rasmark og bergvegger 
Verdisetting Viktig (B)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten ble kartlagt av Geir Gaarder 22.7.2009.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på sørsiden av Storelva ca to km vest for Talvik. Den grenser 
primært nokså tydelig mot fattigere mark på alle kanter, men litt småskog er 
inkludert i øst av arronderingsmessige årsaker.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten ligger på kanten av fjellet, ut mot dalføret/fjordlia. Den viktigste delen 
består av ei nokså bratt nordøstvendt li som går over i berghamre i nedre deler, der 
store steinblokker dels har løsnet og er langsomt på veg mot skogen under (trolig 
en lagdeling i fjellet her som skaper noe ustabilt berg). I tillegg er et lite søkk, samt 
en sørøstvendt skrent på nordsiden inkludert. Berggrunnen er skifrig, trolig nokså 
kalkrik glimmerskifer (det er et belte med kalkskifer, grønnstein og dolomitt som 
går gjennom området). Siden lokaliteten ligger for det mest over skoggrensa blir 
kalkrik fjellvegetasjon naturtype. Lesidevegetasjon, dels fuktpreget, er vanlig. I 
tillegg forekommer overgangsformer mellom rasmark/bergvegger og snøleiepreget 
vegetasjon.  
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Artsmangfold:  
Lokaliteten har en ganske rik flora av karplanter knyttet til kalkrik hei, berg og dels 
snøleier og fuktsig i fjellet. Dette omfatter arter som rødsildre, gulsildre, rynkevier, 
fjelltettegras, reinrose, svarttopp, kantlyng, fjellsmelle, trillingsiv, bergstarr, 
fjellstarr, tuearve, bjønnbrodd, knoppsildre, grannsildre (NT), hårstarr, svartstarr, 
norsk vintergrønn, fjellkvitkurle, sotstarr, dubbestarr, dvergsnelle, fjellfrøstjerne, 
fjellkurle, hengefrytle, snøsoleie (NT), flekkmure, bergrublom, snøsøte, tuesildre, 
snøsildre og fjellbakkestjerne. I tillegg en litt rik moseflora knyttet til fuktige, 
kalkrike bergvegger, med arter som rødhøstmose, nervesvanemose, holeblygmose 
og klokkemoser, muligens også enda mer sjeldne arter (ikke artsbestemt enda).  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Lokaliteten er lite påvirket av menneskelig aktivitet. Turstien oppover i dalen går på 
nordsiden av elva, og krysser med ei bro litt nord for lokaliteten. Det er ikke spor 
etter ferdsel innenfor lokaliteten. Lokaliteten bærer preg av forholdsvis hardt 
beitetrykk (antagelig primært rein), med tendenser til overbeiting. Det viktigste 
tiltaket vil være å unngå fysiske inngrep. En bør også ha en restriktiv holdning til 
planteinnsamling og unngå tilrettelegging for ferdsel. 
 
Verdisetting:  
På basis av den ganske artsrike floraen med innslag av flere kravfulle og mindre 
vanlige arter, så får lokaliteten en klar verdi som viktig (B). Det er en liten mulighet 
for at ytterligere artsfunn gir grunnlag for høyere verdi.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bevares trolig best ved å få ligge i fred. Noe beiting er trolig en fordel, 
men sannsynligvis er dagens beitetrykk i høyeste laget. 
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Lokalitet 4334 Melsvik 
Naturtype  Strandeng og strandsump  
Utforming  Strandeng-forstrand/panne 
Verdisetting Svært viktig (A)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten ble kartlagt av Geir Gaarder 23.7.2009. Lokaliteten har tidligere vært 
undersøkt i forbindelse med verneplan for havstrand (Elven & Johansen 1983) den 
30.07.1981 av begge rapportforfatterne. Lokaliteten er tidligere beskrevet av Alta 
kommune (1995) – lokalitet nr 132 (Alta kommune 1995). Videre er lokaliteten 
besøkt av Torbjørn Alm og Vibekke Vange 11.09.2006, samt Alfred Granmo og 
Sidsel Årvik 16.09.1989 og sist Torbjørn Alm og Geir Arnesen 14.07.2009 (i 
forbindelse med handlingsplan for bl.a. kvitsjøsalturt). Beskrivelsen her baserer seg 
på eget feltarbeid 23.07.2009, samt Elven & Johansen (1993).  
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Figur 45. Melsvik. Midtre poll. Foto. Geir Gaarder.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i Melsvik, fire km sørøst for Talvik. Lokaliteten består av et par 
grunne bukter og små tanger med tilhørende strandenger på utsiden av E6. 
Avgrensning er for det meste nokså skarp mot dyrket mark i sør og vest, og litt 
mer skjønnsmessig mot sjøen og opphør av strandengvegetasjon i nord og øst. En 
tange i vest er såpass smal at den er inkludert i lokaliteten, mens den østre under 
litt tvil ikke er tatt med (lite strandengvegetasjon der). 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Det er soneringer som omfatter bakre fuktenger (særlig på indre del av vestre 
tange), lokalt brakkvannssump, noe saltenger, flerårige tangvoller, litt grus-
forstrand og noe mudderfjærer (primært i midtre bukt). Det ser for det meste ut til 
å være løsmasser her, dels ganske finkornede. En liten bekk kommer ut i den 
østligste bukta, mens det er lite ferskvannstilførsel i den vestligste.  
 
Artsmangfold:  
Av spesiell interesse er forekomst av salturt (inntil nylig antatt å være den svært 
sjeldne arten kvitsjøsalturt), som her (sammen med en annen lokalitet i Alta) har 
en ganske isolert nordlige utpostlokalitet. I tillegg finnes det en del russekjeks (NT) 
i de flerårige tangvollene (registrert og innsamlet av flere, senest under egen 
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feltbefaring 23.07.09). For øvrig ikke spesielt artsrik flora, men med en del typiske 
strandengarter, som strandkjempe, fjæresauløk, fjæresivaks, fjæresaltgras, 
taresaltgras (jf Elven & Johansen 1983), strandkryp, fjærestarr, ishavsstarr, 
jåblom, grusstarr, smårørkvein, saltsiv, pølstarr, strandkjeks, strandrug, 
nordlandsstarr og skjørbuksurt. Geir Arnesen og Torbjørn Alm fant også marinøkkel 
i vestre del av Melsvika.  
 
Melsvika er også nevnt av Alta kommune (1995) som trekk- og myteområde for 
ande- og vadefugl. Lokaliteten er i tillegg et av få hekkeområder i Alta kommune 
for gravand. Noen observasjoner fra lokaliteten er nevnt på Artsobservasjoner, men 
lokaliteten bør undersøkes bedre.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Fastmarksengene har vært gjødslet og trolig også dyrket opp tidligere. Det er litt 
preg av forurensning i bekken i øst. Engene ute på tangene bærer preg av å ha 
vært slått og beitet før, men de beites ikke lenger og slås heller ikke (innenfor 
avgrenset lokalitet). Det står ei hytte på vestligste tange utenfor lokaliteten, samt 
også ute på østre tange. E6 går rett på innsiden av lokaliteten, men har i liten grad 
påvirket den. Lokaliteten er i første rekke truet av nedbygging, utfylling mv, samt i 
noen grad også gjengroing. Ferdsel, spesielt løshunder, er negativt når det er 
rastende eller sårbare hekkende fugl i området.  
 
Verdisetting:  
Lokaliteten får under litt tvil verdi svært viktig (A). En slik verdisetting var opplagt 
tidligere, da det var antatt forekomst av kvitsjøsalturt her. Under litt tvil beholdes 
den fortsatt, siden også ”vanlig” salturt er regionalt svært sjelden og viser at det er 
meget spesielle miljøforhold på lokaliteten. God forekomst av en rødlisteart som 
russekjeks, samt litt variasjon i strandengtyper er i noen grad med på å styrke 
verdisettingen. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Det viktigste tiltaket vil være å unngå alle former for fysiske inngrep. En bør 
samtidig unngå ytterligere nedbygging i nærområdet, for å redusere potensiell 
belastning på naturmiljøet av ulike tilfeldige inngrep. Ekstensivt husdyrbeite 
vurderes som positivt, men en må passe på at ikke større tråkkskader oppstår 
(slått kan derfor være et bedre alternativ). Gjødsling og sprøyting bør ikke 
forekomme innenfor eller nær inntil lokaliteten.  
 
Området er regulert til naturvernområde i egen reguleringsplan (Julie Kollstrøm, 
Alta kommune, pers.medd.).  
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Lokalitet 4335 Langvatnet V 
Naturtype  Naturbeitemark  
Utforming  Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende 

strøk og nordpå 
Verdisetting Lokalt viktig (C)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten ble kartlagt av Geir Gaarder 23.7.2009. 
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Figur 46. Engparti fra lokalitet 4335 Langvatnet V. Foto: Geir Gaarder.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i et småkupert landskap et par kilometer nordøst for Talvik. 
Lokaliteten er ca 150 meter lang og 20-30 meter bred. Den avgrenses av skog i 
overkant og landbruksveg i nedkant, samt har utydelig grense mot mindre 
engpreget mark på siden.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten ligger i et område med noe kalkskifer, grønnstein og dolomitt. Det er 
trolig innslag av litt kalkrike bergarter her. Lokaliteten ligger sørøstvendt i ei litt lun 
og varm liside. Ut fra floraen er det naturlig å betegne dette som ei naturbeitemark. 
Marka er tørr til frisk og vegetasjonstypen kan trolig delvis betegnes som ei rik 
utforming av gulaks-engkveineng i tørre partier og med overgang mot ballblomeng 
på mer frisk mark. 
 
Artsmangfold:  
Lokaliteten er forholdsvis kulturbetinget og en kravfull art som bakkesøte opptrer i 
brukbar bestand. I tillegg opptrer også litt marinøkkel. For øvrig er det typiske mer 
eller mindre eng- og lågurttilknyttede arter som harerug, jåblom, småengkall, 
hårstarr, markjordbær, taggbregne, blåklokke, fjellrapp, flekkmure, bleiksøte, 
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gulaks, snøsøte, engfiol, ballblom, dvergjamne, grønnkurle og legeveronika. Det er 
potensial for beitemarkssopp på lokaliteten. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Lokaliteten har utvilsomt vært benyttet en god del til husdyrbeite tidligere (kanskje 
også slått i nedre del), men bærer nå preg av litt svakt beitetrykk og er trolig i 
gradvis gjengroing. Ei kraftlinje over lokaliteten medfører likevel at skog jevnlig blir 
ryddet vekk. Ellers går en landbruksveg i nedkant. Lokaliteten er primært truet av 
gjengroing. 
 
Verdisetting:  
Lokaliteten får under litt tvil bare verdi lokalt viktig (C), siden lokaliteten er ganske 
liten, ikke spesielt godt utviklet og i litt svak hevd. Forekomst av flere typiske og 
enkelte noe kravfulle arter gjør den likevel lokalt verdifull, og det finnes et visst 
restaureringspotensial her. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene er avhengig av et godt beitetrykk, klart høyere enn dagens nivå. I 
tillegg er det viktig å holde engpartiene åpne og frie for trær og busker av bl.a. 
bjørk. En bør ellers selvsagt unngå fysiske inngrep og gjødsling. 
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Lokalitet 4336 Sætran 
Naturtype  Naturbeitemark  
Utforming  Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende 

strøk og nordpå 
Verdisetting Lokalt viktig (C)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten ble kartlagt av Geir Gaarder 23.7.2009. Sætran-området er tidligere 
beskrevet av Alta kommune (1995) – lokalitet nr 134. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i et småkupert landskap et par kilometer nordøst for Talvik. Den 
avgrenses av skog på stort sett alle kanter (dels utydelig overgang mot beiteskog i 
sør).  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten ligger i et område med kalkskifer, grønnstein og dolomitt, og det er 
helst innslag av litt kalkrike bergarter her. Den ligger på en svakt utviklet 
forhøyning i ei sørøstvendt li. Sætran er en nedlagt plass (gammelt småbruk?) der 
deler av vollen fortsatt er åpen og benyttes til beitemark som en del av et stort 
utmarksbeite. Marka er overveiende av frisk type (gulaks-engkveineng) og med 
kalkfattig til intermediær vegetasjon. 
 
Artsmangfold:  
En forholdsvis kulturbetinget og kravfull art som bakkesøte opptrer sparsomt. I 
tillegg forekommer også noe marinøkkel. For øvrig er mer eller mindre typiske 
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engtilknyttede arter som harerug, fjellrapp, snøsøte, småengkall, dvergjamne, 
engfiol, samt mer rikmyrsarter som gulstarr, hårstarr og fjellstarr. Snauveronika, 
sjelden i Finnmark, er nevnt fra lokaliteten (Alta kommune 1995). Det er potensial 
for beitemarkssopp på lokaliteten.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Dette må tidligere har vært ei slåtteeng, men som nå i lengre tid har blitt brukt 
som del av utmarksbeitinga i området. Det ligger ei hytte i kanten og deler av 
vollen har blitt tilplantet med gran. En enkelt landbruksveg ender på vollen. Litt av 
vegetasjonen virker noe nitrofil, men omfanget av eventuell gjødsling er ikke kjent, 
og kan ikke ha vært særlig omfattende. Lokaliteten er primært truet av gjengroing. 
 
Verdisetting:  
Lokaliteten får bare verdi lokalt viktig (C), siden lokaliteten er ganske liten og ikke 
spesielt godt utviklet. Forekomst av flere typiske og enkelte noe kravfulle arter gjør 
den likevel lokalt verdifull. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene er avhengig av et godt beitetrykk, gjerne høyere enn dagens nivå. I 
tillegg er det viktig å holde engpartiene åpne og frie for trær og busker av bl.a. 
bjørk. Plantet gran rundt den bør fjernes, helst før trærne blir hogstmodne og 
skygger ut for mye av enga. En bør ellers selvsagt unngå fysiske inngrep og 
gjødsling.  
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Lokalitet 4337 Sætran S 
Naturtype  Naturbeitemark  
Utforming  Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende 

strøk og nordpå 
Verdisetting Viktig (B)  
 
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten ble kartlagt av Geir Gaarder 23.7.2009. Lokaliteten er tidligere 
beskrevet av Alta kommune (1995) – lokalitet nr 134. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i et småkupert landskap et par kilometer nordøst for Talvik. Den 
avgrenses av noe tettere og mindre beitepreget skog på alle kanter, og er mest 
utydelig mot vest-sørvest.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten ligger i et område med noe kalkrik skifer, grønnstein og dolomitt, og det 
er trolig innslag av litt kalkrike bergarter her. Lokaliteten ligger i ei slak sørøstvendt 
li. Sannsynligvis har de mest åpne engene vært ryddet som slåttemark før, men 
området bærer nå preg av langvarig beiting i et ganske åpent skogsmiljø. Det er 
primært snakk om bjørk, men også ei og anna selje. Marka er overveiende av frisk 
type med fuktige partier, og med kalkfattig til intermediær vegetasjon. 
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Artsmangfold:  
En forholdsvis kulturbetinget og kravfull art som bakkesøte opptrer sparsomt. I 
tillegg også marinøkkel. For øvrig typiske mer eller mindre engtilknyttede arter som 
harerug, småengkall, fjellrapp, jåblom, hårstarr, engfrytle, gulstarr, svartstarr, 
finnskjegg, fjellmarikåpe, flekkmure, snøsøte, dvergjamne, kattefot og 
fjellveronika. Det er godt potensial for beitemarkssopp. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Lokaliteten benyttes nå som utmarksbeite for sau. Skogen er eldre, men uten 
særlig dødt trevirke og det har stedvis vært tatt ut trær også i nyere tid. Et par 
gamle hustufter vitner om tidligere mer omfattende bruk. Lokaliteten er primært 
truet av gjengroing. 
 
Verdisetting:  
Lokaliteten får verdi viktig (B). Den er ikke særlig stor, men ganske tydelig verken 
jordbearbeidet eller gjødslet, samtidig som det er grunn til å anta at kontinuiteten 
er lang og det fortsatt e ganske god hevd. Forekomst av flere typiske og enkelte 
noe kravfulle arter gjør den likevel lokalt verdifull. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene er avhengig av et godt beitetrykk, minst på dagens nivå. I tillegg er 
det viktig å unngå at det blir for tett oppslag av trær og busker av bjørk her, og det 
kan gjerne være flere permanent åpne felt her og å sikre bevaring av engfloraen 
over tid.  
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Lokalitet 4338 Småvatnet V 
Naturtype  Kalkskog (70 %), naturbeitemark (30 %) 
Utforming  Kalkbjørkeskog, vekselfuktig, baserik eng 
Verdisetting Lokalt viktig (C)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten ble kartlagt av Geir Gaarder 22.7.2009. Jamfør Artskart er det mulig det 
har vært fagfolk her tidligere, men det er vanskelig å tilbakeføre deres funn til 
nøyaktig lokalitet. Området er tidligere beskrevet av Alta kommune (1995) – 
lokalitet nr. 131.   
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på vestsiden av Småvatna sør for Talvik. Den grenser mot vatnet 
i øst, åpne enger (gammel kulturmark) i nord og litt mer utydelig mot fattigere 
skog i sør og vest.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten omfatter deler av en større dolomittforekomst. Den ligger i et ganske 
rolig landskap, på en flat til svakt østskrånende rygg. Det er for det meste snakk 
om kalkrik bjørkeskog, men også ei lita slette med kalkrik naturbeitemark i sør. 
Sistnevnte var grunnlendt og hadde et vekselfuktig preg. 
 
Artsmangfold:  
Registrerte arter omfatter en del typiske kalkkrevende myr- og fjellplanter, som 
hårstarr, gulstarr, småsivaks, dvergjamne, bjønnbrodd, jåblom, fjellfrøstjerne, 
kattefot, ballblom, fjellrapp, gulsildre, rødflangre, svartstarr og fjellsmelle. 
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Lokaliteten har potensial for krevende marklevende sopp, både arter knyttet til 
kalkskog og til naturbeitemark.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Den avgrensede lokaliteten er i begrenset grad preget av inngrep i nyere tid. En 
bred sti/ferdselsåre går gjennom vestre del av lokaliteten. Skogen er noe småvokst 
og med ung til middelaldrende bjørk. Det viktigste tiltaket vil være å unngå fysiske 
inngrep, som bygging av hytter, boliger og nye veger. Også tilplanting med for 
eksempel gran er klart negativt.  
 
Verdisetting:  
Lokaliteten har en klar verdi som lokalt viktig (C), og ligger på grensa mot viktig 
(B). Den vurderes likevel inntil videre som litt for liten, svakt utviklet og uten funn 
av spesielt sjeldne eller rødlistede arter til å fortjene høyere verdi. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Området bør forvaltes som et natur- og friluftsområde med ekstensiv 
landbruksdrift. Skånsom gjennomhogst av bjørk er trolig i begrenset grad lite 
konfliktfylt, så sant det ikke medfører kjøreskader på marka og en unngår 
småflatehogst. Et visst husdyrbeite (som dagens), inkludert rein, vurderes som 
klart positivt. 
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Lokalitet 4339 Blåberget 
Naturtype  Kilde og kildebekker  
Utforming  Kilder over sørboreal sone  
Verdisetting Lokalt viktig (C)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten ble kartlagt av Geir Gaarder 22.7.2009. 
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger oppe i lia rett vest for Talvik, like ovenfor gården Blåberg. Den 
avgrenses mot en gammel ferdselsveg i nedkant og mot fastmarksskog uten 
kildesamfunn på andre kanter. Lokaliteten er kanskje 50 x 50 meter stor.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
I lisida vest for Talvik er det stedvis noe kalkrik berggrunn. Det er usikkert om det 
gjelder innenfor lokaliteten, men den får i det minste tydelig tilførsel av kalkrikt 
sigevann. Den ligger i ei østvendt li, der terrenget innenfor lokaliteten er litt slakere 
enn lenger opp, og tydeligvis medfører at grunnvann presses fram. Lokaliteten 
preges av arter knyttet til myr. Siden det er flere små bekkesig, forholdsvis 
begrenset med torvdannelse og et miljø tydelig dannet av grunnvannsframspring, 
så er likevel naturtype kilde og kildebekk valgt. Vegetasjonen er av middelsrik til 
ekstremrik karakter. Rundt er det middelaldrende bjørkeskog. 
 
Artsmangfold:  
Et utvalg typiske rikmyrsplanter forekommer og preger miljøet, som gulstarr, 
hårstarr, fjellfrøstjerne, jåblom, trillingsiv, fjellsnelle, myrsnelle, gulsildre, 
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myrsaulauk, tranestarr, breiull, skogsiv, tvillingsiv og småsivaks. I tillegg opptrer 
rikmyrsmoser som nervesvanemose og piperensermose.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Lokaliteten virker ikke påvirket av fysiske inngrep, bortsett fra at stien/ferdselsåra i 
nedkant har skåret en liten del av de rike sigene der. Området beites fortsatt noe 
av husdyr (sau), uten at dette påvirker verdiene i særlig grad. Det viktigste tiltaket 
vil være å unngå fysiske inngrep. Dette gjelder ikke minst tilknyttet skogsdrift, der 
en bør unngå alle former for kjøring med tunge kjøretøy på og i overkant av myra.  
 
Verdisetting:  
Lokaliteten får verdi lokalt viktig (C), siden det er snakk om en normalt ganske liten 
og middels godt utviklet kilde/myr, men uten spesielt kravfulle eller sjeldne arter. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bevares best ved å få ligge urørt. Ekstensivt husdyrbeite har liten 
betydning, og kan kanskje være litt positivt.  
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Lokalitet 4340 Jota 
Naturtype  Kalkskog  
Utforming  Kalkbjørkeskog 
Verdisetting Svært viktig (A)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten ble kartlagt av Geir Gaarder 22.7.2009. Jamfør Artskart er det ganske 
opplagt at det har vært fagfolk her ved flere tilfeller tidligere, men det er vanskelig 
å tilbakeføre deres funn til nøyaktig lokalitet (bl.a. har Per Marstad besøkt dette 
området tidligere, seinest 15.08.2009).   
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på sørsiden av sentrum i Talvik. Den grenser dels mot bebyggelse 
i øst og nord og mot jordbruksmark i sør, samt mot opparbeidet skiløype og mer 
ordinær skogsmark i vest.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten omfatter deler av en større dolomittforekomst. Den ligger i et 
småkupert landskap, og består i praksis av ei stor, rund kolle. Kalkrik bjørkeskog er 
det vanligste, selv om det også opptrer noe furu. I tillegg er det innslag av ganske 
åpne fuktenger/myr/hei-partier. Foruten kalkbjørkeskog er det derfor også innslag 
av vegetasjonstyper som ekstremrik myr her. Vegetasjonen er rikest mot vest, 
mens den er gjennomgående noe fattigere i østre del.  
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Artsmangfold:  
Karplantefloraen er forholdsvis artsrik og preget av kalkkrevende arter, men som 
noe typisk for dolomittmark, så blir ikke miljøet like rikt som på kalkspatmarmor. 
Av rødlistearter ble det gjort et par funn av marinøkkel. For øvrig opptrer arter som 
jåblom, myrtevier, ballblom, hårstarr, fjelltistel, norsk vintergrønn, grønnkurle, 
svarttopp, taggbregne, grønnburkne, bjønnbrodd, fjellhvitkurle, bergstarr, gulsildre, 
kantlyng, reinrose, rødflangre, gulstarr, skogsiv, tvillingsiv, fjellsnelle, 
fjæresaulauk, breiull, kalkfiol og svartstarr. Av moser finnes antatt 
nervesvanemose. Lokaliteten har potensial for krevende marklevende sopp. Det er 
gjort funn av rødlistearter som pluggtraktsopp (NT) og fagervokssopp (EN) i 
nærområdet (Trollskogen) de seinere årene.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Den avgrensede lokaliteten er i begrenset grad preget av inngrep i nyere tid, 
bortsett fra at skiløypa har skåret av litt i nedkant i vest. Det går også en sti tvers 
over åsen, uten at dette innvirker på miljøet. En brønn oppe på topp-partiet. 
Lokaliteten er noe preget av husdyrbeite. Det viktigste tiltaket vil være å unngå 
fysiske inngrep, som bygging av hytter, boliger og nye veier. Også tilplanting med 
for eksempel gran er klart negativt.  
 
Verdisetting:  
Lokaliteten får verdi svært viktig (A), siden det er snakk om en middels stor, men 
brukbart utviklet kalkskog, som har stort potensial for sjeldne og høyt rødlistede 
arter. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Området bør forvaltes som et natur- og friluftsområde med ekstensiv 
landbruksdrift. Skånsom gjennomhogst av bjørk er trolig i begrenset grad lite 
konfliktfylt, så sant det ikke medfører kjøreskader på marka og en unngår 
småflatehogst. Forsiktig husdyrbeite, inkludert rein, vurderes som klart positivt. 
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Lokalitet 4341 Småvedsmarka 
Naturtype  Kalkskog  
Utforming  Kalkbjørkeskog 
Verdisetting Svært viktig (A)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten ble kartlagt av Geir Gaarder 22.7.2009. Jamfør Artskart er det 
sannsynlig at det har vært fagfolk her tidligere, men det er vanskelig å tilbakeføre 
deres funn til nøyaktig lokalitet.   
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på nordsiden av Småvatna sør for Talvik. Den grenser mot dyrket 
mark og bolighus i nord og mot vatnet i sør. Det er til dels skarpe grenser mot 
fattigere berggrunn i øst og vest, men små areal med fattigere skog er inkludert av 
arronderingsmessige årsaker.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten omfatter deler av en større dolomittforekomst. Den ligger i et 
småkupert landskap, der en lav rygg preger østre del av lokaliteten og en åpen dal 
vestre del med innslag av rasmark. I dalen renner en liten bekk mot nord og det er 
tendenser til grunnlendt myr. Kalkrik bjørkeskog er det vanligste, selv om det også 
opptrer spredte furutrær. I tillegg er det innslag av ganske åpne 
fuktenger/myr/hei-partier. Foruten kalkbjørkeskog er det derfor også innslag av 
vegetasjonstyper som ekstremrik myr og rike kildesamfunn her.  
 
Artsmangfold:  
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Karplantefloraen er forholdsvis artsrik og preget av kalkkrevende arter, men som 
noe typisk for dolomittmark, så blir ikke miljøet like rikt som på kalkspatmarmor. 
Av rødlistearter ble det gjort et par funn av marinøkkel. Ellers bør den noe 
varmekjære, og i Finnmark ganske sjeldne arten, breiull framheves. For øvrig 
opptrer arter som dvergsnelle, fjellfrøstjerne, jåblom, svarttopp, grønnkurle, norsk 
vintergrønn, taggbregne, reinrose, snøsøte, hårstarr, rynkeviver, fjellhvitkurle, 
fjellrapp, bergstarr, bjønnbrodd, rødflangre, gulsildre, grønnburkne, gulstarr, 
tvebostarr, myrsauløk, fjellsnelle, bergskrinneblom, kalkfiol, trillingsiv, myrtevier, 
strengstarr, såsivaks, klubbestarr, skogsiv, flekkmure, svartstarr og linmjølke. Av 
moser litt lommemoser samt nervesvanemose. Lokaliteten har potensial for 
krevende marklevende sopp. Det er gjort funn av rødlistearter som pluggtraktsopp 
(NT) og fagervokssopp (EN) i nærområdet (Trollskogen) de seinere årene.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Den avgrensede lokaliteten er i begrenset grad preget av inngrep i nyere tid, men 
ligger helt inntil gardsbruk og ganske nye bolighus i nord. En enkel, eldre veg går 
gjennom østre del av lokaliteten. I tillegg er ei ganske ny hytte satt opp på østsiden 
av vegen i sør. Skogen er småvokst og med ung til middelaldrende bjørk, samt 
bare ganske unge furutrær. Det ser ut til å være et høyt beitetrykk her, med litt 
tråkkslitasje i fuktige partier. Det viktigste tiltaket vil være å unngå fysiske inngrep, 
som bygging av hytter, boliger og nye veier. Også tilplanting med for eksempel 
gran er klart negativt.  
 
Verdisetting:  
Lokaliteten har en klar verdi som viktig (B), og får under litt tvil verdi svært viktig 
(A). Velutviklede kalkskoger som denne er generelt sjeldne og har stort potensial 
for sjeldne og høyt rødlistede arter. Den ganske god variasjonsbredde med innslag 
av fuktige miljøer er med på å styrke verdivurderinga. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Området bør forvaltes som et natur- og friluftsområde med ekstensiv 
landbruksdrift. Skånsom gjennomhogst av bjørk er trolig i begrenset grad lite 
konfliktfylt, så sant det ikke medfører kjøreskader på marka og en unngår 
småflatehogst. Et godt beitetrykk, inkludert av rein, vurderes i utgangspunktet som 
positivt, men bør trolig reduseres litt i forhold til dagens nivå. 
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Lokalitet 4342 Vengbergan 
Naturtype  Artsrik vegkant  
Utforming   
Verdisetting Lokalt viktig (C)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten ble kartlagt av Geir Gaarder 23.7.2009.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på østsiden av Vuorašnjárga, øst for Melsvik og Talvik. Den 
omfatter den vestre vegskjæringa til E6 på en strekning på et par hundre meter. 
Avgrensning mot nord og sør er i forhold til gradvis mindre artsrike og interessante 
bergskrenter. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Berggrunnen består primært av gabbro. Det er jevnt med lave 
bergvegger/vegskjæringer her, primært 2-10 meter høye. I tillegg er det mindre 
innslag av rasmark (skapt av vegen) og en smal vegskulder/grøftekant. Det er 
primært bergveggsmiljøer, men også innslag av elementer knyttet til 
engsamfunn/rasmark og fuktsig på lokaliteten. Floraen er gjennomgående 
intermediær til middels kalkkrevende.  
 
Artsmangfold:  
Floraen er ikke spesielt artsrik, men inneholder enkelte arter av interesse. 
Smalnøkleblom (NT) finnes sparsomt et par steder i vegskjæringene. Ellers opptrer 
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arter som knopparve, rødsildre, gulsildre, dvergsnelle, rynkevier, jåblom, 
skredrublom, marinøkkel og fjellsnelle.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:   
Lokaliteten er i vesentlig grad påvirket av E6 gjennom snørydding, forurensning, 
støvtilførsel mv. Lokaliteten vil primært være truet av vegutvidelser. Vesentlig 
trafikkøkning vil nok også utgjøre en mulig trussel, samt salting og andre former 
for forurensning.  
 
Verdisetting:  
Lokaliteten får verdi lokalt viktig (C), siden det forekommer flere noe kravfulle og 
dels rødlistede arter i vegkanten på strekningen. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten er avhengig av å ha en viss grad av forstyrrelse og preg av å ligge i et 
åpent landskap.  
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Lokalitet 4343 Vintersetnesvatnet Ø 
Naturtype  Sørvendt berg og rasmark  
Utforming  Bergknaus og flate, rasmark 
Verdisetting Viktig (B)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten ble kartlagt av Geir Gaarder 23.7.2009.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på østsiden av Vuorašnjárga, øst og Melsvik og Talvik. Den ligger 
i ei ganske bratt østskråning ned mot E6. Avgrensning er ganske klar mot flatere 
mark i overkant og skogsmark i nedkant, men er mer usikker mot antatt gradvis 
mindre interessante berg og rasmark i nord og sør (kan godt være mer av interesse 
mot sør).  
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Figur 47. Berghamre på lokalitet 4343 Vintersetnesvatnet Ø. Foto: Geir Gaarder.  

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Berggrunnen består primært av gabbro. Lokaliteten omfatter ikke minst flere bratte 
bergvegger, primært vendt mot øst, men også noen sørvendte i ei lita kløft i nordre 
del av lokaliteten. Særlig i kløfta, og i mindre grad lisidene, er det i tillegg noe 
rasmark i nedkant av bergveggene, som etter hvert går over i skog. Det kommer 
bare ned et lite bekkesig fra Vintersetnesvatnet, og generelt er det gjennomgående 
tørketålende vegetasjon i berg og rasmark. Berggrunnen er oppsprukket, stedvis 
noe løs og skifrig, uten å virke spesielt kalkrik (men med tydelige tendenser til 
dette). Lokaliteten har innslag av både bergvegger og rasmark (middels grovt 
materiale for det meste) med vegetasjon av tørketolerante, kalkfattige til svakt 
kalkrike utforminger.  
 
Artsmangfold:  
Av antagelig størst interesse er sparsom og lokal forekomst av flågmure (NT). Ellers 
opptrer en middels rik flora for slike miljøer, med arter som bitter bergknapp, 
bergfrue, skredrublom, strandsmelle, berggull, marinøkkel, lodnebregne, snøsildre, 
fjellarve, tuesildre, dvergsnelle, knoppsildre, grønnburkne, rødsildre, fjellsmelle, 
bergstarr, flekkmure, blankbakkestjerne, taggbregne, samt i nedkant også firblad. 
Av moser ble det funnet rødhøstmose, labbmose og putevrimose.  
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Bruk, tilstand og påvirkning:   
Lokaliteten virker lite påvirket av menneskelige inngrep. E6 har ikke påvirket 
rasmarkene og skogen er eldre, om enn uten særlig mye dødt trevirke. Lokaliteten 
er potensielt truet av fysiske inngrep, som rassikring og andre tiltak knyttet til E6. 
 
Verdisetting:  
Lokaliteten får verdi viktig (B), siden det er snakk om en middels velutviklet 
bergvegg/rasmark med forekomst av enkelte kravfulle og dels rødlistede arter. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Den bevares best urørt.  
 

Lokalitet 4346 Lille Nállovárri 
Naturtype  Kalkskog 
Utforming  Kalkbjørkeskog 

Kalkfuruskog, både tørr og frisk 
Verdisetting Svært viktig (A)  
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Figur 48. Lille Nállovárri med lokalitetens største funn, huldreblomst (NT). Dette var en ny lokalitet for 
huldreblomst i Alta kommune. Foto: Rune Solvang.  

 
Innledning:  
Lokaliteten er beskrevet av Rune Solvang, basert på egen befaring 12.8.2010, 
sammen med Geir Gaarder og Kirstin Maria Flynn. Det er ikke kjent tidligere 
undesøkelser av lokaliteten.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på østsiden av fjellet Nállovárri i Eibydalen, og ligger innenfor et 
felt med relativt kalkrik geologi, kalkglimmerskifer. Mot øst er lokaliteten avgrenset 
av bekken i bunnen av lisiden (som kan ha spennende forekomster men er 
overfladisk undersøkt). Mot sør er lokaliteten avgrenset mot yngre og fattig skog. 
Mot nord er lokaliteten avgrenset mot fattigere skog.    
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av kalkbjørke(furu)skog med spredte furutrær. Som typisk for 
kalkskoger består lokaliteten av fattige lyngdominerte partier (her med mye 
krekling) og rike urterike sig der kalkrikt vann påvirker vegetasjonen. Små 
kildeforekomster opptrer, blant annet rike kilder. De rikeste partiene består av 
kalkrik lågurtskog.    
 
Artsmangfold:  
Lokaliteten er artsrik og spesielt verdifull på grunn av forekomst av den sjeldne 
orkideen huldreblomst (NT) som ble funnet på ny lokalitet for Norge. Totalt 18 
planter ble funnet fordelt på tre delforekomster. Videre vokser det mye dvergsnelle 
på lokaliteten, noe som ofte er karakteristisk for kalkrike, friske til fuktige 
furuskoger. Av øvrige arter som indikerer rikere forhold opptrer snøsildre, knerot 
(mye), norsk vintergrønn, furuvintergrønn, nikkevintergrønn, gulmjelt og firblad 
m.m. I rike kildeutspring opptrer arter som linmjølke, nubbestarr, fjell-lok, 
fjellrapp, dvergsnelle, bjønnbrodd, dvergjamne og norsk vintergrønn. På rike berg 
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ble lapprose registrert samt arter som dverglodnebregne, fjellodnebregne, 
rødsildre, snøsildre, bergstarr m.m. Rustdoggnål (NT), trolig smalhodenål (EN, 
belegg må bekreftes) og rødhodenål ble registrert på grov bjørk.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten er betydelig påvirket av tidligere hogst/plukkhogster og i partier består 
skogen av hogstklasse III (ikke sjekket mot skogbrukskart). Mengden død ved er 
liten, men enkelte grove furutrær opptrer samt relativt bjørk med relativt grove 
stammebasiser (med rustdoggnål blant annet). Det er trolig vært mye hogst av 
furu i deler av lokaliteten og tresjiktet framstår i deler av området uten furu.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør ikke flatehogges, men enten få utvikle seg helt fritt uten inngrep, 
eller til nød forsiktig gjennomhogst med spesielt lange opphold og med betydelig 
redusert virkesuttak. Det er samtidig viktig å unngå alle former for drenering av 
marka, slik at bruk av motorkjøretøy bør det generelt være en restriktiv holdning 
til.  
 
Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) da den består av kalkskog på 
kalkglimmerskifer med funn av sjeldne og rødlistede arter. Potensialet for flere funn 
av rødlistearter vurderes som stort, kanskje særlig blant marklevende 
kalkskogssopp. 
 
 
Lokalitet 4347 Nállovárjávri 
Naturtype  Gammel barskog 
Utforming  Gammel furuskog 
Verdisetting Viktig (B)  
 



137 
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten utgjør en del av ”storområdet” Nalluvarri-Gurbmutvoubmi som er 
omtalt av Alta kommune (1995). Lokalitet 4347 utgjør en mindre del av dette 
storområdet.  Et leveområde for storfugl er videre avgrenset som lokalitet 6437 i 
Naturbasen. Området er også registrert som en stor MIS-lokalitet hvor den vestlige 
og nordligste delen ikke er vurdert som naturtypelokalitet. De sørligste delene av 
naturtypelokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 10.8.2010 og de nordligste 
delene av Rein Midteng 7.9.2010. Lokaliteten er beskrevet av Rein Midteng.  
 
Beliggenhet og avgrensning:  
Lokaliteten er et stort furuskogsområde på vestsiden av Eibydalen, fra Garrajohka i 
sør til Nállovarri i nord. Lokaliteten ligger i Eibydalen vest for RV 93 og grenser i 
nord mot elv, skogsbilveg og mer påvirket skog. I vest grenser områder mot 
vestvendte bjørkekledte lisider og bekk. I sør grenser lokaliteten mot Garrajohka. 
Mot nord grenser lokaliteten mot snaufjell og bjørkeskog.  Området består av platå 
og svakt hellende nordvendte lisider og østvendte bratte lisider. Sentralt ligger 
vannet Nallovarjavri.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av gammel, tidligere plukkhogstpåvirket naturskog av furu med 
spredte grove furutrær. Dominerende tresjikt består av spredte eldre, nokså grove 
furuer som er 50-70 cm i brysthøydediameter og med flat krone og grove greiner. 
Disse trærne anslås å ha en alder på 200-250 år. Det er trolig flere hundre grove 
trær av furu på lokaliteten. Mellomsjiktet med halvgamle trær på 80-200 år er i 
liten grad til stede, mens det er gjennomgående god foryngelse av yngre 
småvokste trær. Mindre partier har yngre furutrær og har vært gjennom hardere 
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hogster av store trær. Furuskogen er hovedsakelig én - til tosjiktet. Bjørk vokser 
som et glissent og spredt undersjikt men i nordvest er treslaget stedvis 
dominerende. På platået er det mindre bjørk enn i nord og vest. Fattige 
lyngpregede skogtyper med dominans av ”kreklingfuruskog” dominerer. Stedvis 
forekommer lavfuruskog. 
  

 
Figur 49. I enkelte områder var det konsentrasjoner av død ved. Konsentrasjonene av død ved var størst 
et stykke nord for Nállovárjávri og et stykke sør for elva. Bildet er tatt fra de svakt nordvendte lisidene. 
Foto: Rein Midteng.   

Artsmangfold:  
Fattige vegetasjonstyper dominerer og karplantefloraen er i all hovedsak fattig. I 
rikere parti, langs bekker eller sig, kommer det inn arter som hengeaks, fjelltistel, 
skogstorkenebb, sløke, gulstarr, fjellfrøstjerne, mjødurt, harerug med flere. 
Soppfloraen knyttet til død ved var klart utarmet grunnet kontinuitetsbrudd i 
liggende død ved og den generelle lave andelen av død ved. Det er så langt gjort 
funn av flekkhvitkjuke (NT), furuskjell (NT) og furuplett (NT). Blanknål (NT) ble 
også registrert. Dette er andre funn i Finnmark i følge Artskart, et tidligere funn er 
gjort i Alta i 1984 (”Gargia; upresistangitt”). Gulrandkjuke ble funnet på grov 
gammel furu. Det ble sett flere eldre hekkehull etter tretåspett i furuer.  
 
Nallovarri/Gurbmutvuobmi er registrert av Alta kommune (1995) som et viktig 
naturområde med stor betydning for både flora og fauna. På grunn av at dette er et 
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nokså stort område med eldre furuskog har området viktige viltverdier for arter 
knyttet til eldre furuskog. Lokaliteten og hele storområdet er et viktig leveområde 
for storfugl. Det er et kjerneområde for storfugl i Alta kommune og spillplasser er 
kjent (Bjørnulf Haagenrud pers.medd.). Alta kommune (1995) nevner for øvrig 
hekkearter som brunnakke, kvinand, perleugle, småspove, gluttsnipe og grønnstilk. 
Våtmarksfuglene er sannsynligvis registrert ved Gurpmotvuompi. Skogsnipe og 
toppmeis, arter som er sjeldne i Finnmark, er også observert (Alta kommune 
1995). Fiskeørn har tidligere hekket i området, og er forsvunnet som hekkefugl i 
Alta kommune. I 1995 stod det fortsatt to reir av fiskeørn igjen i området. 
Dvergspett er observert, og hekker sannsynligvis (Arve Østlyngen pers.medd.). 
Rødstjert er en vanlig art (egne registreringer). Jerv (VU) streifer fast gjennom 
området. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Det er jevnt med hogstspor over hele lokaliteten. Området har tidligere vært 
plukkhogd, og trolig i flere omganger. I de nordligste delene har skogen vært 
kraftigere plukkhogd enn lenger inn på platået. Hogsten har ført til brudd i 
kontinuitet i liggende død ved i store deler av området, selv om det visse steder i 
de nordvendte lisidene er bedre kontinuitet. Det er kun et fåtall eldre spredte 
lægre, men nokså mye grove greiner og nokså nedbrutte topper etter gammel 
hogst. Enkelte steder har det de senere år blitt dannet spredt med ferske liggende 
døde trær. Det er også generelt nokså lite stående dødt trevirke (gadd). Kontinuitet 
i stående levende trær og grove greiner (som er viktig for eksempel enkelte 
lavarter) er nokså god, selv om mellomstadiet ofte er hogd bort. Hogstene har 
medført at skogen i dag er mer glissen enn den ville ha vært uten hogst. Om 
skogen får stå i fred framover, antas skogen å bli noe tettere. Det tas ut død furu 
rundt Nállovárjávri til bålbrenning. Dette er negativt for naturverdiene og bør helst 
opphøre.  
 

 
Figur 50. Lokaliteten har trolig flere hundre gamle furutrær. Foto: Rein Midteng.   
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Skjøtsel og hensyn:  
For at verdiene kan ivaretas og økes i framtiden, er det viktig at hogst av furu 
inklusive døde liggende og stående trær opphører. MIS legger opp til ikke hogst i 
området. Det er også viktig at vedhogst av døde furutrær, læger og greiner 
opphører. Grunneier bør i stedet legge til rette for hogst av bjørk som kan nyttes av 
de besøkende. En forsiktig hogst av bjørk anses ikke å true naturverdiene på 
lokaliteteb. Forsiktig hogst av bjørk kan også være positivt da bjørka er i frammarsj 
pga mangelen på den brann, som er en viktig økologisk faktor i furuskoger. Det vil 
forøvrig være positivt for naturverdiene om brann innføres som en økologisk faktor. 
 
Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten er en viktig del av et større landskap med eldre furuskog. I grensa i 
vest er det også eldre furuskog, men denne er svært glissen og er i tillegg påvirket 
av hogst. Denne er derfor ikke avgrenset som naturtypelokalitet, men har likevel 
visse naturverdier, særlig for arealkrevende fuglearter knyttet til eldre furuskog. 
 
Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) på grensen til svært viktig (A) da dette er et 
større område bestående av eldre furuskog med funn av flere rødlistearter, mange 
gamle trær og en del død ved. Lokaliteten har også viltverdier for fuglearter knyttet 
til gammel furuskog, og har også visse verdier for sopp knyttet til gammel 
furuskog. Verdiene for begge grupper vil øke på sikt om områder får ligge urørt da 
det da vil utvikle mer død ved og bedre sjiktning. Det som trekker ned mht 
samletnaturverdi, er at det er et klart brudd i stående og liggende død ved av furu, 
og den generelt lave mengden død ved.  
 
Diverse:  
Generelt er området dårlig undersøkt, spesielt for spettefugler, ugler og rovfugl. 
Gurbmutvuobmi bør avgrenses som en egen viltlokalitet, men er ikke undersøkt. 
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Lokalitet 4345 Lille Raipas 
Naturtype  Kalkskog 
Utforming  Kalkbjørkeskog 
Verdisetting Viktig (B)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er ikke tidligere kartlagt. Lokaliteten er inkludert på bakgrunn av funn 
av huldreblomst i Artsobservasjoner. Funnene er gjort av Heiko Liebel ifbm med et 
forskningsprosjekt på geobotanikk 25.8.2010.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger nordøstvendt på sørøstsiden av fjellet Lille Raipas i Tverrelvdalen. 
Avgrensningen av lokaliteten bør kvalitetssikres i felt. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består trolig av kalkbjørkeskog med en god del furu, rogn og einer. 
Berggrunnen på lokaliteten består av mørkrøde silt- og leirsteiner i den nedre 
halvdelen av lokaliteten (Heiko Liebel pers.medd).  Ur (blokker) av dolomitt ligger 
spredt på siltsteinen og kommer opprinnelig fra de øvre delene av lokaliteten hvor 
en brunaktig dolomitt dominerer. Bergartene hører til den prekambriske "Raipas-
gruppen". Sigevannet i hele området av lokaliteten er påvirket av dolomitten og gir 
rikt jordsmonn. 
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Artsmangfold:  
Lokaliteten er spesielt verdifull på grunn av forekomst av den sjeldne orkideen 
huldreblomst (NT). Totalt 21 planter ble funnet på tre delforekomster. I et flere 
hundre meter lang belte i den nordøst-vendte skråningen mellom Oppgårdvatnet og 
Gruvevatnet ble huldreblom funnet i blomst med over 60 skudd og minst 20 skilte 
individer (Liebel i artikkel som kommer i Blyttia). Huldreblom har sin globale 
nordgrense i Finnmark (Hultén & Fries 1986). Den nordligste så langt kjente 
populasjonen befinner seg i Tana kommune (Julelva, funnet i 1970) på 70,4 grader 
nordlig bredde. Huldreblomsten står på prekambriske siltsteiner som er 
sigevannspåvirket fra de prekambriske dolomittene som ligger bare noen meter 
lenger opp. I bjørkeskogene på sørvestsiden av Oppgårdsvatnet er påvirkningen av 
dolomittene iøynefallende og firblad, gulmjelt, fjell-lok og dvergsnelle forekommer i 
større populasjoner. På dolomittklippene i bjørkeskogen vokser dverglodnebregne 
på skyggefulle vegger og murburkne (Asplenium ruta-muraria) på en mer åpen 
fjellvegg. Mens dverglodnebregne har blitt dokumentert flere ganger og på 
forskjellige steder på Raipas (1903, 1961, 1978) har murburkne blitt dokumentert 
bare i 1978. Av øvrige arter fra lokaliteten som indikerer rikere forhold nevnes 
fjellsnelle, grønnburkne, fjell-lodnebregne, bergstarr, hengeaks, myrtevier med 
flere. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Det går en høyspentledning rett over forekomsten av huldreblomst. Når det blir 
hogd ned trær i ledningstraseen er det viktig at det blir ikke mye tråkk i 
huldreblomstforekomstene som ligger noen få meter unna ettersom rizomet 
sprekker veldig lett og rizomet ligger i humus/mosesjiktet og ikke jord. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør ikke flatehogges, men enten få utvikle seg helt fritt uten inngrep, 
eller til nød forsiktig vedhogst. Det er samtidig viktig å unngå alle former for 
drenering av marka, slik at bruk av motorkjøretøy bør det generelt være en 
restriktiv holdning til.  
 
Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av en kalkbjørkeskog 
med en stor forekomst av huldreblomst (NT) samt andre arter knyttet til rikere 
jordbunnsforhold.  
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Lokalitet 4184 Sorrisniema  
Naturtype  (1) Gråorheggeskog 

(2) Evjer, bukter og viker 
Utforming  (1) Flommarksskog (80 %) 

(2) Evjer (20 %) 
Verdisetting Viktig (B)   
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere omtalt av Sund (1999) og ligger i Naturbasen som nr 4184. 
Lokaliteten er beskrevet av Rune Solvang basert på egen befaring 10.8.2010. 
Lokaliteten er utvidet for å få med ei bakevje samt tilliggende flommarksskog. 
Lokaliteten har blitt oppjustert til verdi (B).    

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på østsiden av Altaelva vest og nord for gården Heggelund. 
Lokaliteten består av ei bakevje av Altaelva samt tilhørende frodig flommarksskog 
langs et flomløp og øvrige lavereliggende partier samt ”engbjørkeskog” på tørrere 
partier.  Mot Altaelva er det en bratt og tørrere elvekant med en svært smal sone 
av utenforliggende vierkratt. Lokaliteten har tidligere vært beiteskog og små 
engflekker opptrer enkelte steder. Det er velutviklede elveører på lokaliteten. 
Lokaliteten er avgrenset mot fulldyrket mark i øst og mot yngre skog nord for 
gården i sør. Grensene er glidende mot gården.   
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Gråorheggeskog av flommarksskogstypen dominerer samt tidligere beitepåvirket 
bjørkeskog.  
 

 
Figur 51. Lokaliteten Sorrisniema sett fra Stengelslia. Lokaliteten Vatnheim på andre siden av elva kan 
også ses. Foto: Rune Solvang.  

 
Artsmangfold:  
Gråor og bjørk dominerer i tresjiktet, bjørk i de tørrere partiene. Det er mye einer i 
busksjiktet. Høgstaudevegetasjon dominerer med blant annet mjødurt 
bestandsdannende i partier. For øvrig opptrer typiske arter som hvitbladtistel, 
skogstorkenebb, vendelrot, hundekveke m.fl. For øvrig er det gode bestander av 
storveronika på lokaliteten samt gode bestander av finnmarksfrøstjerne (NT). I 
engpartier opptrer arter som småengkall, kattefot, flekkmure, ryllik, blåklokke, 
setermjelt, harerug, sølvbunke og nikkevintergrønn m.fl. I bakevja opptrer arter 
som bekkeblom, klovasshår og sumpkarse (trolig).  
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Figur 52. Flomdam og bakevje ved Sorrisniema. Foto: Rune Solvang. 

 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten er lite påvirket av tyngre tekniske inngrep. Skogen er tidligere 
beiteskog. En liten traktorveg går på lokaliteten.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Omfattende hogst av flommarksskogene må ikke gjennomføres. Det beste for 
naturmiljøet er om flommarksskogene får stå urørte, spesielt partiene som er 
dominert av eldre trær. 
 
Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten er en større 
flommarksskog/beiteskog med ei velutviklet bakevje med blant annet ei fin 
flomdam. Gode bestander av storveronika og finnmarksfrøstjerne trekkes fram.  
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Lokalitet 4175 Vatnheim  
Naturtype  Gråorheggeskog 
Utforming  Flommarksskog 
Verdisetting Viktig (B)  
 

 
Figur 53. Frodig flommarksparti med dominans av mjødurt langs bekken som renner ut i Altaelva. Foto: 
Rune Solvang. 

 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere omtalt av Johansen (1987) og ligger i Naturbasen med ID 
4175. Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 10.8.2010.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på vestsiden av Altaelva ved gården øvre Stengelse/Vatnheim og 
består av flommarksskog ved bekkeutløpet av ei mindre bekk som renner ut i 
Altaelva.   
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av en gråor(hegge)skog av flommarksutforming.  
 
Artsmangfold:  
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Gråor dominerer i tresjiktet. I tillegg finnes noe bjørk, hegg og rogn. Vegetasjonen 
er svært frodig og med dominans av mjødurt, spesielt langs bekkeutløpet og i 
flomsonen. For øvrig opptrer arter som enghumleblomst (mye), 
finnmarksfrøstjerne, hundekveke, skogstjerneblomst, rips, hvitbladtistel, sløke, 
vendelrot og hundekjeks. Bekkeblom og krypsoleie finnes i bekkeløpene. Mot elva 
opptrer tørrere partier.  Beiteindikatorer som sølvbunke, ryllik, småengkall, 
blåklokke og engsoleie opptrer på mindre ”engflekker”. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Skogen er påvirket av tidligere beite, men beites ikke lenger. Gråorskogen består 
av en del eldre trær, men det er lite død ved.    
 
Skjøtsel og hensyn:  
Omfattende hogst av flommarksskogene må ikke gjennomføres. Det beste for 
naturmiljøet er om flommarksskogene får stå urørte, spesielt partiene som er 
dominert av eldre trær. 
 
Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten er en godt utviklet og 
flompåvirket gråorheggeskog.  
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Lokalitet 4356 Bjørnstad, Tverrelvdalen  
Naturtype  Hagemark  
 Gråorheggeskog  
Utforming  Bjørkehage (50 %) 
 Flommarksskog (50 %) 
Verdisetting Viktig (B)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er beskrevet av Rune Solvang basert på egen befaring 16.8.2010. 
Lokaliteten er beskrevet av Alta kommune (1995), som Tverrelvdalen III.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger innerst i Tverrelvdalen på nordsiden av dalen. En bekk renner ned 
Nedre Skårdalen (også naturtypelokalitet) og renner gjennom lokaliteten og danner 
flere flomløp gjennom lokaliteten.  Mot sør grenser lokaliteten delvis mot en bratt 
elveterrase. Mot øst grenser lokaliteten mot jorder og yngre skog. Grensene mot 
vest er glidende og bør kvalitetssikres i felt da det var dyr på beite under 
befaringen. 
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Figur 54. Velutviklet gråorskog med store forekomster av strutsevinge forekommer. Foto: Rune Solvang. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av en frodig, eldre bjørkehage som har mye død ved. Langs 
bekken er det gråor-heggeskog med store forekomster av strutseving.  
 
Artsmangfold:  
Gråor dominerer i tresjiktet langs bekken, mens bjørk dominerer øvrige partier av 
hagemarka. Det er også noe selje og rogn og spredt med einer. Vegetasjonen er til 
dels svært frodig med arter som vendelrot, skogstorkenebb, skogstjerneblomst, 
rips, sauetelg og firblad. I fattigere partier inngår blåbær.  
 
Den sjeldne haukugla har hekket i en bjørkegadd på lokaliteten (Arve Østlyngen 
pers. medd.). Fuglelivet er for øvrig trolig rikt. Ildkjuke opptrer rikelig på gadd av 
løvtrær.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Skogen består av beiteskog og beites av storfe. Beitetrykket er mindre mot bekken 
og her er skogen mindre beitepåvirket. Det er spesielt konsentrasjon av døde trær i 
sentrale deler av lokaliteten og mot vest er det gradvis yngre skog med mindre 
dimensjoner og mindre død ved. Grove gadd og læger av rogn opptrer og det er 
ikke vanlig.     
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Skjøtsel og hensyn:  
Beitet bør fortsette. Beitet må ikke gjødsles. Beitet må ikke ”ryddes” for mye og 
spesielt viktig er det å forsøke å ivareta dagens preg med en del eldre grove trær.  
 
Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten er en sjeldent godt utviklet 
hagemark i hevd med betydelige mengder død ved.   
 
 

Lokalitet 4357 Russeluft  
Naturtype  Slåttemark  
Utforming  Frisk/tørr, middels baserik eng nordpå  
Verdisetting Viktig (B)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er beskrevet av Rune Solvang basert på egen befaring 11.8.2010 ifbm 
med vurdering av kommuneplanareal i Alta kommune.  Lokaliteten er ikke tidligere 
kartlagt. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger ved enden av vegen ved Russeluft vest for Rafsbotn og består av 
ei tørr slåtteng på veldrenert mark.    
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av en åpen slåtteeng med frisk/tørr, middels baserik eng nordpå 
(G8).  
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Figur 55. Slåtteenga sett fra bebyggelsen ved Russeluft. Foto: Rune Solvang. 

 
Artsmangfold:  
Enga er dominert av arter som blåklokke, ryllik og fuglevikke. For øvrig er det noe 
småengkall samt prestekrage, grasstjerneblom og en tett forekomst av 
lintorskemunn. I fuktigere partier kommer arter som ballblom inn samt engsoleie, 
skogstorkenebb, ubestemt marikåpe med flere. Det kan være et potensial for 
interessante insekter på lokaliteten, blant annet på grunn av nærheten til de 
”varme” sørvendte bergene ved Kista, Russeluft.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Slåttenga er i god hevd. Noe løvinnslag vandrer inn fra kantene. Øverst er det noe 
gjengroing av einer. Et mindre parti har vært oppdyrket tidligere. Lokaliteten ser ut 
til å være lite påvirket av gjødsling. Muligens er enga lite gjengrodd på grunn av 
beite av for eksempel rein.  
 
Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten grenser opp mot de ”varme” sørvendte bergene ved 62740 Kista/Gistu, 
Russeluft.  
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Skjøtsel og hensyn:  
Skjøtselen med regelmessig slått bør fortsette. Lokaliteten må ikke gjødsles.  
 
Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av en relativt stor 
slåtteeng (men muligens noe beitepåvirket) og i god hevd.  
 

 
Figur 56. Noe einer gror igjen fra kanten men forekomsten av einer er foreløpig ikke ”kritisk”. Noen få 
einerbusker kan være positivt som hekkeområder for småfugl. Foto: Rune Solvang. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



153 
 

Lokalitet 4351 Beaskenjunni   
Naturtype  (1) Nordvendte kystberg og blokkmark (50 %) 
 (2) Kalkrike områder i fjell (50 %) 
Utforming  (1) 
 (2) Bergknauser og rasmarker 
Verdisetting Svært viktig (A)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er beskrevet av Rune Solvang basert på egen befaring av Rune 
Solvang, Geir Gaarder og Kirstin Maria Flynn 13.8.2010. Lokaliteten er ikke tidligere 
kartlagt. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten Beaskenjunni ligger i Eibydalen og utgjør en liten del av et større 
område med tre karakteristiske fjelltopper fra Peskanasen via Beaskenjunni til 
Peskafjellet.   
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Figur 57. Beaskenjunni sett fra Olderholmen ved Eibyelva. Foto: Rune Solvang. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av en bratt og markert bergvegg med stabil grov rasmark. 
Bergveggen er hovedsakelig nordvendt. Store mosekledde steiner opptrer og det er 
hovedsakelig sluttet vegetasjon uten åpne rasmarker av fint substrat. Lokaliteten 
består av rike berg, rike sig, kalkskog og fattigere parti innimellom med småvokst 
bjørk og lyng. Ung bjørkeskog opptrer på steder der trærne får tak, blant annet 
som kalk(bjørke)skog men også med fattige lyngpartier. Berggrunnen består av 
kvartskeratofyr, som trolig er baserike. På avstand ser området mindre interessant 
ut, men området er overraskende rikt.   
 
Artsmangfold:  
Mest særegent funn på lokaliteten var et overraskende funn av den sterkt truede 
knappenålslaven huldrenål (EN) som sammen med taiganål (VU), hvithodenål (NT) 
og gulgrynnål ble funnet på gammel einer som lå meget tørt og godt bevart under 
et bergframspring. På knauser og rygger er det reinrosesamfunn med reinrose, 
lapprose, flekkmure og bergstarr. I rike sig opptrer en rekke arter som gulsildre, 
rødsildre, snøsildre, tuesildre, svarttopp, fjellrapp, fjellkveke (trolig), aksfrytle, 
fjellodnebregne, dverglodnebregne, kalklok, fjellfrøstjerne, bleikmyrklegg, 
dvergsnelle, knerot, fjellhvitkurle og bergfrue. Fiolett rødskivesopp (NT) ble også 
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registrert i rikt sig. I følge Artsdatabasen er verken huldrenål, taiganål eller fiolett 
rødskivesopp tidligere registrert i Finnmark.   
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten er i svært liten grad påvirket av menneskelige inngrep i nyer tid.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør ligge urørt.  
 
Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) da lokaliteten består av rike berg og 
rasmark med flere interessante funn. Spesielt funn av huldrenål (EN) gir lokaliteten 
verdi svært viktig.   
 
 

Lokalitet 4349 Hattfjellet Ø II   
Naturtype  Gammel barskog 
Utforming  Gammel furuskog 
Verdisetting Viktig (B)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er beskrevet av Rune Solvang basert på egen befaring av Rune 
Solvang, Geir Gaarder og Kirstin Maria Flynn 13.8.2010. Lokaliteten er ikke tidligere 
kartlagt. 
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Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på sørvestsiden av Eibydalen. Mot vest er lokaliteten grovt 
avgrenset mot fjellbjørkeskog. Mot sør og nord er lokaliteten avgrenset mot yngre 
skog. Innimellom er det ung bjørkeskog, men dette er arronderingsmessig inkludert 
i lokaliteten.    
   

 
Figur 58. Gammel furuskog på Hattfjellet. Foto: Rune Solvang. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av en gammel furuskog, best utviklet på blankskurte berg. 
Spesielt i områdene med blankskurte berg er det spredt og godt med både liggende 
og stående død ved av furu. Det er lite grove trær, slik som man for eksempel 
finner i Mattisdalen. Spredt inngår noe grov bjørk, blant annet med grov 
sprekkebark ved basis.  
 
Artsmangfold:  
Rødlistearten flekkhvitkjuke (NT, minimum 2 læger) ble registrert på minimum et 
par læger og furuplett (NT). Rustdoggnål (NT), rødhodenål og dverggullnål ble 
registrert på grov basis av bjørk. Det er potensial for ytterligere funn av 
rødlistearter knyttet til død ved av furu. Skogen er fattig og lyngdominert, og de 
viktigste kvalitetene er knyttet til gammel furu. I mer fuktige partier kommer det 
inn mye skogsnelle.  
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Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten er påvirket av tidligere plukkhogst, men det synes å være god 
kontinuitet i liggende død ved, dvs. at furulægrene opptrer i ulike 
nedbrytningsstadier. Partiene med berg i dagen er naturlig nok minst påvirket, 
mens mellomliggende partier med noe høyere bonitet er mer påvirket og stubber 
opptrer hist og her.  
 

 
Figur 59. Spredt forekommer grovt nedbrutte læger av furu. Foto: Rune Solvang. 

 
Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør ligge urørt.  
 
Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av gammel furuskog med 
forekomster av blant annet flere rødlistearter.  
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Lokalitet 4348 Hattfjellet Ø I   
Naturtype  Gammel løvskog 
Utforming  Gammel ospeholt 
Verdisetting Viktig (B)  

 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er beskrevet av Rune Solvang basert på egen befaring av Rune 
Solvang, Geir Gaarder og Kirstin Maria Flynn 13.8.2010. Lokaliteten er ikke tidligere 
kartlagt. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på sørvestsiden av Eibydalen og danner en liten ospelokalitet som 
grenser mot naturtypelokalitet Ø II i vest og sørvest og mot myr og lite tjern i øst.  
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Figur 60. Ospelokaliteten med noe død ved av osp, blant annet med forekomst av begerfingersopp. 
Sistnevnte var ny art for Finnmark. Foto: Rune Solvang. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av en liten ospelokalitet med noe død ved av osp ca. 5-10 trær 
av liggende død ved.  
 
Artsmangfold:  
Begerfingersopp ble registrert på ospelæger. For øvrig ble også svartsonekjuke 
(NT) registrert. Rustdoggnål (NT) ble også registrert. For øvrig var det mye 
skjellglye på ospene. I myrkanten forekom nubbestarr.   
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten er lite påvirket i nyere tid.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør ligge urørt.  
 
Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av et gammelt ospeholt 
med forekomster av blant annet flere rødlistearter.  
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Lokalitet 4344 Mattisvannet   
Naturtype  Evjer, bukter og viker 
Utforming  Bukter og viker 
Verdisetting Viktig (B)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er kartlagt av Alta kommune (1995). Lokaliteten er beskrevet av Rune 
Solvang basert på egen befaring 10.8.2009 og 17.8.2010. Det aller meste av 
lokaliteten er ikke undersøkt botanisk på grunn av at mye av området er svært 
vått. Kun et lite område ved gapahuken i vest er befart.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i sørenden av Mattisvannet. Avgrensningen mot sør er grov og 
bør kvalitetssikres i felt (ikke undersøkt).  
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Figur 61. Sørenden av Mattisvannet består av et deltaområde i øst, gruntvannsområder med brede 
elvesnellebelter og innenforliggende viersumpskog. Foto: Rune Solvang. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av deltaområdet til Mattiselva i øst, store områder med 
viersumpskog og myr samt langgrunne områder med elvesnellebelter. I følge kart 
skal et par mindre vannforekomster forekomme ut i myrområdene.   
 



162 
 

 
Figur 62. Våt starrmyr og viersump i sørenden av Mattisvannet. Foto: Rune Solvang. 

 
Artsmangfold:  
Våtmarks – og myrvegetasjonen er i liten grad undersøkt. Vegetasjonen består av 
brede elvesnellesumper med nordlandsstarr. For øvrig opptrer arter som myrhatt, 
flaskestarr, bekkeblom med flere. Det er brede belter av ulike vierarter. På 
mudderbunn ved båtplassen opptrer småvasshår, ubestemt vassoleie og evjesoleie.   
 
Lokaliteten er en av Altas viktigste lokaliteter for våtmarksfugl, og et av de mest 
artsrike områdene for fugl (Alta kommune 1995). Gode antall av gressender og 
dykkender raster i området, spesielt under vårtrekket. Av interessante fuglearter 
nevner Alta kommune (1995) horndykker, storlom, mye krikkand, brunnakke og 
sivsanger.  
 
Lokaliteten er et viktig beiteområde for elg. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
I vest er det et bryggeanlegg, bålplass, ei lita badestrand og ei gapahuk.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Restriksjoner på ferdsel i våtmarksområdet er nødvendig av hensynet til hekkende 
og rastende fugl.  
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Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten er et stort våtmarks – og 
myrområde med en viktig funksjon både for rastende og hekkende fugl og som 
verdifull naturtype.  
 
 

Lokalitet 4350 Olderholmen-Erlingholmen   
Naturtype  Store elveører 
 Gråorheggeskog  
Utforming  Elveørekratt (60 %) 
 Flommarksskog (40 %) 
Verdisetting Viktig (B)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er beskrevet av Rune Solvang basert på egen befaring av Rune 
Solvang, Geir Gaarder og Kirstin Maria Flynn 13.8.2010. Lokaliteten er ikke tidligere 
kartlagt. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på østsiden av Eibyelva. Mot sør avgrenses lokaliteten av at 
fjellpartiet Beaskenjunni går ut i Eibyelva. Mot nord og øst er grensene mer 
glidende over mot tørrere skog.   
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av grove elveører, flomløp og tilhørende flommarksskoger 
(gråorheggeskoger via høgstaudebjørkeskog til blåbærbjørkeskog) på østsiden av 
Eibyelva mellom Olderholmen og Erlingholmen. Elveørene og elvebankene er ikke 
forbygd og i forbindelse med den store vårflommen i 2010 er opptil en meter av 
elvekanten på en innersvingsbanke erodert. Lenger nord er elvekanten forbygd og 
kjørbar med bil. På motsatt side av Eibyelva er det også elveforbygd (ved Skogly).   
 

 
Figur 63. Elveørene og tilhørende gråorheggeskoger og bjørkeskoger langs Eibyelva. Foto: Rune 
Solvang. 

 
Artsmangfold:  
Elveørene har stor forekomst av klåved (NT). For øvrig dominerer arter som 
setermjelt, fjellsyre samt sandgråmose. Utover dette er grønnvier, flekkmure, 
hundekveke, blåklokke, fjelltjæreblomst, vanlig arve, fjellrapp, stakekarse, 
fjellsnelle og jåblom registrert på disse elveørene. Få fjellplanter ble registrert og 
potensialet for interessante fjellplanter på elveørene er nok større langs Altaelva. 
Elveørene på lokaliteten er dynamiske og i konstant endring og spesielt i ustabile 
sandområder kan det være leveområder for interessante elvebreddeinsekter og for 
konkurranse svake planter. 
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Figur 64. Delvis sandige elveører med klåved og grønnvier. Foto: Rune Solvang. 

 
Typiske arter knyttet til flommarkskogene som ble registrert var enghumleblomst, 
rips, skogstjerneblomst, hundekjeks, hundekveke, vendelrot, stakekarse med flere. 
På Erlingholmen var det mye teiebær samt fjellstjerneblomst, fjellfiol og 
perlevintergrønn. Elveørene ble nøyere undersøkt enn flommarksskogene.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten er i liten grad påvirket av tekniske inngrep. Elveørene er dynamiske 
med erosjon og sedimentering.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Flommarkskogen bør bli gammel og ikke utsettes for vedhogst. Elveforbygninger 
må ikke gjennomføres.  
 
Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten er en stor elveør med flomløp og 
tilhørende flommarksskoger.  
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Lokalitet 4352 Bjørnhollia   
Naturtype  Gammel barskog 
Utforming  Gammel furuskog 
Verdisetting Viktig (B)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er beskrevet av Rune Solvang basert på egen befaring 9.8.2010. 
Lokaliteten er ikke tidligere kartlagt. Lokaliteten er ikke kartlagt som MIS-område 
av FeFO.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger innerst i Eibydalen sør for lokaliteten Hattfjellet Ø. Mellom disse 
lokalitetene opptrer yngre skog, hovedsakelig bjørkeskog innblandet furu.     
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av en mindre lokalitet med gammel skrinn furuskog, best utviklet 
i områder med lav bonitet.  
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Figur 65. Spesielt velutviklet parti av Bjørnhollia. Foto: Rune Solvang. 

 
Artsmangfold:  
Skogen er fattig og lyngdominert, i partier som ren lavfuruskog. De viktigste 
kvalitetene er knyttet til gammel furu. Det er relativt mye stående død ved av furu 
på lokaliteten, med mye døde greiner. Spredt småvokst grov furu opptrer. Det er 
også spredt noe læger, men lite grove lægre eller sterkt nedbrutte lægre. Det er 
potensial for funn av rødlistede arter knyttet til død ved.  
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Figur 66. Spredte elementer av død ved av furu. Foto: Rune Solvang.  

 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
I partier er det en del hogstspor. Det er lite grove trær, slik som man for eksempel 
finner i Mattisdalen. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør ligge urørt.  
 
Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av gammel furuskog med 
en del død ved med potensial for funn av blant annet rødlistearter.  
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Lokalitet 4353 Mattisdalen indre Ø   
Naturtype  Gammel barskog 
Utforming  Gammel furuskog 
Verdisetting Svært viktig (A)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere kartlagt av Alta kommune (1995) og deler av lokaliteten 
ligger også i Naturbasen som lokalitet 4176 (Mattisdalen ved Flintelva). Lokaliteten 
er beskrevet av Rune Solvang basert på egen befaring 17.8.2010. Ny avgrensning 
erstatter den gamle avgrensningen. De nordre deler er kartlagt som MIS-område 
av FeFo. Det er for øvrig tatt mange GPS-punkter av spesielt verdifulle trær på 
lokaliteten. En større del av Mattisdalen, inkl flommarksskoger langs elva, er 
kartlagt som lokalitet 4207 i Naturbasen, men den er ikke fjernet fra Naturbasen 
siden flommarksskogene ikke er kartlagt nærmere. Mattisdalen er beskrevet i 
forbindelse med samlet plan for vassdrag.  
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Figur 67. Parti med gammel furuskog på nordsiden av Dinutjokha. Foto: Rune Solvang. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten er villmarkspreget og lite tilgjengelig og ligger på østsiden av Mattiselva 
og strekker seg ca. 2,5 kilometer innover Mattisdalen . Mattiselva har gravd seg 
ned i breelv- og elveavsetningene og skogen ligger delvis på en høy elveterrase opp 
fra Mattiselva. Furuskogen strekker seg et lite stykke opp langs lisiden før 
fjellbjørkeskogen tar over. Mot nord er lokaliteten avgrenset mot yngre bjørkeskog. 
Dinutjohka skjærer seg ned i Styggedalen og på kantene her er det et 
kjerneområde med gammel furuskog.       
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av en gammel, glissen og urskogspreget, lite hogstpåvirket furu 
– og bjørkeskog. Lokaliteten utmerker seg fra mye annen gammel furuskog i Alta 
ved at det er mye grovvokst furu, og død ved i alle størrelser og nedbrytningsfaser. 
Det er også mye gammel bjørk og død ved av bjørk på lokaliteten, men de viktigste 
kvalitetene knytter seg til furu. Små ”idylliske” grytehullsjøer ligger på et flatere 
parti av breelvterrasen. Fint utformede flatmyrer med trådstarr bidrar til 
naturmosaikk på lokaliteten. Videre er det rikere sig og mange kildehorisonter som 
kommer fram i lisiden.   
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Figur 68. Grovt nedbrutt furulæger. Foto: Rune Solvang. 

 
Artsmangfold:  
Skogen er fattig og lyngdominert med arter som krekling, blåbær, tyttebær, 
skrubbær og gullris med flere.  De viktigste kvalitetene er knyttet til gammel 
furuskog. Av arter som er registrert kan tyrikjuke (NT), flekkhvitkjuke (NT) og 
furuplett (NT) nevnes. Det er for øvrig mye knivkjuke på bjørk.  
 
I partier med høgstaudebjørkeskog opptrer arter som hvitbladtistel, mjødurt, 
hundekveke, hengeaks, hundekjeks og skogstorkenebb. Rike kilder opptrer med 
arter som grønnvier, fjellfrøstjerne, svarttopp, ballblomst, tvillingsiv, myrfrytle, 
dvergjamne, fjell-lok, fjelltistel og kildemjølke.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Furuskogen er uvanlig grovvokst og mange trær har grove dimensjoner. Minimum 
25 furutrær over to meter i omkrets ble registrert. Det er for øvrig spredt med 
grove lægre (minst 10-12) samt flere grove gadd over to meter (ca 5). Innerst inne 
er det ikke tegn til hogstspor mens det lenger ute er mange spor etter plukkhogst 
av furu, også grov furu. Det er få tegn til brannspor på lokaliteten. Det er registrert 
enkelte bålplasser i lokaliteten.   
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Del av helhetlig landskap: 
Mattisdalen er kjent for å være et villmarkspreget område med store naturfaglige 
kvaliteter (vurderinger ifbm Varig vernede vassdrag, utdrag fra internett). For 
eksempel er 109 fuglearter registrert i dalføret, hvorav 97 arter forventes å hekke. 
De indre deler av vassdraget er nærmest uberørt, dvs. fra de gamle furuskogene og 
videre innover i dalføret.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør ligge urørt for alle typer hogstinngrep, inkludert uttak av greiner og 
stubber til bålbruk.  
 
 

 
Figur 69. (Venstre): Grytehullsjø med sennegras. (Høyre). Fattig bakkemyr dominert av trådstarr. Begge 
ligger innenfor lokaliteten Mattisdalen Ø. Foto: Rune Solvang. 

 
Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) da lokaliteten består av en relativt stor 
glissen, gammel, grov furuskog med partier som er urskogspreget og med 
forekomster av flere rødlistearter på furu.  
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Lokalitet 4354 Mattisdalen indre V 
Naturtype  Gammel barskog 
Utforming  Gammel furuskog 
Verdisetting Svært viktig (A)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere kartlagt av Alta kommune (1995) og deler av lokaliteten 
ligger i Naturbasen som lokalitet 4176 (Mattisdalen ved Flintelva). Lokaliteten er 
beskrevet av Rein Midteng basert på egen befaring 8.9.2010. Ny avgrensning 
erstatter den gamle avgrensningen. Lokaliteten er ikke kartlagt som MIS-område 
av FeFO trolig da detn ligger utenfor areal hvor det har vært gjort takstartarbeid 
med miljøregistreringer. En større del av Mattisdalen, inkl flommarksskoger langs 
elva, er kartlagt som lokalitet 4207 i Naturbasen, men den er ikke fjernet fra 
Naturbasen siden flommarksskogene ikke er kartlagt nærmere. Mattisdalen er 
beskrevet i forbindelse med samlet plan for vassdrag.  
 
Beliggenhet og avgrensning:  
Lokaliteten ligger i Mattisdalens indre deler og omfatter arealer på vestsiden av 
Mattiselva. Området grenser i vest mot ei sideelv samt bjørkeskog, mot sør mot 
bjørkeskog og snaufjell, og mot øst og nord mot Mattiselva.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av svært gammel tidligere svakt plukkhogstpåvirket og 
urskogsnær naturskog av furu på tykke permeable elveavsetninger. Da skogen 
vokser på elveavsetninger, er produktiviteten nokså høy og størrelsen på trærne er 
klart større enn det ville ha vært om skogen vokste opp mot fjellet.  Bjørk vokser 
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som et glissent og jevnt undersjikt og med et økende innslag mot vest og sør.  I 
sørvest dominerer treslaget og dette arealet er inkludert da det potensielt er 
furumark. 
 
Dominerende tresjikt består av til dels svært grove furutrær med flat krone og 
massive grove greiner. Trærne anslås å ha en alder på 200-500 (600) år. 
Brysthøydediameter på disse er 60-130 cm. Største registrerte tre var 115/130 cm 
i brysthøydediameter (avhengig av hvilke siden man målte fra), og var i omkrets 
290 cm. Norges grøvste registrerte furutre i følge NRK sin kåring i 2007 står aller 
lengst sørøst i lokaliteten omgitt av bjørkeskog. Denne er i følge NRK målt til 438 
cm i omkrets. I de nedre deler av lokaliteten er mellomsjiktet nesten fraværende, 
og under kjempetrærne er det mange unge trær i størrelse 5-10 cm i 
brysthøydediameter. Fraværet kan både skyldes hogst og dårlige foryngelse pga 
kaldt klima. Ellers er sjiktningen god og alle stadier i levende furutrær er 
representert.  
 
Kreklingfuruskog dominerer. Stedvis forekommer lavfuruskog. I de bratte lisidene 
mot Mattiselva forekommer det en del ras, og her forekommer trolig mindre 
elementer av sandfuruskog med tynt humusdekke. Samme sjeldne skogtype 
forekommer trolig også i de lavereliggende flate deler hvor innslaget av humus er 
noe lavere enn lenger opp på lokaliteten.  
 



175 
 

 
Figur 70. Fra de nedre deler. Grove gamle furutrær dominerer sammen med mye yngre bjørk. Foto: Rein 
Midteng. 
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Figur 71. Brann har vært en viktig økologisk faktor på lokaliteten, selv om det trolig er lenge siden 
forrige kraftige skogbrann. Bildet til venstre viser ei stor brannlyre i ei levende grov furu. Bildet til høyre 
viser den groveste furua som ble målt. Foto: Rein Midteng.   

 
Artsmangfold:  
Karplantefloraen er i all hovedsak fattig. Ingen krevende karplanter ble notert. De 
bratte skrentene mot Mattiselva ble ikke sjekket, men har et klart potensial for 
spesielle sopparter knyttet til grunnlendt humusfattig furuskog på sandgrunn. 
Soppfloraen knyttet til død ved var nokså rik, og har et klart potensial for flere 
arter. Tyrikjuke (NT) ble funnet på to læger og det samme ble furuplett (NT). 
 
Lokaliteten har også verdier for fuglearter knyttet til eldre furuskog, og på furu ble 
ferske ringer gjort av tretåspett sett.  
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Figur 72. Tyrikjuke (NT). Arten er en tykk, kjøttfull flerårig kjuke med små porer. Foto: Rein Midteng. 

 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Det er høy kontinuitet i liggende og stående død ved av furu. Slående er det 
spredte men jevne innslaget av kjempelægre i alle nedbrytningsstadier. Det har 
vært én gammel svak plukkhogst i hele området, kanskje to forsiktige uttak i nord. 
I all hovedsak har midlere dimensjoner vært hogd, og flere steder har den nederste 
og øverste delene av treet blitt liggende igjen etter hogst. Det nederste for at det 
enten ble for grovt å frakte ut eller at så store dimensjoner ikke var etterspurt til 
sagtømmer. Den øverste pga den store andelen kvist. Derfor har man på lokaliteten 
en unik situasjon hvor man har lægerkontinuitet i kjempelægre og om ikke mer 
skog hogges, vil man i framtiden også ha slik kontinuitet. Flere av disse 
kjempelægrene har i seg selv høy kontinuitet i liggende død ved da delen nærmest 
bakken er sterkt nedbrutt, midtre deler er middels nedbrutt mens de øvre deler er 
lite nedbrutt. Slike miljøer kan derfor både ha arter knyttet til sterkt nedbrutte og 
mindre nedbrutte lægre, noe som er en uvanlig situasjon.  
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Figur 73. Innhult brent kjempelæger. Foto: Rein Midteng.  
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Figur 74. Hogst hvor kun mellomstokken er utnyttet. Foto: Rein Midteng.  

 
Skjøtsel og hensyn:  
For at verdiene kan ivaretas og økes i framtiden, er det viktig at all hogst av furu 
inklusive døde liggende og stående trær opphører. Det er videre svært viktig at 
man raskt tenner på skogen. Det er et tydelig pågående skifte fra furu til 
bjørkeskog i lokaliteten pga mangel på brann som medfører tykkere humuslag, et 
kjøligere klima og dermed dårligere konkurranseevne for furu mot bjørka. Flere 
steder ser man at foryngelse av furu nærmest har opphørt. Lokaliteten er godt 
avgrenset av vann på de fleste steder, slik at det skulle ligge godt til rette for aktiv 
brenning. Uavhengig av om og eventuelt når dette kan skje, vil hogst av bjørk, 
særlig i vestre deler være positivt. Men det er kun brann som kan redusere 
humustykkelsen og slik lette foryngelsen av furu. Det ble ikke notert beiteskader av 
elg, men det er viktig å følge med på økningen av elgbestanden, og om området 
tas i bruk som vinterbeiteområde for elg, vil dette raskt føre til en desimering av 
ungplanter med påfølgende brudd i kommende trekontinuitet av furu.    
 
Del av helhetlig landskap: 
Mattisdalen er kjent for å være et villmarkspreget områder med store naturfaglige 
kvaliteter (vurderinger ifbm Varig vernede vassdrag, utdrag fra internett). For 
eksempel er 109 fuglearter registrert i dalføret, hvorav 97 arter forventes å hekke. 
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De indre deler av vassdraget er nærmest uberørt, dvs. fra de gamle furuskogene og 
videre innover i dalføret.  
 
Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) da dette i nasjonal sammenheng er et 
svært spesielt område bestående av eldre urskogsnær furuskog med kontinuitet i 
stående kjempefuruer og kjempelægre. Norges groveste stående furu står innenfor 
lokaliteten. Området har videre verdi for vedboende rødlistearter knyttet til furu.  
 
 

Lokalitet 4355 Nedre Skårdalen, Tverrelvdalen  
Naturtype  Bekkekløft og bergvegg 
Utforming  Bekkekløft  
Verdisetting Viktig (B)  

 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er ikke tidligere kartlagt. Lokaliteten er befart av Rune Solvang 
16.8.2010 ifbm med vurdering av kommuneplanareal i Alta kommune. De øvre 
delene av kløfta (over fossen) er ikke undersøkt.   

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten danner en bratt og markert sørvendt bekkekløft på nordsiden av 
Tverrelvdalen.  Berggrunnen består av meta-arkose (omdannet grov feltspatrik 
sandstein), er skifrig og kalkinnholdet er trolig svakt til middels rikt.   
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av glissen løvskog i bekkekløfta, frodige sigevannspåvirkede 
partier og relativt rike bergvegger og berghyller samt rike rasmarker. Tresjiktet 
består av gråor og bjørk med en del rogn og selje. Noe halvgrov furu står på 
kanten av bekkekløfta.  
 
 

 
Figur 75. Nedre Skårdalen går i en markert bekkekløft. Foto: Rune Solvang. 

 
Artsmangfold:  
I de rikere sigevannspåvirkede partiene opptrer arter som ballblom, vendelrot, 
hengeving, rød jonsokblom, fjellfiol, fjelltistel, fjellsyre (mye), fjellforglemmei 
(mye), fjellskrinneblom, stjernesildre og aksfrytle med flere. På berg opptrer arter 
som gulsildre, rødsildre, knoppsildre, snøsildre, stjernesildre, fjellfrøstjerne, 
blåklokke, rosenrot med flere. Fjellvåk hekker i kløfta.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten er ikke påvirket i særlig grad av mennesker. De nedre deler er noe 
påvirket av hogst.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør ligge urørt både for skogsdrift og vannkraftutbygging.  
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Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av en markert bekkekløft 
med variert og rik flora. Det kan muligens være forekomster av sjeldne arter i 
bekkekløfta da kun en mindre del av den er undersøkt.  
 
 
Lokalitet 4358 Kvitberget (Rasmusgambukta)  
Naturtype  Kalkrike områder i fjell 
Utforming  Bergknauser og rasmark 
Verdisetting Viktig (B)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er beskrevet av Rune Solvang basert på egen befaring 15.8.2010. 
Lokaliteten er ikke tidligere kartlagt. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger langs riksveg 883 mot Storekorsnes og Nyvoll.  
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Figur 76. Dolomittknausen ved Rasmusgambukta. Foto: Rune Solvang. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av en svært synlig skråstilt dolomittknaus i vegkanten av riksveg 
883. Dolomittknausen er kraftig forvitret. Bak den eksponerte dolomittknausen er 
det trolig også dolomitt men denne er i mindre grad forvitret og ligger også mer 
skyggefullt til i krattskog av bjørk med et nesten ugjennomtrengelig feltsjikt av 
einer.   
 
Artsmangfold:  
Floraen synes å være spesielt godt utviklet i den eksponerte bergknausen mot 
riksvegen. Deler av knausen er undersøkt og arter som fjellflokk/lappflokk, 
bleiksøte, fjellbakkestjerne, kattefot, rødsildre, snøsildre, tettegras/fjelltettegras, 
småbergknapp, følblom og ubestemt liten løvetann er registrert. I krattskogen bak 
den eksponerte dolomittknausen er det mye teiebær og skrubbær.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Bergknausen synes å være noe påvirket av slitasje.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Beitet bør fortsette. Beitet må ikke gjødsles. Beitet må ikke ”ryddes” for mye og 
spesielt viktig er det å forsøke å ivareta dagens preg med en del eldre grove trær.  
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Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten er en liten dolomittknaus med 
lokalt sjeldne arter.  
 
 

Lokalitet 4359 Peskavann  
Naturtype  Gammel barskog 
Utforming  Gammel furuskog 
Verdisetting Svært viktig (A)   
 

 

 
 
 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere kartlagt i forbindelse med konsekvensutredning 420 kV 
kraftledning Hammerfest-Balsfjord (Mangersnes, Solvang, Birkeland og Oddane 
2008). Lokaliteten er omtalt i rapporten over viktige naturområder i Alta kommune 
(Alta kommune 1995) og vurdert i forbindelse med verneplan for barskog (Korsmo 
& Svalastog 1994). Lokaliteten er beskrevet av Rune Solvang basert på egen 
befaring av Rune Solvang og Anders Mæland 9.7.2008. Området er overfladisk 
undersøkt da Peskafjellet utgjør relativt sett store arealer. Mye av arealet er ikke 
oppsøkt. Spesielt soppregistreringer bør gjennomføres på høsten. Partier med 
rikere vegetasjon kan opptre flere steder innenfor området. Registreringene ble 
gjort sent på kvelden og i noe dårlig vær slik at fugl trolig er oversett, blant annet 
fåtallige arter som hakkespetter, ugler, storfugl m.fl. 
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Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten danner deler av fjellpartiet nord mellom Eibyelva og Altaelva, og ligger 
sentralt rundt Peskavannet (156 m.o.h). Lokaliteten er et inneklemt landskapsrom 
mellom til dels bratte lisider (unntatt i vest), og ”unnslapp” blant annet tyskernes 
store uthogster under 2. verdenskrig. Lokaliteten er grovt avgrenset mot vest og 
mot øst grenser områdene mot yngre bjørkeskog. Området er topografisk variert 
med småkoller, lisider og enkelte trange kløfter og skår og bratte stup opptrer 
mange plasser. Avgrensningen er upresis, spesielt mot vest.  
 

 
Figur 77. Peskavann sett mot vest. Gammel furuskog dominerer. Foto: Rune Solvang. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av en ganske stor lokalitet med gammel furuskog. På nordsiden 
er det bjørkeskog. Spredte unge ospeholt inngår som på sikt kan få viltfaglige 
verdier. Fattige vegetasjonsutforminger dominerer. Det er kreklingheier på rabbene 
som går over mot blåbærskog i lisiden. Lågurtskog opptrer i sigevannspåvirkede 
områder.  
 
Artsmangfold:  
I sigevannspåvirkede områder kommer arter som flekkmarihand, svarttopp, 
ballblom, fjellfiol, fjelltettegras, fjellfrøstjerne, fjelltistel og skogstorkenebb inn. Av 
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florafunn nevner Alta kommune den sterkt truede arten småull (EN) foruten 
fjellstarr, fjellfrøstjerne, fjellkvann og hundekveke. Finnmarksrørkvein er registrert 
ved Peskavann. Den rødlistede arten furuskjell (NT) er registrert på lokaliteten 
(Rein Midteng pers.medd.). 
 
Syngende rødstjert ble registrert. Rovfugl hekker i mange av de bratte bergene i 
nærheten og Peskafjellet er trolig deler av jaktområde for flere av disse artene. 
Gaupe (VU) streifer også i området.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten er upåvirket av moderne skogsdrift, og over store områder er det 
gammel og til dels meget gammel furuskog. Gamle stubber vitner om tidligere 
hogster for mange år siden. Grove furutrær opptrer spredt (opp mot 80-90 cm i 
brysthøydediameter), og det er spredte konsentrasjoner av død ved, hovedsakelig 
yngre nedbrytningsstadier. Alta kommune (1995) oppgir at det finnes 430-440 år 
gamle furuer i området.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør ligge urørt.  
 
Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) da lokaliteten består av gammel 
furuskog med en del død ved med potensial for funn av blant annet rødlistearter. 
Det vurderes å være stort potensial for funn av rødlistede arter. 
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Lokalitet 4360 Store Raipas N  
Naturtype  Kalkrike områder i fjell 
Utforming  Bergknauser og rasmark 
Verdisetting Viktig (B)   
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere kartlagt i forbindelse med konsekvensutredning 420 kV 
kraftledning Hammerfest-Balsfjord (Mangersnes, Solvang, Birkeland og Oddane 
2008). Lokaliteten er beskrevet av Rune Solvang basert på egen befaring 
13.7.2008.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger nord for fjellplatået Store Raipas. Lokaliteten kan ha en større 
utstrekning mot øst, men mot vest er grensen avmerket med GPS. 
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Figur 78. Kalkrike berghyller med sigevannspartier. Foto: Rune Solvang. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av nord og nordøstvendte skifrige rasmarker, berghyller og sig 
nord for fjellplatået Store Raipas.  
 
Artsmangfold:  
Vegetasjonen varierer fra sparsom vegetasjon til partier med høgstaudeenger. 
Kalkkrevende arter som rynkevier, gulsildre og fjellfrøstjerne opptrer rikelig samt 
bergstarr, bjønnbrodd, svarttopp, rødsildre, fjellskrinneblom etc. På rabber er det 
kalkkrevende vegetasjon av reinrose, kantlyng (noe) og reinmjelt m.m. Noen få 
individer av snøsildre ble også registrert. Det er også ei større grotte inn under 
bergveggene. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten ligger langt fra menneskelig påvirkning og er uten inngrep.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør forbli urørt.  
 
Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten utgjør et relativt stort nordvendt 
kalkområde i et fjellområde med tilsynelatende få partier med rikere vegetasjon. 
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Lokalitet 4361 Skrabban-Skrabbura 
Naturtype  Kalkskog  
 Rikmyr (30 %) 
Utforming  Serpentinfuruskog; kalkbjørkeskog; frisk 

kalkfuruskog (70 %) 
Verdisetting Viktig (B)   
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Figur 79. Skrabban-området med grusig rasmark av ultramafiske bergarter dominert av serpentin.  

 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere kartlagt i forbindelse med konsekvensutredning 420 kV 
kraftledning Hammerfest-Balsfjord (Mangersnes, Solvang, Birkeland og Oddane 
2008). Lokaliteten er beskrevet av Rune Solvang basert på overfladisk befaring 
13.7.2008 som en del av et større prosjekt. Skrabban-området er landskapsmessig 
vakkert, spesielt de grusige rasmarkene. Lokaliteten er avgrenset mot sørøst av 
traktorveg opp mot Raipas og mot nordøst av Skrabbtjønna. Lokaliteten burde 
undersøkes nærmere inklusive avgrensning.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger sør for Tverrelvdalen. Skrabban-området utgjør forlengelsen av 
Isberglia naturreservat og lokaliteten ligger delvis innenfor naturreservatet. 
Naturreservatet burde vært utvidet til å inkludere toppene av Skrabban samt de 
rike partiene mot stien i sør.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Berggrunnen ved Skrabban består av ultramafiske bergarter dominert av serpentin 
(opptil 85 % serpentin) samt glimmerskifer på flatene nedenfor Skrabban. 
Lokaliteten består av ”serpentinfuruskog” (kalkskog) på de markerte toppene som 
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danner Skrabbura, og partier med kalkskog dominert av bjørk og noe furu nedenfor 
Skrabbura. Skrabban har grusige forvitringsrasmarker og partier med rikmyr og 
rikere skogtyper nedenfor Skrabbura.  
 
Artsmangfold:  
De grusige forvitringsrasmarkene av ultramafiske bergarter har en typisk artsfattig 
flora på grunn av høyt innhold av tungmetaller som dannes ved forvitring av 
bergarten med arter som blant annet fjelltjæreblomst. Andre serpentinvarieteter 
ble ikke funnet ved en overfladisk befaring. For øvrig er det fattige, lyngdominerte 
partier der det er et visst jorddekke. Det er et klart potensial for funn av 
markboende, rødlistede sopper innenfor kalkkrevende grupper (Dag Holtan 
pers.medd). De rike berggrunnsgeologiske forholdene i området gjør at 
nedenforliggende myrer og sig i området har middels rik urterik flora med blant 
annet mye flekkmarihand, olavstake, fjellfiol, ballblom, perlevintergrønn etc. 
Myrene er av svakt rik karakter med arter som bjønnbrodd, fjellfrøstjerne, sveltull 
og svarttopp. Mer intermediære partier med bukkeblad og tepperot opptrer også. 
Lokaliteten innehar trolig flere interessante plantefunn. Lokaliteten utgjør deler av 
et område med viltfaglige verdier også. Fjellvåk er registrert hekkende i Skrabbura 
(Arve Østlyngen pers.medd.). Storlom (NT) skal tidligere være registrert hekkende 
i Skrabbtjønna. Alta kommune (1995) nevner arter som horndykker i Damtjønna 
nord av Storvannet (har hekket her), fiskeørn (NT, gamle reirlokaliteter), lavskrike, 
dvergfalk, vendehals og spurvehauk i et større område rundt Storvannet-Skrabban. 
Spurvehauk hekker fast i området, en sjelden hekkefugl i Alta kommune. Rødstjert 
ble registrert, og dette er en vanlig art i eldre furuskog i regionen. Den eldre 
furuskogen i området kan være leveområde for andre interessante arter. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten er lite påvirket av inngrep i dag men er lett tilgjengelig via 
skogsbilveger og bred lysløype som danner grense for lokaliteten mot menneskelig 
påvirkning. Lokaliteten er jevnt over påvirket av tidligere plukkhogster, og det er 
lite død ved på lokaliteten.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør forbli urørt.  
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Figur 80. Skrabban sett fra lite tjern nedenfor Skrabban.  

 
Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten utgjør et mellomrikt kompleks 
av intermediær myr og partier med rik blandingsskog inkl furu. Dersom området 
innehar verdifull serpentinfuruskog er det mulig at lokaliteten eller deler av 
lokaliteten ”fortjener” verdi svært viktig (A). Lokaliteten er trolig en av de 
nordligste serpentin/olivinfuruskogene i Norge.   
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Lokalitet 4362 Borraslia-Store Borras 
Naturtype  (1) Kalkrike områder i fjell 
 (2) Rikmyr 
Utforming  (1) Alle utforminger (leside, snøleie, rabber, 

bergknaus) (70 %) 
(2) Ekstremrik myr i høyereliggende områder (30 
%) 

Verdisetting Svært viktig (A)   
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er tidligere kartlagt i forbindelse med konsekvensutredning 420 kV 
kraftledning Hammerfest-Balsfjord (Mangersnes, Solvang, Birkeland og Oddane 
2008). Lokaliteten er også omtalt av Strann m. fl. (2008) som har avmerket hele 
fjellområdet Store Borras som en naturtypelokalitet. Strann`s kartlegging er ikke 
basert på feltkartlegging. Avgrensningen av lokalitet 4362 er identisk med 
avgrensningen av kalkglimmerskifer i NGUs berggrunnskart da SOSI-filer fra NGU 
er lastet ned. Stor-lokaliteten til Strann opprettholdes også siden den ikke er 
kartlagt i felt men denne bør undersøkes nærmere. Lokaliteten er beskrevet av 
Rune Solvang basert på befaring av Rune Solvang og Inger Gunderson 13.7.2008.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger i Borraslia i Tverrelvdalen øst av Borraslia naturreservat. 
Kalkglimmerskiferfeltet strekker seg fra nederst i Borraslia og over østsiden av 
fjelltoppen vest for Store Borras (497-toppen) og dette utgjør avgrensningen. 
Kalkglimmerskifrene gir seg utslag i et spesielt kalkrikt område. Lokaliteten bør for 
øvrig avgrenses mer nøyaktig videre nord. Kalkglimmerskifer-feltet videre nordover 
er ikke kartlagt.  
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten består av kalkrike bakkemyrer og rik sig i skog nedenfor skoggrensen 
og kalkrike områder i fjell i de østlige sidene av 497-toppen. Furuskog med til dels 
høyt løvtreinnslag dominerer lokaliteten. Dette går naturlig nok gradvis over 
fjellbjørkeskog før snaufjellet. 
 
Artsmangfold:  
I rike bakkemyrer, med ekstremrik myr, og rike sig nedenfor skoggrensa opptrer 
det svært artsrike partier med blant annet lokalt sjeldne planter. Et stykke opp i lia 
opptrer blant annet et svært viktig rikmyrsområde (UTM er registrert) med 
kalkkrevende arter som gullmyrull (NT), breimyrull, klubbestarr, agnorstarr, 
smalstarr, tvebostarr, myrsauløk, småsivaks, marigras og hårstarr. Flere av disse 
artene er lokalt sjeldne. Det er videre partier med høgstaudeenger i og utenfor 
skog nedenfor skoggrensa med fjellok, ballblomst, sumphaukeskjegg, mjødurt etc. 
Flekkmarihand dominerer mange steder her, og brudespore forekommer 
innimellom.  
 
I fjellområdene er det store areal med reinrosehei både med kantlyng, lapprose og 
reinmjelt. Etter et kort fattig lyngdominert parti over tregrensen går vi over et 
kalkrikt område i fjell med store sammenhengende parti med kalkrik vegetasjon 
avløst av mindre områder med mindre innhold av kalkkrevende arter. Fattigere 
parti uten noe særlig reinrose opptrer innimellom i fjellområdet. Sibirkoll er 
registrert flere steder, og dette er den eneste kjente lokaliteten i Alta kommune 
(Strann m. fl. 2008). Ellers forekommer sibirkoll spredt i fylket mellom Porsanger 
og Vardø (Strann m. fl. 2008). For øvrig er det spredt med arter som fjellhvitkurle, 
fjellkurle,  korallrot og sotstarr. Store forekomster av rødlistearten snøsoleie (NT) 
forekommer i nord – og nordvestvendte sigevannslier.  
 
Av øvrige museumsbelagte ikke koordinatfestede funn fra lokaliteten ”Store-Borras” 
angir Strann m. fl. (2008) flågmure (NT) og grynsildre (NT). Den rødlistede arten 
huldreblom (NT) er også registrert i Borraslia, men ikke innenfor kalkområdet 
(Inger Gunderson pers.medd.). 
 
Artsrikheten er høy, og det finnes trolig få områder i kommunen innenfor kalkrike 
områder i fjell med like stor artsrikhet. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
I skogslia er det et granplantefelt og ei stor grøft på tvers av skoglia. Grøfta burde 
vært fylt igjen og plantefeltet burde vært fjernet i et såpass interessant botanisk 
område. Skogslia består for øvrig stort sett av eldre skog men liten kontinuitet i 
død ved. Området har tidligere vært utmarksbeite og mye einer i busksjiktet tyder 
på det. Det er for øvrig ingen tekniske inngrep. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
Lokaliteten bør forbli urørt.  
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Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) da lokaliteten utgjør et stort areal med 
kalkrike områder med innslag av rødlistearter og potensial for ytterligere funn av 
rødlistearter samt funn av lokalt sjeldne arter. 
 
Diverse:  
Dette kalkrike siget ligger noen hundre meter øst for Tverrelvdalen naturreservat 
og bør ses i sammenheng med reservatet. Reservatene er snevert avgrenset da det 
var sterkt fokus på typeområder og barskog i forbindelse med verneplanen. Det bør 
sikres framtidige muligheter for utvidelse av reservatet slik at skogdelen av dette 
kalkområdet blir inkludert.  
 
 

Lokalitet 4364 Langnesholmen 
Naturtype  Naturbeitemark (50 %)  
Utforming  Frisk/tørr middels baserik utforming i fjellet og 

nordpå, frisk fattigeng 
Verdisetting Viktig (B)   
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er beskrevet av Geir Gaarder basert på befaring av Geir Gaarder og 
Kirstin Maria Flynn 13.8.2010. Lokaliteten er tidligere ikke kartlagt. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten er en holme som er landfast ved fjære sjø, og som ligger rett på utsiden 
av neset mellom Altafjorden i sør, øst og nord og mot Langfjorden i vest. 
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Berggrunnen består av gneisbergarter. Lokaliteten består primært av ei 
sørvestvendt, slakt skrånende strandflate, samt litt mer berglendt mark i kanten 
mot sentrale deler av holmen i nordøst. Lokaliteten er ganske skarpt avgrenset mot 
sjøen, litt mer gradvis mot lyngmark inne på holmen. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Det er lite strandengvegetasjon her, men en del grasmark av overveiende frisk, 
svakt kalkrik utforming (anslagvis 50%). I tillegg kommer noe bergknauser og 
lyngmark.  
 

 
Figur 81. Langnesholmen sett fra Isnestoften. Foto: Geir Gaarder.  
 

Artsmangfold:  
Karplantefloraen kan ikke sies å være spesielt artsrik, men omfatter flere typiske 
naturengplanter og fjellplanter, som fjellmarikåpe småengkall, blåklokke, 
flekkmure, fjellbakkestjerne, fjelltimotei, svartstarr, harerug, bleiksøte, kattefot, 
engfrytle, fjellrapp og jåblom. I tillegg ble det funnet i alt 8 arter beitemarkssopp, 
inkludert rødlistearten lillabrun rødskivesopp (NT). Andre arter var gul 
småfingersopp, kjeglevokssopp, grønn vokssopp, krittvokssopp, engvokssopp, spiss 
vokssopp og skjør vokssopp (med unntak av for spiss vokssopp så ble det gjort 2-5 
funn av alle disse artene).   
  
Bruk, tilstand og påvirkning:  
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Lokaliteten bærer ikke synlig preg av å ha vært gjødslet eller jordbearbeidet. Den 
beites tydeligvis ganske bra, trolig i første rekke av sau, men sikkert også litt av 
rein.  
 
Del av helhetlig landskap:  
Lokaliteten henger direkte sammen med noe engmark inne på Isnestoften innenfor. 
Samlet er det ikke snakk om noe stort, regionalt verdifullt kulturlandskap, men det 
utmerker seg i det minste klart positivt for distriktet, og det er trolig holmen som er 
den mest verdifulle delen av dette.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene er helt avhengig av fortsatt god hevd i form av beite. Fysiske 
inngrep og gjødsling vil ødelegge verdiene. 
 
Verdibegrunnelse: 
Lokaliteten er vurdert som viktig (B). Lokaliteten e ikke særlig stor, men den virker 
å være i ganske god hevd og har forekomst av den del kravfulle, typiske arter, 
inkludert en rødlisteart.   
 
 

Lokalitet 4365 Isnestoften  
Naturtype  Naturbeitemark (30 %)  
Utforming  Frisk fattigeng 
Verdisetting Viktig (B)   
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Innledning:  
Lokaliteten er beskrevet av Geir Gaarder basert på befaring av Geir Gaarder og 
Kirstin Maria Flynn 13.8.2010. Deler av lokaliteten er kortfattet beskrevet av Alta 
kommune (1995).  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger ytterst på neset mellom Altafjorden i sør, øst og nord og mot 
Langfjorden i vest. Berggrunnen består av gneisbergarter. I strandflatelandskapet 
her er det noe beitemark i mosaikk med lynghei og bergknauser. Lokaliteten 
grenser litt ujevnt mot hei og mer oppgjødslet mark i vest og sør og mot sjøen i øst 
og nord. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Det er lite strandengvegetasjon her, men en del grasmark av frisk til tørr, antagelig 
noe kalkfattig utforming (anslagvis 30%). I tillegg kommer noe bergknauser og 
lyngmark, samt innslag av mer oppgjødslet beitemark på et felt mot øst. 
 

Artsmangfold:  
Karplantefloraen er ganske artsfattig og overveiende triviell, men med flere typiske 
engarter som bleiksøte, småengkall, engfrytle, harerug og fjellmarikåpe. I tillegg 
ble det funnet i alt 7 arter beitemarkssopp, inkludert gul småfingersopp, bleiktuppet 
småfingersopp, kjeglevokssopp, grønn vokssopp, krittvokssopp, skjør vokssopp og 
antatt vanlig jordtunge. 
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Figur 82. Isnestoften. Foto: Geir Gaarder.   
 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten beites tydeligvis ganske bra, trolig i første rekke av sau, men sikkert 
også litt av rein. Ei eng mot øst bærer preg av å ha vært noe jordbearbeidet og 
helst også noe gjødslet tidligere. Kanskje har det også vært litt gjødslet før andre 
steder på beitemarka. 
 
Del av helhetlig landskap:  
Lokaliteten henger direkte sammen med noe engmark på Langnesholmen utenfor. 
Samlet er det ikke snakk om noe stort, regionalt verdifullt kulturlandskap, men det 
utmerker seg i det minste klart positivt for distriktet. Det er trolig holmen som er 
den mest verdifulle delen av dette.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Naturverdiene er helt avhengig av fortsatt god hevd i form av beite. Fysiske 
inngrep og gjødsling vil ødelegge verdiene.  
   
Verdibegrunnelse: 
Lokaliteten er vurdert som viktig (B). Lokaliteten er ikke særlig stor, men den 
virker å være i ganske god hevd og har forekomst av enkelte kravfulle, typiske 
arter.  Samlet sett gis den under tvil altså verdien viktig (B), i første rekke fordi 
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den bør ses i sammenheng med miljøet på Langnesholmen, samt at det er et visst 
potensial for flere kravfulle og kanskje rødlistede arter her. 
 
 

Lokalitet 4366 Sopnes kirke  
Naturtype  Naturbeitemark (30 %)  
Utforming  Frisk basefattig utforming (60 %) 
Verdisetting Lokalt viktig (C)   
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er omtalt i Strann m. fl. (2008) under ”lokaliteter som ikke er nøyaktig 
avgrenset”. Området er tidligere befart av Torbjørn Alm og Geir Arnesen 24.9.2004. 
Lokaliteten er beskrevet av Geir Gaarder basert på befaring av Geir Gaarder og 
Kirstin Maria Flynn 13.8.2010. Lokaliteten er tidligere ikke kartlagt. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger inntil Sopnes kirke på nordsiden av Langfjorden et par kilometer 
utenfor fjordbotnen. Berggrunnen består av gabbro. Lokaliteten omfatter en knaus 
rett på nordsiden av kirka og avgrenses av kirkegården i sør, lokalvegen i vest, 
samt hei og gjengroende enger på andre kanter. 
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Figur 83. Gjengroende naturbeitemark ved Sopnes kirke. Foto: Geir Gaarder.  

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten virker ikke særlig kalkrik og er trolig en blanding av fattig, tørr hei, 
friske gulaks-engkveinenger og mer tørre sauesvingelenger. 
 

Artsmangfold:  
Floraen er ganske artsfattig, men omfatter en del typiske engplanter, inkludert 
sparsom forekomst av de noe kravfulle artene marinøkkel og fjellmarinøkkel. I 
tillegg ble bl.a. harerug, småengkall, blåklokke, sauesvingel og engfiol registrert. 
En beitemarkssopp, mørktannet rødskivesopp, ble også funnet. Flere arter, 
inkludert marinøklene, ble også påvist her i 2004 av Torbjørn Alm og Geir Arnesen. 
Håndmarinøkkel (NT) er tidligere registrert (Strann m.fl. 2008) og utgjør det mest 
interessante funnet på lokaliteten.  
 

Bruk, tilstand og påvirkning:  
Dette har nok tidligere vært et beiteområde for husdyr, men bærer nå preg av å ha 
grodd igjen en del år, og er gradvis i ferd med å helt miste biologisk verdi som 
kulturlandskap. Knausen ser ikke ut til å ha vært gjødslet.  
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Del av helhetlig landskap:  
Lokaliteten kan ikke sies å være en del av et helhetlig landskap biologisk sett, men 
som del av et kulturlandskap rundt kirka (dvs. kulturhistorisk) utgjør den et viktig 
element.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Hvis ikke hevd i form av beite blir tatt opp igjen i løpet av noen år, så vil verdien 
som naturbeitemark gå helt tapt.    
   
Verdibegrunnelse: 
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) på grunn av at lokaliteten er liten, ikke 
særlig artsrik og i gjengroing. Et par noe kravfulle engarter gjør likevel at den 
fremdeles vurderes å ha biologisk betydning, spesielt dersom håndmarinøkkel 
fremdeles vokser på lokaliteten.  
 
 

Lokalitet 4363 Transfarelvdalen 
Naturtype  Beiteskog; gråorheggeskog 
Utforming  Beiteskog (50 %); Flommarksskog (50 %)  
Verdisetting Viktig (B)   
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Figur 84. Transfarelvdalen fra en stor elveterrasse et godt stykke inne i dalen. Foto: Rune Solvang.  

 
Innledning:  
Lokaliteten er beskrevet av Rune Solvang basert på kort egen befaring 15.7.2008. 
Lokaliteten er tidligere kartlagt i forbindelse med konsekvensutredning 420 kV 
kraftledning Hammerfest-Balsfjord (Mangersnes, Solvang, Birkeland og Oddane 
2008). Transfarelvdalen er tidligere beskrevet og avgrenset av Alta kommune som 
et spesielt viktig naturområde (Alta kommune 1995) på grunn av frodighet, sjeldne 
arter, artsrikhet og lokalt og regionalt særpreg. Johansen (1987) omtaler også 
Transfarelvdalen kort. Dalen inklusive viltverdier er gitt verdi svært viktig (A) i 
Mangersnes, Solvang, Birkeland og Oddane (2008), men som naturtypelokaliteten 
er det pr i dag ikke grunnlag for å gi høyere verdi enn B (viktig). Vi har valgt å 
beholde avgrensningen til Alta kommune (1995), men hele dalen burde vært 
nærmere kartlagt for å kvalitetssikre avgrensningen. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Transfarelvdalen ligger nord for Tverrelvdalen og Store Borras og er en bred øst-
vestgående skogkledd dal langs Transfarelva med bratte bergvegger og store 
rasmarker på nord- og sørsiden. Innover i dalen finnes en stor elveterrasse av 
kvartærgeologisk verdi og et fossefall som ikke er nærmere undersøkt. 
Transfarelvdalen er en vakker dal med dyr på beite (sau) uten noen særlige 
tekniske inngrep.  
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Figur 85. Transfarelva er storsteinet med bjørkeskog på tørre elvekanter og gråorskog i 
flommarkspregede partier. Store bergvegger og store rasmarker rammer inn dalen i nord og sør. Foto: 
Rune Solvang. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Nordsiden av dalen ved elva (langs stien) består av åpen beiteskog med bjørk og 
gråor, til dels med grov bjørk og gråor og en del død ved. Sentralt i dalen ved 
Storslett dominerer gråorskog. Ovenfor elveterrasen i et skar er det et område med 
mye død bjørkeskog. Videre oppover på nordsidens flatere kanter overtar eldre 
glissen furuskog i fjellbjørkeskogen.  
 
Artsmangfold:  
Beiteskogen er svært beitepåvirket og floraen er nedbeitet. Feltsjiktet domineres av 
sølvbunke, myskegras, hundekveke og andre gressarter. Alta kommune (1995) 
nevner frodig oreskog nederst i dalen med arter som fjellrundskolm (sjelden), 
hengeaks, hundekveke, myskegras, lundrapp, skogrørkvein, teiebær, markjordbær 
og lifiol. I Artskart nevnes også en enkelte gamle plantefunn av blant annet 
hengepiggfrø (NT) på østsiden i ur. For øvrig nevnes arter som nubbestarr, 
berggull, skredrublom og korallrot. 
 
Transfarelvdalens bergvegger er svært viktige hekkeområder for rovfugl og flere 
truede arter hekker i dalen. Øvrig fugleliv er lite undersøkt. Sjøørret går opp elva. 
Dalen er et viktig leveområde for gaupe (NZF). 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Dalen har stort beitetrykk. En sti går inn dalen fra en liten parkeringsplass der 
dalen vier seg ut. Et ”skjemmende” granplatefelt er relativt nylig plantet inn.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Granplantefeltet bør tas ut.  
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Figur 86. Det innplantede granplantefeltet bør tas ut. Foto: Rune Solvang. 

 
Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten utgjør en stor dal med beiteskog 
som i liten grad er påvirket av tekniske inngrep. Det er sjeldent i en såpass 
tilgjengelig dal. Det er potensial for interessante artsfunn i de lite undersøkte dalen. 
 
  

Lokalitet 4367 Nállovárrimoen 
Naturtype  (1) Gråorheggeskog 

(2) Store elveører 
Utforming  (1) Flommarksskog (80 %) 

(2) Elveørekratt (20 %) 
Verdisetting Svært viktig (A)   
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Innledning:  
Lokaliteten er tidligere kartlagt i forbindelse med konsekvensutredning 420 kV 
kraftledning Hammerfest-Balsfjord (Mangersnes, Solvang, Birkeland og Oddane 
2008). Lokaliteten er beskrevet av Rune Solvang basert på befaring 15.7.2008 
samt Rune Solvang og Geir Gaarder 3.8.2009. Lokaliteten er stor og nøyaktig 
avgrensning må kvalitetssikres i felt, spesielt mot nord.  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger på vestsiden av Eibyelva. Lokaliteten ligger nedenfor elveterrasen 
som danner de store furumoene på Eibymoen og ligger på nivå med Eibyelva. 
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten er stort og dynamiske flommarkssystem på vestsiden av Eibyelva. 
består av frodig elvenær flommarksskog med høgstaudebjørkeskog og 
gråorheggeskog på elveflata nedenfor den markerte terrassen på Nállovárrimoen. 
Vi har også avgrensey de store elveører ute i Eibyelva som ligger på samme side 
som flommarksskogen. De elvenære partiene har mange flomløp. Det går en bekk 
langs store deler av den markerte elveterrassen. Flere kildeutspring kommer ”ut” 
av elveterrassen. Lokaliteten er kartlagt som gråorheggeskog, til tross for dominans 
av høgstaudebjørkeskog (”engbjørekskog”), siden lokaliteten er et stort 
flommarksmiljø/flommarksskog.  
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Figur 87. Flomløp langs den markete elv terrassen med kilder og kildebekker som kommer ut. Foto: Rune 
Solvang. 

 
Artsmangfold:  
Bjørk og gråor dominerer i tresjiktet. Det er noe osp samt furu på tørrere parti. De 
elvenære skogene består av frodige tidligere beitede høgstaudebjørkeskoger og 
gråorheggeskog med arter som ormetelg, hvitbladtistel, vendelrot, 
enghumleblomst, kvann, mye einer (vitner om tidligere beite), skogstorkenebb, 
firblad, geiterams, mye skogstjerneblom, marimjelle, myskegras, skogrørkvein etc. 
Spredt, spesielt på partier mot elvekanten, er det tørrere parti med furu og arter 
som fugletelg, teiebær, norsk vintergrønn, grønnkurle, ub marimjelle (mye) og 
harerug. Gulmjelt ble blant annet registrert her. Rike kildehorisonter opptrer på 
lokaliteten og en svært sjelden planteart som lappmjølke (EN) vokser her som den 
eneste kjente lokaliteten i Alta kommune (et gammelt funn fra Tverrelvdalen på 
1800-tallet). Videre ble grynsildre (NT), kildemjølke og setermjølke registrert her. 
For øvrig langs flomløp og fuktige partier ble også arter som nubbestarr, fjelltistel, 
sumpmaure, slirestarr, svarttopp, turt (et individ), svarttopp og fjellstarr registrert. 
På elveørene var det masseforekomst av klåved (NT) med opptil 1000-vis av 
eksemplar. Foruten klåved ble arter som gulsildre og trefingerurt registrert på 
elveørene.  
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Figur 88. Åpen gras- og urtedominert bjørkeskog nedenfor terrassekanten. Foto: Rune Solvang. 

 
Lokaliteten er godt undersøkt av lokale ornitologer. Spurveugle hekker på 
”elveslettene” nedenfor elveterrasen. Dette er en av få hekkeplasser i Alta 
kommune og Finnmark for øvrig for spurveugle. Hønsehauk (VU) hekker også i 
området. For øvrig er fuglelivet rikt i slike elvenære løvskoger. I disse elvenære 
løvskogene er det også gjort registreringer av lokalt sjeldne hekkefuglarter som 
tretåspett (hekkefunn), trekryper og stjertmeis (Arve Østlyngen pers.medd.). Det 
er få andre elvenære løvskoger i Alta kommune som har lignende 
artssammensetning med truede og sjeldne fuglearter.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Skogene har tidligere vært beitet, og i de undersøkte partiene var det relativt lite 
død ved. Det er mye sølvbunke og einer på lokaliteten som vitner om dette. 
 
Del av helhetlig landskap: 
Lokaliteten ligger i et landskap på vestsiden av Eibydalen med store verdier knyttet 
til flommarksskoger med mange flomløp og bekker som inkluderer både lokaliteten 
Nállovárrimoen og lokaliteten Skogly i nord. Mellomliggende areal mellom disse 
lokalitetene er ikke undersøkt.  
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Skjøtsel og hensyn:  
Omfattende hogst av flommarksskogene må ikke gjennomføres. Det beste for 
naturmiljøet er om flommarksskogene får stå urørte, spesielt partiene som er 
dominert av eldre trær. Kildehorisontene må ikke ødelegges ved inngrep.  
 
Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) da lokaliteten består av store og viktige 
flommarksmiljø med mange flomløp/bekker, flere kildehorisont (blant annet med 
lappmjølke (EN) og grynsildre (NT)), store grusører med mye klåved samt 
forekomst av regionalt sjeldne hekkefugler. 
 
 

Lokalitet 4212 Jøraholmen 
Naturtype  Gråorheggeskog 
 Bjørkeskog med høgstauder 
 Stor elveører 
Utforming  Flommarksskog 
 Øvrige utforminger ikke kartlagt 
Verdisetting Viktig (B) 
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Innledning:  
Lokaliteten er tidligere omtalt av Johansen (1987) og ligger i Naturbasen som nr 
4212. Beskrivelsen er mangelfull og nytt oppdatert feltarbeid bør gjennomføres inkl 
avgrensning av lokaliteten. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger nord for gårdene Myrmo og Jøraholmen og nord for samløpet 
mellom Eibyelva og Altaelva.  
 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:  
Lokaliteten er et gammelt avsnørt elveløp i deltaområdet til Eibyelva. Mot Altaleva 
opptrer en flomdam samt bakevje. Elveørene mot Altaelva er inkludert i lokaliteten. 
Skogen består av gråorskog i nord og trolig høgstaudebjørkeskog forøvrig.  
 
Artsmangfold:  
Høgstaudebjørkeskogen består av en type med dominans av skogstorkenebb og 
hvitbladtistel i feltsjiktet og stedvis en type med dominans av skogstorkenebb og 
hengevinge i feltsjiktet (Joahnsen 1987). Gråorskogen i nord har dominans av 
mjødurt, vendelrot og skogstorkenebb. For øvrig er floraen lite kjent, men det kan 
være interessant vegetasjon knyttet til bakevja og flomdam. Åpne myrområder, 
kildehorisonter og elveører er heller ikke undersøkt. Taigaseigsopp (NT) er 
registrert ved ”beitet blandingsskog ved Jøraholmen” i 1989, men er upresist angitt 
(Artsdatabanken 2010), men kan være registrert innenfor lokaliteten.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Flomløpets tilstand er ikke undersøkt.  
 
Skjøtsel og hensyn:  
Flomløpet bør forbli mest mulig urørt. Lokaliteten har også en flomdempende 
effekt.  
 
Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten er et gammelt elveløp med 
bakevje, flomdammer og flommarksskog.  
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Viltområder 
 

Lokalitet 4500 Nydammen Ø 
Viltområde Hekkeområde våtmarksfugl 
Verdisetting Lokalt viktig (C) 
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er beskrevet av Rune Solvang basert på egen befaring 15.7.2008. 
Lokaliteten er tidligere kartlagt i forbindelse med konsekvensutredning 420 kV 
kraftledning Hammerfest-Balsfjord (Mangersnes, Solvang, Birkeland og Oddane 
2008).  
 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger nord på fjellplatået store Raipas. Lokaliteten er et lite relativt 
vegetasjonsrikt vann som trolig er fisketomt.  
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Figur 89. Hekkelokaliteten for smålom. Altafjorden i bakgrunnen. Foto: Rune Solvang. 

 
Artsmangfold:  
Lokaliteten er et hekkeområde for smålom. Ved befaring 13.7.2008 ble 2 voksne 
smålom registrert hvorav et individ lå på reir. Smålommen har trolig 
hovednæringssøksområde i de indre deler av Altafjorden inkl Altaosen. For øvrig er 
vannet ganske typisk fuglefattig. Smålom er en fåtallig hekkefugl i Alta kommune, 
men flere 10-talls par hekker trolig. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Ingen inngrep.  
 
Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten er et hekkeområde for 
smålom.  
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Lokalitet 4501 Tuvevannet SV 
Viltområde Hekkeområde våtmarksfugl 
Verdisetting Lokalt viktig (C) 
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er beskrevet av Rune Solvang basert på egen befaring 15.7.2008. 
Lokaliteten er tidligere kartlagt i forbindelse med konsekvensutredning 420 kV 
kraftledning Hammerfest-Balsfjord (Mangersnes, Solvang, Birkeland og Oddane 
2008).  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger nord for Transfarelvdalen og utgjør to mindre vann sørøst for 
Tuvevannet. Lokaliteten er et lite vegetasjonsrikt vann som trolig er fisketomt.  
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Figur 90. Våtmarksområdet Tuvedammen SV sett fra avstand. Foto: Rune Solvang. 

 
Artsmangfold:  
Lokaliteten er et hekkeområde for smålom. Ved befaring 15.7.2008 ble to voksne 
smålom registrert. Smålommen hekker trolig fast her (Arve Østlyngen pers.medd.). 
For øvrig ble det registrert hekkende toppand og varslende rødstilk. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Ingen inngrep.  
 
Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som et lokalt viktig område med høy lokal verdi (C) på grunn 
av at området er et hekkeområde for den fåtallige arten smålom. 
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Lokalitet 4502 Stilladalen 
Viltområde Hekkeområde våtmarksfugl 
 Rasteområde våtmarksfugl 
Verdisetting Lokalt viktig (C) 
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten er beskrevet av Rune Solvang basert på egen befaring 16.8.2010 i 
forbindelse med vurdering av kommuneplanareal i Alta kommune.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten ligger langs vegen gjennom Stilladalen til kraftverket i Altaelva.  
Lokaliteten er en ansamling små vegetasjonsrike vann på nivå med Stilla. Det er 
også kvartærgeologiske kvaliteter knyttet til lokalitetene i form av markerte eskere 
og dødisgroper.  
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Figur 91. Våtmarksområdet Tuvedammen SV sett fra avstand. Foto: Rune Solvang. 

 
Artsmangfold:  
Lokaliteten er et hekkeområde og rasteområde for våtmarksfugl. Sangsvane hekket 
på lokaliteten i 2010. Lokaliteten er også et rasteområde og tolv brunnakker ble 
registrert i 2010.  
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
Lokaliteten ligger rett ved vegen gjennom Stilladalen. En stor parkeringsplass (mest 
for vinterbruk) er vendt mot lokaliteten. Det medfører trolig en del ferdsel ut i 
våtmarkene.  
 
Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som et lokalt viktig område med høy lokal verdi (C) på grunn 
av at området er et hekkeområde for den fåtallige arten smålom. 
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Lokalitet 6411 Helleelva (Ravdujohka) 
Viltområde Hekkeområde våtmarksfugl 
Verdisetting Viktig (B)  
 

 
 
Innledning:  
Lokaliteten ligger i Naturbasen som lokalitet 6411. Lokaliteten er tidligere beskrevet 
i forbindelse med konsekvensutredning 420 kV kraftledning Hammerfest-Balsfjord 
(Mangersnes, Solvang, Birkeland og Oddane 2008), dog uten feltarbeid. Lokaliteten 
burde undersøkes og avgrenses bedre både botanisk og ornitologisk. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag:  
Lokaliteten Helleelva ligger på fjellet mellom Kvænangen og Alta nord for 
Mattisdalen og består av et våtmarksområde med en rekke småvann rundt 
Helleelva. 
 
Artsmangfold:  
I Naturbasen nevnes bergand (VU), brushane (VU), myrsnipe, sotsnipe, grønnstilk, 
svømmesnipe og lappspurv som hekkefugler. I følge Naturbasen er disse 
registreringene fra 1990 og mer detaljerte registreringer er ønskelig, spesielt i 
smågnagerår.   
 
Verdibegrunnelse:  
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) på grunn av at området er et viktig 
hekkeområde for våtmarksfugl hvor spesielt bergand og brushane bør trekkes fram. 
 
 



218 
 

6 KILDER  

 
Alm, T., Greve Alsos, I., Bråthen, K. A., Karlsen, S. R., Nilsen, L., Sommersel, G.-A 
& Øiesvold, S. Botaniske undersøkelser av kulturlandskap i Finnmark. 2. 
Lokalitetsbeskrivelser for Vest-Finnmark.  
 
Alta kommune. 1995. Biologisk mangfold. Rapport nr. 1. Status med temakart.  
Alta kommune. Fugler i Altaosen. Hefte.  
 
Artsdatabanken 2010. Artskart på nett. Rødlistebasen på nett. 
www.artsdatabanken.no.  
 
Bjerke, J. W., Strann, K.B. & Johnsen, T. V. 2005. Naturfaglig kartlegging av 20 
områder i forbindelse med verneplan for myrer og våtmarker i Finnmark - NINA 
Rapport 88. 77 s. (Sjekket ut.)  
 
Corner, G.D., Nordahl, K. Munch-Ellingsen., K. And Robertsen, K.R. 1990. 
Morphology and sedimentology of an emergent fjord-head Gilbert-type delta: Alta 
delta, Norway. Sediment (1990) 10, 155-168.  
 
Dahl, O. 1934. Floraen i Finnmark fylke. Nyt magazin for naturvidenskaberne 69. IX 
+ 430 s.  
 
Direktoratet for naturforvaltning, 2006. Viltkartlegging. DN-håndbok 11-1996 
(revidert internettversjon på nett i 2006). 
 
Direktoratet for naturforvaltning, 2007. Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av 
biologisk mangfold. DN håndbok 13-1999 2 utgave 2007. 
 
Elven, R. & Johansen, V. 1983. Havstrand i Finnmark. Flora, vegetasjon og 
botaniske verneverdier. Miljøverndepartementet. Rapp. T-541: 357s. 
 
FEFO 2010. MIS-kart og beskrivelser.  
 
Folkestad, A. O. 1978. Fylkesvis oversikt over ornitologisk viktige våtmarksområder 
i Norge - Finnmark. Miljøverndepartementet.  
 
Fylkesmannen i Finnmark. 1985. Verneverdige strandområder i Finnmark. 
Verneverdier knyttet til vegetasjon og fugleliv i strand., fjære- og 
gruntvannsområder.  
 
Fylkesmannen i Finnmark. 1993. Verna og verneverdige områder i Finnmark. 
Fylkesmannen i Finnmark. Rapport nr. 2 - 1993 Ajourført november 1995.  
 



219 
 

Fylkesmannen i Finnmark. 1995. Rik Lauvskog i Finnmark. Fylkesmannen i 
Finnmark. Rapport nr. 2 - 1995.  
 
Fylkesmannen i Finnmark. 2009. Handlingsplan for karplanter antatt truet av Alta-
Kautokeino-utbyggingen: Masimjelt (CR), grårublomst (EN), finnmarksjonsokblomst 
(CR), kveinhavre (CR) og finntelg (CR). Utkast.  
 
Gaarder, G. 2001.  E6-Alta. Omlegging-/avlastingsveg. Konsekvensutredning på 
tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning 2001:21.51 s. 
 
Hindrum, R. 1981. Våtmark i Vest-Finnmark. Tromsø museum. Rapport.  
 
Huru, H. og Traaen, T. 1998. Undersøkelser av vannkvalitet i Tverrelva, Altaelva, 
Kautokeinoelva, Brennelva og Pasvikelva. Fylkesmannen i Finnmark, 
miljøvernavdelingen. Rapport nr 4 - 1998.  
 
Høiland, K. 1986. Utsatte planter i Nord-Norge. Spesiell del. Økoforsk rapport 
1986:2.  
 
Høiland, K. 1986. Lokalitetsliste over utsatte planter i Nord-Norge. Vedlegg til 
Økoforsk rapport 1986:1/1986:2. Utsatte planter i Nord-Norge.  
 
Johansen, B. 1987. Skog i Finnmark. Foreløpig rapport til Økoforsk. Ref. kopi 
(upubl.). 
 
Johansen, B. 1981. Inventering av rike skogtyper i Finnmark fylke sommeren 1981.  
 
Johansen, B. og Nilsen, E. 1983. Gråorskog i Finnmark - flora, vegetasjon og 
verneverdier. Miljøverndepartementet Rapport T553: 1:66.  
 
Korsmo, H. & Svalastog, D. 1994. Verneplan for barskog. Regionrapport for 
Nord-Norge. – NINA Utredning 60: 1-105. (59 områder). 
 
Kålås, J. A., Viken, Å., Henriksen, S. & Skjelseth, S. (red.). 2010. Norsk rødliste for 
arter 2010. Artsdatabanken, Norge. 
 
Nordbakke. R. 1982. Fugleobservasjoner fra Altaelvas deltaområde 1974-1982. 
Rapport. 5 s.  
 
Nordbakke. R. 1983. Altaelvas deltaområde. Lappmeisen 9: 6-9.  
 
Norsk ornitologisk forening (NOF), avdeling Finnmark. 1981. Våtmark og sjøfugl. 
1981. Rapport. 
 



220 
 

Mangersnes, R., Solvang, R., Birkeland. I & Oddane, B. 2008. 420 kV-kraftledning 
Balsfjord-Hammerfest. Virkninger på biologisk mangfold. Rapport fra 
Naturforvalteren og Asplan Viak (Solvang gjorde feltarbeidet i Finnmark, resterende 
i Troms).  
 
Ukjent. Mattiselva (Gavvavzejokha). Beskrivelse i forbindelse med Samlet Plan. 
Notat. 4s.  
 
Solvang, R. 2010. Vurderinger av utbyggingsområder i kommuneplanen for Alta 
kommune 2009-2010. Et kortfattet notat. 28s.  

  



221 
 

VEDLEGG ORDFORKLARINGER  
 
Her følger korte forklaringer på en del viktige og relevante ord og uttrykk. 
 
Beitemarkssopp. Sopper knyttet til naturbeitemark. Arter av sopp som er knyttet 
til beitemarker som er beitet eller slått over lang tid, men som ikke er oppdyrket 
eller gjødslet/lite gjødslet utover det husdyrene legger fra seg.  
 
Biologisk mangfold: Dette er mangfoldet av alt levende. Begrepet skal både 
omfatte 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 levedyktige 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 
naturlig å trekke ei smal buffersone inn i lokalitetene, som beskyttelse mot bl.a. 
forurensning 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 et praktisk, forvaltningsrettet verktøy for å kunne dele 
inn naturen i enheter egnet for avgrensning og kartlegging. Direktoratet for 
naturforvaltning (2007) uttrykker det slik i forbindelse med den kommunale 
kartleggingen: "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: Liste over truede arter, kategoriene CR, EN og VU (se innledning) samt 
NT. Ny rødliste kom i 2010 og neste forventes i 2015. Rødlister representerer ingen 
fasit for status til artsmangfoldet og de fanger ikke opp hele variasjonsbredden til 
det biologiske mangfoldet. De har likevel vist seg å få meget stor 
gjennomslagskraft i miljøforvaltningen 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 
forholdene oppstår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


