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Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i  
jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark i Finnmark
med en vurdering av kunnskapsstatus

Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold

Direktoratet for naturforvaltning har sentrale, nasjonale  
oppgaver og ansvar i arbeidet med å forvalte norsk 
natur. Det innebærer å bevare naturmangfoldet og 
legge til rette for friluftsliv og bruk av naturens 
ressurser.

Direktoratet for naturforvaltning er en råd  givende  
og utøvende etat, underlagt Miljøvern departementet.  
Vi har myndighet til å forvalte naturressurser,  
gjennom ulike lover og forskrifter som Stortinget 
har vedtatt.

Ut over lovbestemte oppgaver har vi også ansvar 
for å identifisere, forebygge og løse miljøproblemer. 
Direktoratet for naturforvaltning samarbeider med 
andre myndigheter og gir råd og informasjon til 
befolkningen.
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EKSTRAKT:
Som en del av Supplerende kartlegging av 
biologisk mangfold i jordbrukets kultur-
landskap (under Nasjonalt program for 
kartlegging og overvåking av biologisk 
mangfold) ble det i 2006-2007 gjennom-
ført registreringer av biologisk mangfold 
i jordbrukets kulturlandskap i Finnmark. I 
tillegg er resultater fra botaniske registrer-
inger på en del kulturlandskaps-lokaliteter 
fra andre prosjekter og befaringer i Finnmark 
også inkludert i rapporten. Registreringene i 
denne supplerende kartleggingen har derfor 
foregått på hele 2000-tallet.

Mer enn noe annet fylke i Norge, er Finn-
mark preget av ”tre stammers møte”. Folk 
av samisk og finsk etnisk opphav utgjør en 
betydelig andel av befolkningen, og deres 
bosetninger bidrar i høy grad til det mang-
foldet av kultur landskap og driftsformer vi 
finner i fylket. I rapporten er jordbrukets 
utvikling beskrevet. 

Antallet lokaliteter som er besøkt og 
 beskrev et i denne rapporten er 56. Disse 
er bl.a. fordelt på finske/kvenske bygder, 
samiske bygd er, norske bygder og andre 
kultur landskap med store kvaliteter Av de 
verdivurderte lokalitetene er:
•	 13	vurdert	som	A-lokaliteter	(nasjonalt	

verdifulle)
 Blant disse er det fem spesialområder, 

dvs. lokaliteter der funn av svært sjeldne 
arter gir lokaliteten høy verdi, men der 
kulturlandskapsverdiene ellers er små. 

•	 13	som	B-lokaliteter	(regionalt	verdifulle)
•	 19	som	C-lokaliteter	(lokalt	verdifulle),	

mens
•	 6	 ble	 gitt	 verdien	 D;	 lokaliteter	 som	

mangler  biologiske verdier i kultur-
landskaps sammenheng

Disse omfatter naturbeitemark, slåttemark, 
utmarksslått (eng,- myr- og heivegetasjon), 
ferskvannssump, myr, berg og småbiotoper.

Floraen i Finnmark omfatter i alt ca. 800 
arter og underarter av karplanter. Svært 
mange av disse kan opptre på mer eller 

mindre  kulturpåvirket mark. Blant lokalitet-
ene i rapporten er det registrert 15 taksa av 
karplanter som er rødlistet i Norsk Rødliste 
2006. Ca 30 vegetasjonstyper er registrert, 
og Finnmark rommer noen vegetasjonstyper 
i kulturlandskap som mangler i resten av 
Norge. Det gjelder 2-3 typer av eng. 

Fylket utgjør alene rundt 1/7 av hele det nor-
ske landarealet. Storparten er ”øde” fjell- og 
viddetrakter, men også disse kan romme 
interessante kulturlandskap (i botanisk for-
stand) knyttet til gamle melkeplasser for rein 
m.v. Alt i alt anses den geografiske dekningen 
av kartlagte områder for god, selv om det 
fortsatt finnes veiløse bygder hvor det ut fra 
bosetningshistorie, berggrunn m.v. kan være 
kulturlandskap av interesse. 

Basert på den supplerende kartleggingen og 
tidligere registreringer er det gjort en samlet 
vurdering og pekt på 12 ”Stjerneområder”, 
dvs representative, helhetlige kulturlandskap 
med svært verdifulle lokali teter for biolog-
isk mangfold, bl.a. inkludert rødlistearter. I 
tillegg er det pekt på 5 ”spesial områder”, 
dvs mindre avgrensa lokaliteter, enger 
med rødliste artene pomor stjerneblom og 
finnmarks svineblom. 

ABSTRACT:
As part of National programme for bio-
diversity mapping and monitoring, habitats in 
the cultural landscape of special importance 
for biodiversity were recorded in the county 
of Finnmark in 2006 and 2007. This report 
also includes some localities recorded from 
previous mapping activities.

Altogether 56 localities were recorded, of 
which 13 were valuated as nationally import-
ant (A), 13 as regionally important (B) and 
19 as locally important (C). 6 localities were 
valuated as “no biological value of special 
interest” (D).

Based on this and previous surveys, 12 
repre sentative, large areas were selected 
as outstanding and having special interest.

Supplerende kartlegging av biologisk mangfold  
i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark i Finnmark
med en vurdering av kunnskapsstatus
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Forord fra DN

Jordbrukets kulturlandskap har endret seg siste århundre, både i inn- og utmark. Dette skjer fortsatt, som følge 
av arealinngrep og endringer i jordbrukets bruksstruktur og driftsformer. Når det skal gjøres tiltak er det derfor 
stort behov for kunnskap om hvor viktige områder for biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap fins.

Flere kulturpåvirkede naturtyper i kulturlandskapet er i sterk tilbakegang. Naturindeksen for åpent lavland 
viser at tilstanden for det biologiske mangfoldet er dårlig (Nybø 2010). Ca. 44 prosent av trua arter på rød-
lista er knyttet til naturtyper som er helt eller delvis kulturbetinget. 

Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold startet i 2003 og er et ledd i opp-
følgingen av Konvensjonen om biologisk mangfold. Programmet skal bidra til mer kunnskap om naturen og 
til å koordinere innsatsen i flere departement. Satsinga spenner over flere hovednaturtyper, fremmede arter 
og truede arter og naturtyper. Målet med arbeidet er å fremskaffe kunnskap om stedfestet informasjon og 
verdiklassifisering av viktige områder for biologisk mangfold og endringer i tilstanden.

For naturtyper i kulturlandskapet fulgte et arbeidsutvalg opp den supplerende kartleggingen. Dette bestod 
av Akse Østebrøt (DN), Ann Norderhaug (Bioforsk), Harald Bratli (Skog og Landskap) og Laila Nilsen (Statens 
landbruksforvaltning). 

Kartleggingen i jordbrukets kulturlandskap ble lagt opp fylkesvis. I denne rapporten blir resultatene fra 
Supplerende  kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap i Finnmark presentert. I rapport en 
inngår også en vurdering av kunnskapsstatus. I tillegg blir det presentert noen få representative og helhetlige 
kulturlandskap med stor verdi for det biologiske mangfoldet, kalt ”stjerneområder”. Kunnskapen som nå fins 
om viktige kulturmarker og verdifulle kulturlandskap er svært sentral i det videre arbeidet med å etablere 
drift og skjøtselstiltak som ivaretar det biologiske mangfoldet.

Trondheim, juni 2013

Yngve Svarte
Direktør Artsforvaltningsavdelingen
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Forord

Som en del av Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap (under Nasjonalt 
program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold) ble det i 2006-2007 gjennomført registreringer 
av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap i Finnmark. 

I tillegg har vi i forbindelse med andre prosjekter og befaringer i Finnmark gjennom mange år gjort botaniske 
registreringer på en del kulturlandskapslokaliteter, og resultater fra dette er også inkludert i rapporten. 
Registreringene i denne supplerende kartleggingen har derfor foregått på hele 2000-tallet. 

Prosjektleder har vært Torbjørn Alm. Han har sammen med Vibekke Vange planlagt arbeidet, hatt ansvar for 
datainnsamling og fremdrift, og skrevet rapporten.

Følgende personer har vært involvert i feltregistreringene:
Torbjørn Alm, Tromsø Museum – Universitetsmuseet 
Unni R.B. Gamst, Tromsø
Marianne Iversen, Alta
Anders Often, NINA Oslo
Marion Palmer, Kvalsund
Mikko Piirainen, Botanical Museum, Finnish Museum of Natural History, Helsinki
Vibekke Vange, Tromsø Museum – Universitetsmuseet / NTNU Vitenskapsmuseet

Figur 1 er laget av Svein-Erik Sloreid, NINA Oslo. Han har sammen med Odd Stabbetorp, NINA Oslo, digitalisert 
lokalitetene på kart, slik at de skal bli tilgjengelige via DNs Naturbase.

Vi vil takke alle som har bidratt til arbeidet med viktige opplysninger. Vi håper at resultatene blir benyttet 
ved prioritering av skjøtselstiltak i fylket og kommunene, og ikke bare blir arkivmateriale. Både i denne 
rapporten og i de forrige rapportene etter kulturlandskapsregistreringer i Finnmark (Alm 1994, Alm et al. 1994 
a,b,c) er det registrert arealer som står i stor fare for å gro igjen eller for å bli ødelagt av endret arealbruk. 
Skjøtselsinnsatsen har så langt ikke vært tilstrekkelig for å ivareta de registrerte, verdifulle områdene. Skal 
vi bevare det biologiske mangfoldet og representative kulturlandskap i de forskjellige regionene for fremtida, 
haster det med å sette inn tiltak!

Tromsø/Trondheim, 18. november 2010

Torbjørn Alm
Vibekke Vange
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Lok. 4 og 5. Alta kommune: Tappeluft. Både eng (tidligere slåttemark) nede i bukta (lok. 4) og beitebakkene (lok. 5) er vurdert 
å ha nasjonal verdi (A). Foto: Torbjørn Alm.

Lok. 5. Alta kommune: Beitebakker ovenfor Tappeluft. Naturbeitemark, med bl.a. Finnmarks eneste forekomst av brunrot 
(Scrophularia nodosa). A-verdi. Foto: Torbjørn Alm.
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Lok. 9. Alta kommune: Kviby. Krokelvas utløp. Småskala jordbruksbygd med beite på sandflater og omkringliggende hei; arts-
fattig. C-verdi. Foto: Vibekke Vange 12.09.2006. 

Lok. 13. Hasvik kommune: Sandvika. Lokaliteten har slåttemark i gjengroing. Den flekkvise dominansen av prestekrage 
(Leucanthemum vulgare) var spesiell. C-verdi. Foto: Vibekke Vange 11.09.2006.
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Lok. 14. Hasvik kommune: Finnkonvika. Slåttemark/dynehei med høyt artsmangfold. A-verdi. Foto: Torbjørn Alm. 

 Lok. 15. Hasvik kommune: Nordsandfjorden. Tidligere slåtte- og beitemark på etablert sanddyne. B-verdi. Foto: Vibekke Vange 
10.09.2006.
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Lok. 18 og 19. Kvalsund kommune: Neverfjordklubben. Bildet er tatt fra eidet mellom Indre og Ytre Klubben (lok. 19), som 
har tidligere slåttemark med stor bestand av russekjeks (Conioselinum tataricum). B-verdi. I bakgrunnen ses Indre Klubben 
(lok. 18), som med store bestander av finnmarksfrøstjerne (Thalictrum simplex ssp. boreale) og russekjeks (Conioselinum 
tataricum) i eng er gitt verdi A. Foto: Torbjørn Alm. 

Lok. 22. Kvalsund kommune: Kvalsundet: Beritsjord. Artsrik naturbeitemark av middels baserik type. B-verdi. Foto: Torbjørn Alm.
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Lok. 27. Måsøy kommune: Havøya: Kråkungan. Tidligere slåttemark på fattig berggrunn, middels artsrikt. C-verdi. Foto: Tor-
bjørn Alm.

Lok. 33. Kárášjohka/Karasjok kommune: Niitonjárga. Naturbeitemark på elvenes. A-verdi. Foto: Vibekke Vange 14.09.2006. 
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Lok. 34. Kárášjohka/Karasjok kommune: Anárjohka, nord for Iškurasjohka. Storfebeita bjørkeskog med god bestand av den 
rødlistede arten russefrøstjerne (Thalictrum kemense). B-verdi. Foto: Vibekke Vange 13.09.2006.

Lok. 36. Deatnu/Tana kommune: Sundet mellom Eadjásuolu og Miennajohka. Beitet sandflate i Tanaelva. B-verdi. Foto: Vibekke 
Vange 23.08.2006. 
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Lok. 36. Deátnu/Tana kommune: Sundet mellom 
Eadjásuolu og Miennajohka. Vegetasjon med 
fjellmarinøkkel (Botrychium boreale), tanatimian 
(Thymus serpyllum ssp. tanaensis) og einer 
(Juniperus communis) på den beitede sandflaten. 
B-verdi. Foto: Vibekke Vange 23.08.2006.

Lok. 38. Deátnu/Tana kommune: Store Leirpollen. 
Beitebakke med spesiell vegetasjonsutforming 
med tanatimian (Thymus serpyllum ssp. tana-
ensis), silkenellik (Dianthus superbus) og einer 
(Juniperus communis). A-verdi. Foto: Vibekke 
Vange 23.05.2005.
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Lok. 42. Vardø kommune: Persfjorden, østre del. Inngjerdet dynehei beskytter finnmarkssvineblom (Tephroseris integrifolia) 
mot nedbeiting. A-verdi (spesialområde pga. kritisk truet art). Foto: Torbjørn Alm. 

Lok. 42. Vardø kommune: Persfjorden, østre del. Nærbilde av vegetasjon med finnmarkssvineblom (Tephroseris integrifolia). 
Finnmarkssvineblom vokser i dyneeng sammen med strandrug (Leymus arenarius), svartstarr (Carex atrata), ryllik (Achillea 
millefolium), jåblom (Parnassia palustris), silkenelllik (Dianthus superbus) og en rekke andre urter. A-verdi (spesialområde 
pga. kritisk truet art). Foto: Torbjørn Alm.
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Lok. 45. Vardø kommune: Vardøya: Vardøhus festning. Frodig, tidligere slått engvegetasjon med stor bestand av pomorstjerneblom 
(Stellaria hebecalyx; i forgrunnen av bildet). A-verdi (spesialområde pga. kritisk truet art). Foto: Vibekke Vange 21.08.2005.

Lok. 47. Vadsø kommune: Skallelv. Kvensk bygd med landsbystruktur og variert utmarksbruk. Her er intakte varangerhus, og 
intakt oppdeling av innmarksarealet til teiger tilhørende hver gård. A-verdi. Foto: Vibekke Vange.
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Lok 47. Vadsø kommune: Skallelv. Utmarksareal innover i Skallelvdalen som ble kalt fjellslåtter (tunturiniityt). Her ble myrer 
og våtmarker slått. Skallelv under ett (alle dellokaliteter) er gitt verdi A. Foto: Vibekke Vange 08.2008.

Lok. 51. Vadsø kommune: Store Ekkerøy. Skille mellom innmark og utmark på nordsiden av Ekkerøy. Innmarkene er fullstendig dominert av 
sølvbunke (Deschampsia cespitosa). Ekkerøy under ett får B-verdi grunnet stor variasjon i kulturmarkstyper. Foto: Vibekke Vange 21.08.2006.
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Lok. 54h. Unjárga/Nesseby kommune: Bergebydalen Voulleguobbarjohka. Utmarksslåtte langs Guobbarjohka. Den frodige vegeta-
sjonen langs elva ble slått til ut på 1950-tallet, og høyet ble tørket på høystativ (luovve). Bergebydalen under ett får B-verdi. Foto: 
Vibekke Vange 27.08.2007.

Lok. 55. Unjárga/Nesseby kommune: øst for Bergebyelva. Naturbeitemark i gjengroing; middels baserik type med silkenellik 
(Dianthus superbus). B-verdi. Foto: Vibekke Vange 20.08.2005.
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1 Innledning
I forbindelse med Nasjonal registering av verdifulle 
kulturlandskap ble det utført omfattende feltarbeid i 
Finnmark i 1992 og 1993, med hovedtyngden i 1993 
(Alm et al. 1994b, 1994c; for bakgrunnsmateriale, se 
ellers Alm 1994). De fleste veitilgjengelige strøk, og 
alle de større øyene, ble dekket i større eller mindre 
grad. Noen supplerende undersøkelser ble utført i 
1994 (Alm et al. 1994a).

I ettertankens lys er det flere grunner til at under-
søkelsene i 1992-1994 trengte en oppfølging.

1) Den geografiske dekningen var relativt god, men 
langt fra fullstendig. Det kan opplagt være verdifulle 
lokaliteter som ikke kom med. Finnmark er rett og 
slett for stort og mangfoldig, både hva natur og kul-
tur angår, til å la seg dekke på én eller to sesonger.

2) For å rekke over fylket på to sesonger i 1992-1993 
(med en viss supplering i 1994), ble en del lokali teter 
undersøkt tidlig på sommeren. Fenologisk var det 
knapt heldig, ettersom sommer en 1993 var nokså 
sen. En del varmekrevende arter, f. eks. dunhavre 
(Avenula pubescens), kommer sent i Finnmark, og 
blir derfor lett oversett. Viktige  beite indikatorer 
som søte-artene (Gentiana  nivalis , Gentianella aurea, 
G. campestris) vil likeens bare bli fanget opp ved 
botanisering på etter sommeren og høsten.

3) Undersøkelsene i 1992-1994 ble i stor grad lagt 
opp etter en tradisjonell ”norsk” tenkning, hvor man 
er vant til gården, med dens inn- og utmark, som en 
naturlig enhet (selv om flere slike til sammen kan 
utgjøre større landskapsenheter). 

Denne modellen passer dårlig særlig for en del av de 
finske/kvenske bygdene i Finnmark, hvor bebyggel-
sen gjerne ligger samlet i en landsbystruktur, tydelig 
adskilt fra både inn- og utmarksarealene – som til 
gjengjeld gjerne løper sammen i store enheter. 

Tradisjonell samisk bruk, med egne vinter- og 
sommer boplasser, passer heller ikke helt inn i det 
norske mønsteret. Den gamle driftsformen kan på 
sett og vis tolkes som et slags omvendt seterbruk, 
med sommerboplass ved sjøen og vinterboplass på 
mer skogrike steder inne i landet eller opp mot fjellet. 
I nyere tid, med fast bosetning, er det i hovedsak 
sommerboplassene som er blitt omgjort til gårder 
og småbruk, mens de gamle vinterboplassene er gått 
ut av bruk, eller har fått et nytt liv som hyttetomter 
e.l. Bruken ligger uansett ikke lenger tilbake i tid enn 

at de ofte har bevart et klart preg av kulturlandskap, 
også i botanisk forstand. 

4) Rødlistearter har fått økt fokus i de senere år. 
Det fremgår av Norsk Rødliste 2006 at en lang 
rekke rødlistede karplanter er knyttet til tradisjon-
elle kulturlandskap, og i mange tilfeller er i sterk 
tilbakegang (Elven et al. 2006).

5) Finnmark har en rekke østlige arter som mangler  
eller gjør lite av seg i andre deler av Norge. Flere 
av disse går inn i tradisjonelle kulturlandskap, dels 
i stor mengde, og kan danne vegetasjonstyper som 
ikke finnes i landet forøvrig. Siden disse artene og 
vegetasjonstypene i stor grad er knyttet til klima-
tisk gunstige områder i de store dalførene, er de i 
mange tilfeller mer utsatt for gjengroing enn det 
som er tilfelle i store deler av fylket forøvrig. Til 
sammen tilsier dette behov for en bedre kartlegging 
av gjenværende arealer.

6) Selv om Finnmark (og da særlig kyststrøkene) 
fra naturens side er mindre utsatt for gjen groing 
med skog enn det som er tilfelle lenger sør, har det 
skjedd betydelige endringer i vegetasjon en siden 
1992-1994. Flere verdifulle lokaliteter er klart for-
ringet av gjengroing siden tidlig på 1990-tallet. Et 
varmere klima, slik prognosene fra FNs klimapanel 
tilsier, vil forsterke denne utviklingen. Andre lokali-
teter er påvirket av endret bruk, og dels skadd eller 
ødelagt av inngrep av ulike slag. En oppdatering 
av kunnskapen, også i form av status for gamle 
lokaliteter, er dermed nyttig i seg selv.

7) Oppfølgingen av den nasjonale registreringen på 
1990-tallet har vært mangelfull. Skjøtselsplaner er 
utarbeidet for noen lokaliteter i Finnmark, og det 
er gjort forsøk på å ivareta verdiene her. For andre 
synes det knapt å være gjort noen innsats. 

I praksis kan det være vanskelig å få til skjøtsel 
av områdene. Nedleggingen av jordbruket i fylket 
har fortsatt i raskt tempo. I store områder fin-
nes det ikke lenger noen aktive gårdsbruk. Dermed 
forsvinner også muligheten for skjøtsel i form av 
tradisjonell drift, ved sauebeite og på annet vis. I 
slike tilfeller hjelper det ikke stort med økonomiske 
støtte ordninger beregnet på aktive bønder. 

Der det fortsatt er gårder i drift (særlig i deler av Alta, 
Deatnu/Tana og Kárášjohka/Karasjok), går utviklingen 
entydig i retning av moderne drift, med fulldyrket 
eng og kyr på kulturbeite. Store eng arealer ligger 
brakke, mens de tidligere utmarksbeitene gror igjen.
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2 Undersøkelser på 
2000-tallet
Hoveddelen av de supplerende undersøkelsene 
(i 2006-2007) tok forsøksvis opp noen av 
utfordringene over. En kort, punktvis gjennomgang 
belyser dette: 

1) Noen områder som knapt ble undersøkt i 1992-
1994 er befart i 2006. Det gjelder blant annet Alta-
dalføret og Tverrelvdalen i Alta, som i dag er et av de 
viktigste jordbruksområdene i fylket. Som ventet var 
området preget av fulldyrket eng og kulturbeite, med 
svært beskjeden utmarksbruk. Noen få inngjerdete 
teiger med skogsbeite av kyr var det eneste som 
pekte seg ut, og de kunne kanskje være verdt en 
nærmere undersøkelse. 

2) Ved nasjonal registrering av verdifulle 
kulturlandskap ble vestdelen av Sørøya (Hasvik 
kommune) undersøkt i begynnelsen av juli 1993, et 
år med mye snø og sen vår. Senere besøk på Sørøya 
har vist at en del interessante og (i Finnmark) noe 
varmekrevende kulturlandskapsarter da ble oversett, 
av den enkle grunn at de ikke var kommet opp. 
Dunhavre (Avenula pubescens) er påvist på flere 
nye lokaliteter, og rødknapp (Knautia arvensis) på 
en isolert utpost i Finnkonvika. 

Vårt feltarbeid i 2006 ble lagt til begynnelsen 
av september, og ga ytterligere funn: flere nye 
lokaliteter for dunhavre, og en rekke funn av 
bakkesøte (Gentianella campestris) – som her i 
tillegg opptrer i en særegen rase, nærmest uten 
stengel, og med tofarget blomsterstand (både blå 
og hvite blomster på samme skudd). I tillegg fant vi 
en enkelt forekomst av sverdlilje (Iris pseudacorus) 
i en grøft på lokaliteten Sandvika. Den er muligens 
innført, men passer i og for seg inn i et element at 
kystplanter med isolerte utposter i Hasvik; også 
hanekam (Lychnis flos-cuculi) er nylig funnet her.

3) I 2005 startet vi et samarbeidsprosjekt med 
Varanger museum, avd. Vadsø (Ruija- Kvenmuseet) 
og Varanger samiske museum (med økonomisk 
støtte fra Sametinget og Norsk kulturråd) med sikte 
på å belyse ”Kulturlandskap etter tre stammers 
møte i Varanger” – forskjeller og likheter mellom 
kulturlandskap i et finsk/kvensk (Skallelv og omegn), 
norsk (Ekkerøy) og samisk (Unjárga/Nesseby) 
område. Et relativt omfattende feltarbeid er utført i 

alle de tre områdene, i Skallelv i 2006, på Ekkerøya 
i 2006, og i Bergebydalen i Unjárga/Nesseby i 2007.

En del resultater fra disse undersøkelsene er 
tatt med i forbindelse med de supplerende 
kulturlandskapsregistreringene, og bidrar i 
noen grad til en bedre forståelse av likheter og 
ulikheter mellom norsk, finsk/kvensk og samisk 
landskapsbruk. 

4) I forbindelse med arbeidet med revidering av 
rødlista har det vært utført reinventering av en 
rekke lokalitetet for rødlistearter (etter gammel og 
ny liste) i 2004-2007. I Finnmark har dette arbeidet 
gått i regi av Tromsø museum – Universitetsmuseet. 
Ved å ettergå gamle funn av et utvalg rødlistede 
og sjeldne arter – bl.a. russefrøstjerne (Thalictrum 
kemense) ved Iškuras i Anárjohkas dalføre 
(Kárášjohka/Karasjok), finnmarkssvineblom 
(Tephroseris integrifolia) ved Persfjorden (Vardø) 
og finnmarksfrøstjerne (Thalictrum simplex ssp. 
rariflorum) på Neverfjordklubben i Kvalsund – har 
vi funnet verdifulle kulturlandskap som er inkludert 
i denne rapporten. 

5) Fokus på østlige arter i kulturlandskap i Finnmark, 
særlig i innlandet. Vi foretok en lengre befaring i 
Kárášjohka/Karasjok (langs Anárjohka og Kárášjohka) 
i håp om å finne flere verdifulle lokaliteter, men ble 
med det ene unntaket over (Iškuras) stående ved de 
samme lokalitetene som i 1992-1993. Hoveddalføret 
har et omfattende jordbruk, men er sterkt preget 
av moderne driftsformer, med fulldyrket eng og 
kulturbeite. De tidligere slåtte- og beitemarkene 
er nesten overalt preget av gjengroing. Det ene 
beitelandskapet i bygda som peker seg ut, er 
det samme som vi blinket ut på 1990-tallet, dvs. 
Niitonjárga. 

6) Som nevnt innledningsvis, er det klare forfallstegn 
(i form av endret bruk, gjengroing og inngrep) på 
mange lokaliteter som ble undersøkt på 1990-tallet. 
Utvalget av særlig verdifulle lokaliteter bør derfor 
vurderes på ny, og vi gir en status-rapport for de 
reinventerte lokalitetene.

Flere tidligere utvalgte lokaliteter har vært 
besøkt om igjen i løpet av de senere år, bl.a. i 
forbindelse med skjøtselsplaner. Det gjelder bl.a. 
Store Leirpollen i Deatnu/Tana, og Skoltesletta i 
Neiden i Sør-Varanger (besøkt av Virve Ravolainen 
i 2001). I tillegg er noen nye lokaliteter av interesse 
i kulturlandskapssammenheng besøkt og beskrevet 
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i de senere år, mens andre er blitt gjenstand 
for utfyllende undersøkelser. Det gjelder bl.a. 
Heammonjávvi i Guovdageaidnu/Kautokeino (Alm 
& Vange 1998) og Reinøya i Vardø (Alm 2002a). 
For å gjøre bildet av kulturlandskapsvariasjonen i 
Finnmark så fyldig som mulig, inkluderer rapporten 
besøkte lokaliteter fra hele 2000-tallet.

I den grad det har passet inn i feltarbeidet, mest 
i geografisk henseende, har vi gjenoppsøkt noen 
av de lokalitetene som tidligere er blinket ut som 
særlig verdifulle. 

3 Bakgrunn

3.1 Finnmarks kulturlandskap 
Når det gjelder geografiske og naturgeografiske 
forhold i Finnmark, henviser vi primært til tidligere 
rapporter (Alm 1994, Alm et al. 1994a, 1994b, 
1994c). En omfattende sammenstilling av historiske 
data finnes i den første av disse. Vi gir her bare et 
raskt riss av naturgeografiske forhold:

Finnmark er Norges største fylke. Det er stor variasjon 
i naturgrunnlag og klima langs en lang kyststripe, 
og fra ytterkysten og inn på Finnmarksvidda. 
Finnmark rommer tre vegetasjonssoner (Moen 
1998); mellomboreal, nordboreal og sørarktisk 
(hemiarktisk). Mellomboreal sone er grense for en del 
varmekjære samfunn og arter, og finnes i Finnmark 
bare langs kysten og innover i de slake dalene rundt 
Alta. Nordboreal sone kalles også fjellskogsone og er 
dominert av lavvokst bjørkeskog og glissen barskog. 
Med få unntak ligger kulturlandskapslokalitetene i 
denne rapporten i nordboreal sone. Hemiarktisk sone 
dekker arealene nord for den klimatiske skoggrensa, 
og noen få lokaliteter ytterst på Varangerhalvøya 
ligger i denne sonen.

Når det gjelder plantedekkets variasjon knyttet 
til oseanitet (som hovedsakelig bestemmes av 
klimafaktorene luftfuktighet og vintertemperatur), 
inneholder Finnmark fire av Norges fem 
vegetasjonsseksjoner (Moen 1998): Klart oseanisk 
seksjon (O2) finnes i Finnmark bare på den ytterste 
sørvestre delen av Sørøya. Svakt oseanisk seksjon 
(O1) dekker kystområder og ytre fjordstrøk fra 
grensa mot Troms og østover til Nordkinnhalvøya. 

Årsnedbøren er på 800-1500 mm. Områdene lenger 
inn i landet, samt kyst- og fjordområdene øst og sør 
for Nordkinnhalvøya, tilhører overgangsseksjonen 
(OC). Denne seksjonen dekker halvparten av 
Finnmarks areal, har noe lavere årsnedbør enn forrige 
seksjon, og kjennetegnes ved frost både vår og høst, 
samt lave vintertemperaturer. Finnmarksvidda og 
indre deler av Sør-Varanger tilhører svakt kontinental 
seksjon (C1). Her er årsnedbøren på kun 400-600 mm, 
og det er generelt et tynt snødekke, og mye frost og 
tele. I de to seksjonene OC og C1 kommer det inn en 
del østlige arter som delvis finnes i indre strøk lenger 
sør, mens de fleste har en nordøstlig utbredelse og 
er eksklusive for Finnmark. Mange av disse østlige 
artene kan inngå i kulturlandskapet, som silkenellik, 
åkerbær, nyserot, pomorstjerneblom, tanatimian, 
russekveke, russefrøstjerne (Dianthus superbus, 
Rubus arcticus, Veratrum album, Stellaria hebecalyx, 
Thymus praecox ssp. tanaënsis, Elymus fibrosus, 
Thalictrum kemense). Kulturlandskapslokalitetene 
finnes primært i O1 og OC, mens lokalitetene langs 
Anárjohka og Kárášjohka ligger i C1.

Det registrerte kulturlandskapet i denne rapporten 
omfattes av følgende vegetasjonsgeografiske 
enheter: mellomboreal-OC (i Alta), nordboreal-O2 
(ytterst på Sørøya), nordboreal-O1 (på øyer og ytre 
kyststrøk i nordvest; deler av Alta, deler av Hasvik, 
Kvalsund, og de registrerte lokalitetene i Måsøy, 
Hammerfest og Nordkapp), nordboreal-OC (indre 
deler av Alta, Tanadalen, fjordstrøk i Unjárgga/
Nesseby og mesteparten av Varangerhalvøya 
samt Sør-Varanger), nordboreal-C1 (Kautokeino og 
Karasjok), og hemiarktisk-OC (Berlevåg og Vardø).

Finnmarks kulturlandskap kan i henhold til NIJOS´ 
landskapsregioner (http://www.skogoglandskap.no/
kart/landskapsregioner) deles inn i:

36. Høgfjellsregionen i Nordland og Troms  

38. Kyst- og fjordbygder i Vest-Finnmark

39. Kyst- og fjordbygder i Øst-Finnmark

40. Kystbygdene i Sør-Varanger 

41. Finnmarks dalbygder

42. Finnmarksvidda

43. Varangerhalvøya
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3.2 Jordbruk i Finnmark: 
 utvikling
Jordbruket i Finnmark har gjennomgått en radikal 
endring i etterkrigstiden, både når det gjelder 
driftsformer og i geografisk forstand (se tabell 
1). Under gjenreisningen ble så godt som alle 
gamle boplasser tatt opp igjen, med vid spredning 
over hele fylket. Fra 1960-tallet og utover har det 
skjedd en sterk sentralisering, og mange boplasser 
og bygdelag er helt fraflyttet, og gjør i beste 
fall tjeneste som sommersted. De gjenværende 
gårdene er i stor grad konsentrert til det som i 
landbrukssammenheng er fylkets beste arealer, 
både hva jordbunn og klima angår, særlig i Alta og 
Deatnu/Tana. Noen unntak forekommer. Det foregår 
for eksempel aktivt jordbruk og en del nyrydding 
i Guovdageaidnu/Kautokeino, i områder som må 
regnes som marginale og lite egnet for drift. 

Fylket utmerker seg i det hele ved store og 
påfallende geografiske ulikheter i utviklingen. I flere 
kommuner (Måsøy, Berlevåg, Båtsfjord) foregår det 
nå knapt jordbruk i det hele. I andre kommuner utgjør 
landbruket fortsatt en viktig næringsgren. Målt i 
forhold til folketallet gjelder det kanskje særlig for 
Kárášjohka/Karasjok og Deatnu/Tana.

De gjenværende gårdene er imidlertid i all hovedsak 
basert på dyrking av fôr til storfe og sau, oftest 

på fulldyrket eng. Bruken av utmarksbeiter er 
sterkt redusert. Kyrne går gjerne på kulturbeite 
eller inngjerdete teiger, og får sjelden eller aldri 
beite fritt. Sauetallet har falt sterkt siden 1950- og 
60-tallet, og i mange områder er det nå bare rein 
som står for noe beiting av betydning.

3.3 Kulturlandskap i Finnmark:  
noen etniske særtrekk
Finnmark er sterkere preget av ”tre stammers møte” 
enn noe annet fylke i Norge. Befolkningen faller 
tradisjonelt i tre etniske hovedgrupper:

1) Nordmenn, med hovedtyngden av befolkningen 
på kysten. Bosetningshistorien er dårlig kjent, men 
utvilsomt lengst på ytre del av kysten, i form av 
fiskevær og gamle jordbruksbygder og -gårder. 

2) Samer, med hovedtyngden av bosetningen 
i fjordene (sjøsamisk) og innlandet (tidligere i 
hovedsak sesongbasert, og knyttet til reinens 
vinterbeiteområder).

Østsamene (skoltesamene) utgjør en egen gruppe, 
med sterke bånd østover til samiske bygder på 
Kola. De skiller seg ut både i språk, religion (russisk-
ortodoks) og i geografisk henseende. Deres tradi-
sjonelle bosetningsområder omfatter store deler av 
Sør-Varanger kommune (Niemi 1989).

Tabell 1. 
Nøkkeltall for utviklingen av jordbruket i Finnmark, 1890-1999 (oppdatert fra Alm 1994:88). Fra og med 1979 gjelder 
angivelsen av antall bruk bare driftsenheter med mer enn 5 dekar jordbruksareal.

År Antall bruk
Jordbruks areal, 

km2
Fulldyrket mark, 

km2
Andel fulldyrket 

mark, % Antall storfe Antall sauer

1899 - - - - 10696 26576

1900 4117 39.7 0.8 - 9222 16668

1917-1918 4469 60.2 5.9 9.8 7699 15336

1929 4979 91.1 21.7 23.8 11358 27778

1939 6683 105.9 47.4 44.7 15720 41241

1949 6380 115.7 55.4 47.9 15139 29046

1959 5424 127.4 83.4 65.6 12020 40650

1969 3285 109.7 85.2 77.7 7802 41809

1979 1669 95.4 79.7 84.6 9390 30650

1989 1002 95.4 86.9 91.1 9196 31566

1999* 658 105.5 93.9 - 9168 12351

* Antall sauer for 1999 gjelder dyr på ett år eller eldre (tilsvarende tall for 1989: 13904).
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3) Etterkommere etter finske innvandrere (kve-
ner), som utgjør et markant innslag i Finnmarks 
befolkning. Dette skyldes i hovedsak innvandring 
fra 1700-tallet og senere, og har dels gitt opphav 
til egne, finsk/kvenskspråklige bygder, som Skallelv 
på Varangerhalvøya, eller bygder med sterkt finsk/
kvensk innslag i bosetningen (bl.a. i Børselv-trakten 
i Porsanger). Andre steder er den innvandrede be-
folkningen fra Finland blandet med eller har gått 
inn i den øvrige befolkningen, f.eks. i Alta, som på 
1800-tallet hadde et sterkt, finskspråklig innslag. 

Jordbrukets historie i Finnmark er i det hele dårlig 
kjent, men har antakelig mye eldre røtter enn det 
som tradisjonelt er blitt antatt. Vegetasjonshisto-
riske undersøkelser tyder på påvirkning fra beitedyr 
og mennesker langt tilbake i tid (Høeg 1997, 2000). 
Jordbruksbosetningen er trolig eldst i Vest-Finnmark, 
og på de beste lokalitetene neppe stort yngre enn 
lenger sør på Norskekysten. Sandfeltene langs yt-
terkysten har trolig vært noen av de første områdene 
som ble tatt i bruk, siden de på sett og vis tilbyr 
ferdige ”enger”. 

De første gårdene er trolig for en stor del anlagt 
av folk av norrønt/norsk og finsk etnisk opphav. 
Det aller meste av jordbruksterminologien (navn 
på husdyr, redskaper osv.) i samisk er lånord, grovt 
sett fra norrønt/norsk i Vest-Finnmark, og fra finsk 
i Øst-Finnmark. De første fastboende i Guovda-
geaidnu/Kautokeino og Kárášjohka/Karasjok, som 
nå er typisk samiske bygder, var for en stor del av 
finsk etnisk opphav.

I det samiske jordbruket var driften helt frem til et 
stykke ut på 1900-tallet lokalt preget av en gammel 
tradisjon med sesongflytting mellom to eller flere 
sesongboplasser. Dette har trolig vært et nokså all-
ment mønster, men sesongflyttingene er særlig godt 
dokumentert i Varangertrakten (Nilsen 1990, 1991). 
Her bodde man gjerne nær sjøen på sommerstid, 
ikke minst for å utnytte fiskeressursene der. Vinter-
boplassene lå lenger unna fjorden, og men kunne til 
gjengjeld by på god tilgang på brensel. Bruken av 
egne vår- og høstboplasser ligger stort sett lenger 
tilbake i tid. Dagens gårder og innmarksarealer er 
gjerne knyttet til de gamle sommerboplassene, mens 
vinterboplassene i nyere tid dels har gjort tjeneste 
som utslåtter.

I moderne tid er forskjellen mellom de ulike etniske 
gruppene i større og større grad blitt visket ut hva 

jordbruk og kulturlandskap angår. Det er ingen opp-
lagte forskjeller mellom norsk, samisk og finsk/
kvensk drift av en moderne gård, enten det er snakk 
om melkebruk, sauehold eller annen drift. I praksis 
fører kravene til lønnsomhet og effektiv drift til at 
metodene blir de samme. 

Dyreholdet i Finnmark er nå helt dominert av storfe- 
og sauehold, og fôr til disse dyrkes på fulldyrket 
eller overflatedyrket eng. Utmarksbeite av storfe 
forekommer bare helt lokalt. Samtidig har sauetallet 
sunket raskt siden 1970. Mange steder går det nå 
bare rein på beite i utmarksområdene, og graden av 
beitepåvirkning er generelt langt svakere enn før.

4 Materialer og 
metoder

4.1 Utvalg av lokaliteter og 
beskrivelsesnivå
Alle lokaliteter som ble besøkt i hovedsesongene 
2006 og 2007 er beskrevet i rapporten. Beskrivelsen 
av områdene er på to nivåer:

•	 ”undersøkt”;	 lokaliteter	som	er	beskrevet	mht.	
geografisk plassering og avgrensning, vegeta-
sjonstyper, flora, bruksmåter, tilstand, kulturspor 
etc. 

•	 ”befart”:	For	å	dekke	tidligere,	ikke	besøkte	om-
råder, har vi kjørt gjennom noen områder og vur-
dert om kulturlandskapet ser interessant ut. Hvis 
vi ikke observerte noen areal som syntes å ha 
biologisk interessant kulturlandskap, ble det ikke 
gjort noen nærmere undersøkelser. I rapporten 
har disse områdene fått et lokalitetsnummer, og 
vi gir en kort beskrivelse av området/strekningen. 
På denne måten er den geografiske dekningen av 
undersøkelsene i fylket bedre dokumentert.

I tillegg til hovedregistreringen i 2006 og 2007, 
har vi gjennom 2000-tallet besøkt en del andre 
lokaliteter med kulturlandskapsverdier, som også 
er inkludert her.
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4.2 Registrering og vurdering 
Noen lokaliteter er arealmessig store, og består 
av flere ulike kulturlandskapstyper/naturtyper. De 
enkelte arealene/kulturlandskapstypene har da fått 
betegnelsen dellokaliteter og er gitt undernummer 
a, b, c etc. Begrunnelsen for dette systemet, er 
at hver lokalitet er en ressursmessig enhet, og de 
enkelte dellokalitetene er en del av denne enhet-
en. Samtidig ligger dellokalitetene gjerne som en 
mosaikk i landskapet, og det er helheten av denne 
landskapsmosaikken som utgjør én lokalitet. 

Kartavgrensninger er digitalisert for de fleste 
lokali tetene, og kartinformasjonen og lokalitets-
beskrivelsene er gjort tilgjengelige for overføring til 
DNs Naturbase. For lokaliteter med undernummer/
dellokaliteter, er hver dellokalitet digitalisert for seg. 
Naturbase krever at hver dellokalitet behandles som 
én lokalitet og gis en verdivurdering. I tillegg er om-
rådet som helhet verdivurdert. Dellokalitetene hver 
for seg kan få lav verdi, men den samlede vurdering-
en for området kan bli høyere, fordi dellokalitetene 
til sammen utgjør en økologisk enhet mht. gårdens 
eller bygdas ressursutnyttelse. I rapporten har vi 
kun gitt verdi til den helhetlige lokaliteten, og ikke 
verdivurdert hver dellokalitet for seg.

Det er karplantefloraen som har hatt størst betyd-
ning for vurderingen av lokalitetene. Vi har lagt Di-
rektoratet for naturforvaltnings kriterier i håndbok 
13 til grunn for å vurdere om lokalitetene skulle få 
A- eller B-verdi (Direktoratet for naturforvaltning 
2006). Disse kriteriene gjelder primært forekomst 
av rødlistearter og viktige naturtyper. Vi har i tillegg 
vurdert lokalitetene ut i fra hevdstatus, mangfold av 
arter og naturtyper, samt hvor representative eller 
sjeldne de er for kulturlandskapet i regionen. I noen 
grad er også bebyggelse og landskapet som helhet 
lagt til grunn for verdisettingen. Som en generell re-
gel kan kategorien A tolkes som lokalitet av nasjonal 
betydning og B som regionalt viktig. I rapporten har 
vi også brukt kategoriene C og D. Lokaliteter som 
ikke har velutviklete bestander av verken rødlistearter 
eller viktige naturtyper, men som har representativt 
eller velhevdet kulturlandskap, og dermed har lokal 
verdi, er gitt verdien C. Lokaliteter som vi vurderer at 
inneholder verken biologiske eller landskapsmessige 
verdier i kulturlandskaps sammenheng, er gitt verdien D.

Nomenklaturen følger Norsk flora (Lid & Lid 2005) 
for karplanter, og Frisvoll et al. (1995) for moser.

Kart som er koblet til lokalitetene i Naturbase, er 
produsert med digitale kart fra Statens Kartverk 
som grunnlag (rettigheter gjennom Norge Digitalt). 
De fleste arealene er beregnet ved hjelp av digitalt, 
økonomisk kartverk, mens noen få lokaliteter er 
digitalisert på grunnlag av M711-kart (1: 50 000).  

5 Resultater

5.1 Generelle resultater
Antallet lokaliteter som er besøkt og beskrevet i 
denne rapporten er 56.

Blant disse er det fire lokaliteter som er delt inn i 
to eller flere dellokaliteter: Deatnu/Tana: Store Leir-
pollen, Vadsø: Skallelv, Vadsø: Ekkerøy og Unjárga/
Nesseby: Bergebydalen. 

Det er gjort arealmessig beregning vha. digitali-
sering av flesteparten av de 56 lokalitetene, og dette 
er gjort tilgjengelig for innlegging i Naturbase. På 
lokaliteter som er oppdelt i flere dellokaliteter, er 
dellokalitetene digitalisert for seg. Veistrekninger og 
områder som bare raskt ble befart, ble ikke areal-
beregnet. Disse fem veistrekningene er heller ikke 
verdivurdert, så antall verdivurderte lokaliteter er 51.

Av de verdivurderte lokalitetene ble

•	 13	vurdert	som	A-lokaliteter	(nasjonalt	verdifulle)

 Blant disse er det fem spesialområder, dvs. lokali-
teter der funn av svært sjeldne arter gir lokaliteten 
høy verdi, men der kulturlandskapsverdiene ellers 
er små. 

•	 13	som	B-lokaliteter	(regionalt	verdifulle)

•	 19	som	C-lokaliteter	(lokalt	verdifulle),	mens

•	 6	ble	gitt	verdien	D;	lokaliteter	som	mangler	bio-
logiske verdier i kulturlandskapssammenheng.

Den geografiske fordelingen av disse lokalitetene 
vises i figur 1.

5.1.1 Naturtyper, vegetasjon og flora

Tabell 2 viser hvilke naturtyper som er registrert på 
lokalitetene. Typebetegnelsene er hentet fra Hånd-
bok 13. Kartlegging av naturtyper – verdisetting  av 
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Tabell 2. 
Registrerte naturtyper på lokalitetene, og kommentarer til hvordan typebetegnelsene er brukt i registreringene.

Naturtype Kommentar til typen ift. DN-håndbok nr. 13 (DN 2006)

Naturbeitemark Denne betegnelsen inkluderer naturbeitemark, beitemark på tidligere slåttemark som kan ha vært 
gjødslet og inkludere små innslag av isådde arter, og beitebakker i skrenter/rasmark.

Hagemark

Skogsbeite

Slåttemark Inkluderer slåtteng med ulik grad av hevd, uten, eller med liten, innsåing av kulturmarks arter.

Utmarksslått Kan bestå av eng-, myr- og heivegetasjon.

Fulldyrket eng

Ferskvannssump Inkluderer ”mudderbank E02” og ”evjer, bukter og viker E12”; kun små innslag.

Myr Har ikke skilt ut ulike myrtyper i naturtypeangivelsen.

Berg Kun små element, så ikke relevant å dele opp i typer.

Strandeng 

Fukthei

Kantvegetasjon

Sanddyneeng 

Dynetrau

Småbiotoper Brukt om engpreget vegetasjon der bruken er uklar (beite, bålplass, tråkk, reinsamling)

Figur 1. Kart som viser registrerte og verdivurderte lokaliteter i Finnmark på 2000-tallet.
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Tabell 3. 
Oversikt over registrerte vegetasjonstyper (jf. Fremstad 1997) og deres truethetsstatus (jf. Fremstad & Moen 2001).

Kode Type Truethet
A-E Skogvegetasjon

A2 (A2b, c) Bærlyngskog
A7 Gressdominert fattigskog
C2 (C2a, c) Høystaudebjørkeskog; flere utforminger
C2d Høgstaudebjørkeskog; lappflokk-storveronika-bjørk-utforming Hensynskrevende (LR)
E3 Gråor-bjørk-viersump

F Rasmark-, berg- og kantvegetasjon
F2c Bergsprekk og bergvegg, baserik utforming
F3 Bergknaus

G Kulturbetinget engvegetasjon
G3 Sølvbunkeeng
G4 (G4a, c) Frisk fattigeng; flere utforminger
G5 (G5b, c) Finnskjegg-eng og fattig sauesvingel-eng; flere utforminger
G8 Flekkmure-sauesvingeleng (frisk/tørr, middels baserik eng nordpå) Noe truet (VU)
G9 Frisk/tørr, middels baserik eng i nordlige, kontinentale strøk; flere 

utforminger
G9a Frisk/tørr, middels baserik eng i nordlige, kontinentale strøk; 

finnmarkfrøstjerne-utforming
Sterkt truet (EN)

G9b Frisk/tørr, middels baserik eng i nordlige, kontinentale strøk; silkenellik-
utforming

Akutt truet (CR)

(G12) G12c Våt/fuktig, middels næringsrik eng med mjødurt
G13 Frisk næringsrik natureng; skogstorkenebb-ballblomeng Noe truet (VU)
G14 Frisk, næringsrik gammeleng
Ikke beskrevet Tanatimian-silkenellik-beitebakke Ikke vurdert; sjelden
Ikke beskrevet Slirestarr-gullris-eng Ikke vurdert; finnes  på 

Finnmarks vidda og langs 
Anárjohka

Ikke beskrevet Sibirgressløk-fukteng Er evt. en type under G13; er 
ikke vurdert.

K-M Myrvegetasjon
K3 (K3b) Fattig fastmattemyr; flere utforminger
K4 Fattig mykmatte/løsbunnmyr
L1b Krattbevokst intermediær myr
L3 Intermediær løsbunnmyr
L4 Høystarrmyr (lite element)

O Vannkant-, vann- og flomvegetasjon
O1a Fattig kortskudd-strand
O3c, e Elvesnelle-starrsump
Q2c Urte- og grasør, tanatimian-utforming Noe truet (VU)

R Rabbevegetasjon
R3 Reinrose-gras-lavrabb (lite element)

S Lesidevegetasjon
S2 Einer-dvergbjørkhei
S3 (S3b) Blåbær-blålynghei og kreklinghei; flere utforminger
S4 Flekkmure-harerugeng

V Ustabil drift- og sandvegetasjon
V1 Ettårig meldetangvoll, tangmelde-kvassdå-utforming

W Etablet sanddynevegetasjon
W2 (W2a, b, c) Dyneeng og dynehei Noe truet (VU)
W3 Erodert sanddyne
W4 Dynetrau
X1 Fuglegjødslet berg
X2 (X2b) Fuglegjødslet eng



23

biologisk mangfold (Direktoratet for naturforvaltning 
2006), men er moderert noe fra disse, se kommen-
tarer i tabellen. Blant de registrerte naturtypene 
er det overvekt av naturbeitemark og slåttemark.

De fleste lokaliteter er valgt ut fordi de har et tydelig  
kulturlandskapspreg, for eksempel at de er beita, 
eller at lokaliteten har engvegetasjon. Noen lokali-
teter (primært Vadsø: Skallelv og Unjárga/Nesseby: 
Bergebydalen) har vi derimot undersøkt fordi tid-
ligere utmarksbruk er dokumentert av andre, eller 
beskrevet for oss. Her har vi dokumentert dagens 
naturtyper, vegetasjonstyper og flora på stedet. Der-
for inkluderes også vegetasjonstyper som vanligvis 
ikke tas med blant kulturmarkstypene. Innslag av 
andre vegetasjonstyper enn de kulturmarkspregete 
er også inkludert på lokaliteter med mosaikk av 
natur - og vegetasjonstyper. Oversikt over registrerte 
vegetasjonstyper finnes i Tabell 3.

Det har i mange tilfeller vært vanskelig å føre 
vegetasjons typene på lokaliteten til noen av typene  
i Vegetasjonstyper i Norge (Fremstad 1997). Vegeta-
sjonsutformingene i Finnmark synes ofte å være 
en kombinasjon av beskrevne typer, og med andre 

mengde- eller tyngdepunktarter enn beskrevet der. 
Avsnitt 5.1.2 utdyper beskrivelsen av noen av typene 
i Fremstad (1997). Her presenteres også et par eng-
typer som ikke er beskrevet i Vegetasjonstyper i 
Norge.

Floraen i Finnmark omfatter i alt ca 800 arter og 
underarter av karplanter. Svært mange av disse 
kan opptre på mer eller mindre kulturpåvirket mark. 
En oversikt over arter som i Finnmark enten bare 
forekommer på kulturmark, eller har et klart tyngde-
punkt her, finnes hos Alm (1994).

Blant lokalitetene i rapporten er det registrert 15 
taksa av karplanter som er rødlistet i Norsk Rødliste 
2006 (Kålås et al. 2006). De er listet i Tabell 4. 

Blant disse regnes følgende taksa å være begunstig-
et av slått eller beite, og dermed å ha sitt tyngde-
punkt i kulturmark: fjellmarinøkkel, hånd marinøkkel, 
mari nøkkel, bakkesøte og finnmarkssvineblom. 
Russe frøstjerne og russemjelt kan opptre på kultur-
mark, men vokser oftest i vegetasjonstyper uten 
nevneverdig kulturpåvirkning.

Tabell 4. 
Rødlistede karplanter som forekommer på de registrerte lokalitetene. Utvalget er basert på Norsk Rødliste 2006 (Kålås 
et al. 2006). I tillegg er tanatimian inkludert; den var med på rødlista for 1998 (Direktoratet for naturforvaltning 1999). 
Plantenes kategori i Norsk rødliste for arter 2010 (Kålås et al. 2010) er også inkludert.

Vitenskapelig navn Norsk navn
Kategori,  

Norsk rødliste 2006
Kategori,  

Norsk rødliste 2010

Arctagrostis latifolia Russegress NT NT

Arenaria humifusa Dvergarve NT NT

Botrychium boreale Fjellmarinøkkel NT -

Botrychium lanceolatum Håndmarinøkkel EN NT

Botrychium lunaria Marinøkkel NT -

Carex lapponica Lappstarr NT VU

Catabrosa aquatica Kildegras NT NT

Conioselinum tataricum Russekjeks NT -

Dianthus superbus Silkenellik NT -

Elymus fibrosus Russekveke CR EN

Gentianella campestris Bakkesøte NT NT  
(G. c. ssp. campestris)

Lactuca sibirica Sibirturt NT -

Oxytropis campestris ssp. sordida Russemjelt NT -

Stellaria hebecalyx Pomorstjerneblom CR CR

Thalictrum kemense Russefrøstjerne NT NT

Tephroseris integrifolia Finnmarkssvineblom CR CR

Thymus serpyllum ssp. tanaensis Tanatimian R; Rødlista 1998 -
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5.1.2 Noen særpregete vegetasjonstyper

Finnmark rommer noen vegetasjonstyper i kultur-
landskap som mangler i resten av Norge. Det gjelder 
to eller tre typer av eng (1-3 under). 

De to første typene er knapt undersøkt i detalj. Begge 
er sjeldne, og klassifisert som sterkt truet i Norge 
(sml. Fremstad & Moen 2001). Vi har ikke foretatt 
noen utfyllende vegetasjonsundersøkelser, men kan 
i hvert fall gi et lite bidrag til beskrivelse av typene.

(1) Finnmarksfrøstjerne-eng, hos Fremstad (1997:76) 
omtalt som G9a Frisk/tørr, middels baserik eng i 
nordlige, kontinentale strøk, finnmarksfrøstjerne-
utforming.

Fremstad (1997:76) oppgir at typen skal forekomme 
fra Nordreisa i Nord-Troms til Øst-Finnmark, men 
vi har bare sett den på et fåtall lokaliteter i Vest-
Finnmark: ved Tappeluft i Alta (lok. 4), og på Indre 

Klubben i Kvalsund (lok. 18). Et fragment er tidligere 
påvist på Jansnes i Talvik, Alta (se Alm et al. 1994b:51). 
Bestand er av finnmarksfrøstjerne på eng- og skog-
kanter er også observert på noen lokaliteter ved 
Alta-elva, men danner her knapt engvegetasjon. 

Vegetasjonsutformingen er dokumentert ved et fåtall 
ruteanalyser, fra Alta (én rute; lok. 4) og Kvalsund (to 
ruter; lok. 18), se tabell 5. Fremstad (1997) oppgir 
rødsvingel (Festuca rubra), sauesvingel (Festuca 
ovina ), engkvein (Agrostis capillaris) og rapp-arter 
(Poa ssp.) som andre innslag i feltsjiktet. Dette 
stemmer godt overens med utformingen i Alta, som 
riktignok mangler sauesvingel. De tre ruteanalysene 
våre har ellers knapt noe annet gjennomgående 
fellestrekk enn høy dekning av finnmarksfrøstjerne 
(Thalictrum simplex ssp. boreale). Dette kan imidlertid 
være et forfallstrekk, i form av klumpvis opptreden 
av artene.

Tabell 5. 
Engutforminger med dominerende finnmarksfrøstjerne ved Tappeluft i Alta (rute 1) og på Indre Klubben i Kvalsund (rute 
2 og 3). Dekningsgrader i prosent.

Rute nr. 1 2 3

Achillea millefolium – ryllik 10 - 2

Agrostis capillaris – engkvein 10 - -

Alchemilla wichurae – skarmarikåpe 2 - -

Allium schoenoprasum ssp. sibiricum – sibirgressløk 10 - -

Bistorta vivipara – harerug 10 - -

Campanula rotundifolia – blåklokke 1 1 5

Conioselinum tataricum – russekjeks - 10 -

Euphrasia wettsteinii – fjelløyentrøst - - 1

Festuca rubra – rødsvingel 5 - 1

Filipendula ulmaria – mjødurt 2 50 -

Hierochloë sp. – marigress 5 - -

Leontodon autumnalis – følblom 10 - -

Melampyrum sylvaticum – småmarimjelle 1 - -

Poa pratensis ssp. alpigena – seterrapp - 5 -

Poa pratensis ssp. subcaerulea – smårapp 1 - -

Rhinanthus minor – småengkall 1 - 5

Rubus saxatilis – teiebær - - 5

Rumex acetosa – engsyre - 5 5

Solidago virgaurea – gullris - 5 10

Taraxacum sp. – løvetann 1 - -

Thalictrum simplex ssp. boreale – finnmarksfrøstjerne 40 50 80

Trollius europaea – ballblom 5 - -

Vicia cracca – fuglevikke 10 - 10
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Tabell 6. 
Beitebakke-vegetasjon med rikelig silkenellik og tanatimian ved Store Leirpollen i Deatnu/Tana. Rutevalg etter tilfeldighetstabell. 
Dekningsgrader i prosent; F = frekvens, D = gjennomsnittlig dekning.

Rute nr. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Feltnr. 71 73 75 77 79 72 74 76 78 80

Helning 20 30 30 30 10 30 30 30 30 30

Eksposisjon E E E E E E E E E E

Busksjikt 5 10 80 80 70 0 0 0 75 50

Feltsjikt 20 28 90 90 10 40 25 20 50 70

Bunnsjikt 35 3 + 0 0 30 5 + 100 90

F D

Busksjikt / Shrub layer:

Betula pubescens – bjørk - - - - 70 - - - - - 10 70

Juniperus communis – einer 5 10 80 80 2 - - - 75 50 70 43

Feltsjikt / Field layer:

Achillea millefolium – ryllik + + 1 - + 4 3 4 - 3 80 2

Avenella flexuosa – smyle 3 15 60 60 5 1 2 - - 40 80 23

Botrychium lunaria – marinøkkel - - - - + - - - - - 10 1

Campanula rotundifolia – blåklokke - + + - 0.5 + - - - 3 60 0.5

Cerastium alpinum ssp. glabratum – snauarve 2 - - - + 1 2 + - + 60 1

Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa – sølvbunke - - 10 - - - - - - - 10 10

Dianthus superbus – silkenellik - 1 - - 1 2 2 - - 7 50 2

Draba incana – lodnerublom - - - - + - - - - 1 20 0.5

Equisetum arvense – åkersnelle + - - 5 - - - - - - 20 3

Euphrasia wettsteinii – fjelløyentrøst - - - - + + + + + + 60 +

Festuca ovina – sauesvingel 12 10 - - 1 15 10 - 15 30 70 13

Festuca rubra – rødsvingel - - + - - - - 10 5 - 30 8

Galium boreale – hvitmaure 2 + - - + - - - 5 - 40 2

Hieracium sp. – sveve - - - - - - - - 3 2 20 3

Linnaea borealis – linnea - - - - - - - - 15 - 10 15

Luzula pilosa – hårfrytle - - - - + - - - - - 10 +

Luzula spicata – aksfrytle - - - - + - - - - - 10 +

Myosotis decumbens – fjellforglemmegei - - 20 30 - - - - 5 - 30 14

Poa glauca – blårapp - - - + - - - - - - 10 +

Poa sp. – rapp - + - 1 - - - - - - 10 0.5

Rumex acetosa – engsyre - - 5 0.5 - 1 1 10 3 3 70 3

Rumex acetosella – småsyre - + - - - - 1 + - - 30 +

Stellaria graminea – gress-stjerneblom 1 1 + - - - - + 1 50 0.5

Thymus serpyllum ssp. tanaënsis – tanatimian + 1 + - + 20 6 + - 10 80 5

Vaccinium myrtillus – blåbær - 3 5 10 - - - - - - 30 2

Vaccinium vitis-idaea – tyttebær - - 1 - - - - - - 3 20 2

Veronica longifolia – storveronika - - 2 2 - - - - - - 20 2

Vicia cracca – fuglevikke - + - - - - - - - - 10 +

Viola canina ssp. nemoralis – lifiol - - + - - - - - - 2 20 1

Antall arter pr. m² 10 16 15 11 26 16 12 8 14 19

Skiferflis 80 70 - - 10 40 70 80 - - 60 58

Naken jord - - - 10 - - - - - - 10 10
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(2) Silkenellik-eng, hos Fremstad (1997:76) klassifi-
sert som G9b Frisk/tørr, middels baserik eng i nord-
lige, kontinentale strøk, silkenellik-utforming.

Utbredelsen av silkenellik i Norge er innskrenket 
til den østlige delen av Finnmark, fra Porsanger 
og østover (Dahl 1934:321-322), og det samme 
vil følgelig gjelde for vegetasjonstypen. Silkenellik 
opptrer her i flere ulike miljøer – på eng, ofte på små 
flekker nær sjøkanten, i sterkt gjødslet vegetasjon i 
fuglefjell (Ekkerøya i Vadsø), og i beitebakker. I mot-
setning til finnmarksfrøstjerne, utgjør silkenellik bare 
unntaksvis et dominerende innslag i vegetasjonen.

Større engteiger med innslag av silkenellik er sjeldne. 
Ved kulturlandskapsundersøkelsene på 1990-tallet ble 
vegetasjon som kan føres hit påvist på Ytre Korsnes 
i Lebesby (Alm et al. 1994c:66-68) og i Skoltebyen 
i Neiden i Sør-Varanger (Alm et al. 1994c:213-215).

Beitebakker med innslag av silkenellik er trolig noe 
vanligere. Den absolutt viktigste forekomsten er 
liene under Storfjellet/Čuoldanjárvárri ved Store 
Leirpollen i Deatnu/Tana (lok. 38), hvor det i til-
legg er rikelig tanatimian (Thymus serpyllum ssp. 
tanaënsis). Denne beitebakken har et glissent felt-
sjikt av små urter og gress, særlig ryllik (Achillea 
millefolium), engsyre (Rumex acetosa), tanatimian 
(Thymus serpyllus ssp. tanaënsis), smyle (Avenella 
flexuosa) og sauesvingel (Festuca ovina), dels også 
silkenellik (Dianthus superbus). Ti ruteanalyser av slik 
vegetasjon, fra Store Leirpollen, er gjengitt i tabell 
6. Utformingen skiller seg vesentlig fra utforming 
G9b i Fremstad (1997), og er ført opp som ny, ikke-
beskrevet utforming i tabell 3.

Innslag av tanatimian er særlig knyttet til lokaliteter 
med finfliset skiferskredmark i øst- og sørvendte 
helninger, dvs. det som i Nord-Norge økologisk 
funger er som sørberg og sørskrenter. Skredene 
utvikles best på den røde skiferen som er vanlig i 
Deatnu/Tana og på Varangerhalvøya. Den flises lett 
opp i små, skarpe fragmenter, og gir et svært tørt 
og løst substrat, selv i nokså slake skråninger. Beite/
tråkk bidrar i hvert fall lokalt til å holde skredene 
åpne. Denne utformingen forekommer noen få steder 
i Deatnu/Tana, bl.a. ved Holmfjellet/Suolovárri, og 
på Varangerhalvvøya. 

Beitebakker med silkenellik er ellers registrert ved 
Syltefjorden i Båtsfjord (Alm et al. 1994b:145-146), 
ved Jamteberget i Vadsø (lok. 49) og øst for Bergeby-
elva i Unjárga/Nesseby (lok. 55).

(3) Slirestarr-gullris-eng; en tørr og nokså mager 
engutforming som først og fremst forekommer på 
Finnmarksvidda, kanskje særlig på sand langs elvene. 
En beskrivelse finnes hos Oksanen (1995), her kalt 
”tørr hemiarktisk engvegetasjon”. Han påpekte at 
slirestarr (Carex vaginata) og gullris (Solidago virgau-
rea) var de to eneste konsistent dominerende artene. 
Sølvvier (Salix glauca), blåbær (Vaccinium myrtillus) og 
ballblom (Trollius europaeus) var hyppige, men mer 
variable innslag. Engtypen opptrer ifølge Oksanen 
(1995:108-109) gjerne på et noe ujevnt underlag, 
med mest slirestarr i forsenkningene.

Slirestarr-gullris-eng, i noe varierende utforming, 
finnes etter våre observasjoner en rekke steder 
på Finnmarksvidda, bl.a. på Siebe – med mye ryllik 
(Alm et al. 1994b:24), Hemmonjávvi øst (Alm et al. 
1995b:29), Geaidnovuohppi – med gråstarr (Alm et 
al. 1994b:30), og på de gamle innmarkene på Suolu-
vuopmi i Guovdageiadnu/Kautokeino (ikke registrert 
i kulturlandskapsrapportene). Slike enger finnes også 
flere steder langs Anárjohka i Kárášjohka/Karasjok 
kommune, som Goikenjávvi (Alm et al. 1994c:30), 
Jorggastat – med hvitmaure (Alm et al. 1994c:37), 
Geavgnoaivi (Alm et al. 1994c:39), Basevuovdi (Alm 
et al. 1994c:40) og Válljohka – med ryllik (Alm et 
al. 1994c:44). En variant av denne typen, men med 
mindre  gullris, finnes også på lok. 30 Bieskkenjárga N. 

(4) Sibirgressløk-fukteng. Fuktige enger med et stort 
og dels helt dominerende innslag av sibirgressløk 
(Allium schoenoprasum ssp. sibiricum) opptrer mange 
steder i kulturlandskap i kyststraktene i Finnmark 
og den nordlige delen av Troms. Vegetasjonstypen 
burde skilles ut som egen utforming fra samletypen 
G13 Frisk, næringsrik ”natureng”. Den synes imid-
lertid å være i tilbakegang (Alm & Furnes 1998). 
Mens sibirgressløk-enger tidligere kunne dekke store 
engteiger, er utformingen nå mest innskrenket til 
mindre flekker, særlig langs bekkedrag og sig. Dette 
gjelder bl.a. for en rekke lokaliteter i Alta. Den er i 
tillegg sårbar for beite. Nordsandfjorden på Sørøya 
(lok. 15) hadde så sent som på 1990-tallet et stort 
areal med slik vegetasjon, men ved vårt besøk i 
2006 var sibirgressløken i praksis beitet ned av rein. 

Kulturlandskap hvor utformingen dekker noe større 
arealer finnes bl.a. i Ytre Bjørnvika i Loppa (Alm 
et al. 1994b:95), i Akkarfjord på Sørøya (Alm et al. 
1994b:136), og på Ytre Korsnes (Alm et al. 1994c:66) 
og i Korsnesbukta i Lebesby (Alm et al. 1994c:69). 
Sibirgressløk kan også inngå i urterike enger, dels 
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nokså tørre, f.eks. sammen med ryllik i Tarevika på 
Hjelmsøya (Alm et al. 1994a:55). Det var også en 
del av typen i Sandvika på Sørøya (lok. 13). 

5.1.3 Tradisjonell ressursbruk og 
tilhørende terminologi

Samisk bruk av eng og utslåtter – og tilhørende 
terminologi

I forbindelse med prosjektet ”Kulturlandskap etter tre 
stammers møte i Varanger” har vi forsøkt å danne 
oss et bilde av tradisjonell samisk bruk av utmark 
i jordbruket, med utgangspunkt i Bergebydalen i 
Unjárga/Nesseby. Dette vidstrakte skogområdet på 
begge sider av Bergebyelva/Suovvejohka viste seg 
velegnet i så måte, takket være sitt mangfold av 
vegetasjonstyper og utslåtter. Dalen rommer et stort 
antall tidligere vinterboplasser. Utover 1900-tallet 
ble disse i økende grad tatt i bruk som rene utslåtter 
(mens de i dag mest tjener som hyttetomter). Så 
godt som alle egnete teiger er blitt slått. 

Valget av vegetasjonstyper til slik bruk skiller seg 
knapt fra det som er tilfelle i tradisjonell norsk og finsk 

utmarksbruk, men terminologien er av gode grunner 
en helt annen. På dette punktet fikk vi god hjelp av 
Olav Dikkanen, som selv hadde deltatt på familiens 
utmarksslåtter i Bergebydalen så lenge de var i bruk, 
fram til slutten av 1950-tallet. Han var godt kjent også 
på de tilgrensende teigene. Under en dagstur i området 
(26.08.2007) pekte han ut for oss de vegetasjonstypene 
som var blitt slått, med tilhørende navneverk.

I lokal terminologi ble suoidni brukt om alle typer 
av planter som dyrene spiste. Man skilte mellom 
ulike vegetasjonstyper hvor suoidni, i ulike former, 
utgjorde et dominerende innslag.

Gieddesuoidni var ”gresset” på god jord, gjerne på 
innmark. I praksis svarer betegnelsen til vegetasjons-
typer med stort innslag av gress-arter (Poaceae). 
En viss innblanding av bredbladete urter og den 
slags var forventet, og gjorde ikke noen forskjell 
på betegnelsen som gieddesuoidni.

Gress-dominert vegetasjon uten særlig innslag av 
strå hadde en egen betegnelse, sinosuoidni. En tett 
matte av smyleblader ble pekt ut som et eksempel 
på sinosuoidni. Sammen med gieddesuoidni, ble dette 
regnet for å være det beste høyet.

Figur 2.
 Eksempel på sinosuoidni i Bergebydalen, Unjárga/Nesseby, vist av Olav Dikkanen – hovedsaklig bladverk av smyle (Avenella 
flexuosa). Foto: T. Alm 27.08.2007.
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På samisk er sitnu (i flertall: sinot) oftest navn på 
smyle (Avenella flexuosa), unntaksvis også andre fin-
bladete gress-arter. En liten bestand av smyle, med 
friskt og grønt bladverk som følge av målerangrep 
og sterk gjødsling av skogbunnen, var ifølge vår 
kjentmann et greit eksempel på sinosuoidnit (fig. 2). 
Selv om navnet i dette tilfellet nok først og fremst 
ble brukt om smyle, kunne også andre finbladete 
arter gå under den samme betegnelsen. Noen tynne, 
men adskillig bredere blader av engkvein (Agrostis 
capillaris) kunne ifølge vår kjentmann også passere 
som sinosuoidnit, ut fra en begrunnelse (eller forstå-
else) av at bladene ble større og bredere når jorden 
var bedre gjødslet – i virkeligheten er det jo andre 
og mer næringskrevende arter som kommer inn. 

Rássesuoidni ble høstet i urterike vegetasjonstyper, 
”blomstergress” slik en informant oversatte det. Det 
ble regnet som mindre verdifullt. En frodig, urterik 
engteig med mye skogstorkenebb (Geranium sylvati-
cum), mjødurt (Filipendula ulmaria) og fjelltistel (Saus-
surea alpina) ble pekt ut som eksempel (fig. 3). Høy av 
dette slaget ble ikke regnet som særlig godt. Rássi er 
i utgangspunktet et nordisk lånord (= gras) (Qvigstad 
1893:259), og brukes i samsvar med eldre norsk ter-
minologi om alle slags planter, også bredbladete urter.

Jeaggesuoidni eller ”myrgress” består i praksis i 
hovedsak av ulike starr-arter (Carex spp.). En myrteig 
med mye rundstarr (Carex rotundata) ble pekt ut 
som et eksempel på denne vegetasjonstypen. Høy 
av dette slaget ble mest regnet som hjelpefôr, og 
kokt før bruk. Slåtten var uansett årviss, og hørte 
med til den normale innhøstingen.

Høy fra våt myr og sump gikk under et eget navn, 
leakse suoidni (av samisk leaksi, bløtmyr). Flere steder 
pleide folk å vasse ut i vann for å slå, eller vente til 
isen hadde lagt seg om høsten. Gamassouidni (”komag-
senne”) hentes fra lignende områder, men bare et fåtall, 
store starr-arter ble regnet som brukbare til dette 
formålet, særlig nordlandsstarr (Carex aquatilis) og 
flaskestarr (Carex rostrata), sml. Alm & Iversen (1998).

Melkesletter og andre smålandskap

Tradisjonell reindrift gir bare unntaksvis opphav til 
kulturlandskap i botanisk forstand. Reinens beite 
hører til ”bakgrunnsmiljøet” i Finnmark, med røtter 
tilbake til slutten av siste istid (Alm et al. 1996). 
Reindrift i dagens forstand og omfang er et ungt 
fenomen i sammenligning, og i all hovedsak utviklet 
i løpet av de siste 300-400 år. Med få unntak har 

Figur 3. 
Eksempel på rássesuoidni i Bergebydalen, Unjárga/Nesseby, vist av Olav Dikkanen. Urterik vegetasjon med mye skogstorkenebb 
(Geranium sylvaticum), engsyre (Rumex acetosa) og ballblom (Trollius europaeus). Foto: T. Alm 27.08.2007.
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reindriften basert seg på å følge reinens gamle 
trekkveier og -vaner, til den frodige og insektfattige 
kysten sommerstid, og det nedbørsfattige og lavrike 
innlandet om vinteren. Dermed har driften bare 
videreført et gammelt og ekstensivt beiteregime. 

Unntak fra dette forekommer: I eldre tid, da reinen 
ble melket, foregikk dette gjerne på spesielt utvalgte 
steder. Her ble effekten av både beite og gjødsling ster-
kere enn ellers. Slike melkesletter har gjerne engpreget 
vegetasjon (samisk gieddi), og kan danne påfallende 
kontraster til landet omkring. De ligger ofte avsides 
til, og den botaniske kunnskapen om slike lokaliteter er 
nokså begrenset. Alm & Sommersel (1994) beskrev en 
slik lokalitet i Porsanger. Sesongboplassen Náššajohka 
(lok. 3) kan være en tidligere melkeslette.

Melkeslettene skiller seg ofte ut ved å ha et frodigere 
preg enn omgivelsene, mens tilgrensende skog (om 
det finnes) kan ha et tydelig parkpreg som følge av 
langvarig beite. Floraen er imidlertid i all hovedsak 
preget av arter som som finnes viltvoksende i trak-
ten omkring. Kulturspredte arter inngår bare rent 
unntaksvis. Arter som småengkall (Rhinanthus minor) 
og engsyre (Rumex acetosa) kan imidlertid opptre i 
større mengde enn i omgivelsene. Andre steder er 
det først og fremst ulike gressarter som rår grunnen. 

I fravær av noe tydelig ”signal” i form av nye arter, 
har slike lokaliteter vist seg vanskelige å studere 
på pollenanalytisk vis (Jensen et al. 1998, Jensen & 
Alm 2002), men i mange tilfeller strekker bruken 
seg opplagt flere hundre år tilbake i tid. 

Tilsvarende melkesletter har vært studert både lenger 
sør i Norge, i Nordland og Troms, og på svensk side av 
grensen (se Aronsson 2005). Særlig i markebygdene 
i Sør-Troms har slike melkesletter stundom blitt til 
faste, samiske boplasser og gårder (Jensen et al. 1998). 

Finsk/kvensk bruk av eng og utslåtter – og 
tilhørende terminologi

I forbindelse med prosjektet ”Kulturlandskap etter tre 
stammers møte i Varanger” har bygda Skallelv i Vadsø 
kommune vært studieområde for kvensk bosetning og 
ressursutnyttelse. Utover på 1800-tallet flyttet finske 
innvandrere til Skallelv. Mange av etterkommerne deres 
bor fortsatt i bygda, og finsk/kvensk snakkes fortsatt. 
Skallelv har en tett, landsbypreget bebyggelse, med 
innmarker som ”bakhager” til husene og rundt bebyg-
gelsen, og et felles utmarksareal som omkranser bygda 

og strekker seg innover på begge sider av Skallelva. Vi 
intervjuet folk fra Skallelv om bruken av fôrressursene 
i området. I disse samtalene ble norsk og finsk/kvensk 
terminologi brukt om hverandre. Vi beskriver her lokal 
terminologi på en del vegetasjonstyper og plante-
grupper som er blitt utnyttet, slik vi fikk det forklart. 

Begrepet heinä betyr høy, og brukes om alle typer 
karplanter som dyra spiser. Man skilte mellom ulike 
vegetasjonstyper som har ulike typer høy eller heinä.

Innmarkene i Skallelv er dominert av sølvbunke 
(Deschampsia cespitosa), med varierende grad av 
urter iblandet. Vegetasjonen på disse innmarksen-
gene ble betegnet pilliheinä. Også sølvbunke alene 
ble kalt pilliheinä eller pilli, som betyr strå/pipe, og 
henspiller på at denne arten har hule strå. Fôret av 
denne vegetasjonstypen ble også kalt piphøy eller 
vollhøy. Både for slåtteng med mye sølvbunke, og 
annen slåtteng med høyt innhold av gress (Poaceae), 
ble også betegnelsen maaheinä brukt.

Innover i Skallelvdalen ble utmarksområdene tidligere 
utnyttet til slått. Disse utmarksområdene ble kalt for 
tunturiniityt, som betyr fjellslåtter. De tørrere partiene 
har glissen hei- og engvegetasjon, og ble delvis slått, 
delvis beitet. På disse tørrere partiene ble også høyet 
fra våtmarker og myrer tørket. Det var nemlig våtmar-
ker og myrer som i stor grad utgjorde slåtteteigene 
innover i Skallelvdalen. Det var områder rike på starr 
(Carex spp.) som ble slått, og høyet ble kalt jänkkäheinä. 
Betegnelsen myrhøy ble også brukt; til skille fra piphøy/
vollhøy. Noen skilte imidlertid ut starr som vokser i 
vann som noe eget, og kalte dette for luhta. 

Jänkkäheinä ble regnet som mindreverdig fôr, men 
det ga vomfyll. Det var vanlig å koke det sammen 
med fiskeavfall, tang og tare før man ga det til dyra.

Myrull-arter (Eriophorum spp.) var generelt ikke 
ønsket i fôret, og de fleste vi snakket med hadde 
egne navn for disse artene (villa, villapää, jänk-
kävilla). Imidlertid kunne de på samme vis som andre 
graminider på myr, bli regnet med i fellesnavnet 
jänkkäheinä eller myrhøy.

Et hefte gitt ut av Vestre Jakobselv utmarkslag 
(Reisænen et al. 1996) gir innblikk i utmarksbruk 
og fôrtyper i Vadsø-området, mens Wara & Biedilæ 
(2004) har oversikt over fjellslåttene (tunturiniityt) 
i Skallelv-området, og litt om bruken av disse. Mer 
stoff om dette, samt kvenske plantenavn, finnes hos 
Vange et al. (2010) og Alm et al. (2011).
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6 Beskrivelse av 
under søkte lokaliteter
En oversikt over undersøkte lokaliteter finnes i 
Tabell 7. Lokalitetene blir beskrevet kommune-
vis. For hver kommune er det tatt med en kort 

innledning, og en vurdering av hvor godt dekket 
området er med hensyn på botaniske registrer-
inger av kultur landskap. Vi har også tatt med 
statistiske opplysninger om utviklingen av jord-
bruket gjennom de siste drygt 100 år. For en mer 
utfyllende omtale av de enkelte kommunene viser 
vi til tidlig ere rapporter  (Alm et al. 1994a, 1994b, 
1994c).

Tabell 7. 
Lokaliteter som ble registrert og re-registrert i Finnmark i supplerende kartlegging på 2000-tallet.

Lokalitetsnr. 
i rapporten Kommune Navn på lokalitet Naturtype Verdi
Lok. 1 Guovdageaidnu/Kautokeino Ávži Jordbruksbygd med flere naturtyper C

Lok. 2 Guovdageaidnu/Kautokeino Suotnju Småbiotoper/naturbeitemark D

Lok. 3 Guovdageaidnu/Kautokeino Sesongboplass ved Náššajohka Småbiotoper/naturbeitemark B

Lok. 4 Alta Tappeluft, bukta i øst Slåttemark på et forhenværende 
innmarksareal

A

Lok. 5 Alta Beitebakker ovenfor Tappeluft Naturbeitemark og hagemark A

Lok. 6 Alta Bognelvdalen Kun befart   -

Lok. 7 Alta Al s dalføre Kun befart   -

Lok. 8 Alta Tverrelvdalen Kun befart   -

Lok. 9 Alta Kviby: Krokelvas utløp Naturbeitemark C

Lok. 10 Alta Store Bekkarfjord på Seiland Naturbeitemark B

Lok. 11 Loppa Langs Øksfjord mellom 
Øksfjordbotn og Øksfjord/Ystenes

Kun befart   -

Lok. 12 Hasvik Vestlige del av Hasvik innenfor 
Seivågneset

Naturbeitemark C

Lok. 13 Hasvik Sandvika Slåttemark C

Lok. 14 Hasvik Finnkonvika Slåttemark/dynehei A

Lok. 15 Hasvik Nordsandfjorden Tidligere slåttemark B

Lok. 16 Hammerfest Sørøya: Bastafjorden Slåttemark C

Lok. 17 Kvalsund Vargsundet: Saraby - Porsa Slåttemark og naturbeitemark  
i sterk gjengroing

D

Lok. 18 Kvalsund Neverfjordklubben: Indre Klubben Naturbeitemark (90%) og berg (10%, 
dels loddrette og dermed med lite areal)

A

Lok. 19 Kvalsund Eidet mellom Indre og Ytre Klubben Slåttemark (brakk) B

Lok. 20 Kvalsund Neverfjordklubben: Ytre Klubben Fuglegjødslet eng, tidligere 
slåttemark

C

Lok. 21 Kvalsund Kvalsundet: Beritsjord Naturbeitemark B

Lok. 22 Kvalsund Kvalsunddalen Naturbeitemark B

Lok. 23 Kvalsund Halsen/Čeaváhaš Tidligere slåttemark, nå 
naturbeitemark

C

Lok. 24 Kvalsund Kvaløya: beitebakker ved Storbukt Naturbeitemark C

Lok. 25 Kvalsund Revsbotn: Kokelvdalen/Guovke-
johkvággi, Stuorrajeaggi

Myr/myrslått D

Lok. 26 Kvalsund Revsbotn: fraflyttet boplass i 
Kokelvdalen/Guovkejohkvággi

Slåttemark D

Lok. 27 Måsøy Havøya: Kråkungan Slåttemark C

Lok. 28 Nordkapp Magerøya: beitebakke under 
Vesteraksla

Naturbeitemark C

Lok. 29 Kárášjohka/Karasjok Buollamnjárga Naturbeitemark og slåttemark C

Lok. 30 Kárášjohka/Karasjok Bieskkenjárga N Naturbeitemark B

Lok. 31 Kárášjohka/Karasjok Sørvest for Ássebákvárri Slåttemark (brakk) D

Lok. 32 Kárášjohka/Karasjok Elvenesene langs begge sider av 
nedre Kárášjohka

Mest fulldyrka enger, 
naturbeitemark og slåttemark 

sjelden (se lok. 33)

Lok. 33 Kárášjohka/Karasjok Niitonjárga Naturbeitemark og slåttemark A
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Lokalitetsnr. 
i rapporten Kommune Navn på lokalitet Naturtype Verdi
Lok. 34 Kárášjohka/Karasjok Anárjohka, nord for Iškurasjohka Skogsbeite og kantvegetasjon B

Lok. 35 Kárášjohka/Karasjok Anárjohka, sør for Iškurasjohka Gammel slåttemark (brakk) D

Lok. 36 Deatnu/Tana Sundet mellom Eadjásuolo og 
Miennajohka

Naturbeitemark B

Lok. 37 Deatnu/Tana Ødeeng sør for Skiippagurjeaggi Slåttemark C

Lok. 38a Deatnu/Tana Beitebakke ved Store Leirpollen Naturbeitemark A

Lok. 38b Deatnu/Tana Beitet engteig ved Store Leirpollen Tidligere slåttemark, nå 
naturbeitemark

C

Lok. 38c Deatnu/Tana Ubeitet (inngjerdet) engteig ved 
Store Leirpollen

Slåttemark A

Lok. 39 Berlevåg Russehamna Naturbeitemark C

Lok. 40 Berlevåg Kongshamn Naturbeitemark C

Lok. 41 Vardø Persfjorden, vestre del: 
Bukkemolltangen

Naturbeitemark A, Spesial-
område

Lok. 42 Vardø Persfjorden, østre del Dyneeng A, Spesial-
område

Lok. 43 Vardø Persfjorden, sørvest for Hestmannes Naturbeitemark A, Spesial-
område

Lok. 44 Vardø Sandbukta N for Svartneset Etablert sanddyneeng med dynetrau A, Spesial-
område

Lok. 45 Vardø Vardøya: Vardøhus festning Tidligere slåttemark A, Spesial-
område

Lok. 46 Vardø Reinøya Naturbeitemark C

Lok. 47 Vadsø Skallelv finsk/kvensk bygd A

Lok. 47a Vadsø Skallelv: myrslåtter ved Bærelva Myrslått på fuktig fattigmyr Del av 47

Lok. 47b Vadsø Skallelv: torvtak ved Bærelva Fattigmyr Del av 47

Lok. 47c Vadsø Skallelv: utmarkslåtter under 
Holmfjellet/Suolovárri

Utmarksslåtte Del av 47

Lok. 47d Vadsø Skallelv: eng sentralt i bygda Slåttemark Del av 47

Lok. 47e Vadsø Skallelv NØ: tidligere slåttemark på 
fuktig mark

Natureng, kan ha vært pløyd Del av 47

Lok. 47f Vadsø Skallelv: strandterrasse fra bygda 
og NØ-over

Naturbeitemark på hei Del av 47

Lok. 48 Vadsø Skallnes Naturbeitemark C

Lok. 49 Vadsø Nord for Jamteberget, mot Urnes Naturbeitemark B

Lok. 50 Vadsø Sollnes Naturbeitemark C

Lok. 51 Vadsø Store Ekkerøy Bebyggelse med fiskebruk, enger, 
høyløer med mer

B

Lok. 51a Vadsø Ekkerøya NØ: innmarksareal Slåttemark Del av 51

Lok. 51b Vadsø Ekkerøya NØ: Varnes Naturbeitemark Del av 51

Lok. 51c Vadsø Ekkerøya: hei med dammer Hei og fuktvegetasjon Del av 51

Lok. 52 Vadsø Makkenes Slåttemark A

Lok. 53 Vadsø Sudines-Finneset i Vestre Jakobselv Slåttemark, småbiotoper C

Lok 54 Unjárga/Nesseby Bergebydalen Dal med gammer, tufter, stier, 
utmark slåtter, myrslåtter, beiter med 

mer

B

Lok. 54a Unjárga/Nesseby Bergebydalen a Utmarksslåtte Del av 54

Lok. 54b Unjárga/Nesseby Bergebydalen b Ferskvannssump Del av 54

Lok. 54c Unjárga/Nesseby Bergebydalen c Fattigmyr Del av 54

Lok. 54d Unjárga/Nesseby Bergebydalen: Suoidneguolbba Myr Del av 54

Lok. 54e Unjárga/Nesseby Bergebydalen: 
Suoidneguolbbageačhi

Tidligere utslåtte (antakeligvis) Del av 54

Lok. 54f Unjárga/Nesseby Bergebydalen: Smilče Småbiotop Del av 54

Lok. 54g Unjárga/Nesseby Bergebydalen g Tidligere utmarksslåtte Del av 54

Lok. 54h Unjárga/Nesseby Bergebydalen: Vuolleguobbarjohka Tidligere utmarksslåtte Del av 54

Lok. 54i Unjárga/Nesseby Bergebydalen: østre del av 
Suoidneguolbba

Utmarksbeite/slått Del av 54

Lok. 55 Unjárga/Nesseby Øst for Bergebyelva Naturbeitemark B

Lok. 56 Sør-Varanger Namdalen Slåttemark C
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Tabell 8. 
Nøkkeltall for utviklingen av jordbruket i Guovdageaidnu/Kautokeino, 1890-1999 (oppdatert fra Alm et al. 1994b:18). Fra 
og med 1979 gjelder angivelsen av antall bruk bare driftsenheter med mer enn 5 dekar jordbruksareal.

1890 1900 1918 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999

Antall bruk - 56 - 88 128 138 127 70 48 35 25

Jordbruksareal, km2 - 0.5 1.01 1.40 2.77 3.51 3.58 2.73 3.08 3.83 3.49

Fulldyrket mark, km2 - - 0.03 0.53 1.85 2.05 3.41 2.67 2.48 3.68 3.13

Antall storfe 215 224 233 328 458 423 416 356 392 403 396

Antall sauer 427 223 426 432 425 306 275 288 534 205 107

6.1. GUovdaGeaidNU/ 
KaUToKeiNo
Målt i areal er Guovdageaidnu/Kautokeino Norges 
største kommune (9704 km2). Storparten er imidler-
tid fjell- og skogvidder uten fast bosetning. Disse 
områdene er viktige beiter for reinsdyr, og i dag 
dels sterkt preget av overbeite som følge av lange 
perioder med høyt reintall. Reindriften gir imidlertid 
bare unntaksvis opphav til kulturlandskap i en snever, 
botanisk betydning.

Undersøkte lokaliteter – og områder 
uten dekning

De fleste veitilgjengelige områder i kommunen 
ble befart ved registreringene i 1992. Alm et al. 
(1994a) beskriver 11 lokaliteter i kommunen. Én 
av disse, Heammonjávvi ved Guovdageaineatnu/
Kautokeinoelva, er senere blitt gjenstand for en 
mer inngående undersøkelse (Alm & Vange 1998). I 
2006 besøkte vi noen nye delområder: bygda Ávži, 
øst for kommunesenteret, og sideveien til Suotnju 
og fjellstua der, ved nordøstenden av Láhpojávri. 
I tillegg tar vi med en avsides samisk sesong-
boplass siden dette er en dårlig dokumentert type 
kulturlandskap.

Et gjenstående område som kan være av interesse 
er bosetningen ved Šihččajávri, lengst sør i kom-
munen. Den ligger imidlertid nokså avsides til, og 
(langs stien inn) mer enn 10 km fra vei.

Utvikling av jordbruket

Guovdageaidnu/Kautokeino har aldri vært noen 
viktig  jordbrukskommune. Storparten av arealet lig-

ger i subalpint belte eller høyere, og egner  seg dår-
lig for tradisjonelt jordbruk. Antallet drifts enheter 
nådde sitt høyeste nivå (138 bruk) i 1949 (tabell 
8). Det holdt seg høyt frem til 1959, men bare en 
brøkdel av gårdene er i drift i dag. Jordbruksarealet 
og antall husdyr (i form av kyr) har imidlertid vært 
stabilt i de siste tiårene. Det skyld es ikke minst 
befolkningens etniske sammensetning. Guovdag-
eaidnu/Kautokeino er en nesten rent samisk  kom-
mune, og folk flytter ikke uten videre ut, selv om 
det finnes langt bedre og ”ledige” (brakklagte) 
jordbruksarealer på kysten. Tvert om har det skjedd 
en viss nyrydding av jordbruksland i de senere år, 
enda naturgrunnlaget, i form av klima og et ofte 
magert jordsmonn, legger klare begrensninger 
på utbyttet.

Lok. 1.  
Guovdageaidnu/Kautokeino: 
Ávži
UTM: EB 888-899, 580-589  

Kartblad: 1833 II (Guovdageaidnu).

Høyde over havet: 300-340 m.

Naturtype: Jordbruksbygd med flere 
natur typer.

Vegetasjonssone: Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Svakt kontinental.

Undersøkt: 17.08.2006. 

Inventert av: T. Alm og V. Vange.

Verdi: Lokalt viktig (C).
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Områdebeskrivelse: Ávži er en liten jordbruksbygd 
øst for kirkestedet Guovdageiadnu/Kautokeino. Den 
ligger nederst i Ávžejohkas dalføre og strekker seg 
nordover langs den innerste delen av Loavskajávri. 
Terrenget er kupert. Innmarkene består i hovedsak 
av fulldyrket eng, men området rommer også tørre 
beitebakker på sand og fuktig beitemark på mer eller 
mindre flommarkspregete arealer langs Ávžejohka/
Loavskajávri. 

Kulturmarkstype/naturtype:
Naturbeitemark
Fulldyrket eng
Beitet ferskvannsstrand/sump

Kulturspor: Moderne bebyggelse i bygd med små-
skala jordbruksvirksomhet.

Botanisk beskrivelse: Utmarksbeitet består av 
kreklinghei og fattig, tresatt lavhei, som dels er 
parkpreget. Fremtredende arter er bjørk (Betula 
pubescens), melbær (Arctostaphylos uva-ursi) og 
fjellkrekling (Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum). 
Beitemarka føres til A2c Bærlyngskog, tyttebær-
krekling-utforming.

Ett av brukene i øst har inngjerdet beitemark som en 
del av innmarksarealet. Den har preg av naturbeite-
mark, og er ikke ryddet for stein. Den ligger på en sand-
avsetning med tidligere lynghei (fjellkrekling, melbær 
og tyttebær Vaccinium vitis-idaea), som er gjødslet opp. 
Feltsjiktet er ganske glissent. Graminoider er sauesvin-
gel (Festuca ovina), finnmarksrørkvein (Calamagrostis 
lapponica) og litt smyle (Avenella flexuosa), mens det 
ellers vokser gullris (Solidago virgaurea), småsyre (Ru-
mex acetosella), ryllik (Achillea millefolium), vassarve 
(Stellaria media), geitrams (Chamerion angustifolium) 
og de nevnte lyngartene på den gjødsla bakken. Det 
er litt oppslag av bjørk, lappvier (Salix lapponum) og 
grønnvier (S. phylicifolia). Typen ligner mest på G5c 
Fattig sauesvingel-eng, men er ikke godt utviklet.

På vestsiden av Loavskajávri, nær Ávžejohkas utløp, 
ligger et nes med et lite tjern. Neset har sølvbunke-
dominerte enger, som delvis er hardt beitet av kyr, 
men også fuktige kratt og kantvegetasjon der det 
delvis beiter kyr. Kantvegetasjonen er moderat til 
sterkt gjengrodd, men langs elva er det også fuktig, 
kubeitet ferskvasstrand. Her vokser soleihov (Caltha 
palustris), nordlandsstarr (Carex aquatilis), den snaue 
formen av krypsoleie (Ranunculus repens f. gracilis), 
evjesoleie (R. reptans), storvassoleie (Batrachium 
floribundum), brønnkarse (Rorippa palustris), vassre-

verumpe (Alopecurus aequalis) og myrhatt (Comarum 
palustre). I en kanal (34W 0589174,7658650) mellom 
tjernet og elva er det en sonering av hhv. nordlands-
starr (Carex aquatilis), elvesnelle (Equisetum fluviatile) 
og hesterumpe (Hippuris vulgaris). Små areal her kan 
føres til O1a Kortskuddsstrand av fattig type og 
O3c Elvesnelle-starrsump, nordlandsstarrutforming.

I kanten av sølvbunkeenga (inngjerdet) er det kant-
vegetasjon av engplanter og busker ned mot elva. 
Buskvegetasjonen består av grønnvier, lappvier og 
bjørk. Engfloraen er dominert av sølvbunketuer, men 
har innslag av storveronika (Veronica longifolia), 
lappflokk (Polemonium acutiflorum), sumpmaure (Ga-
lium uliginosum), krypsoleie, myrhatt, ryllik, åkerbær 
(Rubus arcticus) og mjødurt (Filipendula ulmaria). 
Den kan føres til G3 Sølvbunkeeng med innslag av 
nordøstlige arter.

Flora: Lokaliteten har en rekke østlige arter, bl.a. 
finnmarksrørkvein (Calamagrostis lapponica) på tørre 
beitebakker. Flommarksarealene har lappstarr (Carex 
lapponica – rødlistet NT), lappflokk (Polemonium 
acuti florum), åkerbær (Rubus arcticus) og storveronika 
(Veronica longifolia). 

Tilstand: Delvis modernisert, delvis gjengrodd.

Bruk: Det er minst to bruk i bygda som har storfe. 
Beite. Det gjødsles bl.a. på innmarksbeite.

Inngrep: Modernisering.

Vurdering: Lokaliteten vurderes til lokal verdi fordi 
det kun er små fragmenter av interessant kultur-
marksvegetasjon. Lokalitetens biologiske verdi ligger 
i variert, delvis beitepreget vegetasjon rundt den 
lille innsjøen.

Anmerkning: -

Floraliste, Ávži, østre del (* angir herbariebelegg i 
TROM).

Achillea millefolium – ryllik, Agrostis capillaris – 
engkvein, Antennaria dioica – kattefot, Arctostaphylos 
uva-ursi – melbær, Arctous alpinus – rypebær, 
Avenella flexuosa – smyle, Betula pubescens – bjørk, 
Calamagrostis lapponica – finnmarksrørkvein*, Carex 
vaginata – slirestarr, Chamerion angustifolium – 
geitrams, Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa – 
sølvbunke, Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum 
– fjellkrekling, Festuca ovina – sauesvingel, Juniperus 
communis – einer, Poa pratensis ssp. alpigena – 
seterrapp, Rumex acetosella ssp. acetosella – 
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småsyre, Salix glauca – sølvvier, Salix lapponum 
– lappvier, Salix phylicifolia – grønnvier, Solidago 
virgaurea – gullris, Stellaria media – vassarve, 
Vaccinium myrtillus – blåbær, Vaccinium uliginosum – 
blokkebær, Vaccinium vitis-idaea – tyttebær, Veronica 
longifolia – storveronika*.

Floraliste, Ávži, vestre del (* angir herbariebelegg 
i TROM).

Achillea millefolium – ryllik, Agrostis capillaris – 
engkvein, Alopecurus aequalis – vassreverumpe*, 
Angelica archangelica – kvann, Arctous alpinus – 
rype bær, Avenella flexuosa – smyle, Batrachium flori-
bundum – storvassoleie, Betula nana – dvergbjørk, 
Betula pubescens – bjørk, Calamagrostis lapponica 
– finnmarks rørkvein, Calamagrostis phragmitoides 
– skogrørkvein, Caltha palustris – soleihov, Carex 
aquatilis – nordlandsstarr, Carex brunnescens – 
seterstarr, Carex nigra – slåttestarr, Carex vaginata 
– slirestarr, Cerastium fontanum – vanlig arve, 
Chamerion angusti folium – geitrams, Comarum 
palustre – myrhatt, Deschampsia cespitosa ssp. 
cespitosa – sølvbunke, Empetrum nigrum ssp. 
hermaphroditum – fjell krekling, Equisetum arvense 
ssp. arvense – åkersnelle, Equisetum fluviatile – 
elvesnelle, Filipendula ulmaria – mjødurt, Galium 
uliginosum – sumpmaure*, Hierochloë hirta ssp. arctica 
– elvemarigress, Hippuris vulgaris – hesterumpe, 
Juncus filiformis – trådsiv, Juncus trifidus – rabbesiv, 
Linnaea borealis – linnea, Luzula multiflora coll. 
– eng/seterfrytle, Parnassia palustris – jåblom, 
Phleum alpinum – fjelltimotei, Phleum pratense – 
timotei, Poa pratensis ssp. alpigena – seterrapp, 
Polemonium acutiflorum – lappflokk, Polygonum 
aviculare – tungress, Potentilla crantzii – flekkmure, 
Ranunculus repens f. gracilis – krypsoleie*, Ranunculus 
reptans – evjesoleie, Rhinanthus minor – småengkall*, 
Rorippa palustris – brønnkarse*, Rubus arcticus – 
åkerbær, Rumex acetosa – engsyre, Salix glauca – 
sølvvier, Salix lapponum – lappvier, Salix phylicifolia 
– grønnvier, Solidago virgaurea – gullris, Stellaria 
borealis – fjellstjerneblom, Stellaria graminea – 
gresstjerneblom*, Trientalis europaea – skogstjerne, 
Trollius europaeus – ballblom, Vaccinium myrtillus – 
blåbær, Vaccinium uliginosum – blokkebær, Veronica 
longifolia – storveronika, Viola epipsila – stor myrfiol.

 

Lok. 2.  
Guovdageaidnu/Kautokeino: 
Suotnju
UTM: FB 12 90

Kartblad: 1933 IV (Máze).

Høyde over havet: 327-345 m.

Naturtype: Småbiotoper/Naturbeitemark.

Vegetasjonssone: Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Svakt kontinental.

Undersøkt: 13.09.2006.

Inventert av: T. Alm og V. Vange.

Verdi: Ingen biologiske kulturland-
skapsverdier (D).

Områdebeskrivelse: Suotnju er en liten, samisk 
bygd ved nordøstenden av den store innsjøen Láhpo-
jávri. Den ligger ved en sidevei fra rv. 92, og synes 
ikke tidligere å ha vært besøkt av botanikere. Bygda 
rommer en fjellstue og noen flyttsameboliger. 

Kulturmarkstype/naturtype: Ved husene er det 
noen små, artsfattige engteiger. 

Vegetasjon: Ikke nærmere undersøkt, men etter all 
sannsynlighet artsfattig og triviell.

Tilstand: Ute av drift.

Bruk: Trolig noe beite av rein.

Inngrep: –

Vurdering: Lokaliteten er uten interesse i vår sam-
menheng.

Anmerkning: –
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Lok. 3.  
Guovdageaidnu/Kautokeino:  
sesongboplass ved Náššajohka
UTM:  EC875,183 (avgrensning: EC 

87550,18276 (sørøst), EC 
87563,18289 (nordøst), EC 
87512,18292 (sørvest), EC 
87532,18299 (nordvest).

Kartblad: 1834 II (Nášša).

Høyde over havet: ca. 460 m.

Naturtype:  Småbiotoper/Naturbeitemark.

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Svakt kontinental.

Undersøkt:  10.08.2003; 08.08.2009.

Inventert av:  T. Alm & U.R.B. Gamst.

Verdi:  Regional verdi (B).

Områdebeskrivelse: Liten engslette i bjørkeskogen 
på østsiden av Náššajohka, like nord for samløpet 
med Ruođđojohka.

Naturtype/kulturmarkstype: Eng på en gammel 
samisk sesongboplass, trolig i hovedsak brukt under 
reinflyttingen vår og høst.

Kulturspor: Minst tre gamle bålplasser/steinsatte 
gruer etter lavvoer. 

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Tørr og mager 
eng, dels moserik, som i utforming grenser mot hei. 
Den er preget av flittig bruk og tråkk, og har bl.a. 
mye seterstarr (Carex brunnescens). Fire ruteanalyser 
fra representative deler av engarealet er gjengitt i 
tabell 9. Vegetasjonstypen er en blandingstype av 
A7 Gressdominert fattigskog og G5c Fattig saue-
svingeleng, med innslag av arter fra G4, S4 og A2b.

Flora: Måtelig artsrik, men med innslag av noen art-
er man sjelden ser i kulturlandskap, som hengefrytle 
(Luzula parviflora) og en rekke andre fjellplanter. 
Som vanlig i slike avsides kulturlandskap inneholder 
vegetasjonen ingen arter som opplagt er kommet 
inn med mennesker.

Rødlistearter: Ingen.

Tilstand: Lokaliteten har vært besøkt en rekke gang-
er siden 1970-tallet, og har beholdt sitt gamle preg 
uendret frem til 2003. I 2009 var det imidlertid lett 
å se at engarealet var i ferd med å gro igjen. Det 
var tallrike små skudd av bjørk (Betula pubescens) og 
spredt vier (Salix spp.) over hele arealet, som nå gan-

Tabell 9. 
Vegetasjonsutforming på samisk sesongboplass ved Náššajohka, representert ved fire ruteanalyser. Dekningsgrader i prosent.

Busksjikt
Betula pubescens – bjørk - 1 1 20
Feltsjikt
Anthoxanthum nipponicum – fjellgulaks - - 1 -
Avenella flexuosa – smyle 30 70 30 10
Bistorta vivipara – harerug - - - 1
Carex brunnescens – seterstarr 20 5 5 1
Festuca ovina – sauesvingel 5 - 56 10
Hieracium sp. – sveve - + - 2
Luzula multiflora coll. – eng/seterfrytle 2 - 1 +
Luzula parviflora – hengefrytle + 2 1 -
Solidago virgaurea – gullris 30 10 50 40
Trientalis europaea – skogstjerne 1 - + +
Vaccinium myrtillus – blåbær 2 - 2 1
Vaccinium uliginosum – blokkebær 10 - - -
Vaccinium vitis-idaea – tyttebær 1 - + -
Bunnsjikt
Nephroma arcticum – storvrenge - - - 2
Polytrichum sp. – bjørnemose 30 30 10 20
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ske sikkert er helt ute av bruk – i samsvar med den 
generelle utviklingen i reindriften. Reinflyttingen skjer 
nå for en stor del med trailer, og følger av den grunn 
bare i begrenset utstrekning de gamle flyttveiene.

Bruk: Dette har opplagt vært en flittig brukt sesong-
boplass/leirplass gjennom lang tid.

Inngrep: Ingen av betydning.

Vurdering: Pent og interessant eksempel på kul-
turlandskap knyttet til reindriftens sesongboplasser, 
som nå dessverre er i raskt forfall og gjengroing.

Anmerkning: –

Floraliste, sesongboplass ved Náššajohka.

Alchemilla glomerulans – kildemarikåpe, Angelica 
archangelica – kvann, Anthriscus sylvestris – hundekjeks, 
Antennaria alpina – fjellkattefot, Antennaria dioica – 
kattefot, Anthoxanthum nipponicum – fjellgulaks, Arabis 
alpina – fjellskrinneblom, Astragalus alpinus – setermjelt, 
Avenella flexuosa – smyle, Betula  nana – dvergbjørk, Betula 
pubescens – bjørk, Bistorta vivipara – harerug, Calamagrostis 
neglecta – smårørkvein, Campanula rotundifolia – blåklokke, 
Carex brunnescens – seterstarr, Carex nigra var. juncea – 
stolpestarr, Cerastium alpinum ssp. glabratum – snauarve, 
Cerastium cerastoides – brearve, Cerastium fontanum – 
vanlig arve, Chamerion angustifolium – geitrams, Cirsium 
heterophyllum – hvitbladtistel, Diphasiastrum alpinum 
– fjelljamne, Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum – 
fjellkrekling, Epilobium alsinifolium – kildemjølke, Epilobium 
hornemannii – setermjølke, Equisetum arvense ssp. arvense – 
åkersnelle, Equisetum pratense – engsnelle, Erigeron borealis 
– fjellbakkestjerne, Euphrasia wettsteinii – fjelløyentrøst, 
Festuca ovina – sauesvingel, Festuca vivipara – geitsvingel, 
Hieracium sp. – sveve, Juniperus communis – einer, Linnaea 
borealis – linnea, Luzula multiflora coll. – eng/seterfrytle, 
Luzula parviflora – hengefrytle, Myosotis decumbens – 
fjellforglemmegei, Omalotheca norvegica – setergråurt, 
Oxyria digyna – fjellsyre, Phleum alpinum – fjelltimotei, 
Poa alpina var. vivipara – vivipar fjellrapp, Poa pratensis 
ssp. alpigena – seterrapp, Potentilla crantzii – flekkmure, 
Ranunculus acris – engsoleie, Rhodiola rosea – rosenrot, 
Rubus saxatilis – teiebær, Rumex acetosa – engsyre, Salix 
glauca – sølvvier, Salix lapponum – lappvier, Salix phylicifolia 
– grønnvier, Saussurea alpina – fjelltistel, Saxifraga cernua 
– knoppsildre, Silene dioica – rød jonsokblom, Solidago 
virgaurea – gullris, Stellaria nemorum – skogstjerneblom, 
Trisetum spicatum – svartaks, Trollius europaeus – ballblom, 
Vaccinium myrtillus – blåbær, Vaccinium uliginosum – 
blokkebær, Vaccinium vitis-idaea – tyttebær, Veronica 
alpina – fjellveronika, Viola biflora – fjellfiol. 

6.2. aLTa
Alta (3846 km2) hører til de største kommunene i 
Finnmark, både når det gjelder areal og folketall. 
Den omfatter deler av Stjernøya og Seiland, en lang 
rekke små og store fjorder, og et betydelig fjell- og 
viddeareal. 

Kommunen rommer betydelig variasjon, både i 
natur geografisk og etnisk henseende. Her finner vi 
også noe av det mest livskraftige jordbruket i fylket. 
Det er imidlertid store variasjoner innen kommu-
nen. I de små bygdene ute på øyene (Stjernøya og 
Seiland) er det meste av jordbruket lagt ned, og det 
samme gjelder i mange av fjordområdene. Lengst 
vest i kommunen utmerker Bognelv seg med flere 
aktive gårder.

Undersøkte lokaliteter – og områder 
uten dekning

De bosatte delene av Alta er i hovedsak greit 
tilgjenge lig via veinettet. Det finnes også en del 
veiløse og for en stor del fraflyttete gårdsbruk og 
bosetninger i kommunen, for eksempel langs nord-
siden av Langfjorden og på øyene.

De fleste større veistrekninger i Alta ble befart under  
registreringene i 1992-1993. Alm et al. (1994b) 
beskrev 34 lokaliteter i kommunen. I 1994 ble det 
utført supplerende registreringer på Stjernøya og 
Seiland, og 27 lokaliteter her er omtalt hos Alm et al. 
(1994a:13-44). Til sammen gir disse under søkelsene 
en relativt god dekning. Befaringene i 2006 og 2007 
ble konsentrert om noen mindre delområder:

1) Langfjorden. Etter våre ferder gjennom Finnmark 
i 2006, pekte området rundt Tappeluft seg ut med 
et pent utformet og velholdt beitelandskap, inkludert 
en del parkbjørkeskog – som det ellers er svært lite 
av i Finnmark. Et mindre delområde her er beskrevet 
hos Alm et al. (1994b:46), med hovedvekt på innmar-
kene og det gårdsnære arealet. Et betydelig større 
areal oppover liene ble gjenstand for en inngående 
gransking i 2007. 

En kort befaring innover Bognelvdalen røpet ikke 
kulturmark av større interesse. Det er flere gårder 
i full drift her, og de engene nede i dalen som er i 
drift, har fulldyrket mark. Det går både sauer og kyr 
på beite i de bratte liene på østsiden av dalen, som 
lokalt har et visst innslag av kalk i berggrunnen, og 
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en artsrik flora. Det er imidlertid knapt noe delareal 
her som peker seg ut som et botanisk verdifullt 
kulturlandskap.

2) I selve Alta ble det ikke gjennomført nevneverdige 
undersøkelser i hoveddalføret eller Tverrelvdalen i 
1992-1993. De viktigste veistrekningene her ble 
befart i 2006, langs Altaelva fra utløpet opp til 
Gargia, og i Tverrelvdalen opp til Stilla. 

Det er mange gårder i drift i Alta-dalføret. Dette 
gir imidlertid knapt opphav til kulturlandskap av in-
teresse i vår sammenheng. Driften er i all hovedsak 
basert på melkekyr og fulldyrket eng, og buskapen 
går i stor grad på inngjerdete teiger. Det er knapt 
spor av beite i liene omkring.

Tverrelvdalen har i hovedsak det samme preget 
som Alta-dalføret. Her finnes det imidlertid noen 
inngjerdete skogteiger med aktivt storfebeite. De 
kan tenkes å ha en viss botanisk interesse, men ble 
ikke nærmere undersøkt i denne omgang.

3) Ved rv. 883 mot Lille Lerresfjord besøkte vi områ-
det rundt Leirbotn, fra Kviby til Djupvik. En lokalitet 
i Kviby er beskrevet under.

4) Området rundt Store Bekkarfjorden på Seiland er 
tidligere besøkt i forbindelse med botaniske under-
søkelser av den planlagte nasjonalparken på Seiland 
(Alm & Iversen 2003). Dette området har klare 
kvali teter som kulturlandskap, og en kort beskrivelse  
tas med her.

Utvikling av jordbruket

I 1939 var det 1270 gårdsbruk i Alta, flere enn i 
noen annen kommune i Finnmark. Tallet holdt seg 
på samme nivå frem til 1959. Fra 1960-tallet og 
utover har antallet aktive drifsenheter sunket raskt, 
men det var fortsatt 177 gårder i drift i 1999 (tabell 
10). I motsetning til det som er tilfelle ellers i fylket, 
har jordbruket holdt seg godt oppe i de siste 30 år. 
Antall driftsenheter ble riktignok bortimot halvert fra 
1979 til 1999, men jordbruksareal har vært stabilt, 
og antallet kyr viser en svak økning.

Tabell 10.
Nøkkeltall for utviklingen av jordbruket i Alta, 1890-1999 (oppdatert fra Alm et al. 1994b:36). Fra og med 1979 gjelder 
angivelsen av antall bruk bare driftsenheter med mer enn 5 dekar jordbruksareal.

1890 1900
1917-
1918 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999

Antall bruk - 739 - 966 1270 1233 1229 745 351 226 177

Jordbruksareal, km2 - 9.3 13.65 16.91 22.26 26.32 29.73 23.52 20.25 24.21 30.33

Fulldyrket mark, km2 - - 3.85 8.01 12.93 16.55 25.30 19.98 17.73 22.19 22.40

Antall storfe 1720 1531 1291 1883 2910 2957 2970 1708 2660 3066 3292

Antall sauer 4099 2635 3498 4674 6350 4418 6782 4540 3022 1825 1809
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Lok. 4. alta:  
Tappeluft, bukta i øst 
UTM: EC 5600-5626,7556 7566

Kartblad: 1835 III (Øksfjordbotn)

Høyde over havet: 5-30 m.

Naturtype: Slåttemark på et forhenvæ-
rende innmarksareal.

Vegetasjonssone: Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Overgangsseksjon.

Undersøkt: 20.07.2007.

Inventert av: T. Alm & U.R.B. Gamst

Verdi:  Nasjonal verdi (A).

Områdebeskrivelse: Skrånende engareal rundt 
en sørvestvendt bukt litt øst for bygda Tappeluft, 
avgrenset av skog i vest og nord, og berg i øst. I 
vest er det ospeskog, i nord bregnerik, frodig skog. 
Engarealet er variert, men har flere felter med 
artsrik tørreng.

Kulturmarkstype/naturtype: Eng/slåtteng, nå 
brakklagt.

Kulturspor: Ingen av betydning.

Botanisk beskrivelse: Slakt skrånende engareal 
av noe vekslende utforming. Lengst øst er det noe 
fukt i bakken, ellers har området i hovedsak tørreng 
med et klart østlig preg. Den passer best inn under:

G9a Frisk/tørr, middels baserik eng i nordlige, kon-
tinentale strøk, finnmarksfrøstjerne-utforming. 
Kombinasjonen med sibirgressløk (Allium 
 schoenoprasum ssp. sibiricum) er uvanlig, og 
opplagt et resultat av at vi her befinner oss 
på kysten og ikke i noe utpreget kontinentalt 
område. Ruteanalyse fra denne vegetasjonen 
finnes i tabell 5.

Flora: Relativt artsrik, med noen interessante 
artsinnslag. Området særpreges først og fremst 
av rike forekomster av finnmarksfrøstjerne (Tha-
lictrum simplex ssp. boreale), mest mot kanten av 
eng arealet, men har også mengder av sibirgressløk 
(Allium schoenoprasum ssp. sibiricum). Fremtredende 
arter forøvrig er ryllik (Achillea millefolium), engsoleie 
(Ranunculus acris), ballblom (Trollius europaeus) og 

fuglevikke (Vicia cracca). Karve (Carum carvi) må i 
Finnmark regnes som en svakt sørlig art. Lokale 
innslag av strandplanter som gåsemure (Argentina 
anserina) og strandkjeks (Ligusticum scoticum) må 
ses i sammenheng med den strandnære beliggen-
heten.

Tilstand: Brakklagt eng, med tydelig tegn på begyn-
nende gjengroing. De tørreste (og botanisk rikeste) 
delene er minst utsatt.

Bruk: Tidligere slåttemark, nå kanskje med noe 
beite.

Inngrep: Ingen av betydning. Veien til Rivarbukt 
runder bukta i underkant av engarealet.

Vurdering: Brakklagt engareal hvor det først og 
fremst er innslaget av ”østlig” eng med finnmarks-
frøstjerne som er av interesse. Vegetasjonstypen 
på lokaliteten (G9a) er regnet som sterkt truet (EN; 
Fremstad & Moen 2001).

Anmerkning: –

Floraliste, Tappeluft, bukta i øst (* angir herbarie-
belegg i TROM):

Achillea millefolium – ryllik, Agrostis capillaris – 
engkvein, Alchemilla wichurae – skarmarikåpe, 
Allium schoenoprasum ssp. sibiricum – sibirgressløk*, 
Angelica sylvestris – sløke, Anthriscus sylvestris – 
hunde kjeks, Argentina anserina – gåsemure, Athyrium 
filix-femina – skogburkne, Avenella flexuosa – smyle, 
Bistorta vivipara – harerug, Calamagrostis neglecta 
– smårørkvein, Calamagrostis phragmitoides – 
skogrørkvein, Caltha palustris – soleihov, Campanula 
rotundifolia – blåklokke, Capsella bursa-pastoris – 
gjetertaske, Carex canescens – gråstarr, Carum 
carvi – karve, Chamaepericlymenum suecicum – 
skrubbær, Cirsium heterophyllum – hvitbladtistel, 
Comarum palustre – myrhatt, Deschampsia cespitosa 
ssp. cespitosa – sølvbunke, Dryopteris filix-mas – 
orme telg, Elytrigia repens – kveke, Empetrum 
nigrum ssp. hermaphroditum – fjellkrekling, Festuca 
rubra – rødsvingel, Filipendula ulmaria – mjødurt, 
Geranium sylvaticum – skogstorkenebb, Hierochloë 
sp. – marigress, Juncus bufonius – paddesiv, 
Leontodon autumnalis – følblom, Ligusticum scoticum 
– strandkjeks, Luzula multiflora ssp. multiflora –
engfrytle, Luzula sudetica – myrfryte, Melampyrum 
sylvaticum – småmarimjelle, Parnassia palustris 
– jåblom, Phalaris arundinacea – strandrør*, Poa 
pratensis ssp. alpigena – seterrapp, Populus tremula 
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– osp, Ranunculus acris – engsoleie, Rhinanthus minor 
– småengkall, Rumex acetosa – engsyre, Rumex 
longifolius – høymole, Salix caprea ssp. sericea – silke-
selje, Taraxacum sp. – løvetann, Thalictrum simplex 
ssp. boreale – finnmarksfrøstjerne*, Trifolium repens – 
hvitkløver, Trollius europaeus – ballblom, Urtica dioica 
– stornesle, Vaccinium myrtillus – blåbær, Valeriana 
sambucifolia – vendelrot, Vicia cracca – fuglevikke.

Lok. 5. alta:  
Beitebakker ovenfor Tappeluft 
UTM:  EC 556-563 759-765.

Kartblad: 1835 III (Øksfjordbotn).

Høyde over havet:  30-200.

Naturtype:  Naturbeitemark og hagemark

Vegetasjonssone: Nordboreal. 

Vegetasjonsseksjon: Overgangsseksjon.

Undersøkt: 02.06.2007, 18.-20.07.2007.

Inventert av: T. Alm & U.R.B. Gamst.

Verdi: Nasjonal verdi (A).

Områdebeskrivelse: Lokaliteten består av bratte, 
sørvendte bakker ovenfor bygda Tappeluft/Dáp-
peluokta. De omfatter nedre del av fjellsiden under 
Storfjellet (454 m o.h.), og har beitebakker og annen 
sterkt beitepreget vegetasjon.

Kulturmarkstype/naturtype: Beitebakker og beitet 
skog, dels parkbjørkeskog.

Kulturspor: Ingen av betydning oppe i liene.

Botanisk beskrivelse: Lisidene ovenfor Tappeluft 
bærer preg av hardt og langvarig beite. De bratteste 
partiene har bare spredt og åpen tresetting, og store, 
sørvendte beitebakker. Vegetasjonsutformingen på 
disse veksler, men det meste er frisk til tørr, mid-
dels baserik eng.

G9 Frisk/tørr, middels baserik eng i nordlige, konti-
nentale strøk, her uten nevneverdig innslag av 
østlige arter (til forskjell fra foregående lokalitet).

Flora: Artsrik. De bratte, sørvendte liene har innslag av 
noen svakt varmekjære arter, inkludert den eneste fore-
komsten i Finnmark av brunrot (Scrophularia nodosa ) 
– først funnet her av Ove Dahl i 1920, og gjenfunnet 
i 2007. Av interesse er også en liten forekomst av 
tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys) høyt oppe i 
liene. Dette er den eneste ”ville” forekomsten av arten 
i Finnmark. De få funnene ellers i fylket (i Nordkapp og 
Sør-Varanger) er uten unntak krigsspredte, og knyttet 
til tyske anlegg og områder fra andre verdenskrig (sml. 
Alm et al. 1993a, Alm et al. 2009).

Rødlistearter: Marinøkkel (Botrychium lunaria) og 
fjellmarinøkkel (B. boreale) – begge NT/nær truet.
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Tilstand: Pent utformete beitebakker i god hevd.

Bruk: Området har vært i bruk som sauebeite inn-
til de aller siste år; på slutten riktignok bare som 
sommer beiteland for sauer som ble transportert 
hit fra Guovdageaidnu/Kautokeino. Det er ingen 
gårdsbruk i drift i Tappeluft. Området blir imidlertid 
fortsatt flittig besøkt og beitet av rein.

Inngrep: Ingen av betydning.

Vurdering: Liene ovenfor Tappeluft har et av de 
peneste og mest velholdte beitelandskapene i Finn-
mark. Det skiller seg også ut ved å ha en artsrik 
flora, med innslag av noen sørlige arter som er 
sjeldne i Finnmark. Brunrot er bare kjent fra denne 
ene lokaliteten i fylket.

Anmerkning: -

Floraliste, Tappeluft (*angir herbariebelegg i TROM)

Achillea millefolium – ryllik, Agrostis capillaris 
– engkvein, Alchemilla alpina – fjellmarikåpe, 
Alchemilla glomerulans – kildemarikåpe, Alchemilla 
monticola – beitemarikåpe, Alchemilla wichurae – 
skarmarikåpe*, Allium schoenoprasum ssp. sibiricum 
– sibirgressløk, Alnus incana – gråor, Alopecurus 
pratensis ssp. pratensis – engreverumpe*, Andromeda 
polifolia – hvitlyng, Angelica archangelica – kvann, 
Angelica sylvestris – sløke, Antennaria dioica – 
kattefot, Anthoxanthum nipponicum – fjellgulaks*, 
Anthriscus sylvestris – hundekjeks, Arabis alpina – 
fjellskrinneblom, Arabis hirsuta – bergskrinneblom*, 
Arctous alpinus – rype bær, Athyrium filix-femina – 
skogburkne, Atocion rupestre – småsmelle*, Avenella 
flexuosa – smyle, Bartsia alpina – svarttopp, Betula 
nana – dvergbjørk, Betula pubescens – bjørk, 
Bistorta vivipara – harerug, Botrychium boreale – 
fjellmarinøkkel, Botrychium lunaria – marinøkkel, 
Calamagrostis phragmitoides – skogrørkvein, 
Caltha palustris – soleihov, Campanula rotundifolia 
– blåklokke, Carex pallescens – bleikstarr, Carum carvi 
– karve*, Cerastium alpinum ssp. alpinum – fjellarve, 
Cerastium alpinum ssp. glabratum – snauarve*, 
Cerastium fontanum – vanlig arve*, Chamerion 
angustifolium – geitrams, Cicerbita alpina – turt, 
Cirsium heterophyllum – hvitbladtistel, Crepis paludosa 
– sumphaukeskjegg, Cystopteris fragilis – skjørlok, 
Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa – sølvbunke, 
Draba norvegica* – bergrublom, Dryopteris filix-mas – 
ormetelg, Elytrigia repens – kveke*, Empetrum nigrum 
ssp. hermaphroditum – fjellkrekling, Epilobium collinum 

– bergmjølke*, Epilobium lactiflorum – hvitmjølke*; 
Equisetum arvense ssp. arvense – åkersnelle, 
Erigeron acer ssp. politus – blankbakke stjerne*, 
Erysimum strictum – berggull, Filipendula ulmaria 
– mjødurt, Galeopsis tetrahit – kvassdå*, Galium 
uliginosum – sumpmaure, Gentiana nivalis – snøsøte*, 
Geranium sylvaticum – skogstorkenebb, Geum rivale 
– enghumleblom, Hierochloë hirta ssp. arctica – 
elvemarigress*, Hierochloë odorata ssp. odorata – 
marigress*, Juniperus communis – einer, Lathyrus 
pratensis – gulflatbelg*, Leontodon autumnalis 
– følblom*, Luzula spicata – aksfryte, Matteuccia 
struthiopteris – strutseving*, Melampyrum pratense 
– stormarimjelle*, Milium effusum – myskegress, 
Myosotis decumbens – fjellforglemmegei, Orthilia 
secunda – nikkevintergrønn*, Paris quadrifolia 
– firblad*, Phegopteris connectilis – hengeving, 
Poa alpina var. alpina – fjellrapp, Poa pratensis 
ssp. alpigena – seterrapp*, Polystichum lonchitis 
– taggbregne*, Populus tremula – asp, Potentilla 
crantzii – flekkmure*, Prunella vulgaris – blåkoll, 
Prunus padus – hegg*, Ranunculus acris – engsoleie, 
Ranunculus auricomus coll. – nyresoleie, Rhinanthus 
minor – småengkall*, Rhodiola rosea – rosenrot, Ribes 
spicatum – villrips*, Rubus saxatilis – teiebær, Rumex 
acetosa – engsyre, Rumex acetosella – småsyre*, 
Rumex longifolius – høymole, Sagina x normaniana 
- normanssmåarve, Salix myrsinifolia ssp. borealis – 
setervier, Saxifraga nivalis – snøsildre*, Scrophularia 
nodosa – brunrot*, Sedum annuum – småbergknapp, 
Silene dioica – rød jonsokblom, Solidago virgaurea 
– gullris, Sorbus aucuparia – rogn, Stellaria 
graminea – gresstjerneblom, Stellaria nemorum – 
skogstjerneblom, Taraxacum sp. – løvetann, Trifolium 
repens – hvitkløver, Trollius  europaeus – ballblom, 
Urtica dioica – stornesle, Vaccinium  myrtillus – blåbær, 
Veronica chamaedrys – tveskjeggveronika*, Veronica 
fruticans – berg veronika, Veronica serpyllifolia – 
snauveronika*, Vicia cracca – fuglevikke, Viola biflora 
– fjellfiol*, Viola canina  ssp. nemoralis – lifiol*, Viola 
palustris – myrfiol, Viola tricolor – stemorsblom*.
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Lok. 6. alta:  
Bognelvdalen 
Befart av: T. Alm & V. Vange 11.09.2006; T. Alm & 
U.R.B. Gamst 03.06.2007, 17.07.2007.

Flere, dels store gårder i full drift, med fulldyrket 
eng på flatene i dalbunnen, og noe kulturbeite i li-
ene ovenfor. Vi så ikke noen arealer som pekte seg 
klart ut for nærmere gransking.

Lok. 7. alta:  
altaelvas dalføre
Befart av: T. Alm & V. Vange 10.09.2006 (fra utløpet 
opp til Gargia).

Den nedre delen av Altaelva går gjennom et bredt 
og for en stor del flatbunnet dalføre (Storelvdalen). 
Her er det tallrike gårder i drift. Innmarkene er uten 
unntak fulldyrket eng. Husdyrholdet domineres av 
kyr, men det er også noe sauedrift. Dyrene går i 
hovedsak på kulturbeite, og tradisjonell beitemark 
finnes knapt. Vi så ingen områder som pekte seg ut 
i kulturlandskapssammenheng. Finnmarksfrøstjerne 
(Thalictrum simplex ssp. boreale) forekommer lokalt, 
men oftest i skog- og krattkanter nær Altaelva, og 
danner knapt eng og kulturmark på samme vis som 
f.eks. i Langfjorden.

Lok. 8. alta:  
Tverrelvdalen 
Befart av: T. Alm & V. Vange 11.09.2006 (fra utløpet 
av Tverrelva opp til Stilla).

Tverrelvdalen er et vidstrakt dalføre øst for Altaelva. 
Dalen har et stort antall gårder i drift. Innmarkene er 
uten unntak fulldyrket eng. Husdyrholdet domineres 
av kyr, som for en stor del går på kulturbeite. Av den 
grunn finnes det knapt beitebakker eller lignende i 
området. Et par området med kubeitet skog kunne 
muligens være verdt en nærmere undersøkelse.

Lok. 9. alta:  
Kviby: Krokelvas utløp
UTM:  EC 90 81.

Kartblad:  1835 II (Talvik).

Høyde over havet:  0-10 m.

Naturtype:  Naturbeitemark.

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Svakt oseanisk.

Undersøkt:  12.09.2006.

Inventert av:  T. Alm & V. Vange

Verdi:  Lokal verdi (C).

Områdebeskrivelse: Rundt den velutviklete elve-
osen/strandengområdet ved Krokelvas utløp ligger 
en liten jordbruksbygd, med ordinære innmarks-
enger. Lokaliteten er en pent utformet beitemark på 
sørsiden av Krokelvosen. Den inkluderer beite både 
på sandflater/strandeng og beitebakker. 

Naturtype/kulturmarkstyper:

Beitehei/beitebakke 75 %
Friske slåttenger 20 %
Strandeng 5 %

Markegenskaper: Tørr til vekselfuktig beitemark på 
sand, delvis på fuktig strandeng. Beitebakkene/heia 
er tørr, mens innmarksengene er friske. Berggrunnen 
er basefattig. Beitemarka er fattig mht. næringsinn-
hold, mens de gamle innmarkene er intermediære.

Kulturspor: Bebyggelsen er stort sett velholdt, med 
et tradisjonelt preg, inludert små fjøs og sjøbuer. I 
tillegg har området minst én gammetuft. Det går et 
steingjerde langs deler av beitebakken, men dette 
er brutt opp i fragmenter.

Botanisk beskrivelse: Den heipregete beitebakken 
ser ut til å bli unngått av dagens beitende sauer. 
Det er flekkvis dominans av krekling og tyttebær, 
eller einerklynger. Beiteheia er i gjengroing med 
unge eineroppslag. De gress- og urterike partiene 
i heia har mye mose i bunnen, ellers engkvein 
(Agrostis capillaris), rødsvingel (Festuca rubra), 
engsoleie (Ranunculus  acris), følblom (Leontodon 
autumnalis), engsyre (Rumex acetosa), seterstarr 
(Carex brunnescens), hvitkløver (Trifolium repens) og 
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andre vanlige arter, samt litt fjelltimotei (Phleum 
alpinum) og fjellgulaks (Anthoxanthum nipponicum). 
I en inngjerdet, ubeita del av beitebakken er det 
frodigere, høyvokst eng og mer artsrikt, men med 
oppslag av trær.

Beitebakken flater ut mot strandengene. Her er 
vegetasjonen hardere beita og mer gressrik, med 
vanlige engarter, noen einerklynger, og innslag av 
arter som bleiksøte (Gentianella aurea), strandkjempe 
(Plantago maritima) og bitter bergknapp (Sedum 
acre). Berggrunnen er imidlertid fattig, og området 
som i dag er tilgjengelig for beite er artsfattig. 

På strandenga vokser det strandkjempe, saltsiv (Jun-
cus gerardii), smårørkvein (Calamagrostis neglecta), 
gåsemure (Argentina anserina), rødsvingel (Festuca 
rubra), smårapp (Poa pratensis ssp. subcaerulea) og 
fjøresaulauk (Triglochin maritima).

Rundt indre del av elveosen er det tidligere slått-
enger på frisk mark. Her er det bl.a. høyvokst eng av 
sibirgressløk (Allium schoenoprasum ssp. sibiricum), 
mjødurt (Filipendula ulmaria), sølvbunke (Deschampsia 
cespitosa), engreverumpe (Alopecurus pratensis ssp. 
pratensis), ballblom (Trollius europaeus), enghumle-
blom (Geum rivale), geitrams (Chamerion angustifo-
lium). Tørrere utforminger på innmarksareal som 
fortsatt beites, har mer lavvokste engarter. 

Vegetasjonstyper: 

G14  Frisk, næringsrik ”gammeleng” 15 %

G4a  Frisk fattigeng (engkvein-rødsvingel- 
gulaks-type) 50 %

S3 i overgang til G4a  Engpreget hei 20 %

Flora: Generelt artsfattig, med et ordinært arts-
utvalg.

Tilstand: Beitemarka på flatene og strandenga er 
i god hevd, med beite av sau og storfe. Beitebak-
ken er i gjengroing med lyngvekster, samt at det er 
oppslag av småeiner. I de inngjerdete, gamle inn-
marksengene har en del trær kommet opp, primært 
rogn og bjørk, men også einer. 

Bruk: Beite av sau og storfe på deler av arealet. 
Innmarka er for det meste brakk.

Inngrep: Ingen av betydning.

Vurdering: Kviby peker seg ut som et tradisjonelt 
bygdelandskap. Bygda har pent utformet beitemark/
beitebakke på sørsiden av Krokelvosen, med typiske 

einerklynger. Verdien ligger i et småskala jordbruks-
landskap med relativt intakt struktur, samt de beita 
strandengene/heia/einerbakker. Berggrunnen er lite 
gunstig, og området er artsfattig. 

Anmerkning: –

Floraliste, Kviby (* angir herbariebelegg i TROM):

Achillea millefolium – ryllik, Agrostis capillaris – 
engkvein, Alchemilla glomerulans – kildemarikåpe, 
Alchemilla subcrenata – engmarikåpe, Alchemilla 
wichurae – skarmarikåpe, Allium schoenoprasum ssp. 
sibiricum – sibirgressløk, Alopecurus pratensis ssp. 
pratensis – engreverumpe, Anthoxanthum nipponicum 
– fjell gulaks, Anthriscus sylvestris – hundekjeks, 
Argentina ansering – gåsemure, Avenella flexuosa 
– smyle, Betula pubescens – bjørk, Calamagrostis 
neglecta – smårørkvein, Campanula rotundifolia – 
blåklokke, Carex brunnescens – seterstarr, Cerastium 
alpinum ssp. alpinum – fjellarve, Cerastium fontanum 
– vanlig arve, Chamaepericlymenum suecicum – 
skrubbær, Chamerion angustifolium – geitrams, 
Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa – sølvbunke, 
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum – fjellkrekling, 
Festuca rubra – rødsvingel, Gentianella aurea – 
bleiksøte, Gymnocarpium dryopteris – fugletelg, 
Juncus gerardii – saltsiv, Juniperus communis – einer, 
Leontodon autumnalis – følblom, Luzula multiflora 
coll. – eng/seterfrytle, Phleum alpinum – fjelltimotei, 
Plantago maritima – strandkjempe, Poa pratensis ssp. 
alpigena  – seterrapp, Poa pratensis ssp. subcaerulea – 
smårapp, Potentilla crantzii – flekkmure, Ranunculus 
acris – engsoleie, Rubus saxatilis – teiebær, Rumex  
acetosa – engsyre, Sedum acre – bitter bergknapp, 
Solidago virgaurea – gullris, Stellaria graminea 
– gresstjerneblom*, Taraxacum sp. – løvetann, 
Trientalis europaea  – skogstjerne, Trifolium repens – 
hvitkløver, Triglochin maritima – fjøresaulauk, Trollius 
europaeus – ballblom, Vaccinium myrtillus – blåbær, 
Vaccinium uliginosum – blokkebær, Vaccinium vitis-
idaea – tyttebær, Vicia cracca – fuglevikke.
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Lok. 10. alta:  
Store Bekkarfjord på Seiland 
UTM:  ED 845-861, 038-070. 

Høyde over havet:  0-350 m.

Kartblad:  1835 I (Seiland).

Naturtype:  Naturbeitemark.

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Svakt oseanisk.

Undersøkt:  24.08 og 26.08.2002.

Inventert av:  T. Alm & M. Iversen

Verdi:  Regional verdi (B).

Områdebeskrivelse: Store Bekkarfjord ligger 
nokså skjermet til på innersiden av Seiland (585 
km2). Fjorden vender østover. Nord- og vestsiden er 
omkranset av lave og nokså runde fjell. På sørsiden 
reiser Hábovárri og Uvssotrášša seg til henholdsvis 
774 og 832 moh. Fjordbunnen har to relativt store 
elveutløp. Melkelva kommer fra nord, og danner av-
løp for deler av Seilandsjøkelen, mens Doaresjohka 
kommer fra vest. På slettelandet mellom elvene er 
det et mindre engareal. 

Det som først og fremst særpreger Store Bekkar-
fjord, er det påfallende grønne preget hele land-
skapet rundt fjorden har. De lave fjellene er grønne 
fra topp til tå, og sterkt preget av langvarig beite. 
Av den grunn er tresettingen svært sparsom.

Kulturspor: Ikke notert.

Vegetasjon: Liene rundt fjorden er dominert av 
beitemark, i hovedsak med frisk, gressdominert eng. 
Den har mest engkvein (Agrostis capillaris) og noe 
smyle (Avenella flexuosa) og sølvbunke (Deschamp-
sia cespitosa), men er iblandet mye ryllik (Achillea 
millefolium), fjellgulaks (Anthoxanthum nipponicum), 
fjelløyentrøst (Euphrasia wettsteinii), engsyre (Ru-
mex acetosa) og blåbær (Vaccinium myrtillus). Deler 
av arealet har lesidepreg. I høyden er det også 
noen engsnøleier og (lokalt) innslag av høystaude-
vegetasjon. Hovedutformingene hører til:

G4 Frisk fattigeng

S3 Blåbær-blålynghei og kreklinghei

Flora: Måtelig artsrik. Innslaget av engkvein og 

ryllik er utvilsomt et resultat av kulturpåvirkning. 
Det samme gjelder tunrapp (Poa annua), som fore-
kommer spredt både på eng og tråkk, dels også 
i snøleier. Strutseving (Matteuccia struthiopteris) 
og firblad (Paris quadrifolia) må regnes som svakt 
varmekrevende arter, og har utpostforekomster her. 

Bruk: Beite.

Inngrep: Ingen av betydning. 

Vurdering: Området rundt indre del av Store 
Bekkar fjord utgjør et stort og helhetlig beiteland-
skap, med påfallende grønne lier og fjell. Rikelig 
engkvein (Agrostis capillaris) og en meget sparsom 
forekomst av trær og busker er klare tegn på hardt 
og vedvarende beite. Området har klare verdier 
i form av et sammenhengende og pent utformet 
landskapsrom uten moderne inngrep.

Anmerkning: Området inngår i sin helhet i Seiland 
nasjonalpark, opprettet 2006.

Floraliste for liene ved Store Bekkarfjord (hoved-
saklig fra Balgahatnjunni; * angir herbariebelegg 
i TROM):

Achillea millefolium – ryllik, Agrostis capillaris 
– engkvein, Alchemilla alpina – fjellmarikåpe, 
Alchemilla glomerulans – kildemarikåpe, Alchemilla 
wichurae – skarmarikåpe, Allium schoenoprasum 
ssp. sibiricum – sibirgressløk, Angelica archangelica 
– kvann, Angelica  sylvestris – sløke, Antennaria dioica 
– kattefot, Antho xanthum nipponicum – fjellgulaks, 
Anthriscus sylvestris  – hundekjeks, Arabis alpina – 
fjellskrinneblom, Athyrium distentifolium – fjellburkne, 
Athyrium filix-femina – skogburkne, Avenella flexuosa 
– smyle, Bartsia alpina – svarttopp, Betula nana – 
dvergbjørk, Betula pubescens – bjørk, Bistorta vivipara 
– harerug, Calamagrostis neglecta – smårørkvein, 
Calamagrostis phragmitoides – skogrørkvein, 
Caltha palustris – solei hov, Campanula rotundifolia 
– blåklokke, Cardamine pratensis ssp. angustifolia 
– polarkarse, Carex atrata – svartstarr, Cerastium 
fontanum – vanlig arve, Chamae periclymenum 
suecicum – skrubbær, Cicerbita alpina – turt, Cirsium 
heterophyllum – hvitbladtistel, Cochlearia officinalis 
ssp. integrifolia – kildeskjørbuksurt, Comarum palustre 
– myrhatt, Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa – 
sølvbunke, Dryas octopetala – reinrose, Dryopteris 
expansa – sauetelg, Dryopteris filix-mas – ormetelg, 
Elymus caninus var. caninus – hundekveke, Empetrum 
nigrum ssp. hermaphroditum – fjellkrekling, Epilobium 
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hornemannii – setermjølke, Epilobium lactiflorum – 
hvitmjølke, Epilobium palustre – myrmjølke, Equisetum 
arvense ssp. boreale – polarsnelle, Equisetum 
sylvaticum – skogsnelle, Eriophorum angustifolium 
– duskull, Eriophorum scheuchzeri – snøull, Erysimum 
strictum – berggull, Euphrasia wettsteinii – 
fjelløyentrøst, Festuca ovina – sauesvingel, Festuca 
rubra – rødsvingel, Filipendula ulmaria – mjødurt, 
Geranium sylvaticum – skog storkenebb, Gymnocarpium 
dryopteris – fugletelg, Hieracium alpinum coll. – 
fjellsveve, Hieracium seksjon Foliosa – bladsveve, 
Juncus trifidus – rabbesiv, Juniperus communis – 
einer, Leontodon autumnalis – følblom, Loiseleuria 
procumbens – greplyng, Luzula  multiflora coll. – eng/
seterfrytle, Luzula pilosa – hårfrytle, Luzula spicata 
– aksfryte, Matteuccia struthiopteris – strutseving*, 
Melampyrum pratense – stormarimjelle, Omalotheca 
norvegica – setergråurt, Oxyria digyna – fjellsyre, 
Paris quadrifolia – firblad, Pedicularis lapponica – 
bleikmyrklegg, Phegopteris connectilis – hengeving, 
Phyllodoce caerulea – blålyng, Poa alpina var. alpina 
– fjellrapp, Poa annua – tunrapp, Poa pratensis ssp. 
alpigena – seterrapp, Poa pratensis ssp. subcaerulea 
– smårapp, Polystichum lonchitis – taggbregne, 
Pyrola minor – perlevintergrønn, Ranunculus acris – 
engsoleie, Ranunculus repens – krypsoleie, Rhinanthus 
minor – småengkall, Rhodiola rosea – rosenrot, Rumex 
acetosa – engsyre, Rumex acetosella ssp. acetosella – 
småsyre, Salix caprea ssp. sericea – silkeselje, Salix 
glauca – sølvvier, Salix lanata – ullvier, Salix lapponum 
– lappvier, Salix myrsinifolia ssp. borealis – setervier, 
Saussurea alpina – fjelltistel, Saxifraga rivularis – 
bekkesildre, Saxifraga stellaris – stjernesildre, Sedum 
annuum – småbergknapp, Sibbaldia procumbens 
– trefingerurt, Silene acaulis – fjellsmelle, Silene 
dioica – rød jonsokblom, Solidago virgaurea – gullris, 
Sorbus aucuparia – rogn, Stellaria nemorum – 
skogstjerneblom, Taraxacum croceum – fjell-løvetann, 
Tripleurospermum maritimum – strandbalderbrå, 
Urtica dioica ssp. dioica – stornesle, Urtica dioica 
ssp. sondenii – linesle, Vaccinium myrtillus – blåbær, 
Vaccinium uliginosum – blokkebær, Vaccinium vitis-
idaea – tyttebær, Valeriana sambucifolia – vendelrot, 
Veronica alpina – fjellveronika, Vicia cracca – 
fuglevikke, Viola biflora – fjellfiol, Viola canina ssp. 
nemoralis – lifiol.

6.3. LoPPa
Loppa kommune (691 km2) omfatter et sterkt opp-
delt areal på nordvestkysten av Finnmark. Fastlandet 
er skåret opp av fjorder, og bare i begrenset grad 
skjermet av øyene Loppakalven og Loppa. Storpar-
ten av befolkningen er samlet i kommunesenteret 
Øksfjord og små bygder lenger vest. Øya Loppa må 
nå anses som fraflyttet.

Undersøkte lokaliteter – og områder 
uten dekning

Som følge av topografien, er bare deler av kommu-
nen knyttet til veinettet, dels via fergeforbindelser. 
Bosetningene på Loppa og i Frakfjorden er tilgjenge-
lige med hurtigbåt, mens en rekke tidligere boplasser 
er uten ruteforbindelse. Befaringen i 1993 omfattet 
16 lokaliteter på øya Loppa og den veitilgjengelige 
delen av fastlandet. Silda er senere befart i annen 
sammenheng (se Alm & Gamst 1997a), uten at det 
avslørte verdifulle kulturlandskap.

En kort befaring i 2006 var innskrenket til hoved-
veien fra Øksfjordbotn til tettstedet Øksfjord, og vei-
enden utenfor dette. Den røpet ingen nye lokaliteter 
av større interesse. Beitebakkene ved Hamnebukta 
og Hamnebuktklubben (se lokalitetene 3.15. og 3.16 
hos Alm et al. 1994b) peker seg fortsatt ut som det 
mest interessante kulturlandskapet i dette området.

Det gjenstår en viss mulighet for interessante kultur-
landskap i de veiløse fjordene, men disse er trolig 
for en del preget av gjengroing. Frakfjorden kunne 
imidlertid være verdt et besøk. 

Utvikling av jordbruket

Antallet driftsenheter i Loppa nådde sitt høyeste nivå 
(338 bruk) i 1949. Det holdt seg høyt frem til 1959, 
men siden er gårdene nedlagt i rask takt, særlig på 
1970-tallet og senere (tabell 11). Det gjenværende 
jordbruket er nesten helt basert på sauehold.
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Tabell 11.
Nøkkeltall for utviklingen av jordbruket i Loppa, 1890-1999 (oppdatert fra Alm et al. 1994b:80). Fra og med 1979 gjelder 
angivelsen av antall bruk bare driftsenheter med mer enn 5 dekar jordbruksareal.

1890 1900 1918 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999

Antall bruk - 166 - 239 316 338 304 180 72 27 6

Jordbruksareal, km2 - 2.2 1.14 3.04 3.73 4.70 4.53 3.31 1.71 1.52 0.53

Fulldyrket mark, km2 - - 0.02 0.31 1.18 1.28 2.18 2.03 0.33 0.59 0.40

Antall storfe 531 419 468 653 752 638 406 43 0 0 0

Antall sauer 1544 1030 1315 2258 3693 1769 2956 2703 1624 1382 171

Tabell 12.
Nøkkeltall for utviklingen av jordbruket i Hasvik, 1890-1999 (oppdatert fra Alm et al. 1994b:102). Fra og med 1979 
gjelder angivelsen av antall bruk bare driftsenheter med mer enn 5 dekar jordbruksareal.

1890 1900 1918 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999

Antall bruk - 137 - 177 252 211 161 60 22 8 4

Jordbruksareal, km2 - 1.2 1.54 1.96 2.74 2.71 1.93 0.81 0.39 0.39 0.15

Fulldyrket mark, km2 - - 0.24 0.14 1.42 1.55 1.08 0.42 0.09 0.17 0.11

Antall storfe 358 327 381 372 460 400 106 21 0 0 0

Antall sauer 1096 818 1227 1621 3117 1256 2045 1030 501 267 72

Lok. 11. Loppa:  
langs Øksfjorden mellom 
Øksfjordbotn og Øksfjord/ 
Ystenes 
Befart av: T. Alm & V. Vange 11.09.2006.

Området har noen småbruk med brakklagte enger. 
I liene ovenfor disse er det beitebakker, som for en 
stor del er under gjengroing. Det eneste arealet som 
pekte seg ut som kulturlandskap, var den samme 
beitebakken inne i fjorden som ble undersøkt i 1992 
(se lokalitetene 3.15 og 3.16 hos Alm et al. 1994b).

  

6.4. HaSviK
Hasvik (559 km2) er en ren øykommune. Den om-
fatter hele den vestlige delen av Sørøya, og nord-
vestdelen av Stjernøya. Opprinnelig har det vært 
bosetning og gårdsbruk spredt over store deler av 
kommunen, men i dag er nesten hele befolkningen 
samlet i fiskeværene lengst vest på Sørøya: Hasvik, 
Breivikbotn, Breivika og Sørvær. Gamle boplasser og 
kulturmarker finnes imidlertid i en rekke av fjordene 
på Sørøya, både på sør- og nordsiden, og i noen av 
fjordene på Stjernøya.

Undersøkte lokaliteter – og områder 
uten dekning

Store deler av kommunen er tungt tilgjengelig. 
Bortsett fra veistrekningen fra Hasvik til Sørvær på 
Sørøya og en dårlig sommervei til Dønnesfjord, er 
kommunen veiløs. Befaringen i 1993 var innskrenket 
til veitilgjengelige områder på Sørøya, og omfattet 
i alt seks lokaliteter. Undersøkelsene fant imidlertid 
sted tidlig på sommeren (i begynnelsen av juli), og 
for tidlig til å avsløre forekomster av en del svakt 
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varmekjære arter med utposter her, for eksempel 
bakkesøte (Gentianella campestris). Floristiske under-
søkelser på 2000-tallet har vist at det er mer å 
hente i så måte, bl.a. flere forekomster av dunhavre 
(Avenula pubescens) – som har en svært innskrenket 
utbredelse i Finnmark (se Alm et al. 2000). 

Våre tilleggsregistreringer av kulturlandskap ble 
følgelig lagt til ettersommeren. Beskrivelsene under 
bygger på befaring i september 2006, samt noen 
data fra tidligere botaniske undersøkelser ved T. 
Alm & U.R.B. Gamst, i 1997 (Nordsandfjorden),  
1999 (Hasvik og omegn), 2004 (Finnkonvika) og 
2005 (Breivikbotn til Sørvær). Tre nye lokaliteter 
beskrives her. I tillegg har vi sammenstilt en mer 
detaljert omtale for Finnkonvika, siden dette er en 
lokalitet med særlig store botaniske verdier.

Kulturlandskap knyttet til de veiløse fjordene er 
fortsatt ikke undersøkt, og krever eventuelt befar-
ing pr. båt. Det kan være verdifulle områder her, 
særlig i tilknytning til sandfeltene (for eksempel 
ved Bøle), men det er knapt mulig å forestille seg 
aktive skjøtselstiltak.

 

Utvikling av jordbruket

I 1939 var det 252 gårdsbruk i Hasvik, spredt over 
hele kommunen. 1960-tallet utmerket seg ved en 
sterk nedgang i antall aktive bruk, og utviklingen 
har nå nærmest utradert jordbruket i kommunen 
(tabell 12).

Lok. 12. Hasvik:  
vestlige del av Hasvik, 
innenfor Seivågneset
UTM: ED 424-426, 206-209.

Kartblad: 1735 I (Silda). 

Høyde over havet: 20-33 m.

Naturtype: Naturbeitemark.

Vegetasjonssone: Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Svakt oseanisk.

Undersøkt: 10.09.2006.

Inventert av: T. Alm, U.R.B. Gamst & V. 
Vange.

Verdi: Lokal verdi (C).

Områdebeskrivelse: Lokaliteten er et lite område 
ved flyplassen lengst vest i tettstedet Hasvik. Her er 
det beitebakker på sørsiden av noen små gabbro-
knauser.

Kulturmarkstype/naturtype: Beita hei og rester 
av etablert sanddyne.

Markegenskaper: Tørt 70 %, friskt 30 %; middels 
baserikt; næringsfattig.

Kulturspor: Våningshus i utkanten av beitet.

Botanisk beskrivelse: Gabbroknausene har inn-
slag av artsrik hei, mens vegetasjonen går over mot 
etablert sanddyne i nedre kant av knausene. Heia er 
dominert av reinrose (Dryas octopetala), og har stort 
innslag av urter, bl.a. fjellsmelle (Silene acaulis), bakke-
søte (Gentianella campestris) og bleiksøte (G. aurea), og 
vanlige hei- og engarter. Andre innslag er marigress 
(Hierochloe odorata), svartstarr (Carex atrata), fjellma-
rimøkkel (Botrychium boreale – ett individ observert) og 
noen få eksemplarer av vanlig marinøkkel (B. lunaria). 
Nedre deler, i overgang til etablert sanddyne, har 
dunhavre (Avenula pubescens). Den etablerte, flate 
sanddynen er i dag lagt ut til golfbane.

Vegetasjonen ligner mest W2c Dyneeng/dynehei 
av reinroseutforming i overgang til hei- og rabbe-
samfunn i fjellet.

Flora: Relativt artsrik; artsfortegnelsen er ikke full-
stendig. Av noe varmekrevende arter forekommer 
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dunhavre (Avenula pubescens – rikelig) og bakke-
søte (Gentianella campestris). På toppen av de til-
grensende gabbrokollene er det en del grusmark 
med sparsom vegetasjon av fjellplanter, bl.a. en 
liten forekomst av dvergarve (Arenaria humifusa). 
Denne arten er bare funnet én gang tidligere på 
Sørøya, også det i Hasvik (ved Dønnesfjorden), ifølge 
herbarie belegg (i BG og O) ”meget sparsomt oppe 
i høiden på de kalkrike bergarter, kun på en eneste 
flekk!”, sml. Nordhagen (1966). Denne forekomsten 
er ikke sett siden 1936.

Rødlistearter: Dvergarve, bakkesøte, fjellmarinøkkel 
og marinøkkel, alle i kategori NT.

Tilstand: Heia er i god tilstand, men arealet er kun 
et fragment.

Bruk: Beitet av rein.

Inngrep: I den nedre delen av knausene går beite-
marka over i etablert sanddynefelt. Dette feltet er 
brukt som golfbane og slått som ”plen”.

Vurdering: Beitemarka er pent utformet med inn-
slag av noen sørlige arter som dunhavre og bakke-
søte. I dag har beitemarka klart redusert verdi som 
følge av at de flatere partiene ned mot flyplassen 
er omgjort til golfbane. Det gjenstående, uberørte 
arealet er beskjedent.

Anmerkning: –

Floraliste, Hasvik (* angir belegg i TROM)

Agrostis capillaris – engkvein, Aconitum x stoerkianum 
– prakthjelm (hageflyktning), Alchemilla alpina – 
fjellmarikåpe, Alchemilla subcrenata – engmarikåpe, 
Allium schoenoprasum ssp. sibiricum – sibirgressløk, 
Antennaria dioica – kattefot, Arctous alpinus – rype-
bær, Arenaria humifusa – dvergarve*, Avenella flexuosa 
– smyle, Avenula pubescens – dunhavre, Bartsia alpina 
– svarttopp, Betula nana – dvergbjørk, Campanula 
rotundifolia – blåklokke, Capsella bursa-pastoris – 
gjeter taske, Carex nigra var. juncea – stolpestarr, 
Carex vaginata – slirestarr, Cerastium alpinum ssp. 
alpinum – fjellarve, Cerastium fontanum – vanlig 
arve, Comarum palustre – myrhatt, Deschampsia 
cespitosa  ssp. cespitosa – sølvbunke, Dryas octopetala 
– reinrose, Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum 
– fjellkrekling, Euphrasia wettsteinii  – fjelløyentrøst, 
Festuca vivipara – geitsvingel, Gentiana  nivalis – 
snøsøte, Gentianella campestris – bakkesøte*, Geum 
rivale – enghumleblom, Hieracium sp. – sveve, 
Lotus corniculatus var. borealis – fjelltiriltunge, 

Luzula multiflora coll. – eng/seterfrytle, Luzula 
spicata – aksfryte, Parnassia palustris – jåblom, 
Poa pratensis ssp. alpigena – seterrapp, Poa pratensis 
ssp. subcaerulea – smårapp, Rhinanthus minor – 
småengkall, Salix glauca ssp. glauca – sølvvier, Salix 
lanata – ullvier, Salix reticulata – rynkevier, Saussurea 
alpina – fjelltistel, Saxifraga oppositifolia – rødsildre, 
Sedum acre – bitter bergknapp, Silene acaulis – 
fjellsmelle, Trifolium repens – hvitkløver, Vicia cracca 
– fuglevikke. 
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Lok. 13. Hasvik:  
Sandvika
UTM: ED 43, 34 

Kartblad: 1736 II (Sørvær).

Høyde over havet: 0-20 m.

Naturtype: Slåttemark.

Vegetasjonssone: Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Svakt oseanisk.

Undersøkt: 10.-11.09.2006.

Inventert av: T. Alm, U.R.B. Gamst &  
V. Vange.

Verdi: Lokal verdi (C).

Områdebeskrivelse: Engareal rundt et nedlagt 
gårdsbruk, dels på tørr og nokså steinet grunn ved 
sjøen, dels på et (mer eller mindre) drenert myr-
areal i dalen innenfor. Engene har variert utforming. 
Området er særpreget først og fremst ved at et 
større areal vest for våningshuset er fullstendig 
dominert av prestekrage (Leucanthemum vulgare) 
på steinet ”eng”. 

Naturtype/kulturmarkstyper: Tidligere slåttenger 
av ulik utforming.

Markegenskaper: Lokaliteten har både tørre, fris-
ke og fuktige engpartier, lav baserikhet (100 %), 
nærings innholdet varierer fra næringsfattig (ca. 30 
%) til intermediær (ca. 65 %) og næringsrik (ca. 5 %). 
Berg og knauser avgrenser lokaliteten mot N og NV. 

Kulturspor: Våningshuset på gården er ubebodd og 
i litt dårlig stand. Nær dette er det en fjøstuft. Om-
rådet har også en eldre tufterest i enga på innsiden 
av fylkesveien. Rester av et tidligere utmarksgjerde 
står i bakkant av enga på innsiden av fylkesveien. 
I denne enga er det også flere gamle grøfter. På 
en strandterrasse der enga går over til hei, ligger 
tufter fra steinalderboplasser. Gårdsbruket har en 
pen beliggenhet, og utgjør den eneste bebyggelsen 
i Sandvika.

Botanisk beskrivelse: Engene har naturengpreg. Ut-
formingen varierer med fuktighet og næringstilførsel:

- Næringsrik eng med mjødurt (Filipendula ulmaria), 
stornesle (Urtica dioica), sølvbunke (Deschampsia 

cespitosa), samt noe høymole (Rumex longifolius), 
hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum) og litt sløke 
(Angelica sylvestris).

- Middels næringsrik eng på drenert myr (største 
areal).

- Kortvokst, skrinnere eng, bl.a. på steinterrasser.

- Prestekrage-dominert eng på steinete grunn.

Det er vanskelig å finne vegetasjonstyper i Fremstad 
(1997) som er dekkende. Noen mindre areal kan 
sorteres som enten G13 Frisk, næringsrik ”natureng”, 
G4 Frisk-fuktig fattigeng eller nærme seg G12c Våt/
fuktig, middels næringsrik eng av mjødurt-type. 
Størstedelen av arealene har imidlertid vegetasjon 
som er en mellomting mellom disse, og har i tillegg 
mange hei-, myr- og fjellarter. Prestekrageenga er 
en spesialtype.  

Engene rundt huset (fra sjøen og opp til riksveien) 
ligger primært på grovsteinete grunn. De har vari-
ert eng- og heiflora, med bl.a. mye sibirgressløk 
(Allium schoenoprasum spp. sibiricum) og innslag 
av ballblom (Trollius europaeus). I en grøft vokste 
én klon av sverdlilje (Iris pseudacorus) og noe nyse-
ryllik (Achillea ptarmica). Vest for huset, ned mot 
sjøen, domineres et grovsteinet areal av prestekrage 
(Leucanthemum vulgare). Her er det skarp overgang 
fra blokkebær-tyttebær-kreklinghei til feltet med 
nærmest ren bestand av prestekrage. Bunnsjiktet 
har moser som etasjemose (Hylocomium splendens), 
gråmose (Racomitrium sp.) og furumose (Pleurozium 
schreberi). Prestekrage finnes også spredt her og 
der ellers i engene.

Innover dalen (på innsiden av fylkesveien) ligger de 
lavereliggende delene av enga på drenert myr, mens 
de i utkanten går over i heivegetasjon. Vegetasjons-
utformingen varierer med fuktighetsinnholdet. Om-
rådet er grøftet, men grøftene er delvis gjengrodd 
med vier og fuktarter som soleihov (Caltha palustris) 
og mjølker (Epilobium spp.). Vegetasjonen er middels 
næringsrik, med stort innslag av høyvokste urter som 
mjødurt (Filipendula ulmaria), skogstorkenebb (Ge-
ranium sylvaticum) og enghumleblom (Geum rivale ), 
samt mye sibirgressløk (Allium schoenoprasum spp. 
sibiricum), i tillegg til andre vanlige engarter.

På mer grunnlendte areal er vegetasjonen lavere, 
med innslag av mer mose, og heiarter som blåbær 
(Vaccinium myrtillus), teiebær (Rubus saxatilis) og 
fjellmarikåpe (Alchemilla alpina). Fuktigere arealer 
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har dominans av duskull (Eriophorum angustifolium) 
sammen med eng- og heiarter. Enga er avgrenset 
av berg på sidene, og en gammel strandvoll opp mot 
dalen. Her står rester av et tidligere utmarksgjerde.

Flora: Lokaliteten har relativt mange arter, men 
eng ene har et ordinært artsinventar. Det er få inn-
førte arter her, og bare små innslag av nyseryllik 
(Achillea ptarmica) og hvitkløver (Trifolium repens), 
samt en klon hver av engreverumpe (Alopecurus pra-
tensis) og timotei (Phleum pratense). Spesielle innslag 
er et engparti (ca. 1 mål) med prestekrage-dominert 
eng, og store arealer eng med mye sibirgressløk 
(Allium schoenoprasum spp. sibiricum). Av interesse 
er også forekomsten av sverdlilje (Iris pseudacorus) 
i en gammel grøft på innmarksarealet. Den står så 
langt unna våningshuset at det synes urimelig at 
den er plantet der. 

Det tilgrensende sandfeltet sør i Sandvika har artsrik 
dynehei, bl.a. med innslag av bakkesøte (Gentianella 
campestris), men preges av flittig bruk som frilufts- 
og badeområde.

Tilstand: Engene har relativt god tilstand selv om de 
ikke lenger skjøttes. Det er noe vieroppslag i kant-
soner, gamle grøfter og på myrpartier på engene.

Bruk: Noe beite av rein?

Inngrep: Gårdens engareal er gjennomskåret av 
riksvei og strømlinje. Den store enga innover dalen 
(innenfor riksveien) har gammelt grøftesystem. 
Dette er delvis i gjengroing.

Vurdering: Arealet av naturlig slåtteng er stort, har 
variert utforming og er lite gjengrodd. Størrelsen 
hever verdien, men artsinventaret er ordinært. Her 
er imidlertid store areal relativt intakt eng med 
sibirgressløk (Allium schoenoprasum spp. sibiricum). 
Lokaliteten er særpreget først og fremst ved at 
et delareal er fullstendig dominert av prestekrage 
(Leucanthemum vulgare). 

Floraliste, Sandvika (* angir herbariebelegg i TROM):

Achillea millefolium – ryllik, Achillea ptarmica – 
nyse ryllik, Agrostis capillaris – engkvein, Alchemilla 
alpina  – fjellmarikåpe, Alchemilla glomerulans – kilde-
marikåpe*, Alchemilla subcrenata – engmarikåpe, 
Alchemilla wichurae – skarmarikåpe, Allium 
schoenoprasum ssp. sibiricum – sibirgressløk, 
Alopecurus pratensis ssp. pratensis – engreverumpe, 
Angelica archangelica – kvann, Angelica sylvestris 
– sløke, Anthoxanthum nipponicum – fjellgulaks, 

Anthriscus sylvestris – hundekjeks, Athyrium filix-
femina – skogburkne, Avenella flexuosa – smyle, 
Betula pubescens – bjørk, Bistorta vivipara – harerug, 
Calamagrostis neglecta – smårørkvein, Calamagrostis 
phragmitoides – skogrørkvein, Calluna vulgaris – 
røsslyng, Caltha palustris – soleihov, Campanula 
rotundifolia – blåklokke, Carex nigra var. juncea 
– stolpestarr*, Carex rariflora – snipestarr, Carex 
rostrata – flaskestarr, Cerastium fontanum – vanlig 
arve, Chamaepericlymenum suecicum – skrubbær, 
Chamerion angustifolium – geitrams, Cirsium 
heterophyllum – hvitbladtistel, Comarum palustre 
– myrhatt, Dactylorhiza maculata – flekkmarihånd, 
Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa – sølvbunke, 
Dryopteris expansa – saue telg, Dryopteris filix-mas 
– ormetelg, Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum 
– fjellkrekling, Equisetum pratense – engsnelle, 
Equisetum sylvaticum – skogsnelle, Eriophorum 
angustifolium – duskull, Festuca rubra – rødsvingel, 
Festuca vivipara – geitsvingel, Filipendula ulmaria 
– mjødurt, Gentianella campestris – bakkesøte*, 
Gentianopsis detonsa – fjæresøte*, Geranium 
sylvaticum – skogstorkenebb, Geum rivale – 
enghumleblom, Gymnocarpium dryopteris – fugletelg, 
Iris pseudacorus – sverdlilje*, Juniperus communis – 
einer, Leontodon autumnalis – følblom, Leucanthemum 
vulgare – preste krage*, Lotus corniculatus var. borealis 
– fjelltiriltunge, Luzula multiflora ssp. multiflora – 
engfrytle, Nardus stricta – finnskjegg, Phegopteris 
connectilis – hengeving, Phleum alpinum – fjelltimotei, 
Phleum pratense – timotei*, Poa alpina var. alpina – 
fjellrapp, Ranunculus acris – engsoleie, Ranunculus 
repens – krypsoleie, Rhinanthus minor – småengkall, 
Rubus saxatilis – teiebær, Rumex acetosa – engsyre, 
Rumex longifolius – høymole, Salix glauca – sølvvier, 
Salix lapponum – lappvier, Salix phylicifolia – grønnvier, 
Silene uniflora – strandsmelle, Solidago virgaurea – 
gullris, Sorbus aucuparia – rogn, Stellaria graminea 
– gresstjerneblom*, Trifolium repens – hvitkløver, 
Urtica dioica – stornesle, Vaccinium myrtillus – blåbær, 
Vaccinium uliginosum – blokkebær, Vaccinium vitis-
idaea – tyttebær, Valeriana sambucifolia – vendelrot, 
Vicia cracca – fuglevikke. 
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Lok. 14. Hasvik:  
Finnkonvika 
UTM: ED 387-393, 326-333.

Kartblad: Sørvær (1736 II).

Høyde over havet: 0-50 m.

Naturtype: Slåttemark/dynehei.

Vegetasjonssone: Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Klart oseanisk.

Undersøkt: 24.-25.07.2004, 09.09.2006.

Inventert av: T. Alm & U.R.B. Gamst (2004); 
T. Alm, U.R.B. Gamst & V. 
Vange (2006). 

Verdi: Nasjonal verdi (A).

Områdebeskrivelse: Finnkonvika er en kort, sørvendt 
fjord eller stor sandbukt på den nordvestlige delen av 
Sørøya. Den vender nokså rett sør, og er omkranset 
av bratte lier og fjell – Andotten i vest og Einstabben 
i øst. Dalsenkningen mellom disse har gryteform. 
Disse faktorene bidrar til et gunstig lokalklima. Hele 
den flate dalbunnen er dekket av et større sandfelt.

Naturtype/kulturmarkstyper: Eng/dynehei på sand.

Kulturspor: Tallrike hus- og gammetufter. Finnkon-
vika har hatt bosetning i hvert fall siden 1700-tallet. 
Olsen (1965:111) oppgir at Peder Olsen i Sørvær 
ifølge utmålingsprotokollen for Hasvik fra 1776 eide 
(og ganske sikkert brukte) det «halve av Finnkonvik». 
Sannsynligvis er bosetningen mye eldre enn dette. 
Stedet hører til den type lokaliteter tidlige jordbru-
kere ville ha valgt, med produktive, naturlige enger 
på deler av dynefeltet.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Eng og dynehei 
av noe vekslende utforming.

G8 Frisk/tørr, middels baserik eng i høyerliggende 
strøk og nordpå.

G13 Frisk, næringsrik ”natureng”.

W2c  Dynehei av reinrose-utforming.

Flora: Artsrik, bl.a. med en liten forekomst hånd-
marinøkkel (Botrychium lanceolatum – oppdaget i 
1993, og gjenfunnet i 2004, se Alm et al. 1993b), 
rikelig fjellmarinøkkel (B. boreale) og store mengder 
marinøkkel (B. lunaria). Et annet viktig innslag er 

bakkesøte (Gentianella campestris). Den er sjelden 
i Finnmark, og har trolig sin største forekomst i 
Finnkon vika, hvor den forekommer i meget stort 
antall. Området har også mange kalkkrevende fjell-
planter, bl.a. fjellkurle (Chamorchis alpina). 

Besøkene i 2004 og 2006 ga en rekke nye artsfunn, 
som bekrefter at området er artsrikt og av stor 
botanisk verdi. De viktigste i vår sammenheng er 
dunhavre (Avenula pubescens – sjelden i Finnmark) 
og rødknapp (Knautia arvensis). For sistnevnte utgjør 
Finnkonvika en isolert, nordlig utpost i kulturlandskap 
(Alm 2009). Ellers i Finnmark det bare gjort noen få 
funn, og i de fleste tilfeller er arten ganske sikkert 
kommet inn som en krigsspredt art i 1940-1945. 

Arter som dunhavre, bakkesøte, karve (Carum carvi) 
og prestekrage (Leucanthemum vulgare) må regnes 
som svakt sørlige og noe varmekjære i Finnmark. 
Fjelltiriltunge (Lotus corniculatus var. borealis) og 
sløke (Angelica sylvestris) er typiske innslag for 
nordvestkysten av fylket. Nevnes kan også en liten 
forekomst av hundegress (Dactylis glomerata), som 
er svært sjelden i Finnmark. 

Rødlistearter: håndmarinøkkel – EN, marinøkkel, 
fjellmarinøkkel, bakkesøte og kildegress (Catabrosa 
aquatica) – alle NT.

Tilstand: Det har ikke skjedd noen endringer av 
betydning, heller ikke i form av gjengroing, i perioden 
fra 1993 til 2004/2006. 

Bruk: Beite av sau og rein.

Inngrep: Ingen av betydning. Det er plantet noe furu 
i nordøst, innerst på sandfeltet (ca. 100 busker og 
små trær, som nå dels er døde).

Vurdering: Finnkonvika ble blinket ut som et sær-
lig verdifullt kulturlandskap ved undersøkelsene på 
1990-tallet (Alm et al. 1994b). Besøkene i 2004 og 
2006 har bekreftet dette, ikke minst i form av nye 
artsfunn. Området har en meget artsrik flora, bl.a. 
med fem rødlistede karplanter, og er av stor verdi 
i botanisk henseende. Det rommer i tillegg et stort 
antall tufter og andre kulturspor, og utmerker seg 
også som attraktivt turområde.

Anmerkning: –
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Floraliste, Finnkonvika (* angir belegg samlet i 
2004 og 2006, i TROM)

Achillea millefolium – ryllik, Achillea ptarmica – nyse-
ryllik*, Agrostis capillaris – engkvein, Alchemilla alpina  
– fjellmarikåpe, Alchemilla glomerulans – kilde-
marikåpe, Alchemilla monticola – beitemarikåpe, 
Alchemilla murbeckiana – nyremarikåpe, Alchemilla 
wichurae – skarmarikåpe, Allium schoenoprasum 
ssp. sibiricum – sibirgressløk, Alopecurus pratensis 
ssp. pratensis – engreverumpe, Andromeda polifolia 
– hvitlyng, Angelica archangelica – kvann, Angelica 
sylvestris – sløke*, Antennaria dioica – kattefot, 
Anthoxanthum nipponicum – fjellgulaks, Anthriscus 
sylvestris – hunde kjeks, Arctous alpina – rypebær, 
Atriplex prostrata – tangmelde, Athyrium filix-
femina – skogburkne*, Avenella flexuosa – smyle, 
Avenula pubescens  – dunhavre*, Bartsia alpina – 
svarttopp, Betula nana – dvergbjørk, Betula pubescens 
– bjørk, Bistorta vivipara – harerug, Botrychium 
boreale – fjellmarinøkkel, Botrychium lanceolatum – 
håndmarinøkkel*, Botrychium lunaria – marinøkkel*, 
Cakile maritima ssp. islandica – ishavsreddik, 
Calamagrostis phragmitoides – skogrørkvein, Calluna 
vulgaris – røsslyng*, Caltha palustris – soleihov, 
Campanula rotundifolia – blåklokke*, Cardamine 
pratensis ssp. angustifolia – polarkarse, Carex 
atrata – svartstarr, Carex bigelowii – stivstarr, Carex 
capillaris – hårstarr* Carex echinata – stjernestarr*, 
Carex nigra var. juncea  – stolpestarr, Carum carvi – 
karve*, Catabrosa aquatica – kildegress, Cerastium 
alpinum ssp. alpinum  – fjellarve, Cerastium fontanum 
– vanlig arve, Chamae periclymenum suecicum – 
skrubbær, Chamorchis alpina – fjellkurle*, Cicerbita 
alpina – turt, Cirsium heterophyllum – hvitbladtistel, 
Cochlearia officinalis ssp. officinalis – skjørbuksurt, 
Coeloglossum viride – grønnkurle, Comarum palustre 
– myrhatt, Corallorhiza trifida – korallrot, Dactylis 
glomerata – hundegress*, Dactylorhiza maculata – 
flekkmarihånd*, Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa 
– sølvbunke*, Draba incana – lodnerublom, Drosera 
anglica – smalsoldugg, Dryas octopetala – reinrose, 
Dryopteris expansa – sauetelg, Empetrum nigrum ssp. 
hermaphroditum – fjellkrekling, Equisetum arvense ssp. 
arvense – åkersnelle, Equisetum arvense ssp. boreale 
– polarsnelle, Equisetum sylvaticum – skogsnelle*, 
Euphrasia wettsteinii – fjelløyentrøst*, Festuca 
ovina – sauesvingel, Festuca rubra – rødsvingel, 
Festuca vivipara – geitsvingel, Filipendula ulmaria – 
mjødurt, Gentiana nivalis – snøsøte, Gentianella aurea 
– bleiksøte, Gentianella campestris – bakkesøte*, 

Gentianella detonsa – fjære søte*, Geranium sylvaticum 
– skogstorkenebb, Geum rivale – enghumleblom, 
Gymnocarpium dryopteris – fugletelg*, Hierochloë 
odorata ssp. odorata – marigress, Hieracium sp. – 
sveve*, Honckenya peploides – strandarve, Huperzia 
selago coll. – lusegress, Juncus arcticus ssp. balticus – 
sandsiv, Juncus filiformis – trådsiv*, Juncus cf. ranarius* 
– froskesiv, Juncus trifidus – rabbesiv, Juniperus 
communis – einer, Knautia arvensis – rødknapp*, 
Leontodon autumnalis – følblom, Leucanthemum 
vulgare  – prestekrage*, Leymus arenarius – 
strandrug*, Loiseleuria procumbens – greplyng, Lotus 
corniculatus var. borealis – fjelltiriltunge*, Luzula 
multiflora ssp. multiflora – engfrytle, Luzula spicata 
– aksfryte, Luzula sudetica – myrfrytle, Melampyrum 
pratense – stormarimjelle, Melampyrum sylvaticum 
– småmarimjelle*, Milium effusum – myske gress, 
Myosotis decumbens – fjellforglemmegei, Nardus 
stricta – finnskjegg*, Omalotheca norvegica – seter-
gråurt, Pedicularis lapponica – bleikmyrklegg, Phleum 
alpinum – fjelltimotei*, Phleum pratense – timotei*, 
Phyllodoce caerulea – blålyng, Pinguicula vulgaris – 
tettegress, Pinus sylvestris – furu (plantet)*, Plantago 
maritima – strandkjempe, Poa alpina var. alpina – 
fjellrapp, Poa pratensis ssp. alpigena – seterrapp, 
Pseudorchis straminea – fjellhvitkurle, Pyrola norvegica  
– norsk vintergrønn, Ranunculus acris – engsoleie, 
Ranunculus repens – krypsoleie, Rhinanthus minor 
– småengkall, Rhodiola rosea – rosenrot, Rumex 
acetosa – engsyre*, Rumex acetosella – småsyre, 
Salix glauca – sølvvier, Salix lapponum – lappvier, 
Saussurea alpina – fjelltistel*, Saxifraga cespitosa – 
tuesildre, Saxifraga oppositifolia – rødsildre, Sedum 
acre – bitter bergknapp, Silene acaulis – fjellsmelle, 
Silene dioica – rød jonsokblom, Solidago virgaurea – 
gullris, Taraxacum sp. – løvetann, Trientalis europaea 
– skogstjerne, Trifolium repens – hvitkløver, Trollius 
europaeus – ballblom, Vaccinium myrtillus – blåbær*, 
Vaccinium uliginosum – blokkebær, Vaccinium vitis-
idaea – tyttebær, Valeriana sambucifolia – vendelrot, 
Vicia cracca – fuglevikke, Viola biflora – fjellfiol, Viola 
canina ssp. montana – lifiol, Viola palustris – myrfiol. 
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Lok. 15. Hasvik:  
Nordsandfjorden
UTM:  ED 455-462, 372-379.

Kartblad:  1836 III (Sørøya)

Høyde over havet:  0-10 m.

Naturtype:  Tidligere slåttemark.

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon:  Klart oseanisk.

Undersøkt:  10.09.2006.

Inventert av:  T. Alm, U.R.B. Gamst &  
V. Vange.

Verdi:  Regional verdi (B).

Områdebeskrivelse: Stor, nordvestvendt sandfjord 
på yttersiden av Sørøya, med et betydelig sandfelt; 
den indre og sørlige delen av dette er et gammelt 
kulturlandskap, med tallrike tufter. Variert eng- og 
beitemark på sanddyner, dels meget pent utformet, og 
med en rekke artsforekomster. Lokaliteten er veiløs.

Naturtype/kulturmarkstyper: Frisk natureng og 
etablert dynehei som tidligere har vært slått og 
beitet. Det er fortsatt noe beite av rein.

Markegenskaper: Tørt 65 %, friskt 30 %, fuktig  
5 %; middels baserikt (sandpåvirkning); næringsinn-
hold overveiende fattig, men intermediært i mindre 
partier.

Kulturspor: Tallrike tufter. Gjerde. Grøfter. Flere 
huler, hvorav en ble brukt som tilfluktssted i slutt-
fasen av andre verdenskrig.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Den friske 
naturenga har mye rød svingel (Festuca rubra) og 
engkvein (Agrostis capillaris), med litt innslag av 
isådde arter som kveke (Elytrigia repens), hunde-
kveke (Elymus caninus) og engreverumpe (Alopecurus 
pratensis). Flekkvis er det mye hvitkløver (Trifolium 
repens) i enga. Enga har ellers vanlige engarter som 
engsoleie (Ranunculus acris), ryllik (Achillea millefo-
lium), småengkall (Rhinanthus minor), fuglevikke (Vicia 
cracca),  fjelltiriltunge (Lotus corniculatus var. borea-
lis), hare rug (Bistorta vivipara), følblom (Leontodon 
autumn alis) og skarmarikåpe (Alchemilla wichurae). 
Engkransmose (Rhytidiadelphus squarrosus) vokser 
i bunnsjiktet.

På noen rygger i dyneenga er vegetasjonen domi-
nert av dunhavre (Avenula pubescens) og marigress 
(Hierochloe odorata).

Mjødurt (Filipendula ulmaria) og hundekjeks (Anthris-
cus sylvestris) finnes i liten utstrekning.

Den etablerte dyneheia er svært artsrik og dekker 
store areal. I feltsjiktet vokser reinrose (Dryas 
octopetala), bleiksøte (Gentianella aurea), bakkesøte 
(Gentianella campestris – rikelig), fjellrapp (Poa alpina), 
mye hårstarr (Carex capillaris), flekkmure (Potentilla 
crantzii), fjellfrøstjerne (Thalictrum alpinum) og 
blokkebær (Vaccinium uliginosum). Videre inngår 
engarter som ryllik (Achillea millefolium), marigress 
(Hierochloe odorata), småengkall (Rhinanthus minor), 
harerug (Bistorta vivipara), vanlig arve (Cerastium 
fontanum ssp. vulgare), blåklokke (Campanula 
rotundifolia) og jåblom (Parnassia palustris), og 
heiarter som dvergjamne (Selaginella selaginoides), 
kattefot (Antennaria dioica), svarttopp (Bartsia 
alpina), rype bær (Arctous alpina) og fjellkrekling 
(Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum).

Fuktdrag er dominert av smårørkvein, med myrhatt, 
soleihov, myrmjølke, sølvbunke, smårapp, myrfiol 
(Calamagrostis neglecta, Comarum palustre, Caltha 
palustris, Epilobium palustre, Deschampsia cespitosa, 
Poa pratensis ssp. subcaerulea, Viola palustris).

Vegetasjonstyper:

G4/G8 Frisk fattigeng-vegetasjon, med innslag 
av mer basekrevende arter fra G8, samt 
sibirgressløk.

W2a-W2b etablert dyneeng i overgang til hei; mid-
dels baserik med dunhavre og marigress.

W2 overgang mellom W2b og W2c Etablert 
dynehei.

Fuktdråg.

Flora: Engene har innslag av flere svakt varmekjære 
og sørlige arter som dunhavre (Avenula pubescens), 
karve (Carum carvi), bakkesøte (Gentianella campestris) 
og litt prestekrage (Leucanthemum vulgare). Her 
vokser også en del noe basekrevende arter, som 
fjellfrøstjerne (Thalictrum alpinum), svartstarr (Carex 
atrata), hårstarr (C. capillaris), fjelltistel (Saussurea 
alpina), reinrose (Dryas octopetala), fjellrapp (Poa 
alpina) og svarttopp (Bartsia alpina), samt marinøkkel 
(Botrychium lunaria). 
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Rødlistearter: Marinøkkel, bakkesøte, kildegress 
– alle kategori NT.

Tilstand: Eng- og beitevegetasjonen er i god-svak 
hevd selv om det ikke har vært aktiv drift siden 
antakelig før krigen. Reinbeitet og vindeksponer-
ing hindrer antakelig gjengroing. Området hadde 
tidligere (på 1990-tallet) store arealer med noe 
fuktig sibirgressløk-eng (Allium schoenoprasum ssp. 
sibiricum), men denne utformingen er nå kraftig 
redusert, antakelig pga. beiting av rein.

Bruk: Beite av rein. Turbruk.

Inngrep: Knapt; bålplass i indre del av sanddynene. 
Beitet er litt for hardt til at det er gunstig for de 
slåttebetingede engartene.

Vurdering: Det store arealet med inngrepsfritt 
sanddynesystem er i seg selv en verdifull natur-
type. Som kulturlandskap har det også verdi, da 
engvegetasjonen i hovedsak trolig er av samme 
type som da det var aktiv drift i vika; den er i hvert 
fall ikke gjengrodd. Det relativt store innslaget av 
svakt varmekjære og sørlige arter hever verdien. 

Anmerkning: –

Floraliste, Nordsandfjorden (* angir herbariebelegg 
i TROM). En mer fullstendig artsliste finnes hos 
Alm & Gamst (1997b), men den omfatter et større 
område (hele sandfeltet og tilgrensende strand).

Achillea millefolium – ryllik, Achillea ptarmica – nyse-
ryllik*, Agrostis capillaris – engkvein, Alchemilla 
filicaulis – grannmarikåpe, Alchemilla glomerulans 
– kildemarikåpe, Alchemilla wichurae – skarmarikåpe, 
Allium schoenoprasum ssp. sibiricum – sibirgressløk, 
Alopecurus pratensis ssp. pratensis – engreverumpe*, 
Angelica archangelica – kvann, Angelica sylvestris – 
sløke*, Antennaria dioica – kattefot, Anthoxanthum 
nipponicum – fjellgulaks, Anthriscus sylvestris – 
hundekjeks, Arctous alpinus – rypebær, Athyrium 
distentifolium – fjellburkne, Athyrium filix-femina 
– skogburkne, Avenella flexuosa – smyle, Avenula 
pubescens – dunhavre*, Bartsia alpina – svarttopp, 
Bistorta vivipara – harerug, Botrychium lunaria 
– marinøkkel, Calamagrostis phragmitoides – 
skogrørkvein, Calamagrostis neglecta – smårørkvein, 
Caltha palustris – soleihov, Campanula rotundifolia 
– blåklokke, Carex aquatilis – nordlandsstarr, Carex 
aquatilis x paleacea – nordlandsstarr x havstarr*, 
Carex atrata – svartstarr, Carex capillaris – 
hårstarr, Carum carvi – kavre, Catabrosa aquatica 

– kildegress*, Cerastium fontanum – vanlig arve, 
Chamaepericlymenum suecicum – skrubbær, Cirsium 
heterophyllum – hvitbladtistel, Comarum palustre 
– myrhatt, Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa 
– sølvbunke, Dryas octopetala – reinrose, Elymus 
caninus var. caninus – hundekveke*, Elytrigia repens 
– kveke*, Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum 
– fjellkrekling, Epilobium palustre – myrmjølke*, 
Epipactis atrorubens – rød flangre, Equisetum fluviatile 
– elvesnelle, Erigeron borealis – fjellbakkestjerne*, 
Euphrasia wettsteinii – fjelløyentrøst, Festuca rubra – 
rødsvingel, Festuca vivipara – geitsvingel, Filipendula 
ulmaria – mjødurt, Gentiana nivalis – snøsøte, 
Gentianella aurea – bleiksøte, Gentianella campestris 
– bakkesøte*, Geranium sylvaticum – skogstorkenebb, 
Gymnocarpium dryopteris – fugletelg, Hieracium sp. – 
sveve*, Hierochloë odorata ssp. odorata – marigress, 
Juncus balticus – sandsiv, Juniperus communis – einer, 
Lathyrus pratensis – gulskolm*, Leontodon autumnalis 
– følblom, Leucanthemum vulgare – prestekrage*, 
Leymus arenarius – strandrug*, Lotus corniculatus 
var. borealis – fjelltiriltunge, Luzula multiflora ssp. 
multiflora – engfrytle, Parnassia palustris – jåblom, 
Phleum alpinum – fjelltimotei, Poa alpina var. alpina – 
fjellrapp, Poa pratensis ssp. alpigena – seterrapp, Poa 
pratensis ssp. subcaerulea – smårapp, Polemonium 
caeruleum – fjellflokk*, Potentilla crantzii – flekkmure, 
Ranunculus acris – engsoleie, Ranunculus repens – 
krypsoleie, Rhinanthus minor – småengkall*, Rubus 
saxatilis – teiebær, Rumex acetosa – engsyre, Rumex 
longifolius – høymole, Salix glauca – sølvvier, Salix 
myrsinites – myrtevier, Salix phylicifolia – grønnvier, 
Saussurea alpina – fjelltistel, Saxifraga oppositifolia 
– rødsildre, Selaginella selaginoides – dvergjamne, 
Taraxacum sp. – løvetann, Thalictrum alpinum – 
fjellfrøstjerne, Trifolium repens – hvitkløver, Vaccinium 
uliginosum – blokkebær, Valeriana sambucifolia – 
vendelrot, Vicia cracca – fuglevikke, Viola palustris 
– myrfiol. 
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6.5. HaMMeRFeST
Hammerfest er en ren øykommune, og omfatter 
deler av Sørøya, Seiland og Kvaløya samt en del 
mindre øyer. Arealmessig er det en av de minste 
kommunene i Finnmark (847 km2). 

Undersøkte lokaliteter – og områder 
uten dekning

Ved undersøkelsene på 1990-tallet ble det utført 
omfattende befaringer på Hammerfest-delen av 
Sørøya og Seiland. Alm et al. (1994a) beskrev 38 
lokaliteter i kommunen. Av dem ble Indre Survika 
på Seiland blinket ut som et særlig verdifullt kultur-
landskap.

Vi har ikke sett noen hensikt i å foreta nye regi-
streringer i kommunen. Én ny lokalitet er likevel 
tatt med her, basert på et tidligere besøk i annen 
sammenheng. 

Hammerfest-delen av Kvaløya er ikke undersøkt, men 
den veitilgjengelige delen langs hovedinnfartsåren 
til Hammerfest synes heller ikke å ha kulturlandskap 
av betydning. Det kan derimot være lokaliteter av 
interesse i veiløse strøk på yttersiden av Sørøya, 
kanskje også på nordøstsiden av Kvaløya.

Utvikling av jordbruket

I 1939 var det 266 gårdsbruk i Hammerfest, med 
vid fordeling over kommunen (tabell 13). Så sent 
som i 1969 var det 102 driftsenheter, men tallet 
har falt brått siden den tid, og i 1999 gjenstod bare 
11 bruk i drift. Jordbruket er i sin helhet basert på 
sauehold, men sauetallet er redusert til mindre enn 
en fjerdedel av det det var i 1969.

Lok. 16. Hammerfest:  
Sørøya: Bastafjorden
UTM:  ED 845-846, 532-534

Kartblad:  1836 I (Kamøya).

Høyde over havet:  0-10 m.

Naturtype:  Slåttemark.

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon:  Svakt oseanisk.

Undersøkt:  22.07.2004.

Inventert av:  T. Alm & U.R.B. Gamst.

Verdi:  Lokal verdi (C).

Områdebeskrivelse: Bastafjorden er en av mange 
fjorder på nordsiden av Sørøya. Inne i fjordbunnen 
er det en forhenværende boplass, med brakk eng 
på et slakt parti under fjellfoten mot øst.

Kulturmarkstype/naturtype: Brakk slåtteng.

Kulturspor: Flere tufter, de yngste (våningshus og 
låve) dels med støpt grunnmur. Et par eldre tufter 
har grunnmur av stein. En brønn.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: For det meste 
tørr sølvbunke- og smyle-dominert eng med mye ryllik.

G3 Sølvbunke-eng.

G4a Frisk fattig-eng, vanlig utforming.

Flora: Måtelig artsrik. Tepperot (Potentilla erecta) 
forekommer i bakkefoten bak engene, og er generelt 
sjelden i Finnmark. Arter som gulskolm (Lathyrus 
pratensis), hvitkløver (Trifolium repens) og gjerdevikke 
(Vicia sepium) er trolig kommet inn ganske sent.

Tabell 13.
Nøkkeltall for utviklingen av jordbruket i Hammerfest, 1890-1999. Oppdatert fra Alm et al. (1994b:116). Fra og med 
1979 gjelder angivelsen av antall bruk bare driftsenheter med mer enn 5 dekar jordbruksareal

1890 1900 1918 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999

Antall bruk/
driftsenheter

- 151 - 216 266 180 175 102 28 21 11

Jordbruksareal, km2 - 1.7 2.27 2.72 3.23 2.41 3.31 1.89 0.87 1.17 1.06

Fulldyrket mark, km2 - - 0.01 0.06 0.94 0.98 1.83 0.64 0.16 0.38 0.59

Antall storfe 244 256 428 330 307 249 70 13 3 0 0

Antall sauer 717 506 1217 1004 1375 504 712 2352 1577 2206 516
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Tilstand: Brakklagt eng, som kanskje i noen grad 
blir beitet av sau og rein.

Bruk: Se foregående punkt.

Inngrep: Ingen av betydning.

Vurdering: Ordinært innmarksareal uten noen større 
botanisk interesse.

Anmerkning: –

Floraliste, Bastafjorden – for det gamle innmarks-
arealet (* angir herbariebelegg i TROM).

Achillea millefolium – ryllik, Alchemilla alpina 
– fjellmarikåpe, Alchemilla murbeckiana – 
nyremarikåpe, Alchemilla subcrenata – engmarikåpe, 
Allium schoenoprasum ssp. sibiricum – sibirgressløk, 
Andromeda polifolia – hvitlyng, Angelica archangelica 
– kvann, Angelica  sylvestris – sløke, Antennaria dioica 
– katte fot, Anthoxanthum nipponicum – fjellgulaks, 
Anthriscus sylvestris – hundekjeks, Atriplex longipes 
ssp. praecox – ishavsmelde, Atriplex prostrata – 
tangmelde, Avenella flexuosa – smyle, Bartsia 
alpina – svarttopp, Betula nana – dvergbjørk, Betula 
pubescens – bjørk, Bistorta vivipara – harerug, Cakile 
maritima ssp. arctica – ishavsreddik, Calamagrostis 
phragmitoides – skogrørkvein, Campanula rotundifolia 
– blåklokke, Carex adelostoma – tranestarr, Carex 
atrata – svartstarr, Carex canescens – gråstarr, Carex 
flava – gulstarr, Carex paupercula – frynsestarr, Carex 
vaginata – slirestarr, Chamaepericlymenum suecicum 
– skrubbær, Cirsium heterophyllum – hvitbladtistel, 
Coeloglossum viride – grønnkurle, Comarum palustre 
– myrhatt, Dactylorhiza maculata – flekkmarihånd, 
Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa – sølvbunke, 
Dryopteris expansa – sauetelg, Empetrum nigrum ssp. 
hermaphroditum – fjellkrekling, Equisetum arvense ssp. 
arvense – åkersnelle, Equisetum pratense – engsnelle, 
Equisetum sylvaticum – skogsnelle, Eriophorum 
angustifolium – duskull, Eriophorum vaginatum – 
torv ull, Euphrasia wettsteinii – fjelløyentrøst, Festuca 
ovina – sauesvingel, Festuca rubra – rødsvingel, 
Festuca vivipara – geitsvingel, Filipendula ulmaria 
– mjødurt, Galium uliginosum – sumpmaure, 
Gentianella aurea – bleiksøte, Geranium sylvaticum 
– skogstorkenebb, Geum rivale – enghumleblom, 
Gymnocarpium dryopteris – fugletelg, Honckenya 
peploides – strandarve, Juniperus communis – einer, 
Lathyrus pratensis – gul skolm, Leontodon autumnalis 
– følblom, Ligusticum scoticum – strandkjeks, Luzula 
multiflora coll. – eng/seterfrytle, Melampyrum 

sylvaticum – småmarimjelle, Mertensia maritima – 
østersurt, Nardus stricta – finnskjegg, Oxyria digyna 
– fjellsyre, Pinguicula vulgaris – tettegress, Poa 
alpina var. alpina – fjellrapp, Polystichum lonchitis – 
taggbregne, Potentilla erecta – tepperot, Ranunculus 
acris – engsoleie, Rhinanthus minor – småengkall, 
Rhodiola rosea – rosenrot, Rubus chamaemorus – 
multe, Rubus saxatilis – teiebær, Rumex acetosa – 
engsyre, Rumex longifolius – høymol*, Salix glauca 
– sølvvier, Salix lanata – ullvier, Saussurea alpina 
– fjelltistel, Solidago virgaurea – gullris, Stellaria 
crassifolia – saftstjerneblom, Stellaria media 
– vassarve, Thalictrum alpinum – fjellfrøstjerne, 
Trichophorum cespitosum ssp. cespitosum – 
bjønnskjegg, Trifolium repens – hvitkløver, Trollius 
europaeus – ballblom, Vaccinium myrtillus – blåbær, 
Vaccinium uliginosum – blokke bær, Vaccinium vitis-
idaea – tyttebær, Valeriana sambucifolia – vendelrot, 
Vicia cracca – fuglevikke, Vicia sepium – gjerdevikke, 
Viola biflora – fjellfiol.
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6.6. KvaLSUNd
Kvalsund kommune har et areal på 1844 km2, inklu-
dert deler av Seiland og Kvaløya. Store deler av 
befolk ningen er konsentrert i tettstedet Kvalsund, 
men det er fortsatt bosetning på sørdelen av Kvaløya 
og i en rekke store og små bygder på fastlandet – 
mellom Saraby og Kvalsund, ved Repparfjorden og i 
Revsbotn (Kokelv). Lenger ute i Revsbotn er Revnes-
hamn en veiløs, sjøsamisk bygd. Kvalsund-delen av 
Seiland er derimot fraflyttet og bare tilgjengelig 
med båt.

Kvalsund er på sett og vis et klassisk område for 
sjøsamisk bosetning og kultur. Det foreligger en 
ganske omfattende dokumentasjon av tradisjonelt 
levesett i flere områder her, særlig i Repparfjorden 
(Nesheim 1949) og Revsbotn (Paine 1957, 1965); 
se også Larsen (1950). Det er imidlertid vanskelig 
å finne noe enkeltstående kulturlandskap som både 
rommer botaniske verdier og gamle kulturmiljøer i 
form av tufter, bygninger eller lignende, og samtidig 
er uten større inngrep. Her, som ellers i Finnmark, 
er bygningsmassen relativt moderne og preget av 
gjenoppbygningen etter krigen. Tettstedet Kval-
sund har etter hvert fått et visst preg av forstad 
til Hammer fest, mens de mindre bygdene dels er 
preget av fritidshus og hytter. 

Kvalsunddalen er et typisk eksempel. Den har 
tradisjon elt vært et viktig bruksområde for den 
sjøsamiske befolkningen i Kvalsund, med tallrike 
utslåtter, bærmyrer osv., men er i dag først og fremst 
i bruk som hytte- og fritidsområde. Dalen har dels 
en gunstig berggrunn for plantelivet, og preges 
av runde, grønne fjell. De gamle utslåttene er for 
lengst gått ut av bruk. En del er gjerdet inn som 
hyttetomter, og preges da gjerne av begynnende 
gjengroing med bjørkeskog. Storparten av arealet 
utgjør imidlertid et velholdt beitelandskap, med 
tydelig preg av kulturpåvirkning. I dag er det først 
og fremst rein som beiter i området. 

Kvalsund har utpostforekomster av flere østlige 
arter. Neverfjordklubben har innslag av særpreget 
kulturmark med masseforekomster av finnmarks-
frøstjerne (Thalictrum simplex ssp. boreale) og russe-
kjeks (Conioselinum tataricum). To lokaliteter her har 
klar botanisk verdi.

Undersøkte lokaliteter – og områder 
uten dekning

Ved undersøkelsene på 1990-tallet var befaringen 
av kommunen innskrenket til én enkelt dag. Alm et 
al. (1994b) beskrev 8 lokaliteter på strekningen mel-
lom Neverfjorden og Repparfjorden. Ingen av dem 
inneholdt noen større botaniske verdier. 

En mer detaljert befaring i 2006, dels med utgangs-
punkt i gamle forekomster av rødlistede arter, ga 
bedre utbytte i så måte. Ti nye lokaliteter beskrives 
her, inkludert to i Kokelv-trakten. Noen er fremstilt 
ganske summarisk, mens andre har fått en detaljert 
omtale under. De veiltilgjengelige områdene på 
Kvalsunds del av Kvaløya er karrige, og synes ikke å 
ha områder av større interesse i vår sammenheng.

Kvalsund-delen av Seiland er fortsatt ikke besøkt, 
og krever tilgang på båt. Det samme gjelder de tre 
Torskefjordene på østsiden av Kvaløya, som alle har 
hatt gårdsbosetning, og kan romme kulturlandskap 
av interesse.

Utvikling av jordbruket

I 1939 var det 265 gårdsbruk i Kvalsund, spredt over 
hele kommunen (tabell 14). Antallet driftsenheter 
holdt seg på samme nivå til 1959, og så sent som 
i 1969 var det 177 gårder i drift. Rundt 90 % er 
nedlagt siden den tid. Det gjenværende jordbruket 
pr. 1999 var stort sett basert på melkekyr. Tallet på 
sau er redusert til en brøkdel av tidligere. I praksis er 
det mest rein på sommerbeite som står for dagens 
utmarksbeite.
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Lok. 17. Kvalsund:  
vargsundet: Saraby – Porsa 
UTM:  ED 960-982, 100-129

Kartblad:  1935 IV (Vargsund).

Høyde over havet:  0-30 m.

Naturtype: Slåttemark og naturbeite-
mark i sterk gjengroing.

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Svakt oseanisk.

Undersøkt:  19.07.2006.

Inventert av:  Torbjørn Alm.

Verdi:  Ingen biologiske kultur-
landskapsverdier (D).

Områdebeskrivelse: Enkeltstående gårder og små 
bygder med slak til nokså bratt skrånende innmark 
i bakkene mot sjøen.

Kulturmarkstype/naturtype: Forhenværende slått-
eng og beitemark, for det meste sterkt preget av 
gjengroing. 

Kulturspor: Ikke undersøkt.

Botanisk beskrivelse: Det gamle innmarksarealet 
bærer preg av tidligere gjødsling. Engene er sterkt 
preget av gjengroing, og nå for en stor del dominert 
av hundekjeks (Anthriscus sylvestris). Det meste av 
innmarksarealet kan føres til:

G14 Frisk, næringsrik ”gammeleng”.

Flora: Ikke undersøkt, trolig nokså artsfattig.

Tilstand: I raskt forfall som kulturlandskap.

Tidligere bruk: Slått og beite.

Nåværende bruk: Ingen.

Inngrep: Kraftverk i Porsa, og noen hytter.

Vurdering: Dette området synes ikke å ha kultur-
landskap eller kulturmark av interesse, i hvert fall 
ikke på de gamle innmarksarealene. Berggrunnen, 
med en del kalk og dolomitt, kan gi grunnlag for rik 
beitemark høyere oppe i liene.

Anmerkning: –

Tabell 14.
Nøkkeltall for utviklingen av jordbruket i Kvalsund, 1890-1999. Oppdatert fra Alm et al. (1994b:156). Fra og med 1979 
gjelder angivelsen av antall bruk bare driftsenheter med mer enn 5 dekar jordbruksareal.

1890 1900 1918 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999

Antall bruk/
driftsenheter

- 149 - 231 265 269 268 177 77 29 20

Jordbruksareal, km2 - 1.8 1.98 4.67 4.80 4.66 4.87 3.86 1.97 2.15 2.02

Fulldyrket mark, km2 - - 0.01 0.17 1.39 1.26 2.45 2.40 1.10 1.37 1.61

Antall storfe 372 365 295 519 625 486 389 139 166 155 175

Antall sauer 1241 1040 831 1781 2498 841 2886 2618 1232 1246 274
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Lok. 18. Kvalsund:  
Neverfjordklubben:  
indre Klubben 
UTM:  FD 037-038 197-199.

Kartblad:  1935 IV (Vargsund).

Høyde over havet:  5-25 m.

Naturtype:  Naturbeitemark (90 %) og 
berg (10 %, dels loddrette, 
og dermed med lite areal).

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Svakt oseanisk.

Undersøkt:  9.07.2006.

Inventert av:  T. Alm & U.R.B. Gamst 

Verdi:  Nasjonal verdi (A).

Områdebeskrivelse: Indre Klubben er en markert 
kolle/bergrygg av dolomitt. Den er ca. 50 m bred og 
200 m lang, og stiger bratt ca. 20 m opp fra et slakt 
eid, med bratte skrenter mot vest og øst. 

Naturtype/kulturmarkstyper: Beitemark/eng på 
toppflaten og i østskrenten av kollen.

Kulturspor: Små steinmurer og andre stein settinger 
hindrer adkomst for sauene på særlig bratte og 
farlige steder.

Botanisk beskrivelse: Det er store områder med 
frisk eng i den bratte skrenten mot øst, særlig øverst, 
men også på ”lemmer” nedover bergsiden, og på 
den noe slakere helningen mot sørenden av kollen. 
Engene har rikelig og ofte helt dominerende finn-
marksfrøstjerne (Thalictrum simplex ssp. boreale).

G9a Frisk-tørr, middels baserik eng i nordlige kon-
tinentale strøk – dominert av finnmarksfrø-
stjerne, med noe vekslende utforming. Vanlige 
følgearter er gullris (Solidago virgaurea), mjødurt 
(Filipendula ulmaria), seterrapp (Poa pratensis 
ssp. alpigena) og blåklokke (Campanula rotun-
difiolia), dels også russekjeks (Conioselinum 
tataricum), engsyre (Rumex acetosa), småengkall 
(Rhinanthus minor), fuglevikke (Vicia cracca), 
teiebær (Rubus saxatilis) og rødsvingel (Festuca 
rubra). Her finnes også litt fjellfrøstjerne (Tha-
lictrum alpinum) og svartstarr (Carex atrata). 

Ruteanalyser fra denne vegetasjonen finnes i 
tabell 5.

S3 Toppflaten har også noe krekling-hei med rikelig 
blokkebær (Vaccinium uliginosum).

De bratte bergene i øst er dels loddrette. De er 
gjerne fra 2 til 5 meter høye, nokså glattskurte, 
og nærmest nakne. De har imidlertid litt berggull 
(Erysimum strictum) og rosenrot (Rhodiola rosea).

Flora: Måtelig artsrik, men særpreget på grunn av 
den meget rike forekomsten av finnmarksfrøstjerne 
(Thalictrum simplex ssp. boreale). Lokaliteten har 
også noe russekjeks (Conioselinum tataricum). Kol-
len har flere arter som drar fordel av beite, som 
marinøkkel (Botrychium lunaria), snøsøte (Gentiana 
nivalis) og bleiksøte (Gentianella aurea).

Rødlistearter: Russekjeks og marinøkkel – begge 
i kategori NT. 

Tilstand: Pene engutforminger. Kollen er såpass 
vindeksponert at det i seg selv begrenser gjengro-
ing med kratt. Et visst beite bidrar ganske sikkert 
også til å holde treveksten unna.

Bruk: Det er sannsynlig at deler av ryggen tidligere 
har vært slått, eller i det minste hardere beitet enn 
nå. Dagens beitebruk (på våren?) er så begrenset 
at den knapt setter tydelige spor. Et sauetråkk fører 
langs foten av bergene i øst og opp på sørenden 
av kollen. Beitet er beskjedent, men bidrar trolig til 
å opprettholde dagens vegetasjonsutforming – og 
til å holde bjørk og vier i sjakk.

Inngrep: Det er ingen inngrep på selve Indre Klub-
ben. Det er fulldyrket eng inn mot foten i øst, dels 
sterkt gjødslet.

Vurdering: Spesialområde med rødlistet/truet 
vegetasjonstype (sterkt truet; Fremstad & Moen 
2001). Indre Klubben er en markert kolle/berggrygg 
av dolomitt, på topp-platået og i sørskrenten med 
særpreget beitemark/eng, dels fullstendig domi-
nert av finnmarksfrøstjerne (Thalictrum simplex 
ssp. boreale) – i noe som kanskje er Norges største 
enkeltbestand av denne arten. 

Anmerkning: –



59

Floraliste, Indre Klubben (* angir herbariebelegg 
i TROM):

Achillea millefolium – ryllik, Allium schoenoprasum 
ssp. sibiricum – sibirgressløk, Angelica archangelica – 
kvann, Antennaria dioica – kattefot, Betula pubescens 
– bjørk, Bistorta vivipara – harerug, Botrychium 
lunaria – marinøkkel, Campanula rotundifolia – 
blåklokke, Capsella bursa-pastoris – gjetertaske, 
Carex atrata – svartstarr, Carex vaginata – slirestarr, 
Carum carvi – karve, Cerastium alpinum ssp. 
alpinum – fjellarve, Cerastium fontanum – vanlig 
arve, Chamaepericlymenum suecicum – skrubbær, 
Cirsium heterophyllum – hvitbladtistel, Conioselinum 
tataricum – russekjeks*, Cystopteris fragilis – skjørlok*, 
Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa – sølvbunke, 
Draba incana – lodnerublom, Empetrum nigrum ssp. 
hermaphroditum – fjellkrekling, Equisetum arvense 
ssp. arvense – åkersnelle, Equisetum pratense – 
engsnelle, Erysimum strictum – berggull, Festuca 
ovina – sauesvingel, Festuca rubra – rødsvingel, 
Filipendula ulmaria – mjødurt, Galeopsis tetrahit – 
kvassdå, Gentiana nivalis – snøsøte, Gentianella aurea 
– bleiksøte, Geranium sylvaticum – skogstorkenebb, 
Geum rivale – enghumleblom, Juniperus communis 
– einer, Lepidotheca suaveolens – tunbalderbrå, 
Luzula multiflora ssp. multiflora – engfrytle, Parnassia 
palustris – jåblom, Poa alpina var. alpina – fjellrapp, 
Poa pratensis ssp. alpigena – seterrapp, Polemonium 
caeruleum – fjellflokk*, Potentilla crantzii – flekkmure, 
Ranunculus acris – engsoleie, Rhinanthus minor – 
småengkall, Rhodiola rosea – rosenrot, Rubus 
saxatilis – teiebær, Rumex acetosa – engsyre, Salix 
glauca – sølvvier, Salix hastata – bleikvier, Salix 
herbacea – musøre, Salix myrsinites – myrtevier, 
Saussurea alpina – fjelltistel, Saxifraga cespitosa 
– tuesildre, Saxifraga nivalis – snøsildre, Saxifraga 
oppositifolia – rødsildre, Sedum acre – bitter 
bergknapp, Selaginella selaginoides – dvergjamne, 
Solidago virgaurea – gullris, Sorbus  aucuparia – rogn, 
Stellaria graminea – gresstjerne blom, Stellaria media 
– vassarve, Taraxacum sp. – løvetann, Thalictrum 
alpinum – fjellfrøstjerne, Thalictrum  simplex  ssp. 
boreale – finnmarksfrøstjerne*, Trollius europaeus 
– ballblom, Urtica dioica ssp. dioica – stornesle, 
Vaccinium myrtillus – blåbær, Vaccinium uliginosum 
– blokkebær, Vaccinium vitis-idaea – tyttebær, Vicia 
cracca – fuglevikke.

Lok. 19. Kvalsund:  
eidet mellom indre og Ytre 
Klubben 
UTM:  FD 036-038, 198-201.

Kartblad:  1935 IV (Vargsund).

Høyde over havet:  0-5 m.

Naturtype:  Slåttemark (brakk).

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Svakt oseanisk.

Undersøkt:  19.7.2006.

Inventert av:  T. Alm & U.R.B. Gamst.

Verdi:  Regional verdi (B).  

Områdebeskrivelse: Lokaliteten er et flatt eid på 
neset mellom Indre og Ytre Klubben. Det er dekket av 
frodig eng, og har strandvegetasjon på begge sider.

Kulturmarkstype/naturtype: Eng, tidligere slåt-
temark. Utformingen er nokså gressrik inne på eidet, 
mens innslaget av urter øker mot sjøen i nord.

Kulturspor: –

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Eidet har fro-
dig, flat til svakt skrånende eng. Den er dels naturlig 
gjødslet, med tang fra nærliggende strender på 
begge sider av neset.

G13 Frisk, næringsrik ”natureng”, her dominert 
av seterrapp (Poa pratensis ssp. alpigena) og 
engsoleie (Ranunculus acris), mens sølvbunke 
(Deschampsia cespitosa) og rødsvingel (Festuca 
rubra) gjør mindre av seg. Russekjeks (Coni-
oselinum tataricum) opptrer dels i stor mengde, 
langs strandkanten i nord særlig sammen med 
fuglevikke (Vicia cracca). Lokalt er ryllik (Achil-
lea millefolium) og engsyre (Rumex acetosa) 
fremtredende innslag i vegetasjonen.

I bukta på sørsiden er det store og tykke tangvoller:

V1 Ettårig meldetangvoll, tangmelde-kvassdå-
utforming (rikelig).
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Flora: Måtelig artsrik, og særpreget først og fremst 
ved innslaget av store mengder russekjeks (Coni-
oselinum tataricum).

Rødlistearter: Russekjeks (Conioselinum tataricum; 
kategori NT) – meget stor bestand.

Tilstand: Brakk eng. Området har et stort areal 
med tidligere slåtteng, som neppe ble gjødslet mens 
den var i drift.

Bruk: Ingen. Området er avstengt med gjerder, og 
blir dermed ikke beitet. 

Inngrep: Det går en nyere kjerrevei over eidet, til 
en hytte i sørøst, under Indre Klubben. Hytta som 
sådan ligger imidlertid nokså diskret og tilbaketruk-
ket. I tilknytning til veien er det en noe oppkjørt 
parkeringsplass i nordøst.

Vurdering: Brakt engareal på det flate eidet mellom 
Indre og Ytre Klubben, for en stor del med frodig, tid-
ligere gjødslet eng, og en svær bestand av russe kjeks 
(Conioselinum tataricum). Dette er kanskje Norges 
største enkeltforekomst av denne arten. I så måte 
har lokaliteten interesse som spesialområde. Det 
bør ses i sammenheng med foregående lokalitet.

Anmerkning: –

Floraliste, eidet mellom Indre og Ytre Klubben  
(* angir herbariebelegg i TROM):

Achillea millefolium – ryllik, Argentina anserina – gåse-
mure, Cerastium fontanum – vanlig arve, Cochlearia 
officinalis ssp. officinalis – skjørbuksurt, Conioselinum 
tataricum – russekjeks*,  Deschampsia cespitosa ssp. 
cespitosa – sølvbunke, Festuca rubra – rødsvingel, 
Galeopsis tetrahit – kvassdå, Honckenya peploides 
– strandarve, Ligusticum scoticum – strandkjeks, 
Mertensia maritima – østersurt, Phleum pratense 
– timotei, Poa pratensis ssp. alpigena – seterrapp, 
Puccinellia capillaris – taresaltgress, Ranunculus 
acris – engsoleie, Ranunculus repens – krypsoleie, 
Rumex acetosa – engsyre, Rumex longifolius – høymol, 
Stellaria media – vassarve, Taraxacum sp. – løvetann, 
Tripleuorospermum maritimum – strandbalderbrå, 
Valeriana sambucifolia – vendelrot, Vicia cracca – 
fuglevikke.

Lok. 20. Kvalsund:  
Neverfjordklubben:  
Ytre Klubben
UTM:  FD 035-036, 200-202. 

Kartblad:  1935 IV (Vargsund).

Høyde over havet:  0-20 m.

Naturtype:  Fuglegjødslet eng, tidligere 
slåttemark.

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Svakt oseanisk.

Undersøkt:  18.07.2006.

Inventert av:  T. Alm & U.R.B. Gamst.

Verdi:  Lokal verdi (C).

Områdebeskrivelse: Ytre Klubben er en bratt, 
berglendt kolle på ytre del av et ellers flatt nes. 
Den har fuglegjødslet vegetasjon. I sørskrenten er 
det eng, som tidligere utvilsomt har vært slått og 
beitet, men nå ligger brakk.

Kulturmarkstype/naturtype: Knaus med frodig, 
fuglegjødslet eng under bergfoten i øst. 

Kulturspor: Ingen observert. Vi gjorde ikke noe 
forsøk på å bestige kollen.

Botanisk beskrivelse: 

X Fuglegjødslet berg, bl.a. med bitterbergknapp 
(Sedum acre)

X2b  Fuglegjødslet eng – frodig eng under berg-
foten, dominert av stornesle (Urtica dioica), 
fuglevikke (Vicia cracca), engsoleie (Ranunculus 
acris), russe kjeks (Conioselinum tataricum), se-
terrapp (Poa pratensis ssp. alpigena) og rødsvin-
gel (Festuca  rubra). I tillegg inngår rikelig ven-
delrot (Valeriana  sambucifolia) og hundekjeks 
(Anthriscus sylvestris).

Nederst i skrenten er det også noen partier 
som er mindre påvirket av fuglegjødsling. Her 
finnes tørrere og magrere eng med engkvein 
(Agrostis capillaris), ryllik (Achillea millefolium), 
blåklokke (Campanula rotundifolia), småengkall 
(Rhinanthus minor) og russe kjeks (Conioselinum 
tataricum).
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Flora: Nokså artsfattig, som vanlig i fuglegjødslet 
vegetasjon. Innslaget av russekjeks (Conioselinum 
tataricum) er av botanisk interesse. Fjellbakke-
stjerne (Erigeron borealis) og svartstarr (Carex atrata) 
antyder  noe kalk i grunnen.

Rødlisteart: Russekjeks – kategori NT.

Tilstand: Inngjerdet og ute av bruk.

Bruk: Ingen i dag.

Inngrep: Ingen.

Vurdering: Isolert sett knapt noen verdifull lokali-
tet, men den bør ses i sammenheng med de to 
nabolokalitetene i sør.

Anmerkning: –

Floraliste, Ytre Klubben: (* angir herbariebelegg 
i TROM):

Achillea millefolium – ryllik, Agrostis capillaris – 
engkvein, Anthriscus sylvestris – hundekjeks, Atriplex 
prostrata – tangmelde, Campanula rotundifolia – 
blåklokke, Carex atrata – svartstarr, Cerastium 
alpinum ssp. alpinum – fjellarve, Chamaepericlymenum 
suecicum – skrubbær, Conioselinum tataricum – russe-
kjeks, Erigeron borealis – fjell bakkestjerne,  Erysimum 
strictum – berggull, Festuca rubra – rød svingel, 
Gentianella aurea – bleiksøte, Juniperus communis –  
einer, Mertensia maritima – østersurt, Poa glauca –  
blårapp, Poa pratensis ssp. alpigena – seterrapp, 
Puccinellia capillaris – taresaltgress*, Ranunculus 
acris – engsoleie, Rhinanthus minor – småengkall, 
Rhodiola rosea – rosen rot, Rumex acetosa – engsyre, 
Sedum acre – bitter bergknapp, Solidago virgaurea –  
gullris, Stellaria graminea – gresstjerneblom*, 
Tripleurospermum maritimum   – strandbalderbrå, 
Trollius europaeus – ballblom, Urtica dioica ssp. dioica –  
stornesle, Valeriana sambucifolia – vendelrot, Vicia 
cracca – fuglevikke.

Lok. 21. Kvalsund:  
Kvalsundet: Beritsjord 
UTM:  FD 077-080, 237-240.

Kartblad:  1935 IV (Vargsund).

Høyde over havet:  10-50 m.

Naturtype:  Naturbeitemark.

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Svakt oseanisk.

Undersøkt:  18.07.2006.

Inventert av:  T. Alm & U.R.B. Gamst.

Verdi:  Regional verdi (B).

Områdebeskrivelse: Lokaliten er en slak, nokså 
flatbunnet dalsenkning i et lite dalføre. Den strekker 
seg fra sjøen og gårdene i nord inn mot fjellfoten 
i sør-sørvest. Området er avgrenset av en bratt li i 
øst, og slake koller i vest.

Naturtype/kulturmarkstyper: Dalbunnen har frisk 
eng og beitemark på slakt skrånende, jevn mark. 
Den er delt opp på tvers av noen store, overgrodde 
strandterrasser. I nedre del er området nå i tillegg 
delt på langs av et gjerde, med inngjerdet slåtteng 
i vest og beitemark i øst. 

Kulturspor: Det er tufter på flere av strand-
terrassene. I området er det også gamle spor av 
torvtekt, og et omfattende system av gjerder.

Botanisk beskrivelse: Storparten av arealet har 
nå en beitet utforming av noe baserik eng:

G8 Frisk/tørr middels baserik eng (80 %), av noe 
vekslende utforming.

I vest grenser området opp mot en grunnlendt kolle 
med heivegetasjon. I øst finnes også: 

S3 Blåbær-blålynghei og kreklinghei (10 %).

F2c Bergsprekk og bergvegg, baserik utforming  
(10 %).

Flora: Artsrik, og med en rekke kalkkrevende arter, 
inkludert flere som drar fordel av beite. Området 
har bl.a. fjellmarinøkkel (Botrychium boreale – rikelig), 
marinøkkel (B. lunaria), bleiksøte (Gentianella aurea), 
fjellflokk (Polemonium caeruleum), svartstarr (Carex 
atrata), hårstarr (C. capillaris), fjellstarr (Carex 
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norvegica  ssp. norvegica) og fjellhvitkurle (Pseudorchis 
straminea). Lokalt er det også rikelig sibirgressløk 
(Allium schoenoprasum ssp. sibiricum). 

Lokaliteten skiller seg ut også ved et påfallende 
fravær av kulturspredte arter som er kommet inn i 
nyere tid. Den har ikke engang hvitkløver (Trifolium 
repens), som ellers har nådd nesten alle kulturmarker 
på kysten av Finnmark i løpet av de siste 100-150 
år. Timotei (Phleum pratense) synes å være den 
eneste ”nye” arten her, men den forekom bare i én 
liten bestand.

Rødlistearter: Fjellmarinøkkel, marinøkkel – begge 
NT. 

Tilstand: Den østlige delen er et pent og godt 
hevdet beiteareal. 

Bruk: I vest ble den nedre (nordlige) delen tidligere 
brukt som slåttemark. Teigen nærmest gården ble 
slått inntil for to-tre år siden, resten kanskje til ut 
på 1960- eller 1970-tallet. Lenger oppe er en teig 
inngjerdet til sauebeite, og fortsatt i bruk. Tidligere 
gikk det også kyr på beite her. 

Den østlige delen blir fortsatt beitet, i dag hoved-
saklig av rein. Lokaliteten er flittig brukt av rein-
driftssamer. Reinflokkene tas ned til kysten her, før 
de svømmer (eller ferges over) til Kvaløya.

Inngrep: Ingen av betydning. En moderne brønn i 
nordøst.

Vurdering: Beritsjorda har et meget pent og variert 
kulturlandskap i dalføret innenfor gårdene. Området 
har artsrik og godt hevdet beitemark på kalkrik 
grunn i øst, og tidligere slåtteng i vest. Det er ingen 
tydelige spor av gjødsling på noen del av arealet, 
annet enn det beitingen fører med seg. Lokaliteten 
er også kulturhistorisk interessant ved at den er 
det tradisjonelle samlestedet for reinflokkene før 
overflytting til Kvaløya.

Anmerkning: –

Floraliste, Beritsjorda (* angir herbariebelegg i 
TROM).

Achillea millefolium – ryllik, Agrostis capillaris – 
engkvein, Alchemilla alpina – fjellmarikåpe, Alchemilla 
murbeckiana – nyremarikåpe, Alchemilla wichurae – 
skarmarikåpe, Allium schoenoprasum ssp. sibiricum –  
sibirgressløk*, Antennaria alpina – fjellkattefot, 
Anthoxanthum nipponicum – fjellgulaks*, Anthriscus 
sylvestris – hundekjeks, Arctous alpinus – rypebær, 

Asplenium viride – grønnburkne, Avenella flexuosa –  
smyle, Bartsia alpina – svarttopp, Betula nana – 
dvergbjørk, Bistorta vivipara – harerug,  Botrychium 
boreale – fjellmarinøkkel*, Botrychium lunaria – 
marinøkkel, Calamagrostis neglecta – smårørkvein, 
Caltha palustris – soleihov, Campanula rotundifolia –  
blåklokke, Carex aquatilis – nordlandsstarr, Carex 
atrata – svartstarr, Carex brunnescens – seterstarr, 
Carex capillaris – hårstarr, Carex dioica – tvebustarr, 
Carex flava – gulstarr, Carex maritima – buestarr, 
Carex nigra ssp. nigra – slåttestarr, Carex  norvegica 
ssp. norvegica – fjellstarr, Carex vaginata – slire-
starr, Cerastium alpinum ssp. alpinum – fjell-
arve,  Chamaepericlymenum suecicum – skrubbær, 
 Chamerion angustifolium – geitrams, Cirsium hetero-
phyllum – hvitbladtistel, Cochlearia officinalis ssp. 
integrifolia – kildeskjørbuksurt, Coeloglossum viride – 
grønnkurle, Comarum palustre – myrhatt, Cystopteris 
fragilis – skjørlok*, Cystopteris montana – fjell-lok*, 
 Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa – sølvbunke, 
Draba incana – lodnerublom, Dryas octopetala – 
reinrose, Dryopteris expansa – sauetelg, Empetrum 
nigrum ssp. hermaphroditum – fjellkrekling, Equisetum 
arvense ssp. arvense – åkersnelle, Equisetum arvense 
ssp. boreale – polarsnelle, Equisetum pratense – 
engsnelle, Equisetum variegatum – fjellsnelle, Erigeron 
borealis – fjellbakkestjerne, Eriophorum angustifolium –  
duskull, Euphrasia wettsteinii – fjelløyentrøst, Festuca 
ovina – sauesvingel, Festuca rubra – rødsvingel, 
Filipendula ulmaria – mjødurt, Galeopsis tetrahit – 
kvassdå, Gentianella aurea – bleiksøte, Geranium 
sylvaticum – skogstorkenebb, Geum rivale – 
enghumleblom, Gymnocarpium dryopteris – fugletelg, 
Hierochloë hirta ssp. arctica – elvemarigress*, Juncus 
biglumis – tvillingsiv, Juncus triglumis – trillingsiv, 
Juniperus communis – einer, Leontodon autumnalis – 
følblom, Luzula multiflora ssp. multiflora – engfrytle, 
Luzula sudetica – myrfrytle, Parnassia palustris – 
jåblom, Pedicularis lapponica – bleikmyrklegg, Phleum 
alpinum – fjelltimotei, Phleum pratense – timotei, 
Phyllodoce caerulea – blålyng, Pinguicula vulgaris – 
 tettegress, Poa alpina var. alpina – fjellrapp, Poa 
pratensis ssp. alpigena – seterrapp, Poa pratensis 
ssp. subcaerulea – smårapp, Polemonium caeruleum –  
fjellflokk, Polystichum lonchitis – taggbregne, 
Potentilla crantzii – flekkmure, Pseudorchis straminea –  
fjellhvitkurle, Pyrola minor – perlevintergrønn, 
Ranunculus acris – engsoleie, Ranunculus repens – 
krypsoleie, Rhinanthus minor – småengkall, Rubus 
saxatilis – teiebær, Rumex acetosa – engsyre, Rumex 
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longifolius – høymol, Salix caprea ssp. sericea – 
silkeselje, Salix glauca – sølvvier, Salix hastata – 
bleikvier, Salix lanata – ullvier, Salix myrsinites – 
myrtevier, Salix reticulata – rynkevier, Saussurea 
alpina – fjelltistel, Saxifraga aizoides – gulsildre, 
Saxifraga nivalis – snøsildre, Saxifraga oppositifolia –  
rødsildre, Selaginella selaginoides – dvergjamne, 
Silene acaulis – fjellsmelle, Solidago virgaurea – 
gullris, Sorbus aucuparia – rogn, Stellaria nemorum –  
skogstjerneblom, Taraxacum sp. – løvetann, 
Thalictrum alpinum – fjellfrøstjerne, Tofieldia pusilla –  
bjønnbrodd, Trientalis europaea – skogstjerne, 
Triglochin palustre – myrsauløk, Trollius europaeus –  
ballblom, Urtica dioica – stornesle, Vaccinium 
myrtillus – blåbær, Vaccinium uliginosum – blokkebær, 
Vaccinium vitis-idaea – tyttebær, Veronica alpina ssp. 
alpina – fjellveronika, Vicia cracca – fuglevikke, Viola 
biflora – fjellfiol, Viola palustris – myrfiol.

Lok. 22. Kvalsund:  
Kvalsunddalen
UTM:  FD 03-10, 14-23 (dalføret)

Kartblad:  1935 IV (Vargsund).

Høyde over havet:  0-300 m.

Naturtype:  Naturbeitemark.

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Svakt oseanisk.

Undersøkt:  18.07.2006.

Inventert av:  T. Alm & U. R. B. Gamst.

Verdi:  Regional verdi (B).

Områdebeskrivelse: Kvalsunddalen er et ca. 10 
km langt, nokså slakt og rettlinjet dalføre. Fra tett-
stedet Kvalsund i NNØ går dalen mot SSV. Den har 
avrundete fjell og lier på begge sider.

Kulturmarkstype/naturtype: Beitemark. Med unn-
tak av de øverste fjelltoppene, er liene på begge 
sider av dalen runde, jevne og påfallende grønne. 
Hele dalføret har i dag preg av å være et beiteland-
skap i stor skala, med glissen og sterkt beitepreget 
tresetting. 

Kulturspor: Kvalsunddalen er et gammelt sjøsamisk 
bruksområde, og har en rekke gammetufter. Dalen 
har tidligere hatt tallrike utslåtter for folk i Kvalsund, 
men i dag brukes området først og fremst som 
reinbeite – og i fritidssammenheng. Det er spor av 
torvtekt flere steder.

Botanisk beskrivelse: Det aller meste av arealet 
er beitemark. Vegetasjonen består dels av hei, og 
dels av eng. Noen engteiger i dalbunnen utgjør 
forhenværende slåttemark. Langs elva er det også 
noe flommark:

G3 Sølvbunke-eng, flommarksutforming. Øverst i 
dalen (mellom Kjosen og Nedre Neverfjordvann) 
er dalbunnen flat, med fukteng på begge sider 
av elva. Den har mye sølvbunke (Deschampsia 
cespitosa ssp. cespitosa), skogrørkvein 
(Calamagrostis phragmitoides) og sibirgressløk 
(Allium schoenoprasum ssp. sibiricum), og en del 
vier, mest ullvier (Salix lanata).
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Vegetasjonsutformingen er ellers bare undersøkt 
i form av en ”stikkprøve” øverst i dalen, i liene på 
vestsiden vis a vis Kjosen (FD 068 178-179) – hvor 
det er eng (både innenfor og utenfor et stående 
gjerde) og hei.

G8 Frisk-tørr, middels baserik eng (10 %) – utenfor 
gjerdet, utforming med rikelig ryllik (Achillea 
millefolium), sibirgressløk (Allium schoenoprasum 
ssp. sibiricum), harerug (Bistorta vivipara), 
engsnelle (Equisetum pratense), engsoleie 
(Ranunculus acris), småengkall (Rhinanthus 
minor), fuglevikke (Vicia cracca), rødsvingel 
(Festuca rubra), seterrapp (Poa pratensis ssp. 
alpigena) og blåbær (Vaccinium myrtillus). Videre 
inngår en god del skarmarikåpe (Alchemilla 
wichurae), blåklokke (Campanula rotundifolia), 
jåblom (Parnassia palustris), engkvein (Agrostis 
capillaris), fjellgulaks (Anthoxanthum nipponicum), 
sølvbunke (Deschampsia cespitosa) og 
sauesvingel (Festuca ovina). Av beiteindikatorer 
kan nevnes fjellmarinøkkel (Botrychium boreale), 
marinøkkel (B. lunaria), snøsøte (Gentiana nivalis) 
og bleiksøte (Gentianella aurea). På de mest 
grunnlendte partiene fremgår det tydelig at 
berggrunnen er kalkholdig. Her vokser bl.a. 
reinrose (Dryas octopetala) og fjellbakkestjerne 
(Erigeron borealis). Vegetasjonen er nesten fri 
for busker, men har noen små vierskudd. Det 
generelle preget er kortvokst, beitepåvirket eng.

G13 Frisk, næringsrik natureng (10 %) – på 
inngjerdet areal. Her finnes et forholdsvis 
stort areal med ubeitet eng. Den har mange 
av de samme artene, men i adskillig mer 
storvokste utgaver. Denne teigen fremstår 
dermed som mye frodigere og mer høyvokst. 
Ballblom (Trollius europaeus) opptrer rikelig 
her, og setter frukt, mens den utenfor gjerdet 
bare ble sett som korte, sterile skudd. Engsyre 
(Rumex acetosa) opptrer i mengde, og er nesten 
fraværende utenfor gjerdet. Også her er det 
rikelig sibirgressløk, og ellers de samme artene 
som over. Det er imidlertid et større innslag av 
store urter som mjødurt (Filipendula ulmaria) og 
noe hundekjeks (Anthriscus sylvestris). Fravær 
av beite og slått gir et visst oppslag av busker 
og trær, og dette arealet har nå spredt tre- og 
busksetting av setervier (Salix myrsinifolia ssp. 
borealis), sølvvier (S. glauca) og bjørk (Betula 
pubescens).

S3 Blåbær-blålynghei og kreklinghei (80 %). Hei-
arealene har mest frisk kreklinghei med smyle 
(Avenella flexuosa), blåbær (Vaccinium myrtillus) 
og noe einer (Juniperus communis). Lokalt er det 
små innslag av R3 reinrose-gress-lavrabb.

Flora: Artsrik, med en rekke kalkkrevende arter 
(se kryssliste). Fjellmarinøkkel (Botrychium boreale), 
marinøkkel (B. lunaria), snøsøte (Gentiana nivalis) og 
bleiksøte (Gentianella aurea) drar alle fordel av beite. 
Rypebunke (Vahlodea atropurpurea) er et uvanlig 
innslag på beitemark.

Rødlistearter: Marinøkkel og fjellmarinøkkel – 
begge NT.

Tilstand: Bortsett fra noen inngjerdete arealer 
(rundt hytter) er hele dalføret preget av aktivt beite, 
i dag mest fra rein som har sommerbeite her. Ut-
formingen av tidligere slåttemark fremgår av noen 
inngjerdete teiger. Disse viser nå et visst oppslag av 
bjørk og vier, men har fortsatt i hovedsak åpne enger.

Tidligere bruk: Utmarksslåtter, sauebeite og 
sommer beite for rein.

Nåværende bruk: I hovedsak reinbeite.

Inngrep: Det er anlagt vei opp dalen til Neverfjord-
vannene. I nedre del av dalen er det også grustak, 
en trafostasjon, og kjørespor til en høyspentlinje. I 
øvre del er det en del hytter, mest ved vannene, men 
ikke mange p.g.a. restriksjoner på bygging.

Vurdering: Kvalsunddalen er et gammelt sjøsa-
misk bruksområde, med tidligere utmarksslåtter, 
men også en viktig beitemark for flyttsamer fra 
innlandet. Dalen er fortsatt sterkt preget av beite, 
og har meget tynn tresetting som følge av dette. 
I dag fremstår Kvalsunddalen i hovedsak som et 
stort, pent og variert beitelandskap.

Anmerkning: –

Floraliste, Kvalsunddalen (* angir herbariebelegg 
i TROM).

Achillea millefolium – ryllik, Agrostis capillaris – 
engkvein, Alchemilla alpina – fjellmarikåpe, Alchemilla 
wichurae – skarmarikåpe, Allium schoenoprasum ssp. 
sibiricum – sibirgressløk*, Angelica archangelica – 
kvann, Antennaria dioica – kattefot, Anthoxanthum 
nipponicum – fjellgulaks*, Anthriscus sylvestris – 
hundekjeks, Athyrium distentifolium – fjellburkne, 
Avenella flexuosa – smyle*, Betula pubescens – bjørk, 
Bistorta vivipara – harerug, Botrychium boreale – 
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fjellmarinøkkel*, Botrychium lunaria – marinøkkel, 
Calamagrostis phragmitoides – skogrørkvein, Caltha 
palustris – soleihov, Campanula rotundifolia – blåklokke, 
Carex atrata – svartstarr, Carex nigra var. juncea – 
slåttestarr, Carex vaginata – slirestarr, Cerastium  
alpinum ssp. glabratum – snauarve, Cerastium 
fontanum – vanlig arve, Cirsium heterophyllum – 
hvitbladtistel, Dactylorhiza maculata – flekkmarihånd, 
Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa – sølvbunke, 
Diphasiastrum alpinum – fjelljamne*, Dryas octopetala 
– reinrose, Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum 
– fjellkrekling, Epilobium hornemannii – kildemjølke, 
Equisetum pratense – engsnelle, Erigeron borealis – 
fjellbakkestjerne, Eriophorum angustifolium – dusk-
ull, Euphrasia wettsteinii – fjelløyentrøst, Festuca 
ovina – sauesvingel, Festuca rubra – rødsvingel, 
Filipendula ulmaria – mjødurt, Gentiana nivalis – 
snøsøte, Gentianella aurea – bleiksøte*, Geranium 
sylvaticum – skogstorkenebb, Hieracium sp. – sveve, 
Juncus trifidus – rabbesiv, Juniperus communis – einer, 
Loiseleuria procumbens – greplyng, Luzula multiflora 
ssp. multiflora – engfrytle, Melampyrum pratense – 
stormarimjelle, Parnassia palustris – jåblom, Phleum 
alpinum – fjelltimotei, Pinguicula vulgaris – tettegress, 
Poa alpina var. alpina – fjellrapp, Poa pratensis ssp. 
alpigena – seterrapp, Potentilla crantzii – flekkmure, 
Pyrola minor – perlevintergrønn, Ranunculus acris – 
engsoleie, Rhinanthus minor – småengkall, Rubus 
saxatilis – teiebær, Rumex acetosa – engsyre, Salix 
caprea ssp. sericea – silkeselje, Salix glauca – sølvvier, 
Salix lanata – ullvier, Salix myrsinifolia ssp. borealis 
– setervier, Salix myrsinites – myrte vier, Saussurea 
alpina – fjelltistel, Silene acaulis – fjellsmelle, 
Solidago  virgaurea – gullris, Taraxacum sp. – løvetann, 
Thalictrum  alpinum  – fjellfrøstjerne, Tofieldia pusilla – 
bjønnbrodd, Trientalis europaea – skogstjerne, Trollius 
europaeus – ballblom, Tussilago farfara – hestehov, 
Vaccinium myrtillus – blåbær, Vaccinium uliginosum – 
blokkebær, Vaccinium vitis-idaea – tyttebær, Vahlodea 
atropurpurea – rypebunke*, Vicia cracca – fuglevikke, 
Viola biflora – fjellfiol.

Lok. 23. Kvalsund:  
Halsen/Čeaváhaš 
UTM:  LU 889-891, 253-254

Kartblad:  1936 II (Revsbotn).

Høyde over havet:  15-45 m.

Naturtype:  Tidligere slåttemark,  
nå natur beitemark.

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Svakt oseanisk.

Undersøkt:  22.07.2006.

Inventert av:  T. Alm & U.R.B. Gamst.

Verdi:  Lokal verdi (C).

Områdebeskrivelse: Eng på en gammel strand-
terrasse ovenfor en av gårdene langs sørsiden av 
rv. 94, i bygda Halsen/Čeaváhaš. Området er skilt 
fra innmarkene nedenfor ved et utmarksgjerde. Det 
strekker seg opp til foten av Kvalsundfjellet. I terras-
sen er det noen naturlige søkk og små bekkedrag.

Kulturmarkstype/naturtype: Slåttemark/eng. 

Kulturspor: Det går en tydelig sti langsetter fjell-
foten. Det må være en gammel ferdselsvei mot 
Kvalsund.

Botanisk beskrivelse: Området har en blanding av 
hei og urterik eng, den siste mest i søkkene. Selv om 
hovedutformingen av heiene er krekling-hei, har de 
innslag av kalkelskende arter som reinrose (Dryas 
octopetala), fjellbakkestjerne (Erigeron borealis) og 
flekkmure (Potentilla crantzii), særlig på grunnlendte 
steder. Berggrunnen består av dolomitt.

G8 Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende 
strøk og nordpå.

S3 Blåbær-blålynghei og kreklinghei.

Flora: Artsrik, med en rekke kalkkrevende arter.

Rødlistearter: Fjellmarinøkkel (Botrychium boreale) 
og marinøkkel (B. lunaria) – begge i kategori NT.

Tilstand: Pent engareal, foreløpig uten noen større 
tegn til gjengroing.

Bruk: Vegetasjonsutformingen peker klart i retning 
av at deler av arealet (engene) har vært slått, men 
slåtten må i så fall ligge et godt stykke tilbake i tid. 
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Folk bosatt i området kunne bare minnes beitebruk. 
I dag beites området av sau og rein.

Inngrep: Ingen av betydning.

Vurdering: Engteig på en gammel strandterrasse 
ovenfor dagens utmarksgjerde, med kortvokst, urte-
rik eng. Vegetasjonsutformingen er pen og variert, 
og har noen artsinnslag av interesse, bl.a. fjellma-
rinøkkel (Botrychium boreale), bleiksøte (Gentianella 
aurea) og prestekrage (Leucanthemum vulgare).

Anmerkning: Terrassen strekker seg videre inn på 
nabogården i øst. Her er det tilsvarende eng, men 
dette arealet er mye sterkere preget av gjengroing 
og oppslag av bjørk. 

Floraliste, Halsen (*angir belegg i TROM).

Achillea millefolium – ryllik, Achillea ptarmica – nyse-
ryllik, Agrostis capillaris – engkvein, Alchemilla alpina 
– fjellmarikåpe, Alchemilla glomerulans – kilde mari-
kåpe, Alchemilla wichurae – skarmarikåpe, Allium 
schoenoprasum ssp. sibiricum – sibirgressløk, Antennaria 
alpina – fjellkattefot, Antennaria dioica – kattefot, 
Anthriscus sylvestris – hundekjeks, Arctous alpinus – 
rypebær, Avenella flexuosa – smyle, Bartsia alpina – 
svarttopp, Betula pubescens – bjørk, Botrychium boreale 
– fjellmarinøkkel, Botrychium lunaria – marinøkkel, 
Caltha palustris – soleihov, Campanula rotundifolia – 
blåklokke, Carex atrata – svartstarr, Carex capillaris 
– hårstarr, Chamaepericlymenum suecicum – skrubbær, 
Cirsium heterophyllum – hvitbladtistel, Coeloglossum 
viride – grønnkurle, Deschampsia cespitosa ssp. 
cespitosa – sølvbunke, Dryas octopetala – reinrose, 
Dryopteris expansa – sauetelg, Empetrum nigrum ssp. 
hermaphroditum – fjellkrekling, Epilobium alsinifolium 
– kildemjølke, Equisetum arvense ssp. arvense – 
åkersnelle, Equisetum pratense – engsnelle, Erigeron 
borealis – fjellbakkestjerne, Euphrasia wettsteinii – 
fjelløyentrøst, Festuca ovina – sauesvingel, Festuca 
rubra – rødsvingel, Filipendula ulmaria – mjødurt, 
Gentiana nivalis – snøsøte, Gentianella aurea – 
bleiksøte*, Geranium sylvaticum – skogstorkenebb, 
Geum rivale – enghumleblom, Gymnocarpium dryopteris 
– fugletelg, Heracleum sibiricum – sibirbjørnekjeks, 
Hieracium alpinum – fjellsveve, Juniperus communis – 
einer, Leontodon autumnalis – følblom, Leucanthemum 
vulgare – prestekrage, Luzula multiflora ssp. multiflora – 
engfrytle, Orthilia secunda – nikkevintergrønn, Parnassia 
palustris – jåblom, Phleum alpinum – fjelltimotei, Phleum 
pratense – timotei, Pinguicula vulgaris – tettegress, Poa 
pratensis ssp. alpigena – seterrapp, Poa pratensis ssp. 

subcaerulea – smårapp, Potentilla crantzii – flekkmure, 
Pyrola minor – perlevintergrønn, Pyrola norvegica – norsk 
vintergrønn, Ranunculus acris – engsoleie, Rhinanthus 
minor – småengkall, Rumex acetosa – engsyre, Rumex 
longifolius – høymol, Salix glauca – sølvvier, Salix 
hastata – bleikvier, Salix herbacea – musøre, Salix 
lanata – ullvier, Salix phylicifolia – grønnvier, Salix 
reticulata – rynkevier, Saussurea alpina – fjelltistel, 
Selaginella selaginoides – dvergjamne, Silene acaulis 
– fjellsmelle, Stellaria crassifolia – saftstjerneblom, 
Stellaria graminea – gresstjerneblom, Taraxacum sp. – 
løvetann, Thalictrum alpinum – fjellfrøstjerne, Trifolium 
repens – hvitkløver, Trollius europaeus – ballblom, 
Vaccinium myrtillus – blåbær*, Vaccinium uliginosum – 
blokkebær, Vaccinium vitis-idaea – tyttebær, Veronica 
fruticans – bergveronika, Vicia cracca – fuglevikke, 
Viola biflora – fjellfiol.  



67

Lok. 24. Kvalsund: Kvaløya: 
beitebakker ved Storbukt 
UTM: LU 885-888, 298-303 (beite-

bakken).

Kartblad:  1936 II (Revsbotn) og 1936 
III (Hammerfest).

Høyde over havet:  0-20 m.

Naturtype:  Naturbeitemark.

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Svakt oseanisk.

Undersøkt:  18.07.2006.

Inventert av:  T. Alm, U.R.B. Gamst & M. 
Palmer.

Verdi:  Lokal verdi (C).

Områdebeskrivelse: Storbukt er en bred og åpen 
vik på sørsiden av Kvaløya, med slakt skrånende 
terreng på de marine avsetningene opp mot foten 
av fjellene bak. I nordøst skyter fjellet helt frem mot 
sjøkanten. Her er det noen sørvendte beitebakker 
på kvartsittgrunn. 

Kulturmarkstype/naturtype: Med unntak av inn-
gjerdet innmark, er Storbukt preget av beitemark 
på næringsfattig grunn – hei, mager eng og noen 
beitebakker i fjellfoten. Det er også noe fukthei 
og myr. 

Kulturspor: Ingen av betydning.

Botanisk beskrivelse: Det slake lavlandet innen-
for Storbukta har mest fattig lynghei. Mot øst 
går lyngheiene over i finnskjegg-hei, med røss-
lyng (Calluna vulgaris) og fjellkrekling (Empetrum 
 nigrum ssp.  hermaphroditum) på tuene. Det er også 
en del fukteng, myr og mager eng med sølvbunke 
( Deschampsia cespitosa), rødsvingel (Festuca rubra) 
og smårapp (Poa pratensis ssp. subcaerulea). 

Beitebakkene under fjellet i nordøst er likeens preget 
av næringsfattig berggrunn:

G5b Finnskjegg-eng og fattig sauesvingel-eng, 
finnskjegg-fjellmarikåpe-utforming, med rikelig  
fjellmarikåpe (Alchemilla alpina). Fremtredende 
arter forøvrig er ryllik (Achillea millefolium), 
røsslyng (Calluna vulgaris), blåklokke (Campanula 

rotundifolia), finnskjegg (Nardus stricta), henge-
ving (Phegopteris connectilis) og blåbær (Vac-
cinium myrtillus).

Flora: Artsfattig, og uten annet særpreg enn en del 
sibirgressløk (Allium schoenoprasum ssp. sibiricum). 

Rødlistearter: Ingen.

Tilstand: I god hevd (beitebakken).

Bruk: Beite av rein og sau.

Inngrep: Noen hytter i nærområdet (sørøst for 
beitebakken).

Vurdering: Hele området, inkludert de undersøkte 
beitebakkene, er fattig og lite variert p.g.a. hard 
og næringsfattig berggrunn, og uten noen større 
interesse i kulturlandskapssammenheng.

Anmerkning: –

Floraliste, beitebakker ved Storbukt (* angir her-
bariebelegg i TROM).

Achillea millefolium – ryllik, Agrostis capillaris – 
engkvein, Alchemilla alpina – fjellmarikåpe*, Allium 
schoenoprasum ssp. sibiricum – sibirgressløk*, 
Athyrium filix-femina – skogburkne, Betula pubescens 
– bjørk, Calluna vulgaris – røsslyng*, Campanula 
rotundifolia – blåklokke*, Carex atrata – svartstarr, 
Chamaepericlymenum suecicum – skrubbær, Chamerion 
angustifolium – geitrams, Cerastium fontanum – vanlig 
arve, Cryptogramma crispa – hestespreng*, Cystopteris 
fragilis – skjørlok, Dryopteris filix-mas – ormetelg, 
Euphrasia wettsteinii – fjelløyentrøst*, Festuca ovina – 
sauesvingel*, Geranium sylvaticum – skogstorkenebb, 
Gymnocarpium dryopteris – fugletelg, Luzula multiflora 
ssp. multiflora – engfrytle*, Luzula spicata – aksfrytle, 
Nardus stricta – finnskjegg, Phegopteris connectilis 
– hengeving, Poa alpina var. alpina – fjellrapp, 
Polystichum lonchitis – taggbregne*, Ranunculus 
repens – krypsoleie, Rhodiola rosea – rosenrot, Rumex 
acetosa – engsyre, Sedum acre – bitter bergknapp, 
Solidago virgaurea – gullris, Sorbus aucuparia – rogn, 
Trientalis europaea – skogstjerne, Vaccinium myrtillus 
– blåbær*, Vaccinium uliginosum – blokkebær, Vicia 
cracca – fuglevikke, Viola canina ssp. nemoralis – lifiol.
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Lok. 25. Kvalsund:  
Revsbotn: Kokelvdalen/Goavke
johkvággi, Stuorrajeaggi 
UTM:  MU 1129-1177, 3230-3264 

(undersøkt del).

Kartblad:  1936 II (Revsbotn) og 2036 
III (Kokelv).

Høyde over havet: 65-70 m.

Naturtype:  Myr/myrslått. 

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Svakt oseanisk.

Undersøkt:  20.07.2006.

Inventert av:  T. Alm & U.R.B. Gamst.

Verdi:  Ingen biologiske kultur-
landskapsverdier (D).

Områdebeskrivelse: Kokelv/Goavkejohka er en 
sjøsamisk bygd innerst i Revsbotn. Hoved tyngden 
av bebyg gelsen ligger samlet rundt Kokelva/ 
Goavkejohkas utløp i sjøen, men det er også spredte 
gårder videre nordøstover til utløpet av Russelva/
Ruoššajohka. Tidligere har det også vært noen små-
bruk inne i Goavkejohkvággi, sør for bygda. I dalføret 
er det også gamle utslåtter. 

Stuorrajeaggi er en større myrflate inne i Kokelv-
dalen/Goavkejohkvággi. Den ligger på østsiden av 
elva, i en skjermet dalkrok, med fjell i sør og øst. 
Myrflaten er forsøkt drenert, og har tidligere vært 
brukt som utslått for den nærliggende bygda. 

Kulturmarkstype/naturtype: Middelsrik til fattig 
jordvannsmyr; tidligere myrslått.

Kulturspor: Forsøksvis grøfting på deler av myra. 
Det går en gammel ferdselsvei (nå grusvei) opp 
langs Kokelva/Goavkejohka.

Botanisk beskrivelse: Stuorrajeaggi (”stormyra”) 
er en rundaktig, nokså flat myrvidde drygt 3 km 
inne i Kokelva/Goavkejohkas dalføre. En god del 
av arealet på myrflaten har ”gressmyr”-preg, med 
såpass mye storvokst starr (Carex spp.) m.v. at det 
er lett å skjønne hvorfor folk fant det bryet verdt 
å slå her. De delene som egner seg til slått, er for 
det meste våte (og har sikkert vært enda våtere 

før dreneringen). Vegetasjonen her er dominert 
av flaskestarr (Carex rostrata) eller en blanding av 
flaskestarr og rundstarr (C. rotundata), men det er 
også store partier dominert av duskull (Eriophorum 
angustifolium).  Noen små partier har fattig og tuete 
myr eller hei/fukthei.

K3b Fattig fastmattemyr, rundstarr-utforming – våt 
”gressmyr” (90 %) dominert av rundstarr (Carex  
rotundata) og/eller flaskestarr (C. rostrata), 
lokalt  også duskull (Eriophorum angustifolium).

Flora: Artsfattig. Den eneste artsforekomsten som 
er verdt å nevne er kongsspir (Pedicularis sceptrum-
carolinum).

Rødlistearter: Ingen.

Tilstand: Påvirket av drenering.

Bruk: Forhenværende myrslått.

Inngrep: Noe grøfting.

Vurdering: Sjøsamisk myrslått. Lokaliteten er for 
så vidt typisk hva valget av vegetasjonstyper angår, 
men ellers artsfattig, og knapt av noen botanisk 
verdi. Det er ingen tydelige spor etter bruksformen.

Anmerkning: Lokaliteten må ikke forveksles med 
et noe større myrområde av samme navn ca. 1 km 
sør for bygda (MU 12 35).

Floraliste, Stuorrajeaggi (* angir herbariebelegg 
i TROM).

Agrostis capillaris – engkvein, Alchemilla glomerulans 
– kildemarikåpe, Avenella flexuosa – smyle, Betula 
nana – dvergbjørk, Betula pubescens – bjørk, 
Bistorta vivipara – harerug, Calamagrostis neglecta 
– smårørkvein, Calamagrostis phragmitoides – 
skogrørkvein, Caltha palustris – soleihov, Carex 
aquatilis – nordlandsstarr, Carex canescens – gråstarr, 
Carex flava – gulstarr, Carex rostrata – flaskestarr, 
Carex rotundata – rundstarr*, Carex vaginata – 
slirestarr, Chamaepericlymenum suecicum – skrubbær, 
Comarum palustre – myrhatt, Deschampsia alpina 
– fjellbunke, Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa – 
sølvbunke*, Dryopteris expansa – sauetelg, Empetrum 
nigrum ssp. hermaphroditum – fjellkrekling, Epilobium 
hornemannii – kildemjølke, Equisetum sylvaticum 
– skogsnelle, Eriophorum angustifolium – duskull, 
Eriophorum scheuchzeri – snøull, Eriophorum 
vaginatum – torvull, Festuca ovina – sauesvingel, 
Filipendula ulmaria – mjødurt, Juncus bufonius 
– paddesiv*, Juncus filiformis – trådsiv, Juniperus 
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communis – einer, Leontodon autumnalis – følblom, 
Loiseleuria procumbens – greplyng, Luzula sudetica 
– myrfrytle*, Lycopodium clavatum – myk kråkefot, 
Melampyrum pratense – stormarimjelle, Nardus 
stricta – finnskjegg, Pedicularis sceptrum-carolinum 
– kongsspir, Phleum alpinum – fjelltimotei*, Pinguicula 
vulgaris – tettegress, Poa annua – tunrapp, Pyrola 
minor – perlevintergrønn, Ranunculus acris – engsoleie, 
Rhinanthus minor – småengkall, Rubus chamaemorus 
– multe, Rumex acetosa – engsyre, Salix glauca – 
sølvvier, Salix lapponum – lappvier, Salix myrsinifolia 
ssp. borealis – setervier, Salix phylicifolia – grønnvier, 
Solidago virgaurea – gullris, Sorbus aucuparia – 
rogn, Sparganium hyperboreum – fjellpiggknopp, 
Taraxacum sp. – løvetann, Trichophorum cespitosum 
ssp. cespitosum – bjønnskjegg, Trientalis europaea – 
skogstjerne, Vaccinium myrtillus – blåbær, Vaccinium 
uliginosum – blokkebær, Vaccinium vitis-idaea – 
tyttebær, Valeriana sambucifolia – vendelrot, Vicia 
cracca – fuglevikke, Viola palustris – myrfiol.

Lok. 26. Kvalsund:  
Revsbotn: fraflyttet boplass i 
Kokelvdalen/Goavkejohkvággi 
UTM:  MU 117-119, 333-335.

Kartblad:  2036 III (Kokelv).

Høyde over havet:  ca. 45 m.

Naturtype:  Slåttemark.

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Svakt oseanisk.

Undersøkt:  T. Alm & U.R.B. Gamst.

Inventert av:  20.07.2006.

Verdi:  Ingen biologiske kultur-
landskapsverdier (D).

Områdebeskrivelse: Fraflyttet samisk boplass 
på vestsiden av Kokelva/Goavkejohka. Et lite inn-
marksareal har fortsatt engpreg.

Naturtype/kulturmarkstype: Slåtteng (brakk).

Kulturspor: Tufter etter våningshus og noen andre 
bygninger.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Tørr til frisk 
eng dominert av ryllik (Achillea millefolium), eng-
kvein (Agrostis capillaris) og sølvbunke (Deschampsia 
cespitosa ssp. cespitosa). Engarealet er kranset av 
bjørkeskog og vierkjerr, og viser begynnende oppslag 
av lyng og vierkjerr.

G4a Frisk fattigeng, vanlig utforming

Flora: Ikke spesielt artsrik, og i det hele nokså ordi-
nær. De eneste artsforekomstene verdt å nevne er 
sibirgressløk (Allium schoenoprasum ssp. sibiricum) 
og kongsspir (Pedicularis sceptrum-carolinum).

Rødlistearter: Ingen.

Tilstand: Brakk eng med klare tegn til gjengroing.

Bruk: Forhenværende innmark/slåtteng på en liten 
gård, nå trolig med noe beite av sau og rein.

Inngrep: Ingen av betydning.

Vurdering: Lite og nokså ordinært engareal i rask 
gjengroing, uten nevneverdig botanisk interesse.
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Anmerkning: –

Floraliste, fraflyttet boplass i Kokelvdalen/Goavke-
johkvággi (* angir herbariebelegg i TROM).

Achillea millefolium – ryllik, Agrostis capillaris – 
eng kvein, Allium schoenoprasum ssp. sibiricum – 
sibirgressløk*, Avenella flexuosa – smyle, Betula 
pubescens – bjørk, Bistorta vivipara – hare rug, 
Cardamine pratensis ssp. angustifolia – polarkarse, 
Carex brunnescens – seterstarr, Carex canescens 
– gråstarr*, Carex magellanica – frynsestarr, 
Carex rostrata – flaskestarr, Chamaepericlymenum 
suecicum – skrubbær, Cirsium heterophyllum – 
hvitbladtistel, Dactylorhiza maculata – flekk marihånd, 
Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa – sølvbunke, 
Dryopteris expansa – sauetelg, Empetrum nigrum ssp. 
hermaphroditum – fjellkrekling, Epilobium hornemannii 
– kildemjølke, Equisetum arvense ssp. arvense 
– åkersnelle, Equisetum sylvaticum – skogsnelle, 
Eriophorum angustifolium – duskull, Filipendula ulmaria 
– mjødurt, Geranium sylvaticum – skogstorkenebb, 
Geum rivale – enghumleblom, Hieracium sp. – sveve, 
Juncus filiformis – trådsiv, Juniperus communis – 
einer, Luzula sudetica – myrfrytle, Melampyrum 
sylvaticum – småmarimjelle, Pedicularis sceptrum-
carolinum – kongsspir*, Phegopteris connectilis 
– hengeving, Phleum alpinum – fjelltimotei, Poa 
pratensis ssp. alpigena – seterrapp, Pyrola minor 
– perlevintergrønn, Ranunculus acris – engsoleie, 
Ranunculus repens – krypsoleie, Rumex acetosa – 
engsyre, Rumex longifolius – høymol, Salix glauca 
– sølvvier, Salix lapponum – lappvier, Taraxacum 
sp. – løvetann, Trientalis europaea – skogstjerne, 
Vaccinium myrtillus – blåbær, Vaccinium uliginosum 
– blokkebær, Vaccinium vitis-idaea – tyttebær, Vicia 
cracca – fuglevikke, Viola biflora – fjellfiol, Viola 
palustris – myrfiol.

6.7. MÅSØY
Måsøy kommune har et areal på 1136 km2. Stor-
parten er fjellområder på den nordvestlige delen av 
Porsangerhalvøya, hvor det bare har vært bosetning 
inne i noen av de større fjordene. Langs vestsiden 
av halvøya er det nå bare Snefjord som har nevne-
verdig bosetning. Befolkningen i kommunen er i 
stor grad samlet på øyene, med hovedtyngden i 
kommunesenteret Havøysund på Havøya. Rolvsøya, 
Ingøya og Måsøya har fortsatt en del innbyggere, 
mens Hjelmsøya er helt fraflyttet. 

Undersøkte områder – og områder uten 
dekning

Måsøy ble relativt godt dekket ved undersøkelsene i 
1992-1993. Hovedrapporten (Alm et al. 1994b:167-
204) beskrev 28 lokaliteter i kommunen, med en klar 
overvekt på ytterkysten. De var fordelt på Ingøya 
(4), Rolvsøya (20) og fastlandet/Porsangerhalvøya 
(4). De supplerende undersøkelsene i 1994 (Alm et 
al. 1994a) omfattet Hjelmsøya (11 lokaliteter) og 
Måsøya (4). 

Dekningen på fastlandet er svakere. Veistrekningen 
langs vestsiden av Porsangerhalvøya, fra Kokelv via 
Snefjord til Havøysund, ble befart på ny i 2006 (av 
T. Alm & U.R.B. Gamst), men uten at noen lovende 
lokaliteter pekte seg ut. Området er karrig, og rom-
mer neppe verdifulle kulturlandskap av betydning. 
I denne rapporten er bare en lokalitet på Havøya 
(Kråkungan) funnet verdig en utfyllende omtale.

Det har tidligere vært gårdsbruk inne i flere av de 
store fjordene på nordkysten, bl.a. i Kulfjorden, 
Kobbe fjorden og Ryggefjorden. Driften ligger imid-
lertid langt tilbake i tid, og berggrunnen er gjen-
nomgående hard og næringsfattig. Det er neppe 
kulturlandskap med store botaniske verdier her, 
men det er heller ikke utført registreringer i disse 
tungt tilgjengelige områdene. 

Alle de store øyene i kommunen er besøkt. I vest 
har også noen mindre øyer (Reinøya, Latøya) hatt 
bosetning. På det nærliggende fastlandet kunne 
den veiløse og dermed nokså vanskelig tilgjengelige 
bosetningen rundt Burstad (mellom Snefjorden og 
Reinøysundet) kanskje fortjene et besøk. På sør-
siden av den samme halvøya har Sauhamn hatt 
flere samiske småbruk.
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Utvikling av jordbruket

I 1939 var det 338 gårdsbruk i Måsøy, med vid spred-
ning over hele kommunen (tabell 15). Etter krigen er 
gårdene blitt nedlagt i rask rekkefølge, og pr. i dag 
er det knapt noe aktivt jordbruk igjen i kommunen.

Lok. 27. Måsøy:  
Havøya: Kråkungan 
UTM:  MU 16, 79.

Kartblad:  2036 IV (Havøysund).

Høyde over havet:  0-30 m.

Naturtype:  Slåttemark.

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Svakt oseanisk.

Undersøkt:  19.07.2006;  
tidligere besøkt 18.07.1999

Inventert av:  T. Alm & U.R.B. Gamst.

Verdi:  Lokal verdi (C).

Områdebeskrivelse: Kråkungan ligger lengst øst 
på Havøya. Her er det en forhenværende gårds-
bosetning i en slakbunnet senking mot sjøen. Mot 
vest, innenfor engarealet, danner senkningen en 
amfiformet innskjæring i en høy løsmasseterrasse, 
med noen små raviner. I nord er lokaliteten avgrenset 
av strandberg.

Naturtype/kulturmarkstype: Tørr og fattig eng, 
dels heipreget, på et tidligere innmarksareal. 

Kulturspor: Kråkungan har en rekke tufter og andre 
kulturminner. På platået innenfor er hele området 
omkranset av et omfangsrikt steingjerde. Anny 
Johnsen (87 år i 2006) mente det var rundt 100 år 
gammelt: De ”hadde månedskara, som dem kalte 
det, som arbeide der i gamle daga, og laga gjerde 
av stein.” Like nord for Kråkungan er det en hule nær 
sjøen, Russehellaren (med åpningen i posisjon MU 

Tabell 15.
Nøkkeltall for utviklingen av jordbruket i Måsøy, 1890-1999. Oppdatert fra Alm et al. (1994b:168). Fra og med 1979 
gjelder angivelsen av antall bruk bare driftsenheter med mer enn 5 dekar jordbruksareal.

1890 1900 1918 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999

Antall bruk - 282 - 251 338 138 192 57 21 7 2

Jordbruksareal, km2 - 2.3 2.60 3.64 2.92 1.89 2.38 1.32 0.55 0.44 0.27

Fulldyrket mark, km2 - - 0.00 0.47 1.51 0.52 0.43 0.46 0.32 0.19 0.00

Antall storfe 563 441 371 374 652 364 159 11 0 0 0

Antall sauer 2047 1280 1780 2052 3762 866 2109 1093 366 2931 0
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1655 7911). Den er velkjent blant lokalbefolkningen.

Botanisk beskrivelse: Eng av noe vekslende ut-
forming:

G4 Frisk fattigeng, dominert av ryllik (Achillea mille-
folium), harerug (Bistorta vivipara) eller fjelltistel 
(Saussurea alpina).

G13 Frisk, næringsrik ”natureng”, med mye mari-
kåper (Alchemilla spp.) og skogstorkenebb 
(Geranium sylvaticum). Den er dels noe fuktig, 
og et mindre parti har overvekt av sølvbunke 
(Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa) og sibir-
gressløk (Allium schoenprasum ssp. sibiricum).

Den amfiformete skrenten i bakkant har frodig 
natur eng av skogstorkenebb og sølvbunke, med også 
noen lave kratt av sølvvier (Salix glauca).

Ved sjøen er det noe flerårstangvoll/frodig eng med 
vendelrot (Valeriana sambucifolia) og kvann (Angelica 
archangelica), og en mindre strandengflate, med 
rødsvingel (Festuca rubra)-eng, smårørkvein (Cala-
magrostis neglecta)-eng, og en strandsump/fukteng 
med smårørkvein og buestarr (Carex maritima).

Flora: Måtelig artsrik, bl.a. med innslag av litt russe-
kjeks (Conioselinum tataricum) og rikelig sibirgressløk 
(Allium schoenoprasum ssp. sibiricum). Karve (Carum 
carvi) fremstår her som et noe varmekjært, sørlig 
innslag.

Rødlistearter: Et lite innslag russekjeks – kategori 
NT.

Tilstand: Denne værutsatte lokaliteten er knapt 
utsatt for rask gjengroing, og mye av det gamle 
preget er i behold.

Bruk: Ingen.

Inngrep: Knapt noen av betydning. Ved besøket i 
2006 var flere felter (mest området med heipreg) 
svidd av, uvisst av hvilken grunn.

Vurdering: Kråkungan er et pent, lite kulturlandskap, 
med interessante kulturspor (tufter, et omfangsrikt 
steingjerde, hule m.v.). Det rommer ingen store 
botaniske verdier, men er utvilsomt av interesse i 
lokal/regional sammenheng.

Anmerkning: –

Floraliste, Kråkungan (* angir belegg i TROM).

Achillea millefolium – ryllik, Agrostis capillaris – engkvein, 
Alchemilla alpina – fjellmarikåpe, Alchemilla filicaulis – 

grannmarikåpe*, Alchemilla glomerulans – kildemarikåpe, 
Alchemilla subcrenata – engmarikåpe, Alchemilla 
wichurae – skarmarikåpe, Allium schoenoprasum ssp. 
sibiricum – sibirgressløk, Angelica archangelica – kvann, 
Anthoxanthum nipponicum – fjellgulaks, Anthriscus 
sylvestris – hundekjeks, Arctous alpinus – rypebær, 
Athyrium filix-femina – skogbrukne*, Atriplex prostrata 
– tangmelde*, Avenella flexuosa – smyle, Betula nana – 
dvergbjørk, Betula pubescens – bjørk, Bistorta vivipara – 
harerug, Botrychium lunaria – marinøkkel, Calamagrostis 
neglecta – smårørkvein, Calamagrostis phragmitoides 
– skogrørkvein, Caltha palustris – soleihov, Campanula 
rotundifolia – blåklokke, Carex atrata – svartstarr, Carex 
bigelowii – stivstarr, Carex brunnescens ssp. brunnescens 
– seterstarr, Carex canescens – gråstarr, Carex lachenalii 
– rypestarr, Carex maritima – buestarr, Carum carvi 
– karve*, Cerastium alpinum ssp. alpinum – fjell arve, 
Cerastium alpinum ssp. glabratum – snauarve, Cerastium 
fontanum – vanlig arve, Chamaepericlymenum suecicum 
– skrubbær, Chamerion angustifolium – geitrams, 
Cochlearia officinalis ssp. officinalis – skjørbuks-
urt, Coeloglos sum viride – grønnkurle, Conioselinum 
tataricum – russekjeks, Cystopteris fragilis – skjørlok, 
Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa – sølvbunke, Dryas 
octopetala – reinrose, Dryopteris expansa – sauetelg, 
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum – fjellkrekling, 
Epilobium palustre – myrmjølke*, Equisetum arvense 
ssp. arvense – åkersnelle, Eriophorum angustifolium – 
duskull, Euphrasia wettsteinii – fjelløyentrøst, Festuca 
ovina – sauesvingel, Festuca rubra – rødsvingel*, Festuca 
vivipara – geitsvingel, Filipendula ulmaria – mjødurt, 
Galeopsis tetrahit – kvassdå, Geranium sylvaticum – 
skogstorkenebb, Geum rivale – enghumleblom, Gymno-
carpium dryopteris – fugletelg, Hieracium sp. – sveve, 
Honckenya peploides – strandarve, Huperzia selago 
coll. – lusegress, Juncus trifidus – rabbesiv, Leontodon 
autumnalis – følblom, Ligusticum scoticum – strandkjeks, 
Luzula multiflora ssp. multiflora – engfrytle, Luzula 
spicata  – aksfryte, Mertensia maritima – østersurt, 
Nardus stricta – finnskjegg, Oxyria digyna – fjellsyre, 
Pedicularis lapponica – bleikmyrklegg, Phegopteris 
connectilis – henge ving, Phleum alpinum – fjelltimotei, 
Pinguicula vulgaris – tette gress, Poa pratensis ssp. 
alpigena – seterrapp, Poa pratensis ssp. subcaerulea – 
smårapp, Pyrola minor – perle vintergrønn, Ranunculus 
acris – engsoleie, Ranunculus repens – krypsoleie, 
Rhinanthus minor – småengkall*, Rhodiola rosea 
– rosen rot, Rubus chamaemorus – multe, Rubus 
saxatilis – teiebær, Rumex acetosa – engsyre, Rumex 
acetosella ssp. acetosella – småsyre, Rumex longifolius 
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– høymol, Salix glauca – sølvvier, Salix herbacea 
– musøre, Salix lanata – ullvier, Saussurea alpina – 
fjelltistel, Saxifraga cespitosa – tuesildre, Saxifraga 
oppositifolia – rødsildre, Silene acaulis – fjellsmelle, 
Solidago virgaurea – gullris, Sorbus aucuparia – rogn, 
Stellaria crassifolia – saftstjerneblom, Stellaria media 
– vassarve, Taraxacum sp. – løvetann, Trientalis 
europaea – skogstjerne, Trifolium repens – hvitkløver, 
Tripleurospermum maritimum – strandbalderbrå, Trollius 
europaeus – ballblom, Vaccinium myrtillus – blåbær, 
Vaccinium uliginosum – blokkebær, Vaccinium vitis-idaea 
– tyttebær, Valeriana sambucifolia – vendelrot, Vicia 
cracca – fuglevikke, Viola biflora – fjellfiol

6.8 NoRdKaPP
Nordkapp er en liten kommune i finnmarksmålestokk, 
med et areal på 924 km2. Til gjengjeld er den sterkt 
oppsplittet i geografisk henseende. Fastlandsdelen 
på Porsangerhalvøya har veiforbindelse til Magerøya, 
mens kommunens østlige del, på Sværholthalvøya, 
er veiløs og isolert.

Befolkningen er nå i all hovedsak samlet på Mager-
øya, i tettstedet Honningsvåg og noen fiskevær 
(Gjesvær, Skarsvåg, Kamøyvær). Nordkapp-delen av 
Porsangerhalvøya er tynt befolket, mens Sværholt 
ligger øde. Havet og fisken har alltid vært det vik-
tigste næringsgrunnlaget i Nordkapp, og jordbruket 
er av underordnet betydning.

Undersøkte områder – og områder uten 
dekning

Alm et al. (1994c) beskrev 6 lokaliteter i Nordkapp. 
Noen flere lokaliteter er besøkt siden den tid. Kirkes-
tappen ved Gjesvær ble besøkt av T. Alm & I.G. Alsos 
23.8.1995. Den har et av de eldste fiskeværene i 
Finnmark. Øya har delvis sterkt fuglegjødslet vegeta-
sjon, men engene rundt den gamle boplassen er ikke 
av særskilt botanisk interesse (Alm & Alsos 1995). 
Samtidig ble Store Altsula i Magerøysundet besøkt. 
En kort beskrivelse finnes hos Alm & Alsos (1996). 

Vi har ikke gjennomført noen nye registreringer i 
Nordkapp, men en enkelt lokalitet er tatt med på 
basis av tidligere besøk.

Nordkapp har flere veiløse områder som tidligere 
har hatt bosetning. Nordøst på Magerøya ligger 
det gamle fiskeværet Opnan nokså utilgjengelig 
til. Det tidligere kommunesenteret i Kjelvik, øst for 
Honnings våg, er fraflyttet og veiløst, men har fort-

Tabell 16.
Nøkkeltall for utviklingen av jordbruket i Nordkapp, 1890-1999 (oppdatert fra Alm et al. 1994b:206). Fra og med 1979 
gjelder angivelsen av antall bruk bare driftsenheter med mer enn 5 dekar jordbruksareal.

1890 1900 1918 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999

Antall bruk - 160 - 97 116 87 62 9 0 2 0

Jordbruksareal, km2 - 0.9 1.41 0.94 1.53 0.96 0.63 0.20 0.00 0.03 0

Fulldyrket mark, km2 - - 0.08 0.00 0.60 0.12 0.18 0.07 0.00 0.03 0

Antall storfe 244 256 251 330 307 249 70 13 0 0 0

Antall sauer 717 506 730 1004 1375 504 712 174 0 88 0
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satt en god del stående bebyggelse. På Porsanger-
halvøya har det vært flere boplasser inne i den 
veiløse Lafjorden. Også på Sværholt har det vært 
bosetning i noen avsides viker. Berggrunnsforhold-
ene tilsier knapt at det skal være noen rik flora og 
vegetasjon på noen av disse stedene, med et mulig 
unntak for Kjelvik – i hvert fall er et av de ytterst få 
funnene av småsøte (Comastoma tenellum) i Finn-
mark gjort der (Alm et al. 2006:142).

Utvikling av jordbruket

Nordkapp har aldri vært noen viktig landbrukskom-
mune. På det meste, i 1939, var det 116 bruk i drift, 
med vid spredning over kommunen (tabell 16). Ut-
over 1960-tallet ble nesten alle brukene lagt ned, og 
pr. 1999 var kommunen helt uten jordbruk. I fravær 
av storfe og sauer, er det bare rein på sommerbeite 
som står for noe beitetrykk av betydning.

Lok. 28. Nordkapp: Magerøya: 
beitebakke under vesteraksla
UTM:  MU 634-641, 748-750.

Kartblad:  2136 IV (Honningsvåg).

Høyde over havet:  5-50 m (undersøkt del).

Naturtype:  Naturbeitemark.

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Svakt oseanisk.

Undersøkt:  15.07.2002.

Inventert av:  T. Alm & U.R.B. Gamst.

Verdi:  Lokal verdi (C).

Områdebeskrivelse: Lokaliteten ligger like øst for 
den østlige utkanten av fiskeværet Honningsvåg. 
Her danner liene under Vesteraksla (154 m o.h.) en 
bratt, sørvendt skrent med beitebakke-preg.

Kulturmarkstype/naturtype: Beitebakker i sør-
skrent.

Kulturspor: Ingen i selve bakken. 

Botanisk beskrivelse: Vegetasjonen har et klart 
beitebakkepreg, med mye fjellmarikåpe (Alchemilla 
alpina) og blåbær (Vaccinium myrtillus), og rikt ut-
valg av urter og gress. Vegetasjonsutformingen 
ligger nærmest G4, frisk fattigeng (og da helst 
G4c fjelltimotei-seterrapp-utforming), men med et 
tydelig innslag av hei og heiarter.

Flora: Relativt artsrik. Innslaget av dunhavre (Av-
enula pubescens) på en nordlig utpost er av botanisk 
interesse. Også karve (Carum carvi) må her regnes 
som et sørlig og noe varmekjært innslag i floraen.

Rødlistearter: Ingen.

Tilstand: God.

Bruk: Tidligere sikkert beitet av sau; nå kanskje 
av rein.

Inngrep: Veien til Nordvågen går i foten av lia. 

Vurdering: Sørvendt beitebakke hvor forekomsten 
av dunhavre (Avenula pubescens) på en nokså isolert, 
nordlig utpost er av botanisk interesse.

Anmerkning: –
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Floraliste, beitebakke under Vesteraksla (* angir 
herbariebelegg i TROM).

Achillea millefolium – ryllik*, Agrostis capillaris – 
engkvein*, Alchemilla alpina – fjellmarikåpe*, 
Alchemilla filicaulis – grannmarikåpe*, Alchemilla 
wichurae – skarmarikåpe, Allium schoenoprasum 
ssp. sibiricum – sibirgressløk, Angelica sylvestris – 
sløke*, Antennaria  dioica – kattefot*, Anthoxanthum 
nipponicum – fjellgulaks*, Anthriscus sylvestris – 
hundekjeks, Arabis alpina – fjellskrinneblom, 
Arabis hirsuta – berg skrinneblom*, Arctous alpinus 
– rypebær, Avenella flexuosa – smyle*, Avenula 
pubescens – dunhavre*, Bartsia alpina – svarttopp*, 
Betula nana – dvergbjørk*, Betula pubescens – bjørk, 
Bistorta vivipara – harerug*, Campanula rotundifolia 
– blåklokke*, Carex atrata – svartstarr*, Carum carvi 
– karve, Cerastium alpinum ssp. alpinum – fjellarve, 
Cerastium alpinum ssp. glabratum – snauarve, 
Cerastium fontanum – vanlig arve, Chamerion 
angustifolium – geitrams, Cirsium heterophyllum – 
hvitbladtistel*, Cochlearia officinalis – skjørbuksurt, 
Coeloglossum viride – grønnkurle*, Cystopteris fragilis 
– skjørlok*, Dactylorhiza fuchsii – skogmarihånd*, 
Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa – sølvbunke*, 
Draba incana – lodnerublom, Dryas octopetala – 
reinrose, Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum 
– fjellkrekling*, Erigeron borealis – fjellbakkestjerne, 
Erysimum strictum – berggull, Euphrasia wettsteinii 
– fjelløyentrøst*, Festuca ovina – sauesvingel*, 
Festuca rubra – rødsvingel, Filipendula ulmaria – 
mjødurt*, Gentiana nivalis – snøsøte*, Geranium 
sylvaticum – skogstorkenebb*, Gymnocarpium 
dryopteris – fugletelg*, Juncus trifidus – rabbesiv*, 
Juniperus communis – einer*, Leontodon autumnalis 
– følblom, Luzula multiflora coll. – eng/seterfrytle, 
Luzula spicata – aksfryte*, Myosotis decumbens – 
fjellforglemmegei, Nardus stricta – finnskjegg*, 
Oxyria digyna – fjelltistel, Parnassia palustris – 
jåblom*, Poa alpina var. alpina – fjellrapp, Poa glauca 
– blårapp, Poa pratensis ssp. alpigena – seterrapp*, 
Poa pratensis ssp. subcaerulea – smårapp, Potentilla 
crantzii – flekkmure*, Ranunculus acris – engsoleie, 
Rhinanthus minor – småengkall*, Rhodiola rosea – 
rosenrot, Rubus saxatilis – teiebær*, Rumex acetosa 
– engsyre*, Sagina procumbens – tunsmåarve, Salix 
lanata – ullvier, Saussurea alpina – fjelltistel, Saxifraga 
cespitosa – tuesildre, Saxifraga nivalis – snøsildre, 
Sedum acre – bitter bergknapp, Sedum annuum – 
småbergknapp*, Silene acaulis – fjellsmelle, Silene 
dioica – rød jonsokblom*, Solidago virgaurea – gullris*, 

Sorbus aucuparia – rogn, Taraxacum sp. – løvetann, 
Trientalis europaea – skogstjerne, Trollius europaeus 
– ballblom*, Tussilago farfara – hestehov, Vaccinium 
myrtillus – blåbær, Vaccinium uliginosum – blokkebær, 
Vaccinium vitis-idaea – tyttebær*, Valeriana sambuci-
folia – vendelrot*, Vicia cracca – fuglevikke*, Viola 
biflora – fjellfiol, Viola canina ssp. nemoralis – lifiol, 
Viscaria alpina – fjelltjæreblom.
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6.9 PoRSaNGeR
Arealmessig er Porsanger den tredje største kom-
munen i Finnmark (4873 km2), men storparten er 
fjell- og viddetrakter som i all hovedsak brukes til 
reindrift. Det har imidlertid vært gårdsdrift på en 
rekke små og store steder på begge sider av den 
mektige Porsangerfjorden, og i noe mindre grad i 
de indre dalførene langs Lakselva og dens sideelver.

Undersøkte områder – og områder uten 
dekning

De fleste veitilgjengelige områder ble besøkt i 1992-
1993. Alm et al. (1994a) beskrev 23 lokaliteter i 
Porsanger, flest på vestsiden av Porsangerfjorden. 
Senere besøk i annen sammenheng, bl.a. i Kolvik- og 
Børselv-trakten, har ikke røpet nye, lovende lokalitet-
er innenfor det allerede befarte området. Vi har 
ikke besøkt eller beskrevet noen lokaliteter ved 
feltarbeidet i denne suppleringsrunden.

Kommunen har imidlertid noen vanskelig tilgjenge-
lige områder som kunne være verdt et besøk: Tams-
øya er mer kjent for forekomstene av multe (Rubus 
chamaemorus) enn for jordbruksdrift, men kan være 
verdt et besøk. Reinøya ved Børselv består av dolo-
mitt, og kan ha artsrik flora og vegetasjon knyttet til 
gamle boplasser. Det er også noen avsidesliggende, 
nedlagte gårdsbruk i og rundt Lakselvas dalføre, 
bl.a. ved Vuollejohka.

Utvikling av jordbruket

Slik tilfellet er i mange andre finnmarkskommuner, 
nådde antallet gårder i drift i Porsanger sitt topp-
punkt i 1949, med 592 bruk (tabell 17). Kommunen 
var den gang en av de større jordbrukskommunene 
i fylket, men antallet gårder i drift har sunket jevnt 
og trutt siden den tid. I 1999 var det bare 63 bruk 
igjen. Driften på de gjenstående gårdene er for 
en stor del basert på melkekyr. Selv om sauetallet 
fortsatt er ganske høyt, ble det redusert til en tred-
jedel fra 1969 til 1999. Dermed er også omfanget 
av utmarksbeite sterkt redusert.

Tabell 17.
Nøkkeltall for utviklingen av jordbruket i Porsanger, 1890-1999 (oppdatert fra Alm et al. 1994b:216). Fra og med 1979 
gjelder angivelsen av antall bruk bare driftsenheter med mer enn 5 dekar jordbruksareal.

1890 1900 1918 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999

Antall bruk - 322 - 505 495 592 432 323 195 141 63

Jordbruksareal, km2 - 2.7 4.65 9.13 8.61 12.11 11.47 12.36 9.41 8.82 8.52

Fulldyrket mark, km2 - - 0.09 0.81 2.60 4.97 7.76 10.09 8.44 8.15 7.52

Antall storfe 1345 1164 911 1250 1590 1386 998 553 473 577 493

Antall sauer 2861 2083 1743 3400 4705 2584 4431 6939 5695 5307 2342
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6.10 KÁRÁšJoHKa/ 
KaRaSJoK 
Kárášjohka/Karasjok er den nest største kommunen 
i Finnmark, med et areal på 5464 km2. Storparten er 
øde viddetrakter (skog og fjell), men kommunen byr 
samtidig fra naturens side på langt bedre muligheter 
for jordbruk enn Guovdageaidnu/Kautokeino – nabo-
kommunen i vest. Tettstedet Kárášjohka/Karasjok 
ligger ikke mer enn ca. 60 moh. 

Kárášjohka/Karasjok er da også en av de viktigste 
jordbrukskommunene i Finnmark. Det er tallrike 
gårder i drift langs Kárášjohka, både i, nedenfor 
og ovenfor tettstedet, og noen spredte gårder og 
bygder langs kommunens del av Deatnu/Tana. Tid-
ligere var det en rekke småbruk og gårder langs 
Anárjohkas dalføre, men her gjenstår det nå bare 
et fåtall bruk i drift. 

Undersøkte områder – og områder uten 
dekning

Alm et al. (1994c) beskrev 22 lokaliteter i Kárášjohka/
Karasjok, flest ved Anárjohka. Vår befaring i 2006 
tok i hovedsak sikte på å se etter verdifulle kultur-
landskap innenfor det området som i dag har hoved-
tyngden av jordbruket, dvs. langs hovedelvas nedre 
løp, mellom Ássebákti og samløpet med Anárjohka.

.

Det finnes noen avsides småbruk og forhenværende 
gårder i kommunen. Det ligger flere fraflyttede 
gårder  langs Kárášjohka, dels langt ovenfor vei enden 
ved Suolggajohknjálbmi, bl.a. ved Noaiddatjávri 
(ca. 10 km oppstrøms). Beaivvašgieddi (som i luft-
linje ligger 20 km lenger sørvest), har i tillegg både 
fjellstue (ødestue) og kapell, og engteiger med et 
markert østlig preg. 

Utvikling av jordbruket

Utviklingen av jordbruket i Kárášjohka/Karasjok 
skiller seg ut fra fylket forøvrig ved at antall bruk 
fortsatte å vokse frem til 1959, med 251 gårder 
i drift (tabell 18). Siden har antallet drifts enheter 
sunket jevnt, og var i 1999 kommet ned i 63. Jord-
bruksarealet i drift er imidlertid omtrent det samme 
som det har vært siden 1959. Driften er i hoved-
sak basert på storfe, og antallet kyr har holdt seg 
noenlunde stabilt siden 1959, mens sauetallet ble 
halvert fra 1989 til 1999.

Tabell 18.
Nøkkeltall for utviklingen av jordbruket i Kárášjohka/Karasjok, 1890-1999 (oppdatert fra Alm et al. 1994c:18). Fra og 
med 1979 gjelder angivelsen av antall bruk bare driftsenheter med mer enn 5 dekar jordbruksareal.

1890 1900 1918 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999

Antall bruk - 84 - 129 189 193 251 173 100 84 63

Jordbruksareal, km2 - 0.8 1.44 2.81 3.91 5.88 10.08 9.96 8.83 9.67 10.37

Fulldyrket mark, km2 - - 0.25 1.49 3.03 3.08 9.90 9.74 7.88 9.53 8.91

Antall storfe 218 186 223 356 594 554 710 905 1040 1111 959

Antall sauer 498 246 308 607 850 999 1318 1955 1111 1051 488
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Lok. 29. Kárášjohka/Karasjok: 
Buollamnjárga
UTM:  MS 271-276, 974-979.

Kartblad:  2033 IV (Iešjohka).

Høyde over havet:  150 m.

Naturtype:  Naturbeitemark og slåtte-
mark.

Vegetasjonssone:  Nordboreal. 

Vegetasjonsseksjon: Svakt kontinental.

Undersøkt:  14.09.2006.

Inventert av:  T. Alm & V. Vange.

Verdi:  Lokal verdi (C).

Områdebeskrivelse: Slette/terrasse ved Kárá šjohka, 
med hei og tidligere innmark/eng rundt det som i dag 
bare er sommerhus, men som har preg av å være 
”setergrend”. Området har store arealer med tidligere 
beitemark. Den er av noe vekslende utforming, men 
nå for en stor del i gjengroing med einer. 

Naturtype/kulturmarkstype: Naturbeitemark i 
gjengroing, og noe gammel eng, mest tørr (90 %), 
dels frisk (10 %). Hele området ligger på sand, og 
er næringsfattig.

Kulturspor: Bebyggelsen er en blanding av eldre 
buer og moderne hytter. 

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Den nordlige 
delen av neset Buollamnjárga er et tidligere ut-
marksareal, brukt som beite. Det er i rask gjengro-
ing, med einer som brer seg utover. Andre treslag 
har ikke kommet inn på flatene. Feltsjiktet er en 
overgangsform mellom eng og hei; noen deler er 
gressdominert med sølvbunke (Deschampsia ces-
pitosa), seterstarr (Carex brunnescens) og sauesvingel 
(Festuca ovina), med en del tuer, og innslag av urter 
som ryllik (Achillea millefolium), engsoleie (Ranunculis 
acris), vanlig arve (Cerastium fontanum ssp. vulgare) 
og andre vanlige engarter. Her finnes også seter-
mjelt (Astragalus alpinus), hvitmaure (Galium boreale), 
fjellfrøstjerne (Thalictrum alpinum) og flekkmure 
(Potentilla crantzii). Det er litt storveronika (Veronica 
longifolia) på lokaliteten. Andre deler av arealet er 
mer heipreget, med tyttebær (Vaccinium vitis-idaea), 
fjellkrekling (Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum), 

blokkebær (V. uliginosum), og mye lav og moser.  

Nærmest husene og rundt disse (lengst sør på neset ) 
er det engvegetasjon som tidligere ble brukt som 
slåttemark. Engene er glisne. De er dominert av 
sølvbunke (Deschampsia cespitosa), med noe tue-
dannelse, og sauesvingel (Festuca ovina) der det er 
tørrere. Her vokser også seterrapp (Poa pratensis ssp. 
alpigena) og mye slirestarr (Carex vaginata), sammen 
med vanlige engarter som nevnt for beitemarka. Her 
er spredte innslag av finnmarksrørkvein (Calama-
grostis lapponica) og litt timotei (Phleum pratense; 
fem strå observert). Innmarksengene er fortsatt 
åpne, men har noe oppslag av einer og lavvokst vier.

Mot elva er det tørr heivegetasjon dominert av 
tyttebær (Vaccinium vitis-idaea), einer (Juniperus 
communis), røsslyng (Calluna vulgaris) og fjell krekling 
(Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum), med innslag 
av dvergjamne (Selaginella selaginoides), marinøkkel 
(Botrychium lunaria), setermjelt (Astragalus alpinus) 
og kattefot (Antennaria dioica). På grusøra/elve-
kanten vokser bl.a. fjellarve (Cerastium alpinum), 
fjelltjæreblom (Viscaria alpina) og setersmåarve 
(Sagina saginoides).

Vegetasjonstyper: 

G5c Fattig sauesvingel-eng, med innslag av arter 
fra G4, S4 og A2b (80 %) – beitemark.

G5c Fattig sauesvingel-eng i blanding med G3 
Sølvbunke-eng (20 %) – tidligere slåttemark.

Flora: Relativt artsfattig. Lokaliteten har noen øst-
lige arter: finnmarksrørkvein (Calamagrostis lappo-
nica) og storveronika (Veronica longifolia). 

Rødlistearter: Det ble funnet noen få eksemplar av 
fjellmarinøkkel (Botrychium boreale) og marinøkkel 
(B. lunaria), begge i kategori NT.

Tilstand: I middels til sterk gjengroing.

Bruk: Ikke i aktiv drift; noe reinbeite (reinlaven er 
borte i omkringliggende skog). 

Inngrep: Ingen av betydning.

Vurdering: Kulturlandskapet rundt Buollamnjárga 
(og lokaliteten Bieskkenjárga) er typiske landskaps-
element på nesene i Karašjohka. Arealet einerbeite-
mark er stort, men i sterk gjengroing, bebyggelsen 
er hyttepreget og floraen er fattig. Derfor vurderes 
Buollamnjárga lavere enn Bieskkenjárga.

Anmerkning: –
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Floraliste, Buollamnjárga (* angir herbariebelegg 
i TROM):

Achillea millefolium – ryllik, Agrostis capillaris – engkvein, 
Alchemilla wichurae – skarmarikåpe, Antennaria 
dioica – kattefot, Astragalus alpinus – setermjelt, 
Avenella flexuosa – smyle, Betula pubescens – bjørk, 
Botrychium boreale – fjellmarinøkkel*, Botrychium 
lunaria – marinøkkel, Calamagrostis lapponica 
– finnmarksrørkvein, Calamagrostis neglecta – 
smårørkvein, Calluna vulgaris – røsslyng, Campanula 
rotundifolia – blåklokke, Carex brunnescens – seterstarr, 
Carex vaginata – slirestarr, Cerastium alpinum ssp. 
alpinum – fjellarve, Cerastium fontanum ssp. vulgare 
– vanlig arve, Chamerion angustifolium – geitrams, 
Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa – sølvbunke, 
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum – fjellkrekling, 
Equisetum pratense – engsnelle, Festuca ovina – 
sauesvingel, Galium boreale – hvitmaure, Juniperus 
communis – einer, Luzula multiflora coll. – eng/
seterfrytle, Luzula spicata – aksfrytle, Lycopodium 
annotinum ssp. alpestre – stri kråkefot, Phleum pratense 
– timotei*, Pinus sylvestris – furu, Poa pratensis ssp. 
alpigena – seterrapp, Populus tremula – osp, Potentilla 
crantzii – flekkmure, Ranunculus acris – engsoleie, 
Rhinanthus minor – småengkall, Rubus arcticus – 
åkerbær, Rumex acetosella ssp. acetosella – småsyre, 
Sagina saginoides – setersmåarve, Salix phylicifolia 
– grønnvier, Saussurea alpina – fjelltistel, Selaginella 
selaginoides – dvergjamne, Solidago virgaurea – gullris, 
Stellaria graminea – gresstjerneblom*, Stellaria media 
– vassarve, Tanacetum vulgare – reinfann, Thalictrum 
alpinum – fjellfrøstjerne, Trollius europaeus – ballblom, 
Vaccinium uliginosum – blokkebær, Vaccinium vitis-
idaea – tyttebær, Veronica longifolia – storveronika.

 

Lok. 30. Kárášjohka/Karasjok: 
Bieskkenjárga N
UTM:  MS 271-274, 992-996.

Kartblad:  2033 IV (Iešjohka).

Høyde over havet:  140-145 m.

Naturtype:  Naturbeitemark.

Vegetasjonssone:  Nordboreal. 

Vegetasjonsseksjon: Svakt kontinental.

Undersøkt:  14.09.2006.

Inventert av:  T. Alm & V. Vange.

Verdi:  Regional verdi (B).

Områdebeskrivelse: Lokaliteten er en elveslette i 
tilknytning til et gårdsbruk. Utformingen kan minne 
om forrige lokalitet (Buollamnjárga), men norddelen 
av Bieskkenjárga har et langt sterkere beitemarks-
preg, og er i mye bedre hevd. Her finnes dels en 
klassisk beiteutforming med spredte einerklynger. 
Området rommer også noen tidligere slåtte- og 
beitemarker på en flat elveslette med avsnørte tjern. 
Underlaget (sand) er fattig til middels baserikt, mens 
fuktigheten varierer (tørr til fuktig).

Naturtype/kulturmarkstype: Tidligere beitemark 
og antakelig tidligere slåttemark; nå i gjengroing, 
med oppslag av bjørk og heiarter.

Kulturspor: Gammetuft på ca. 4 x 4 m (med koordi-
nat MS 27266 99373), gamle gjerder.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Elvesletta er 
lysåpen, og har eng- og heivegetasjon med varier-
ende sammensetning etter fuktighet og grad av 
gjengroing. Noen engflekker har høyvokst vegeta-
sjon med sølvbunke (Deschampsia cespitosa) og litt 
storveronika (Veronica longifolia). 

Mesteparten av neset har heidominert vegetasjon, 
med tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) og fjell krekling 
(Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum), og mye 
mose i bunnen. Et høyt innslag av graminoider 
tyder  på tidligere beitebruk. De viktigste artene 
er sauesvingel (Festuca ovina), seterstarr (Carex 
brunnescens ), slirestarr (C. vaginata) og sølvbunke. 
Enkelte partier har mer urter, og her er det mye 
flekkmure (Potentilla crantzii), harerug (Bistorta vivi-
para), fjellfrøstjerne (Thalictrum alpinum), hvitmaure 
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(Galium boreale) og ryllik (Achillea millefolium).

I et tidligere elveløp er det oppslag av bjørk (Betula 
pubescens) og vier, hovedsaklig grønnvier (Salix 
phylicifolia) og lappvier (S. lapponum), og fuktigere 
partier har mer høyvokste urter og skogsarter. Det 
er også noen myrelementer på elvesletta. Langs 
kanten mot elva er det grusstrandvegetasjon med 
bl.a. finnmarksrørkvein (Calamagrostis lapponica). 

Vegetasjonstyper: Mosaikk og overgangsformer 
mellom S4 Flekkmure-harerugeng, G4 Frisk fattig-
eng, G5c Fattig sauesvingel-eng, C2d Høgstaude-
bjørkeskog, lappflokk-storveronika-utforming, med 
innslag av høgstaudearter. I tillegg innslag av mer 
sump- og myrpreget vegetasjon, samt et element 
av grusstrand. Deler av enga er av slirestarr-gullris-
engtype, som er beskrevet i avsnitt 5.1.2.

Flora: Den store mosaikken av vegetasjonstyper gir 
en middels artsrik flora, med en del østlige arter: 
sibirgressløk (Allium schoenoprasum ssp. sibiricum), 
gulmjelt (Astragalus frigidus), finnmarksrørkvein 
(Calamagrostis lapponica), lappflokk (Polemonium 
acutiflorum), åkerbær (Rubus arcticus) og storveronika 
(Veronica longifolia). 

Tilstand: Elvesletta er i gjengroing, med oppslag 
av bjørk og einer som brer seg utover, samt noe 
vierkjerr. 

Bruk: Området er ikke lenger i drift som beite, men 
kratt blir ryddet til ved. 

Inngrep: Ingen av betydning.

Vurdering: Selv om elvesletta/neset er i gjengroing, 
er vegetasjonen fortsatt kulturpreget, og det er stor 
mosaikk av ulike vegetasjonsutforminger. Dette gir 
en relativt høy artsdiversitet på et lite areal. Antallet 
registrerte arter er høyere enn på Buollamnjárga 
(lok. 29). Vi vurderer denne lokaliteten høyere på 
grunn av tilstanden – uten inngrep, og med mindre 
gjengroing.

Anmerkning: –

Floraliste, Bieskkenjárga (* angir herbariebelegg 
i TROM):

Achillea millefolium – ryllik, Alchemilla wichurae – 
skarmarikåpe, Allium schoenoprasum ssp. sibiricum 
– sibirgressløk, Antennaria dioica – kattefot, 
Anthoxanthum nipponicum – fjellgulaks, Astragalus 
alpinus – setermjelt, Astragalus frigidus – gulmjelt*, 
Avenella flexuosa – smyle, Bartsia alpina – svarttopp, 

Betula pubescens – bjørk, Bistorta vivipara – harerug, 
Calamagrostis lapponica – finnmarksrørkvein*, 
Calamagrostis neglecta – smårørkvein, Calluna 
vulgaris – røsslyng, Campanula rotundifolia – blåklokke, 
Carex aquatilis – nordlandsstarr, Carex brunnescens 
– seterstarr, Carex nigra var. juncea – stolpestarr, 
Carex vaginata – slirestarr, Cerastium alpinum ssp. 
alpinum – fjellarve, Cerastium fontanum – vanlig 
arve, Chamerion angustifolium – geitrams, Cirsium 
heterophyllum – hvitbladtistel, Deschampsia cespitosa 
ssp. cespitosa – sølvbunke, Empetrum nigrum ssp. 
hermaphroditum – fjellkrekling, Equisetum arvense – 
åkersnelle, Equisetum pratense – engsnelle, Euphrasia 
wettsteinii – fjelløyentrøst, Festuca ovina – sauesvingel, 
Festuca rubra – rødsvingel, Galium boreale – hvitmaure, 
Hierochloë hirta ssp. arctica – elvemarigress*, Juniperus 
communis – einer, Linnaea borealis – linnea, Luzula 
multiflora coll. – eng/seterfrytle, Luzula sudetica – 
myrfrytle, Oxyria digyna – fjellsyre, Parnassia palustris 
– jåblom, Pedicularis sceptrum-carolinum – kongsspir, 
Pinus sylvestris – furu, Polemonium acutiflorum – 
lappflokk, Potentilla crantzii – flekkmure, Ranunculus 
acris – engsoleie, Rhinanthus minor – småengkall, 
Rubus arcticus – åkerbær, Rumex acetosa – setersyre, 
Rumex acetosella ssp. acetosella – småsyre, Salix 
glauca – sølvvier, Salix lapponum – lappvier, Salix 
phylicifolia – grønnvier, Selaginella selaginoides – 
dvergjamne, Solidago virgaurea – gullris, Taraxacum 
sp. – løvetann, Thalictrum alpinum – fjellfrøstjerne, 
Trollius europaeus – ballblom, Vaccinium uliginosum – 
blokkebær, Vaccinium vitis-idaea – tytte bær, Veronica 
longifolia – storveronika*.



81

Lok. 31. Kárášjohka/Karasjok: 
sørvest for Ássebákvárri 
UTM:  MT 280-281,024-025.

Kartblad:  2033 IV (Iešjohka).

Høyde over havet:  140-150 m.

Naturtype:  Slåttemark (brakk).

Vegetasjonssone:  Nordboreal

Vegetasjonsseksjon: Svakt kontinental

Undersøkt:  14.9.2006.

Inventert av:  T. Alm.

Verdi:  Ingen biologiske kulturland-
skapsverdier (D).

Områdebeskrivelse: Lite engareal på østsiden av 
elva, på en slette i skogen. 

Tilnærmet kvadratisk engteig i skog på østsiden 
av Kárášjohka, ved enden av en liten sidevei. Eng-
teigen ligger nå nokså skjult og skjermet til, men 
har tidligere kanskje strakt seg helt ned mot elva. 

Naturtype/kulturmarkstyper: Slåtteng.

Kulturspor: Ingen på engarealet.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Gammel, brakk-
lagt slåtteng, som nå i hovedsak er dominert av 
store urter. NØ-hjørnet er noe fuktigere, og helt 
dominert av elvemarigress (Hierochloë hirta ssp. 
arctica). Vegetasjonsutformingen passer best med 
G13 frisk, næringsrik ”natureng”.

Flora: Artsfattig og knapt av noen større interesse. 
En liten forekomst av reinfann (Tanacetum vulgare) 
er sikkert kommet inn i ganske ny tid.

Rødlistearter: Ingen.

Tilstand: I begynnende gjengroing.

Bruk: Forhenværende innmarksareal/slåtteng.

Inngrep: Ingen.

Vurdering: Liten engteig uten noen større botanisk 
interesse.

Anmerkning: –

Lok. 32. Kárášjohka/Karasjok: 
elvenesene langs begge sider 
av nedre Kárášjohka 
UTM:  MT 30-52, 025-075.

Kartblad:  2033 I (Kárášjohka).

Høyde over havet:  120-160 m.

Naturtype:  Mest fulldyrka enger; na-
turbeitemark og slåttemark 
sjelden (se lok. 33).

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Svakt kontinental.

Befart:  13.-14.09.2006.

Befart av:  T. Alm & V. Vange.

Lokalitetsbeskrivelse og vurdering: Langs 
Kárášjohka ligger det slake nes av vekslende stør-
relse, dels tørre og dels myrlendte. Herbariebelegg 
og annet materiale viser en rekke funn av sjeldne 
og dels rødlistede arter på disse nesene. I dag er 
nesene for en stor del dyrket opp, og store arealer 
er fulldyrket eng. Jordbruksdriften er nesten uten 
unntak basert på melkekyr, som går på kulturbeite, 
og de tidligere beitearealene er sterkt preget av 
gjengroing. I tillegg er den botanisk verdifulle flom-
markssonen sterkt berørt av elveforbygninger. 

Vi besøkte flere av nesene, men fant lite i form av 
gjenværende, verdifulle kulturlandskap. På samme 
vis som ved kulturlandskapsundersøkelsene i 1992-
1993, endte vi opp med et klart unntak, nemlig 
Niitonjárga. Dette store, brede neset på nordsiden 
av Kárášjohka like øst for sentrum av tettstedet, har 
fortsatt meget pene beitebakker på slake sandskrå-
ninger ned mot elva, og et markant innslag av østlige 
arter. En del slike har også re-etablert seg på de 
gamle og nå dels litt overgrodde elveforbygningene, 
bl.a. sibirturt (Lactuca sibirica).
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Lok. 33. Kárášjohka/Karasjok: 
Niitonjárga 
UTM:  MT 423-438, 064-070 

(under søkt areal i 2006: MT 
426-429, 064-065)

Kartblad:  2033 I (Kárášjohka).

Høyde over havet:  120 m.

Naturtype:  Naturbeitemark og slåtte-
mark.

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Svakt kontinental.

Undersøkt:  14.09.2006 

Inventert av:  T. Alm & V. Vange. (Også 
registrert tidligere, se Alm 
et al. 1994c).

Verdi: Nasjonal verdi (A).

Områdebeskrivelse: Slake tørr”bakker” på et nes 
i Kárášjohka, med tydelig beitepreg.

Kulturmarkstype/naturtype: Naturbeitemark. 
Noen mindre partier har slåttemarkspreg.

Kulturspor: Gårder og bebyggelse i nærmiljøet.

Vegetasjon: Beitebakkene har lavvokst eng dominert 
av sauesvingel (Festuca ovina), engkvein (Agrostis 
capillaris), ryllik (Achillea millefolium) og harerug (Bi-
storta vivipara). Vegetasjonen har også mye engsyre 
(Rumex acetosa), flekkmure (Potentilla crantzii), ball-
blom (Trollius europaeus) og gullris (Solidago virgaurea), 
samt litt storveronika (Veronica longifolia). Videre 
inngår sølvbunke (Deschampsia cespitosa), rødsvingel 
(Festuca rubra) og andre vanlige arter. Utformingen 
kan føres til en mellomting mellom S4 Flekkmure-
harerugeng og G4 Frisk fattigeng, med innslag av 
høystauder fra G13 Frisk, næringsrik ”natureng”.

Flora: Relativt artsrik, med innslag av bergrørkvein 
(Calamagrostis epigejos), finnmarkskveke (Elymus mu-
tabilis), småhundekveke (Elymus caninus var. muticus), 
åkerbær (Rubus arcticus) og flere rødlistede arter.

Rødlistearter: Håndmarinøkkel (Botrychium lanceo-
latum kategori EN; registrert av K.M. Sarre i 1992, 
se Alm et al.1993b:468; ikke gjenfunnet i 2006), 
marinøkkel (B. lunaria kategori NT; registert i 1992), 
sibirturt (Lactuca sibirica kategori NT – østlig) og 
russekveke (Elymus fibrosus kategori CR – østlig). 

Både sibirturt og russekveke vokste i glissen eng 
på gammel elveforbygning. 

Tilstand: Tilstanden på beitebakkene er ganske god. 
Noe sølvbunke og vieroppslag på neset tyder på at 
vegetasjonen er i en begynnende gjengroingsfase. 

Bruk: I hevd – beites av sau. Et inngjerdet område 
beites av hest. Deler av arealet lengst øst er kubeitet. 
Niitonjárga gjør også tjeneste som friluftsområde, 
med flere bålplasser. 

Inngrep: Elveforbygning, som ikke direkte påvirker 
beitemarka.

Vurdering: Det er få av nesene langs Kárášjohka 
som fortsatt beites. De fleste er enten oppdyrket 
eller ikke lenger i bruk til beite. Niitonjárga skilller 
seg ut ved å ha naturbeitemark med et variert beite-
regime av ulike husdyr. Vegetasjonen er i bedre hevd 
enn på noen av de andre nesene langs elva. Flere 
rødlistede og dels svært sjeldne arter (russekveke) 
vokser her. Både sjeldenhet som landskapstype og 
botanisk innhold gjør at lokaliteten vurderes høyt.

Anmerkning: –

Floraliste, Niitonjárga (* angir herbariebelegg i 
TROM), som bare inkluderer arter observert i 2006:

Achillea millefolium – ryllik, Agrostis capillaris – engkvein, 
Astragalus alpinus – setermjelt, Betula pubescens – bjørk, 
Bistorta vivipara – harerug, Botrychium lunaria – marinøkkel, 
Calamagrostis epigejos – bergrørkvein, Calamagrostis 
neglecta – smårørkvein, Campanula rotundifolia – blåklokke, 
Carex brunnescens – seter starr, Carex vaginata – slirestarr, 
Cerastium alpinum ssp. alpinum – fjellarve, Deschampsia 
cespitosa ssp. cespitosa – sølvbunke, Elymus caninus var. 
caninus – hundekveke, Elymus caninus var. muticus – 
småhundekveke, Elymus fibrosus – russekveke, Elymus 
mutabilis – finnmarkskveke*, Equisetum arvense ssp. 
arvense – åkersnelle, Euphrasia wettsteinii – fjelløyentrøst, 
Festuca ovina – sauesvingel, Festuca rubra – rødsvingel, 
Galium boreale – hvitmaure, Juniperus communis – einer, 
Lactuca sibirica – sibirturt, Leontodon autumnalis – følblom, 
Parnassia palustris – jåblom, Pedicularis sceptrum-carolinum 
– kongsspir, Pinus sylvestris – furu, Potentilla crantzii – 
flekkmure, Ranunculus acris – engsoleie, Rhinanthus  minor 
– småengkall, Rubus arcticus – åkerbær, Rumex acetosa 
– engsyre, Salix phylici folia – grønnvier, Solidago virgaurea 
– gullris, Stellaria graminea – gresstjerneblom, Tanacetum 
vulgare – reinfann, Trifolium repens – hvitkløver, Trollius 
europaeus – ballblom, Veronica longifolia – storveronika, 
Viola palustris – myrfiol.
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Lok. 34. Kárášjohka/Karasjok: 
anárjohka, nord for 
iškurasjohka
UTM:  MS 483-487, 824-830

Kartblad:  2033 I (Kárášjohka) og 2033 
II (Galmatskai’di).

Høyde over havet:  ca 150 m.

Naturtype:  Skogsbeite og kantvegeta-
sjon.

Vegetasjonssone:  Nordboreal. 

Vegetasjonsseksjon: Svakt kontinental.

Undersøkt:  13.09.2006.

Inventert av:  T. Alm & V. Vange.

Verdi:  Regional verdi (B).

Områdebeskrivelse: Avsidesliggende gårdsbruk 
inne i Anárjohkas dalføre, i full drift med melkekyr. 
Engene er fulldyrket, men grenser i nord opp mot 
svakt kubeitet skog, flommarksskog og sump. I 
grensearealet mellom eng og skog er det en artsrik 
overgangssone med store mengder russefrøstjerne 
(Thalictrum kemense – rødlistet NT). Arten vokser 
også i beitepreget skog. 

Kulturmarkstype/naturtype: Beitet bjørkeskog og 
flommarksskog; kantvegetasjon i overgangssonen 
mellom skog og fulldyrket eng.

Frisk til fuktig mark. 

Kulturspor: Gården har moderne driftsbygning.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: I den nordlige 
utkanten av innmarksarealet, mellom fulldyrket 
eng og skog, er det en artsrik og høyvokst kant-
vegetasjon. Den består av storvokste urter som 
russefrøstjerne (T. kemense), storveronika (Veronica 
longifolia) og geitrams (Chamerion angustifolium). I 
tillegg inngår sølvbunke (Deschampsia cespitosa ssp. 
cespitosa) og andre vanlige engarter. 

Kantsonen går gradvis over til frisk, beitepreget bjørke-
skog. Skogen har noen einerklynger, og et urte- og 
gressrikt feltsjikt, med mye storveronika, en del russe-
frøstjerne, og ellers vanlige engarter som ryllik (Achillea 
millefolium) og seterrapp (Poa pratensis ssp. alpigena).

Deler av bjørkeskogen er fuktigere og mer sump-
preget. Denne utformingen synes å være mindre 

beitet enn typen ovenfor. Her vokser det lappflokk 
(Polemonium acutiflorum), skogrørkvein (Calamag-
rostis phragmitoides), seterstarr (Carex brunnescens) 
og smyle (Avenella flexuosa), mens bunnsjiktet har 
store tuer av bjørnemose (Polytrichum commune) og 
etasjehusmose (Hylocomium splendens). I kanten av 
tjern og langs et gammelt elveløp er det mye vier 
(Salix spp.). I strand/sumpkanten mot åpent vann er 
det en liten nordlandsstarr-sump (C. aquatilis) med 
tydelige spor av beite (av kyr).

Den fulldyrka enga er sådd med raigress (Lolium sp.). 
Mot kantene er det også timotei (Phleum arvense) og 
hundekveke (Elymus caninus ssp. caninus). Honning-
urt (Phacelia tanacetifolia) er utvilsomt kommet inn 
med såfrø.

På steinstranda ned mot elva vokser bl.a. tanatimian 
(Thymus serpyllum ssp. tanaensis) og finnmarkskveke 
(Elymus mutabilis).

Vegetasjonstyper: 

Kantsone: mellomting mellom G9a og G14

Bjørkeskog: mellomting mellom C2d og G9a.

Sumpbjørkeskog: mellomting mellom C2d og E3.

Flora: Kantsonen mellom fulldyrket eng og bjørke-
skog/flommarksskog har en særpreget flora, med 
store mengder russefrøstjerne (Thalictrum kemense). 
Denne arten vokser også spredt inne i skogen. Om-
rådet har i tillegg innslag av en rekke andre østlige 
arter, bl.a. finnmarkskveke (Elymus mutabilis), åker-
bær (Rubus arcticus), tanatimian (Thymus serpyllum 
ssp. tanaensis) og storveronika (Veronica longifolia). 

Rødlistearter: Russefrøstjerne – kategori NT; stor 
bestand.

Tilstand: Utformingen av skogen i nord veksler en 
god del, som følge av ulik fuktighet og tetthet av 
trær. Det samme gjelder beitepreget. Dagens drifts-
form er opplagt svært gunstig for russefrøstjerne, og 
gir alene lokaliteten klar verdi som spesialområde.

Bruk: Moderne drift med melkekyr. Storfebeite i 
skog og sumpmark.

Inngrep: Ingen av betydning.

Vurdering: Området utmerker seg ved at drifts-
formen (skogsbeite av storfe) har gitt opphav til 
en karakteristisk, nordøstlig kulturmarksvegetasjon, 
med et sterkt innslag av østlige arter. Forekomsten 
av den rødlistede arten russefrøstjerne (Thalictrum 
kemense) er særlig rik.
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Anmerkning: –

Floraliste, nord for Iškurasjohka (* angir herbarie-
belegg i TROM):

Achillea millefolium – ryllik, Agrostis capillaris – engkvein, 
Alopecurus pratensis ssp. pratensis – engreverumpe, 
Angelica archangelica – kvann, Astragalus alpinus – 
setermjelt, Avenella flexuosa – smyle, Betula nana – 
dvergbjørk, Betula pubescens – bjørk, Bistorta vivipara 
– harerug, Calamagrostis neglecta – smårørkvein, 
Calamagrostis phragmitoides – skogrørkvein, 
Calluna vulgaris – røsslyng, Campanula rotundifolia 
– blåklokke, Carex aquatilis – nordlandsstarr, Carex 
brunnescens – seterstarr, Carex rostrata – flaskestarr, 
Carex vaginata – slirestarr, Cerastium alpinum ssp. 
glabratum – snauarve, Chamerion angustifolium – 
geitrams, Cirsium heterophyllum – hvitbladtistel, 
Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa – sølvbunke, 
Elymus caninus var. caninus – hundekveke*, Elymus 
mutabilis – finnmarkskveke*, Empetrum nigrum ssp. 
hermaphroditum – fjellkrekling, Equisetum pratense – 
engsnelle, Eriophorum vaginatum – torvull, Euphrasia 
wettsteinii – fjelløyentrøst, Festuca ovina – sauesvingel, 
Festuca rubra – rødsvingel, Filipendula ulmaria – mjødurt, 
Galium boreale – hvitmaure*, Galium uliginosum – 
sumpmaure, Hieracium sp. – sveve, Hierochloë sp. 
– marigress, Juniperus communis – einer, Lolium sp. 
– raigras, Luzula sudetica – myrfrytle, Luzula spicata 
– aksfrytle, Parnassia palustris – jåblom, Phacelia 
tanacetifolia – honningurt, Phleum pratense – timotei, 
Pinus sylvestris – furu*, Poa glauca – blårapp, Poa 
nemoralis – lundrapp, Poa pratensis ssp. alpigena 
– seterrapp, Polemonium acutiflorum – lappflokk*, 
Potentilla crantzii – flekkmure, Ranunculus repens – 
krypsoleie, Rhinanthus minor – småengkall, Ribes 
spicatum – villrips, Rubus arcticus – åkerbær, Rubus 
saxatilis – teiebær, Rumex acetosella ssp. acetosella 
– småsyre, Salix glauca – sølvvier, Salix lapponum – 
lappvier, Salix myrsinifolia ssp. borealis – setervier, 
Salix phylicifolia – grønnvier, Stellaria graminea – 
gresstjerneblom, Stellaria media – vassarve, Thalictrum 
kemense – russefrøstjerne*, Thymus serpyllum ssp. 
tanaënsis – tanatimian*, Trollius europaeus – ballblom, 
Urtica dioica – stornesle, Vaccinium uliginosum – 
blokkebær, Vaccinium vitis-idaea – tyttebær, Veronica 
longifolia – storveronika.

Lok. 35. Kárášjohka/Karasjok:  
anárjohka, sør for iškura sjohka
UTM:  MS 481-482, 822-823.

Kartblad:  2033 II (Galmatskaidi)

Høyde over havet:  160 m.

Naturtype:  Gammel slåttemark (brakk).

Vegetasjonssone:  Nordboreal

Vegetasjonsseksjon: Svakt kontinental.

Undersøkt:  13.9.2006

Inventert av:  T.. Alm & V. Vange.

Verdi:  Ingen biologiske kultur-
landskapsverdier (D).

Områdebeskrivelse: Ødeeng i bjørkeskog like sør 
for elva. 

Kulturmarkstype/naturtype: Tidligere slåtteng.

Kulturspor: Hytte/bu.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Brakklagt 
eng/ødeeng, dominert av sølvbunke (Deschamp-
sia cespitosa), geitrams (Chamerion angustifolium) 
og ryllik (Achillea millefolium), dels også engkvein 
(Agrostis  capillaris).

Vegetasjonstype: Mellomting mellom G4 Frisk 
fattig eng og G3 Sølvbunkeeng.

Flora: Lokaliteten har noen østlige arter: lappflokk 
(Polemonium acutiflorum) og storveronika (Veronica 
longifolia). Nyseryllik (Achillea ptarmica) er ganske 
sikkert kommet inn i forholdsvis ny tid.  

Rødlistearter: Ingen.

Tilstand: Under gjengroing, og med begynnende 
oppslag av bjørkekratt.

Bruk: Tidligere slåtteng, nå for lengst ute av drift.

Inngrep: Ingen.

Vurdering: Brakklagt engteig uten noen større 
botanisk interesse.

Anmerkning: –
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6.11 LeBeSBY
Lebesby har et samlet areal på 3459 km2. Store deler 
av arealet har fjell- og viddepreg. Den nordligste 
delen, på Nordkinnhalvøya, har et subarktisk preg.

Undersøkte områder – og områder uten 
dekning

Lebesby ble etter måten grundig undersøkt ved 
kulturlandskapsregistreringene på 1990-tallet. Alm 
et al. (1994c) beskrev 36 lokaliteter i kommunen, 
inkludert en del veiløse områder på vestsiden av 
Laksefjorden. Vi har ikke sett noe behov for ytter-
ligere registreringer her.

Kommunen har flere veiløse områder med tidligere 
bosetning som ikke er besøkt av oss. Det gjelder bl.a. 
det gamle fiskeværet Sværholt, ytterst på Svær-
holthalvøya, og Tømmervika lenger inne på østsiden 
av halvøya. De ligger imidlertid på næringsfattig 
berggrunn, og så langt ute på kysten at det knapt 
er grunn til å vente noen rik flora eller vegetasjon.

Utvikling av jordbruket

Utviklingen av jordbruket i Lebesby følger det van-
lige mønsteret på kysten av Finnmark (tabell 19). 
Antallet driftsenheter var størst i 1939 (235), men 
holdt seg relativt høyt frem til slutten av 1960-tallet. 
Siden er storparten av gårdene lagt ned, og i dag 
er det bare noen få bruk igjen.

Tabell 19.
Nøkkeltall for utviklingen av jordbruket i Lebesby, 1890-1999 (oppdatert fra Alm et al. 1994c:46). Fra og med 1979 
gjelder angivelsen av antall bruk bare driftsenheter med mer enn 5 dekar jordbruksareal.

1890 1900 1918 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999

Antall bruk - 205 - 226 235 167 156 137 71 35 12

Jordbruksareal, km2 - 1.7 3.92 2.72 3.02 3.04 2.78 3.13 2.28 2.29 1.68

Fulldyrket mark, km2 - - 0.01 0.11 0.99 0.69 0.97 2.13 1.87 2.17 1.28

Antall storfe 695 618 447 573 715 469 293 128 112 196 157

Antall sauer 1334 1134 799 1630 2389 1441 2683 2738 2060 608 194
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6.12 GaMviK
Gamvik omfatter den østlige delen av Nordkinn-
halvøya og landet rundt Langfjorden på vestsiden 
av Tanafjorden. Arealet er 1414 km2. Store deler er 
fjell- og viddestrøk.

Undersøkte lokaliteter – og områder 
uten dekning

Alm et al. (1994c) beskrev sju lokaliteter i Gamvik, 
alle på Nordkinnhalvøya. De veiløse delene av kom-
munen ble ikke besøkt den gang. Vi har heller ikke 
gjort noe forsøk på å nå disse områdene.

Kommunen har flere veiløse strøk med tidligere 
bosetning. På den østlige delen av Nordkinnhaløya 
er det en hel rekke tidligere fiskevær og boplasser: 
Omgang, Finnkongkeila, Tyfjorden, Skarfjorden og 
Rafjorden. De to første har hatt en relativt stor 
befolkning, og det er sannsynlig at tidligere bruk 
fortsatt setter preg på landskapet der.

Utvikling av jordbruket

I likhet med nabokommunen Lebesby, har Gamvik 
knapt særlig gode naturgitte forutsetninger for jord-
bruk. Antallet driftsenheter var størst i 1949 (194), 
men nedgangen kom raskere her enn i Lebes by (se 
tabell 20 vs. Tabell 19). Allerede i 1959 gjenstod 
bare drøyt 1/3 av brukene. Storfeholdet var opphørt 
pr. 1989, og det vesle som er igjen av jordbruk, er 
basert på sauehold.

Tabell 20.
Nøkkeltall for utviklingen av jordbruket i Gamvik, 1918-1999 (oppdatert fra Alm et al. 1994c:90). Tallene for 1890 og 
1900 inngår i tallene for Deatnu/Tana (tabell 20). Fra og med 1979 gjelder angivelsen av antall bruk bare driftsenheter 
med mer enn 5 dekar jordbruksareal.

1918 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999

Antall bruk - 157 179 194 68 74 62 43 12

Jordbruksareal, km2 1.32 1.59 1.59 2.06 0.83 1.32 1.22 1.38 0.61

Fulldyrket mark, km2 0.00 0.99 0.62 0.74 0.31 0.58 0.93 0.58 0.28

Antall storfe 206 270 281 327 136 45 7 0 0

Antall sauer 648 983 1270 1266 1025 1355 1075 1419 373
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6.13 deaTNU/TaNa
Deatnu/Tana er den fjerde største kommunen i Finn-
mark, med et areal på 4055 km2. Den rommer stor 
variasjon, fra værharde, skogbare kystområder til 
godt skjermete arealer langs hovedelva Deatnu/Tana.

Deatnu/Tana er en av de viktigste jordbrukskom-
munene i Finnmark. Det er tallrike gårder i drift, 
først og fremst langs hovedvassdraget.

Undersøkte lokaliteter – og områder 
uten dekning

Alm et al. (1994c) beskrev 22 lokaliteter i Deatnu/
Tana. Ytterligere tre lokaliteter blir beskrevet her.

Kommunen har noen veiløse områder med tidligere 
bosetning, som kan være av interesse i kulturland-
skapssammenheng. Den veiløse, sjøsamiske bygda 
Lille Leirpollen er trolig den mest lovende av de 
områdene som ikke er besøkt.

Utvikling av jordbruket

Utviklingen av jordbruket i Deatnu/Tana viser 
omtrent samme mønster som i nabokommunen 
Kárášjohka/Karasjok. Antall bruk fortsatte å vokse 
frem til 1959, da det var 574 gårder i drift (tabell 
21). Antallet driftsenheter sank raskt i de etter-
følgende 30 år, men synes nå å ha stabilisert seg. 
Hovedtyngden av driften er basert på storfehold, 
og antallet kyr har holdt seg stabilt i de senere år. 
Saueholdet er fortsatt betydelig, men gikk kraftig 
tilbake fra 1989 til 1999.

Lok. 36. deatnu/Tana:  
sundet mellom eadjásuolu og 
Miennajohka 
UTM:  NT 44, 80-81.

Kartblad:  2235 II (Polmak).

Høyde over havet:  10-20 m.

Naturtype:  Naturbeitemark.

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Overgangsseksjon.

Undersøkt:  23.08.2006. 

Inventert av:  T. Alm & V. Vange.

Verdi:  Regional verdi (B).

Områdebeskrivelse: Lokaliteten er et tørrlagt 
”sund”/flomløp mellom en stor holme (Eadjásuolu) 
i Deatnu/Tana og fastlandet på vestsiden av elva 
(ved Miennajohka). Den sørlige delen har et stort, 
pent og klassisk utformet beitelandskap på sand, 
med spredte einerklynger. Mot nord er det en gradvis 
overgang til lite beitepåvirket mark. Hele området 
ligger på kalkfattig sand, noe vegetasjon og flora 
bærer klart preg av.

Naturtype/kulturmarkstype: Beitemark på sand. 
Graden av beite/gjengroing, men antakelig også 
elvas dynamikk, er viktig for mosaikkutformingen 
av vegetasjonstypene.

Området er sesongfuktig, og får tilført vann ved 
flom og vårløsning. Det sanddominerte jordsmon-
net gjør imidlertid at beitet raskt tørker ut. Like 
fullt er det noe variasjon i fuktighetsforhold på de 

Tabell 21.
Nøkkeltall for utviklingen av jordbruket i Deatnu/Tana, 1890-1999 (oppdatert fra Alm et al. 1994c:102). Tallene for 1890 
og 1900 omfatter også Gamvik. Fra og med 1979 gjelder angivelsen av antall bruk bare driftsenheter med mer enn 5 
dekar jordbruksareal.

1890 1900 1918 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999

Antall bruk - 439 - 459 495 562 574 442 335 189 161

Jordbruksareal, km2 - 5.4 8.75 15.09 16.18 15.30 17.71 17.58 24.29 22.56 26.15

Fulldyrket mark, km2 - - 0.88 4.12 6.61 8.48 13.59 15.98 23.21 21.98 22.83

Antall storfe 1288 1085 806 1254 1780 1824 1973 1756 2798 2184 2216

Antall sauer 2872 1727 857 1538 2301 3200 3414 6417 5901 5572 2703
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store sandflatene. Området er basefattig, og for 
det meste næringsfattig.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Fysiognomisk 
kan man skille ut tre hovedtyper av vegetasjon på 
sandflatene. Disse går som soneringer fra ytterst 
mot Tanaelva og innover det tørrlagte elveløpet. 

1)  Gressrik vegetasjon, dels med einerklynger som 
busksjikt.

2)  Gressrik vegetasjon med røsslyng, med sølv- og 
lappvier i busksjiktet. 

3)  Fuktigere vegetasjon med vierdominans.

I tillegg til naturbeitemarka, var det noe areal 
med delvis opp dyrket eng på sandflatene (type 
4). Tilgrens ende hei og skog har ikke noe tydelig 
beitepreg.

Vegetasjonstypene i 1) og 2) har en del likheter med 
både Q2c Urte- og grasør av tanatimian utforming 
og G5 Fattig sauesvingel- og finnskjeggeng. Vegeta-
sjonen har stort innslag av både urter, lyng og busker , 
og passer ikke helt inn i definerte typer.

1) Einer-tanatimian-dominert beiteflate. Feltsjiktet 
er dominert av sauesvingel (Festuca ovina), rød-
svingel (Festuca rubra) og bergrørkvein (Calamagros-
tis epigejos), med store mengder tanatimian (Thymus 
serpyllum ssp. tanaensis), følblom (Leontodon autum-
nalis) og ryllik (Achillea millefolium). Disse artene 
opptrer i blanding med hvitkløver (Trifolium repens), 
vanlig kattefot (Antennaria dioica), jåblom (Parnas-
sia palustris), dvergjamne (Selaginella selaginoides), 
litt sølvbunke (Deschampsia cespitosa), mye seter-
mjelt (Astragalus alpinus), litt løvetann (Taraxacum 
sp.), fjellfiol (Viola biflora), fjelløyentrøst (Euphrasia 
wettsteinii), klynger av røsslyng (Calluna vulgaris), 
rosetter av gullris (Solidago virgaurea), tyttebær 
(Vaccinium vitis-idaea) og noe blålokke (Campanula 
rotundifolia). Det er småplanter av einer (Juniperus 
communis), setervier (Salix myrsinifolia ssp. borealis), 
grønnvier (S. phylicifolia), lappvier (S. lapponum), 
blokkebær (Vaccinium uliginosum) og bjørk (Betula 
pubescens) i feltsjiktet. Denne vegetasjonstypen 
dekker store areal.

Utover mot elva er det færre einerbusker, og etter 
hvert forsvinner eineren helt. Her er innslaget av 
fjellkrekling (Empetrum nigrum ssp. hermaphrodi-
tum) større. Det er færre arter, og andelen av tana-
timian (Thymus serpyllum ssp. tanaënsis) og kattefot 
(Antennaria  dioica) øker. Det samme gjør innslaget 

av kryptogamer som saltlav og moser. Her kommer 
det også inn litt strandrug (Leymus arenarius).

2) Vier-røsslyngdominert vegetasjon. Denne soner-
ingen er fuktigere, og feltsjiktet er mer høyvokst 
enn i 1). Det vokser einer også her, men ”gråviere” 
(Salix lapponum, S. glauca) dominerer i busksjiktet.

Feltsjiktet er dominert av sølvbunke (Deschampsia 
cespitosa), mye finnskjegg (Nardus stricta) og eng-
kvein (Agrostis capillaris). Ellers inngår mye hvitkløver 
(Trifolium repens), setermjelt (Astragalus alpinus), 
følblom (Leontodon autumnalis), en del ryllik (Achillea 
millefolium), fjellfiol (Viola biflora), rødsvingel (Festuca 
rubra), grønnvier (Salix phylicifolia), trådsiv (Juncus 
filiformis), blokkebær (Vaccinium uliginosum), vanlig 
arve (Cerastium fontanum), jåblom (Parnassia palus-
tris), dvergjamne (Selaginella selaginoides), åkerbær 
(Rubus arcticus), fjelløyentrøst (Euphrasia wettsteinii), 
fjellkrekling (Emeptrum nigrum ssp. hermaphroditum) 
og fjelltimotei (Phleum alpinum), samt litt vendelrot 
(Valeriana sambucifolia), smyle (Avenella flexuosa) og 
bjønnbrodd (Tofieldia pusilla).

3) Ikke undersøkt nærmere – her er det tett vierkratt, 
som ikke blir beita i dag. 

Ved Miennajohka går en kjerrevei fra gården og ut 
på sandflata. Her er det en delvis oppdyrket engflate:

4) Engflata består av vassreverumpe (Alopecurus 
aequalis), skogsiv (Juncus alpinoarcticulatus), finn-
markssiv (J. arcticus), krypkvein (Agrostis stolonifera), 
mye hvitkløver (Trifolium repens), og er snaubeita.

Andre, mer kulturpåvirkete deler langs kjerreveien 
har sølvbunketuer. 

Fra kjerreveien og sørover på sanda er det et felt 
med tett oreoppslag. Innimellom disse snaut 2 m 
høye buskene, er det tett med bjørk- og vieroppslag 
på 30 cm.

Sandflata har varierende fuktighetsforhold. Side-
elver og bekkesig kommer inn på sandflata noen 
steder, og gir en viss mosaikk i vegetasjonsbildet 
innenfor hver av de tre hovedbeltene av vegetasjon. 
I partier mot elvebredden er det fuktigere, og i til-
legg til mer vier, kommer det inn arter som gråor 
(Alnus incana), samt seterrapp (Poa pratensis ssp. 
alpigena), fjelltimotei (Phleum alpinum), småeng-
kall (Rhinanthus minor), perlevintergrønn (Pyrola 
minor), nordlandsstarr (Carex aquatilis), tettegress 
(Pinguicula  vulgaris), harerug (Bistorta vivipara), tråd-
siv (Juncus filiformis), torvmoser (Sphagnum spp.) og 
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palmemose (Climacium dendroides).

I bekkesig og delvis gjengrodd elveløp vokser nord-
landsstarr (Carex aquatilis), litt duskull (Eriophorum 
angustifolium), flaskestarr (C. rostrata), gråstarr (C. 
canescens), trådsiv (Juncus filiformis), soleihov (Caltha 
palustris) og smårørkvein (Calamagrostis neglecta). 

Flora: Området har middels artsdiversitet, grunnet 
varierende beitetrykk og fuktighetsforhold. Her er 
rikelig med tanatimian (Thymus serpyllum ssp. tana-
ensis), litt lappflokk (Polemonium acutiflorum) og noe 
åkerbær (Rubus arcticus). Av typisk kulturspredte 
arter var det er stort innslag av hvitkløver (Trifolium 
repens), noe paddesiv (Juncus bufonis), og noen få 
individer nyseryllik (Achillea ptarmica).

Tilstand: De ytre deler av sandflata vurderes å være 
i god hevd. En kombinasjon av beite og erosjon fra 
elva opprettholder de åpne, urte- og graminide-
dominerte flatene. 

Bruk: Beitet av sau. Ikke gjødslet, bortsett fra en 
liten kultureng i området (kalt 4). Området er ikke 
hardt beitet, men heller ikke preget av gjengroing 
(i hvert fall ikke i sonering 1), selv om arealene 2) 
og 3) antakelig hadde færre busker tidligere. 3) 
er antakelig en gjengroingsform av 2), men er på 
fuktigere mark.

Inngrep: Noen kjørespor og kjerreveier på langs og 
tvers på sandflata. Disse ødelegger ikke lokaliteten.

Vurdering: Området har spesiell vegetasjon som 
opprettholdes gjennom beite og naturlig erosjon. 
Det store arealet og den særegne beitebegunstigede 
vegetasjonen med spesielt rik tanatimianbestand 
vurderes høyt. 

Anmerkning: –

Floraliste for sundet mellom Eadjásuolu og Mien-
najohka (* angir herbariebelegg i TROM).

Achillea millefolium – ryllik, Achillea ptarmica – nyse-
ryllik, Agrostis capillaris – engkvein, Agrostis stolonifera 
– krypkvein*, Alnus incana – gråor, Alopecurus aequalis  
– vassreverumpe, Antennaria dioica – kattefot, 
Astragalus alpinus – setermjelt, Avenella flexuosa 
– smyle, Batrachium floribundum – storvassoleie, 
Betula pubescens – bjørk, Bistorta vivipara – harerug, 
Calamagrostis epigejos – berg rørkvein*, Calamagrostis 
lapponica – finnmarksrørkvein*, Calamagrostis 
neglecta – smårørkvein, Calluna vulgaris – røsslyng*, 
Caltha palustris – soleihov, Campanula rotundifolia 

– blåklokke, Cardamine pratensis ssp. angustifolia 
– polarkarse, Carex aquatilis – nordlandsstarr, 
Carex canescens – gråstarr, Carex nigra var. nigra – 
slåttestarr, Carex rostrata – flaskestarr, Cerastium 
alpinum ssp. alpin um – fjellarve, Cerastium fontanum 
– vanlig arve, Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa 
– sølvbunke, Empetrum nigrum ssp. herma phroditum 
– fjell krekling, Equisetum arvense ssp. arvense – 
åkersnelle, Equisetum fluviatile – elve snelle, Equisetum 
pratense – engsnelle, Eriophorum angustifolium – 
duskull, Euphrasia wettsteinii – fjelløyentrøst, Festuca 
ovina – sauesvingel, Festuca rubra – rødsvingel, Galium 
uliginosum – sumpmaure, Juncus  alpinoarticulatus – 
skogsiv, Juncus arcticus – finnmarkssiv, Juncus bufonis 
– paddesiv, Juncus filiformis – trådsiv, Juniperus 
communis – einer, Leontodon autumnalis – følblom, 
Leymus arenarius – strandrug, Luzula multiflora 
coll. – eng/seterfrytle, Luzula sudetica – myrfrytle, 
Nardus stricta – finnskjegg, Parnassia palustris – 
jåblom, Phleum alpinum – fjelltimotei, Pinguicula 
vulgaris – tettegress, Poa pratensis ssp. alpigena – 
seterrapp, Poa pratensis ssp. subcaerulea – smårapp, 
Polemonium acutiflorum – lappflokk, Pyrola minor – 
perlevintergrønn, Ranunculus repens – krypsoleie*, 
Rhinanthus minor – småengkall, Rubus arcticus – 
åkerbær*, Rumex acetosa – engsyre, Rumex acetosella 
– småsyre*, Sagina saginoides – seter småarve, Salix 
glauca – sølvvier, Salix lanata – ullvier, Salix lapponum 
– lappvier, Salix myrsinifolia ssp. borealis – setervier*, 
Salix phylicifolia – grønnvier, Selaginella selaginoides 
– dvergjamne, Solidago virgaurea – gullris, Taraxacum 
sp. – løvetann, Thymus serpyllum ssp. tanaensis – 
tanatimian*, Tofieldia pusilla – bjønnbrodd, Trientalis 
europaea – skogstjerne, Trifolium repens – hvitkløver, 
Vaccinium uliginosum – blokkebær, Vaccinium vitis-
idaea – tytte bær, Vahlodea atropurpurea – rypebunke, 
Valeriana sambucifolia – vendelrot, Viola biflora – 
fjellfiol.
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Lok. 37. deatu/Tana:  
ødeeng sør for  
Skiippagurjeaggi
UTM:  NT 470-473, 850-852.

Kartblad:  2335 III (Varangerbotn).

Høyde over havet:  65-70 m.

Naturtype:  Slåttemark.

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Overgangsseksjon.

Undersøkt:  23.8.2006.

Inventert av:  T. Alm & V. Vange.

Verdi:  Lokal verdi (C).

Områdebeskrivelse: Lokaliteten er et lite øde-
eng-areal blandet med bjørkeskog på nordsiden av 
hoved veien, snaut 1 km øst for Skiippagurra på vei 
mot Varangerbotn.  

Naturtype/kulturmarkstype: Tidligere slåttenger, 
som delvis er åpne, og delvis tresatt med bjørk, i 
overgang til bjørkeskog. 

Baserikheten er fattig til intermediær; jordfuktig-
heten er generelt frisk, men flekkvis også tørr eller 
fuktig. 

Kulturspor: En noe sammenfalt gamme står på en 
lysning i den gressrike bjørkeskogen (koordinat 35W 
547065,7785045). Det er grøfter rundt engarealet.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Feltsjiktet er 
for det meste høyvokst og gressdominert. Eng-
kvein (Agrostis capillaris) og sølvbunke (Deschampsia 
cespitosa) er dominerende gressarter, ellers inngår 
mange vanlige urter. Her vokser høyvokste urter som 
enghumleblom (Geum rivale), hvitbladtistel (Cirsium 
heterophyllum) og ballblom (Trollius europaeus). Enga 
er i tydelig gjengroing, og en del urter opptrer med 
flekkvis dominans. 

Noen små partier har tørrere, lavvokst vegetasjon 
med mye seterengkall (Rhinanthus minor ssp. groen-
landicus) og ryllik (Achillea millefolium), samt harerug 
(Bistorta vivipara), løvetann (Taraxacum sp.), og andre 
vanlige engarter. 

Enga varierer mellom G3 Sølvbunkeeng og G4 Frisk 
fattigeng, med innslag av høgstaudearter fra G13 

Frisk, næringsrik natureng. Engtypene er ikke godt 
utviklet. 

Flora: Måtelig florarik, med innslag av noen øst-
lige arter: sibirgressløk (Allium schoenoprasum ssp. 
sibiricum) og storveronika (Veronica longifolia). Her 
vokser også noe firblad (Paris quadrifolia), som er 
sørlig og gjennomgående sjelden i Finnmark, og noen 
kulturspredte arter som antakelig er kommet inn 
på 1900-tallet: stormaure (Galium album – sjelden i 
Finnmark) og prestekrage (Leucanthemum vulgare). 
Prestekrage opptrer spredt i kanten av enga og 
inn i den gressrike bjørkeskogen. Den står også 
i veiskråningen langs hovedveien nedenfor enga. 
Andre kulturspredte arter er hvitkløver (Trifolium 
repens), som det står en klon av rett ved gammen, 
og nyseryllik (Achillea ptarmica).

Tilstand: Ødeenga er i tydelig gjengroing. Den har 
et halvtykt strølag og mye kvister på bakken etter 
rydding av trær. Vier- og bjørkeoppslag er på vei 
inn fra sidene. Buskoppslaget består i hovedsak av 
setervier (Salix myrsinifolia ssp. borealis) og sølvvier 
(S. glauca), og noe rogn (Sorbus aucuparia).

Bruk: Enga er brakk, men det har vært noe rydding 
av trær i bjørkeskogen rundt enga. 

Inngrep: Ingen av betydning.

Vurdering: Området er preget av gjengroing, med 
mye strø og generelt et trivielt artsinventar, der 
vanlige gress dominerer. Det vurderes derfor lavt. 

Anmerkning: –

Floraliste, ødeeng sør for Skiippagurjeaggi (* angir 
herbariebelegg i TROM):

Achillea millefolium – ryllik, Achillea ptarmica – nyse-
ryllik*, Agrostis capillaris – engkvein, Agrostis cf. 
gigantea – storkvein*, Alchemilla glomerulans – kilde-
marikåpe, Alchemilla wichurae – skar marikåpe*, 
Allium  schoenoprasum ssp. sibiricum – sibirgressløk*, 
Betula pubescens – bjørk, Bistorta vivipara – hare rug, 
Calamagrostis neglecta – smårørkvein, Calamagrostis 
phragmitoides – skogrørkvein, Caltha palustris – 
soleihov, Campanula rotundifolia – blåklokke, 
Carex brunnescens – seterstarr, Carex vaginata – 
slirestarr, Cerastium fontanum – vanlig arve, Chamae-
periclymenum suecicum – skrubbær, Chamerion 
angustifolium – geitrams, Cirsium heterophyllum  – 
hvitbladtistel, Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa 
– sølvbunke, Dryopteris expansa – sauetelg, Epilobium 
palustre – myrmjølke, Equisetum arvense ssp. arvense 
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– åkersnelle, Equisetum sylvaticum – skogsnelle, 
Festuca ovina – sauesvingel, Festuca rubra – 
rødsvingel, Filipendula ulmaria – mjødurt, Galium 
album – stormaure*, Geum rivale – enghumleblom, 
Leontodon autumnalis – følblom, Leucanthemum 
vulgare – prestekrage*, Luzula multiflora coll. – eng/
seterfrytle, Paris quadrifolia – firblad*, Phleum alpin-
um – fjelltimotei*, Phleum pratense – engtimotei*, Poa 
pratensis ssp. alpigena – seterrapp, Poa pratensis ssp. 
subcaerulea – smårapp, Ranunculus acris – engsoleie, 
Ranunculus repens – krypsoleie, Rhinanthus minor 
ssp. groenlandicus – seterengkall*, Rumex acetosa – 
engsyre, Rumex acetosella ssp. acetosella – småsyre, 
Salix glauca – sølvvier, Salix lanata – ullvier, Salix 
lapponum – lappvier, Salix myrsinifolia ssp. borealis 
– setervier, Salix phylicifolia – grønnvier, Saussurea 
alpina – fjelltistel, Sorbus aucuparia – rogn, Stellaria 
borealis – fjellstjerneblom, Stellaria graminea – 
gresstjerneblom*, Taraxacum sp. – løvetann, Trifolium 
repens – hvitkløver, Trollius europaeus – ballblom, 
Veronica longifolia – storveronika*, Viola palustris 
– myrfiol.

Lok. 38. deatnu/Tana:  
beitebakke og engteiger ved 
Store Leirpollen
UTM:  NU 537-541,196-200.

Kartblad:  2335 IV (Tana).

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Overgangsseksjon.

Verdi:  Nasjonal verdi (A).

Området er tidligere beskrevet hos Alm et al. 
(1994c:126-129), etter befaringer i 1992 og 1993, 
men har vært besøkt flere ganger senere i ulike 
andre  sammenhenger. Beskrivelsen her bygger i stor 
grad på besøkene i 1994 og 1999, og en tilhørende 
rapport (Alm 1999). Beskrivelsen er her delt på tre 
delområder, med en felles artsliste til slutt.
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Lok. 38a. deatnu/Tana:  
beitebakke ved  
Store Leirpollen
UTM:  NU 537-540,196-200.

Høyde over havet:  20-120 m.

Naturtype:  Naturbeitemark.

Undersøkt:  29.07.1994; 16.08.1999, 
23.08.2005.

Inventert av:  T. Alm, Kari Anne Bråthen & 
A. Often (1994), T. Alm & M. 
Piirainen (1999); T. Alm & V. 
Vange (2005).

Verdi:  Nasjonal verdi (A).

Områdebeskrivelse: Lokaliteten er en bratt, øst-
vendt li under Storfjellet/Čuoldanjárvárri ved Store 
Leirpollen i Austertana. Berggrunnen består av 
skifer , som lett smuldrer opp til flis. Dette gir et 
svært tørt og ustabilt substrat, og beitebakken har 
dels karakter av rasmark.

Naturtype/kulturmarkstype: Beitebakke omkran-
set og dels brutt opp av bjørkeskog og kratt.

Kulturspor: –

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Tørr beitebakke 
med en utpreget østlig vegetasjonsutforming, med 
rikelig tanatimian (Thymus serpyllum ssp. tanaënsis) 
og silkenellik (Dianthus superbus). Smyle (Avenella 
flexuosa) og sauesvingel (Festuca ovina) er de artene 
som har størst dekning i feltsjiktet, flekkvis også 
linnea  (Linnaea borealis). De åpne partiene har spredt 
busksetting i form av einer (Juniperus communis). 

Vegetasjonstype: Tanatimian-beitebakke (vegeta-
sjonstypen er ikke beskrevet i Fremstad 1997). Se 
nærmere beskrivelse i punktet om silkenellik-eng i 
avsnitt 5.1.2

Flora: Artsrik, med innslag av flere østlige arter 
– ikke minst store mengder silkenellik (Dianthus 
superbus) og tanatimian (Thymus serpyllum ssp. 
tanaënsis), og noe åkerbær (Rubus arcticus). I tillegg 
forekommer russemjelt (Oxytropis campestris ssp. 
sordida) på et berg i skrenten.

Rødlistearter: Marinøkkel (Botrychium lunaria), 
fjellmarinøkkel (Botrychium boreale), russe mjelt, 

silkenellik – alle i kategori NT.

Tilstand: I gjengroing; det tørre og ustabile sub-
stratet gjør at gjengroingen går nokså langsomt.

Bruk: Tidligere trolig flittig beitet av sau; nå svakt 
beitet av sau og rein.

Inngrep: Ingen av betydning.

Vurdering: Særpreget og artsrik beitebakke med 
en typisk østlig utforming, og rikelig silkenellik og 
tanatimian. Området har klar botanisk verdi.

Anmerkning: Lett tilgjengelig og severdig lokalitet.
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Lok. 38b. deatnu/Tana:  
beitet engteig ved  
Store Leirpollen
UTM:  NU 538-540, 196-197

Høyde over havet:  10-20 m.

Naturtype:  Tidligere slåttemark,  
nå naturbeitemark.

Undersøkt:  29.07.1994; 16.08.1999, 
23.08.2005.

Inventert av:  T. Alm, Kari Anne Bråthen & 
A. Often (1994), T. Alm & M. 
Piirainen (1999); T. Alm & V. 
Vange (2005).

Verdi:  Lokal verdi (C).

Områdebeskrivelse: Flat til slakt skrånende 
engteig på en terrasse ved foten av Storfjellet/
Čuoldanjárvárri. Den ligger under, og grenser opp 
til foregående lokalitet. 

Naturtype/kulturmarkstype: Tidligere slåtteng 
som i noen år har vært brukt som beitemark, trolig 
mest for sau. 

Kulturspor: –

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Gressdominert 
eng med mye engkvein (Agrostis capillaris), smyle 
(Avenella flexuosa) og rødsvingel (Festuca rubra), 
dels også fjellgulaks (Anthoxanthum nipponicum). 
Sølvbunke (Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa) 
opptrer mer flekkvis, men dominerer lokalt.

G4 Frisk fattigeng.

Flora: Artsfattig, men med innslag av noe silkenellik 
(Dianthus superbus); dessuten prestekrage (Leucant-
hemum vulgare) nær det inngjerdete området i nord 
(se neste lokalitet).

Rødlistearter: silkenellik – kategori NT.

Tilstand: Brakklagt slåtteng med noe beite.

Bruk: Noe sauebeite.

Inngrep: Ingen av betydning.

Vurdering: Nokså ordinær engteig, hvor bare fore-
komsten av silkenellik har nevneverdig botanisk 
interesse. Teigen utgjør like fullt et element som 

danner en helhet sammen med naboteigene i vest 
(foregående lokalitet) og nord (neste lokalitet).

Anmerkning: –
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Lok. 38c. deatnu/Tana: 
 ubeitet (inngjerdet) engteig 
ved Store Leirpollen
UTM:  NU 539-541, 197-198

Høyde over havet:  ca. 10 m.

Naturtype:  Slåttemark.

Undersøkt:  29.07.1994; 16.08.1999, 
23.08.2005.

Inventert av:  T. Alm, Kari Anne Bråthen & 
A. Often (1994), T. Alm & M. 
Piirainen (1999); T. Alm & V. 
Vange (2005).

Verdi:  Nasjonal verdi (A).

Områdebeskrivelse: Tilnærmet flat engteig på en 
terrasse ved foten av Storfjellet/Čuoldanjárvárri, i 
sørvest grensende opp til beitebakkene under dette 
(se lokalitet 38a). Lokaliteten har i sin tid vært inn-
mark på gården Sørli, men er nå gjerdet inn som 
hytte/sommerhustomt.

Naturtype/kulturmarkstype: Slåtteng på en inn-
gjerdet teig.

Kulturspor: –

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Kortvokst, arts-
rik og urterik eng, ubeitet og uten noe tydelig preg 
av gjødsling. Rikelig silkenellik (Dianthus superbus) 
gir opphav til en sjelden, østlig engtype.

Vegetasjonsutformingen pr. 1999 viste et tradi sjon elt 
slåttengpreg, slik det fremgår av: (1) En jevn fordeling 
av artene, typisk for «gammeldags» eng. (2) Selv om 
de ikke har vært i drift på årrekke, har engene i all 
hovedsak bevart et «hevdet» preg, uten større oppslag 
av tuedannende arter, lyng og kratt.  (3) Engene er 
ikke synlig påvirket av gjødsling (med unntak av et lite 
område nær husene) eller oppdyrking/pløying.

G9b Frisk-tørr, middels baserik eng i nordlige konti-
nentale strøk, silkenellik-utforming.

Flora: Artsrik, og med flere interessante innslag, ikke 
minst rikelig silkenellik (Dianthus superbus), og et lite 
innslag av storveronika (Veronica longifolia). Av andre 
østlige arter forekommer sibirgressløk (Allium scho-
enoprasum ssp. sibiricum) og nyserot (Veratrum album) 
på høystaudeeng under fjellfoten i vest. Storarve (Ce-
rastium arvense), prestekrage (Leucanthemum vulgare) 

og engsmelle (Silene vulgaris) er trolig kommet inn 
forholdsvis sent. Lokaliteten er nordgrense for storarve, 
og har ganske sikkert den eneste stabile forekomsten 
av arten i Finnmark; den er ellers bare kjent fra en 
enkelt lokalitet i Sør-Varanger (ved Strand i 1922).

Rødlistearter: Silkenellik (kategori NT).

Tilstand: Meget pent utformet, urterik slåtteng 
med det tradisjonelle preget i behold.

Bruk: Ingen.

Inngrep: Knapt noen av betydning, selv om lokali-
teten i dag nærmest må regnes som en hyttetomt.

Vurdering: Lokaliteten rommer klare botaniske 
verdier. Den har tradisjonell, ugjødslet slåtteng med 
det gamle preget i behold, en sjelden vegetasjonsut-
forming med rikelig silkenellik (Dianthus superbus), og 
en artsrik flora med interessante artsforekomster.

Anmerkning: –

Floraliste, beitebakke og engteiger ved Store Leir-
pollen, sammenstilt fra krysslister tatt i 1994 (ved 
T. Alm, K.A. Bråthen & A. Often) og 1999 (ved T. Alm 
& M. Piirainen); (* angir belegg i TROM.)

Achillea millefolium – ryllik, Achillea ptarmica – nyse ryllik*, 
Agrostis capillaris – engkvein, Alchemilla glomerulans – 
kildemarikåpe, Alchemilla monticola – beite marikåpe, 
Alchemilla murbeckiana – nyremarikåpe, Alchemilla 
subcrenata – engmarikåpe*, Alchemilla wichurae – 
skarmarikåpe, Allium schoenoprasum ssp. sibiricum – 
sibirgressløk, Alopecurus pratensis ssp. pratensis – eng-
reverumpe*, Anthoxanthum nipponicum – fjellgulaks, 
Anthriscus sylvestris – hundekjeks, Astragalus alpinus ssp. 
arcticus – nordlig setermjelt, Avenella flexuosa – smyle, 
Betula pubescens – bjørk, Bistorta vivipara – harerug, 
Botrychium lunaria – marinøkkel, Calamagrostis epigejos 
– bergrørkvein, Calamagrostis neglecta – smårørkvein, 
Campanula rotundifolia – blåklokke, Capsella bursa-
pastoris – gjetertaske, Carex atrata – svartstarr, 
Carex rupestris – bergstarr, Carex vaginata – slirestarr, 
Cerastium alpinum ssp. glabratum – snauarve, Cerastium 
arvense – storarve*, Cerastium fontanum – vanlig arve, 
Chamaepericlymenum suecicum – skrubbær, Chamerion 
angustifolium – geitrams, Cirsium heterophyllum – 
hvitbladtistel, Cystopteris fragilis – skjørlok, Deschampsia 
cespitosa ssp. cespitosa – sølvbunke, Dianthus superbus 
– silke nellik, Draba glabella – skredrublom*, Draba incana 
– lodnerublom, Dryas octopetala – reinrose, Empetrum 
nigrum ssp. hermaphroditum – fjellkrekling, Equisetum 
arvense ssp. arvense – åkersnelle, Equisetum pratense 
– engsnelle, Erysimum strictum – berggull, Euphrasia 
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wettsteinii – fjelløyentrøst, Festuca ovina – saue svingel*, 
Festuca rubra  – rødsvingel, Filipendula ulmaria – mjødurt, 
Galium boreale – hvitmaure*, Geranium sylvaticum – 
skogstorkenebb, Geum rivale – enghumleblom, 
Gymnocarpium dryopteris – fugletelg, Hieracium 
macranthelum – børstesveve, Hieracium seksj. Hieracium – 
skogsveve, Juniperus communis – einer, Lathyrus pratensis 
– gulskolm, Leucanthemum vulgare – prestekrage, Leymus 
arenarius – strandrug, Luzula multiflora ssp. frigida – 
seterfrytle, Luzula spicata – aksfryte, Melampyrum 
pratense – stormarimjelle, Melampyrum sylvaticum – 
småmarimjelle, Milium effusum – myskegress, Myosotis 
decumbens – fjellforglemmegei*, Omalotheca norvegica – 
setergråurt, Orthilia secunda – nikkevintergrønn, Oxytropis 
campestris ssp. sordida – russemjelt*, Parnassia palustris – 
jåblom, Pedicularis lapponica – bleikmyrklegg, Phegopteris 
connectilis – hengeving, Phleum alpinum – fjelltimotei, 
Phleum pratense – engtimotei, Poa alpina var. alpina – 
fjellrapp, Poa annua – smårapp, Poa glauca – blårapp, 
Poa nemoralis – lundrapp, Poa pratensis ssp. alpigena 
– seterrapp, Poa pratensis ssp. subcaerulea – smårapp, 
Polygonum aviculare – tungress, Polypodium vulgare – 
sisselrot, Polystichum lonchitis – taggbregne, Potentilla 
crantzii – flekkmure, Pyrola minor – perlevintergrønn, 
Ranunculus acris – engsoleie, Ranunculus repens – 
krypsoleie, Rhinanthus minor – småengkall, Rhodiola 
rosea – rosenrot, Ribes spicatum – villrips*, Rubus 
arcticus – åkerbær, Rubus saxatilis – teiebær, Rumex 
acetosa – engsyre, Rumex acetosella ssp. aceto sella – 
småsyre, Rumex longifolius – høymol, Salix glauca – 
sølvvier, Salix phylicifolia – grønnvier, Saussurea alpina 
– fjelltistel, Saxifraga cespitosa – tuesildre, Saxifraga 
nivalis – snøsildre, Sedum annuum – småbergknapp, Silene 
dioica – rød jonsokblom, Silene vulgaris – engsmelle*, 
Solidago virgaurea – gullris*, Sorbus aucuparia – rogn, 
Stellaria graminea – gresstjerneblom*, Stellaria nemorum 
– skogstjerneblom, Tanacetum vulgare – reinfann, 
Taraxacum sp. – løvetann, Thymus serpyllum ssp. tanaënsis 
– tanatimian, Trientalis europaea – skogstjerne, Trifolium 
pratense – rød kløver, Trifolium repens – hvitkløver, 
Tripleurospermum  maritimum ssp. phaeocephalum – 
finnmarksbalderbrå, Trollius europaeus – ballblom, Urtica 
dioica – stornesle, Vaccinium myrtillus – blåbær, Vaccinium 
uliginosum – blokkebær, Vaccinium vitis-idaea – tyttebær, 
Valeriana sambucifolia – vendelrot, Veratrum album – 
nyserot*, Veronica fruticans – bergveronika, Veronica 
longifolia – storveronika, Vicia cracca – fuglevikke, Viola 
biflora – fjellfiol, Viola canina ssp. nemoralis – lifiol, Viola 
tricolor – stemorsblom, Viscaria alpina – fjelltjæreblom, 
Woodsia ilvensis – lodnebregne.

6.14 BeRLevÅG
Berlevåg omfatter et areal på 1122 km2 nordvest 
på Varangerhalvøya. Storparten er karrige fjell- og 
viddetrakter, og kommunen byr knapt på egnete 
forhold for jordbruk, hverken hva jordsmonn eller 
klima angår.

Undersøkte lokaliteter – og områder 
uten dekning

Alm et al. (1994c) beskrev 6 lokaliteter i Berlevåg. 
Det ble ikke funnet noen områder av større interesse 
i kulturlandskapssammenheng.

Vi har ikke undersøkt noen nye lokaliteter i Berlevåg, 
men deler av kommunen (Russehamna, Skånsvik, 
Kjølnes) er besøkt i annen sammenheng (av T. Alm 
& U.R.B. Gamst 18.-19.7.2003). To lokaliteter som 
ble besøkt da, har fått korte omtaler her.

Det er neppe noen gjenstående områder av betyd-
ning i kommunen.

Utvikling av jordbruket

Livsgrunnlaget i Berlevåg har alltid først og fremst 
vært fiske. Tidligere var det riktignok mange og for 
det meste små gårdsbruk i kommunen, med 131 
driftsenheter i 1939, og 111 i 1949 (se tabell 22). 
Siden har tallet stupt, og pr. 1999 var jordbruket i 
kommunen i praksis nærmest opphørt.
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Lok. 39. Berlevåg:  
Russehamna
UTM:  NU 714-716, 655-657.

Kartblad:  2336 I (Berlevåg).

Høyde over havet:  0-10 m.

Naturtype:  Naturbeitemark.

Vegetasjonssone:  Hemiarktisk.

Vegetasjonsseksjon: Overgangsseksjon.

Undersøkt:  19.07.2003

Inventert av:  T. Alm &  
U.R.B. Gamst.

Verdi:  Lokal verdi (C).

Områdebeskrivelse: Russehamna ligger på en slak 
strandflate nord for Skånsvika vest for Berlevåg. 
Området ligger helt åpent mot havet. Langs sjøen 
er det grov stein- og rullesteinsstrand.

Kulturmarkstype/naturtype: Beitemark (eng og 
kreklinghei).

Kulturspor: Noen gjenstående buer m.v.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Lokaliteten 
har vide strandflatesletter med enstonig krekling-
hei og tørr, kortvekst eng med mye ryllik (Achillea 
millefolium), harerug (Bistorta vivipara), blåklokke 
(Campanula rotundifolia) og smårapp (Poa pratensis 
ssp. subcaerulea).

G4 Frisk fattigeng.

S3 Blåbær-blålynghei og kreklinghei – her krekling-
hei.

Flora: Artsfattig. Bleiksøte (Gentianella aurea) indi-
kerer beite.

Rødlistearter: Ingen.

Tilstand: Hardt sauebeitet i 2003, dels med preg 
av snaubeiting.

Bruk: Beitemark for sau.

Inngrep: Ingen av betydning.

Vurdering: Ordinær beitemark uten noen større 
botanisk interesse.

Anmerkning: Lokaliteten har rikelig pimpstein langs 
en høytliggende strandvoll.

Floraliste, Russehamna (* angir herbariebelegg i 
TROM):

Achillea millefolium – ryllik, Betula nana – dvergbjørk*, 
Bistorta vivipara – harerug*, Campanula rotundi-
folia – blåklokke, Carex capillaris – hårstarr*, 
Carex maritima – buestarr*, Cerastium alpinum 
ssp. glabratum – snauarve, Cerastium fontanum – 
vanlig arve, Cochlearia officinalis – skjørbuksurt, 
Chamerion angustifolium – geitrams, Coeloglossum 
viride – grønnkurle, Dryas octopetala – reinrose, 
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum – 
fjellkrekling*, Eriophorum angustifolium – duskull, 
Euphrasia wettsteinii – fjelløyentrøst, Festuca ovina 
– sauesvingel, Festuca rubra – rødsvingel, Gentianella 
aurea – bleiksøte, Mertensia maritima – østersurt, 
Parnassia palustris – jåblom, Poa pratensis ssp. 
subcaerulea – smårapp, Ranunculus acris – engsoleie, 
Saussurea alpina – fjelltistel, Saxifraga oppositifolia – 
rødsildre, Silene acaulis – fjellsmelle, Stellaria media 
– vassarve*, Taraxacum sp. – løvetann, Thalictrum 
alpinum – fjellfrøstjerne. 

Tabell 22.
Nøkkeltall for utviklingen av jordbruket i Berlevåg, 1890-1999 (oppdatert fra Alm et al. 1994c:132). Fra og med 1979 
gjelder angivelsen av antall bruk bare driftsenheter med mer enn 5 dekar jordbruksareal.

1890 1900 1918 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999

Antall bruk - - - 92 131 111 55 14 2 4 1

Jordbruksareal, km2 - - 0.59 0.90 1.10 1.66 1.60 0.52 0.19 0.45 0

Fulldyrket mark, km2 - - 0.01 0.07 0.91 1.40 1.07 0.43 0.17 0.39 0

Antall storfe - - 120 109 291 230 67 39 0 0 0

Antall sauer - - 388 239 578 586 710 462 417 594 0



97

Lok. 40. Berlevåg:  
Kongshamn
UTM:  NU 813-817, 624-626.

Kartblad:  2336 I (Berlevåg).

Høyde over havet:  0-10 m.

Naturtype:  Naturbeitemark.

Vegetasjonssone:  Hemiarktisk.

Vegetasjonsseksjon: Overgangsseksjon.

Undersøkt:  19.07.2003

Inventert av:  T. Alm &  
U.R.B. Gamst.

Verdi:  Lokal verdi (C).

Områdebeskrivelse: Kongshamn er en åpen, ekspo-
nert bukt like vest for Kjølnes og Kjølnes fyr. Innenfor 
denne er det et slakt, men noe berglendt landskap, 
med små og store engflekker og -arealer på berg-
ryggene. Mellom disse er det noen større engteiger 
i bunnen av flere øst-vest-gående forkastninger. 
Berggrunnen er hard og lite næringsrik, men vegeta-
sjonen er noe påvirket av skjellsand fra sjøen.

Kulturmarkstype/naturtype: Eng, nå med preg 
av naturbeitemark.

Kulturspor: Kongshamn har tallrike tufter og andre 
kulturspor, som i folketradisjonen har levd under 
navn av Kjølneskongens slott. De har nylig vært 
gjenstand for arkeologiske utgravninger, som heller 
peker i retning av en handelsstasjon.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Eng av noe 
vekslende utforming:

G8 Frisk-tørr, middels baserik eng – kortvokst utfor-
ming dominert av ryllik (Achillea millefolium) og 
harerug (Bistorta vivipara), med innslag av engsoleie 
(Ranunculus  acris), fuglevikke (Vicia cracca) m.v.

G13 Frisk, næringsrik ”natureng” – i forkastningene: 
med mye rødsvingel (Festuca rubra), engsoleie 
(Ranunculus acris), engsyre (Rumex acetosa) og 
fuglevikke (Vicia cracca), mot sjøen også med 
innblanding av strandrug (Leymus arenarius), 
strandkjeks (Ligusticum scoticum) og vendelrot 
(Valeriana sambucifolia). 

Flora: Nokså artsfattig.

Tilstand: Engene har ganske sikkert sitt gamle preg 
i behold. Det er ingen større fare for gjengroing i 
dette værharde landskapet.

Bruk: I sin tid sikkert brukt som slåttemark for 
bosetningen her; nå bare beite. Se også anmerk-
ningen under.

Inngrep: Ingen av betydning.

Vurdering: Kulturhistorisk en meget interessant 
lokalitet, med mange tufter. Den eneste kjente folke-
visen fra Finnmark (Kjølnesvisa) er knyttet til denne 
lokaliteten, alias Kjølneskongens slott.

Anmerkning: Lokaliteten ligger like ved Kjølnes fyr. 
Besetningen på fyret har i perioder drevet med et 
beskjedent jordbruk, med både kyr, sauer, geiter, gris 
og høns. Stor- og småfe har utvilsomt i noen grad 
beitet i Kongshamn, og engene har ganske sikkert 
tjent til slåtteland for deler av vinterfôret. Området 
har følgelig vært et aktivt kulturlandskap så sent 
som på første halvdel av 1900-tallet.

Floraliste, Kongshamn (* angir herbariebelegg i 
TROM):

Achillea millefolium – ryllik, Alchemilla glomerulans 
– kildemarikåpe*, Anthoxanthum nipponicum – 
fjellgulaks*, Betula nana – dvergbjørk, Bistorta 
vivipara – harerug*, Calamagrostis phragmitoides – 
skogrørkvein, Campanula rotundifolia – blåklokke, Carex 
atrata – svartstarr, Chamaepericlymenum suecicum 
– skrubbær*, Coeloglossum viride – grønnkurle*, 
Corallorhiza trifida – korallrot*, Deschampsia cespitosa 
ssp. cespitosa – sølvbunke, Draba incana – lodnerublom, 
Dryas octo petala – reinrose, Empetrum nigrum ssp. 
hermaphroditum – fjellkrekling, Epilobium palustre – 
myrmjølke, Equisetum arvense ssp. arvense – åkersnelle, 
Euphrasia wettsteinii – fjelløyentrøst*, Festuca rubra 
– rødsvingel, Geranium sylvaticum – skogstorkenebb, 
Geum rivale – enghumleblom, Juncus trifidus – rabbesiv, 
Leymus arenarius – strandrug, Ligusticum scoticum – 
strandkjeks, Luzula spicata – aksfryte, Oxyria digyna 
– fjellsyre, Phleum alpinum – fjelltimotei, Pinguicula 
vulgaris – tettegress, Ranunculus acris – engsoleie, 
Ranunculus repens – krypsoleie*, Rhinanthus minor 
– småengkall, Rubus chamaemorus – multe, Rumex 
acetosa – engsyre, Salix glauca – sølvvier, Salix 
lanata – ullvier, Saussurea alpina – fjelltistel, Silene 
acaulis – fjellsmelle, Urtica dioica – stornesle, Valeriana 
sambucifolia – vendelrot, Vicia cracca – fuglevikke.
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6.15. BÅTSFJoRd
Båtsfjord omfatter et areal på 1434 km2 på nord-
siden av Varangerhalvøya. På samme vis som i 
Berlevåg, består storparten av arealet av karrige 
fjell- og vidde trakter. Både tettstedet Båtsfjord og 
den skogrike Syltefjorddalen byr imidlertid på langt 
bedre vilkår for jordbruk enn det Berlevåg kan tilby. 

All bosetning i Båtsfjord er nå samlet i fiskeværet 
av samme navn. Syltefjorden er fraflyttet (Hamna 
ca. 1950, Nordfjord i 1989), og har bare veiforbind-
else på sommerstid. Lengst øst i kommunen ble 
Hamningberg fraflyttet i 1964.

Undersøkte lokaliteter – og områder 
uten dekning

Alm et al. (1994c) beskrev sju lokaliteter i Båtsfjord. 
Vi har ikke undersøkt noen nye lokaliteter, men deler 
av kommunen er besøkt i annen sammenheng (av T. 
Alm & U.R.B. Gamst i 2002 (Syltevika), 2002-2003 
(Båtsfjord), og av T. Alm & V. Vange 24.-25.08.2005. 
Vi har ikke funnet noen nye kulturlandskapslokaliteter 
av betydning.

Båtsfjord har noen veiløse, fraflyttete boplasser 
vi ikke har besøkt: Austerelv og Ytre Syltefjord i 
Syltefjorden, og Makkaur ytterst på halvøya mellom 
Båtsfjord og Syltefjorden.

Utvikling av jordbruket

På samme vis som i Berlevåg, er næringsgrunnlaget 
i Båtsfjord i all hovedsak fiske og fiskeindustri. Det 
gjenstod bare noen få gårdsbruk i drift i 1969, og pr. 
1999 er det knapt noe jordbruk igjen i kommunen 
(tabell 23). Både storfe- og sauehold er opphørt.

Tabell 23.
Nøkkeltall for utviklingen av jordbruket i Båtsfjord og Vardø, 1890-1999 (oppdatert fra Alm et al. 1994c:132). Dagens 
kommunegrenser ble fastsatt i 1964. Fra og med 1979 gjelder angivelsen av antall bruk bare driftsenheter med mer 
enn 5 dekar jordbruksareal.

Båtsfjord og Vardø (1890-1959):

1890 1900 1918 1929 1939 1949 1959

Antall bruk - 188 - 115 167 124 118

Jordbruksareal, km2 - 1.1 1.28 2.59 3.08 3.23 3.09

Fulldyrket mark, km2 - - 0.03 0.14 1.11 0.53 0.60

Antall storfe 412 358 169 254 398 387 173

Antall sauer 877 442 311 518 666 899 884

Båtsfjord (1969-1999):

1969 1979 1989 1999

Antall bruk 9 1 2 1

Jordbruksareal, km2 0.32 0.05 0.04 0

Fulldyrket mark, km2 0.32 0.03 0.04 0

Antall storfe 0 0 0 0

Antall sauer 272 22 4 0
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6.16. vaRdØ
Vardø (594 km2) er en liten kommune i finnmarks-
målestokk. Den omfatter fastlandet lengst øst på 
Varangerhalvøya, og de tre øyene i øst: Vardøya, 
Reinøya og Hornøya. Klimatisk er dette et av de 
minst egnete områdene i Norge for jordbruk. Med 
en middeltemperatur for varmeste sommermåned 
på under 10 oC, har Vardø og de tilgrensende delene 
av Varangerhalvøya et subarktisk klima.

Undersøkte lokaliteter – og områder 
uten dekning

Alm et al. (1994c) beskrev sju lokaliteter i Vardø. Vi 
har besøkt kommunen på ny i 2006 og 2007. I tillegg 
er deler av kommunen besøkt i annen sammenheng 
i 2002. Her beskrives seks lokaliter fra kommunen, 
hvorav to var med hos Alm et al. (1994c). Det er 
neppe noen gjenstående kulturlandskapslokaliteter 
av betydning i kommunen.

Utvikling av jordbruket

Før 1964 utgjorde Båtsfjord og Vardø én stor 
kommune , og jordbrukstellingene gir av den grunn 
felles tall (se tabell 23). Tellingene fra og med 1969 
(tabell 24) viser en rask nedgang i antall gårder i 
Vardø, fra 35 bruk i 1969 til fem i 1999. Jordbruksa-
realet er beskjedent, og all drift er i dag basert på 
sauehold.

Tabell 24.
Nøkkeltall for utviklingen av jordbruket i Vardø, 1969-1999 (oppdatert fra Alm et al. 1994c:132). Dagens kommunegrenser 
ble vedtatt i 1964, og før det var jordbrukstallene for Vardø og Båtsfjord slått sammen, se tabell 23. Fra og med 1979 
gjelder angivelsen av antall bruk bare driftsenheter med mer enn 5 dekar jordbruksareal.

1969 1979 1989 1999

Antall bruk 35 12 8 5

Jordbruksareal, km2 1.04 1.12 0.89 1.08

Fulldyrket mark, km2 0.54 0.52 0.63 1.00

Antall storfe 56 58 2 0

Antall sauer 539 678 1354 500
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Lok. 41. vardø: Persfjorden, 
vestre del: Bukkemolltangen
UTM:  VD 149-150, 152-153 

Kartblad:  2535 IV (Vardø).

Høyde over havet:  ca. 5 m.

Naturtype:  Naturbeitemark.

Vegetasjonssone:  Hemiarktisk.

Vegetasjonsseksjon: Overgangsseksjon.

Undersøkt:  21.08.2005.

Inventert av:  T. Alm & V. Vange.

Verdi:  Nasjonal verdi (A; Spesial-
område).

Områdebeskrivelse: Bukkemolltangen er et nes 
vest i Persfjorden, ved utløpet av Vesterelva. Lokali-
teten består av naturbeitemark på og rundt berg-
koller på dette neset.

Naturtype/kulturmarkstype: Naturbeitemark; 
middels baserikt, friskt jordsmonn.

Kulturspor: Ikke notert.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Ettersom 
besøket  ble gjort i forbindelse med ettersøking 
av rødlistearter, har vi ikke notert særlig mye om 
vegetasjonen. Den består av hardt beitet gress- og 
urtemark på og rundt steinete koller. 

Flora: Måtelig artsrik, med noen innslag av inter-
esse, bl.a. moskusurt (Adoxa moschatellina). Området 
er av klar botanisk interesse som følge av forekom-
sten av finnmarkssvineblom (Tephroseris integrifolia). 

Rødlistearter: Finnmarkssvineblom er rødlistet i 
kate gori CR. På beitemarkene er det bare få indi-
vider, og alle rosettene var sterile og små. Noen få, 
fertile planter står på berg og hyller hvor beitedyrene 
ikke kommer til (fotobelegg fra 2002 i TROM).

Tilstand: Vegetasjonen er hardt beitet av sau.

Bruk: Beite av sau; beitetrykket er så hardt at det 
er meget ugunstig for finnmarkssvineblom.

Inngrep: Ingen.

Vurdering: Kollene og neset utgjør et spektakulært 
landskap, ikke minst som følge av mangefargete 
bergformasjoner mot sjøen. Beitetrykket bør reduse-

res for å gi mulighet for en livskraftig populasjon av 
finnmarkssvineblom. Lokaliteten vurderes høyt som 
spesialområde pga. forekomsten av denne arten.

Anmerkning: –

Floraliste, Bukkemolltangen (* angir belegg i TROM)

Achillea millefolium – ryllik, Adoxa moschatellina – 
moskusurt*, Alchemilla wichurae – skarmarikåpe, 
Antennaria dioica – kattefot, Astragalus alpinus ssp. 
arcticus – nordlig setermjelt, Bistorta vivipara – hare-
rug, Campanula rotundifolia – blåklokke, Carex atrata 
– svartstarr, Carex maritima – buestarr, Chamerion 
angustifolium – geitrams, Cystopteris fragilis – skjørlok, 
Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa – sølvbunke, 
Dianthus superbus – silkenellik, Draba incana – 
lodnerublom, Dryas octopetala – reinrose, Empetrum 
nigrum ssp. hermaphroditum – fjellkrekling, Erigeron 
borealis – fjellbakkestjerne, Euphrasia wettsteinii – fjell-
øyentrøst, Festuca rubra – rødsvingel, Gentianella aurea 
– bleiksøte, Geranium sylvaticum – skogstorkenebb, 
Honckenya peploides – strandarve, Juniperus communis 
– einer, Leymus arenarius – strandrug, Luzula sudetica 
– myrfrytle, Parnassia palustris – jåblom, Phleum 
alpinum  – fjelltimotei, Poa alpina var. alpina – fjellrapp, 
Poa pratensis ssp. subcaerulea – smårapp, Rhodiola 
rosea – rosenrot, Rubus saxatilis – teiebær, Rumex 
acetosa – engsyre, Salix herbacea – musøre, Saxifraga 
cespitosa – tuesildre, Saxifraga oppositifolia – rødsildre, 
Silene acaulis – fjellsmelle, Solidago virgaurea – gullris, 
Tephroseris integrifolia – finnmarkssvineblom, Trollius 
europaeus – ballblom, Vaccinium myrtillus – blåbær, 
Vicia cracca – fuglevikke, Viola biflora – fjellfiol.
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Lok. 42. vardø:  
Persfjorden, østre del
UTM:  VD 167-168, 142-143

Kartblad:  2535 IV (Vardø).

Høyde over havet:  ca. 5 m.

Naturtype:  Dyneeng.

Vegetasjonssone:  Hemiarktisk.

Vegetasjonsseksjon: Overgangsseksjon.

Undersøkt:  21.08.2005.

Inventert av:  T. Alm & V. Vange.

Verdi:  Nasjonal verdi (A; Spesial-
område).

Områdebeskrivelse: Etablert dynehei/eng på 
en inngjerdet hyttetomt på sørsiden/oversiden av 
hoved veien. Rundt tomta var vegetasjonen ned-
beitet av sau. 

Kulturmarkstype/naturtype: Etablert dynehei; 
middels baserikt, tørt-friskt jordsmonn.

Kulturspor: Hytte.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Vegetasjonen 
består av middels høyvokst dyneeng, med strandrug 
(Leymus arenarius), svartstarr (Carex atrata), ryllik 
(Achillea millefolium), jåblom (Parnassia palustris), 
silkenelllik (Dianthus superbus), og en rekke andre 
urter. Spredt i enga vokser det en god del finnmarks-
svineblom (Tephroseris integrifolia). Deler av enga er 
noe fuktigere, og har akkumulasjon av strø i bunnen.

Vegetasjonen føres til W2a Dyneeng og dynehei, 
friskeng-utforming.

Flora: Artsrik i forhold til det beskjedne arealet. Den 
fredete arten finnmarkssvineblom (Tephroseris inte-
grifolia) får her stå i fred for beitedyr, og produserer 
blomst og frukt, samt at frø blir spredt. Silkenellik 
(Dianthus superbus) vokser spredt i enga. 

Rødlistearter: Finnmarkssvineblom – kategori CR, 
silkenellik – kategori NT.

Tilstand: Relativt god tilstand. Noe begynnende 
gjengroing.

Bruk: Pr. i dag ikke i bruk. Om hytteeier noen ganger 
slår vegetasjonen, vet vi ikke. Det er sannsynlig at 
engene tidligere har vært slått og/eller beitet. 

Inngrep: Ingen.

Vurdering: Enga er et fint eksempel på en urte-
rik, kalkpåvirket sanddyneeng. Området rundt har 
mest sannsynlig hatt ganske lik vegetasjon, men er 
hardt nedbeitet/overbeitet. Området vurderes høyt 
som spesialområde pga. bestanden av finnmarks-
svineblom. 

Anmerkning: Lokaliteten ble også registrert i 1992 
og 1993, og er beskrevet hos Alm et al. (1994c:155-
156 som del av lok. 16.2). Tilstanden var den samme 
i 2005. Se foto foran i rapporten
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Lok. 43. vardø:  
Persfjorden, sørvest for 
Hestmannes 
UTM:  VD 177-178, 147-149

Kartblad:  2535 IV (Vardø).

Høyde over havet:  2-5 m.

Naturtype:  Naturbeitemark.

Vegetasjonssone:  Hemiarktisk.

Vegetasjonsseksjon: Overgangsseksjon.

Undersøkt:  21.08.2005.

Inventert av:  T. Alm & V. Vange.

Verdi:  Nasjonal verdi (A; Spesial-
område).

Områdebeskrivelse: Naturbeitemark på baserik, 
steinet mark i et belte mellom veien og sjøen.

Kulturmarkstype/naturtype: Naturbeitemark; 
middels baserikt, tørt-friskt jordsmonn.

Kulturspor: –

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Området 
har strandnær reinrose-kreklinghei, med innslag 
av svartstarr (Carex atrata), setermjelt (Astragalus 
alpinus), fjelløyentrøst (Euphrasia wettsteinii) og 
strandrug (Leymus arenarius). Det utmerker seg 
ved sin store, avgrensede forekomst av finnmarks-
svineblom (Tephroseris integrifolia).

Heivegetasjonen føres til W2c Dynehei av reinrose-
utforming.

Flora: Dette er uten sammenligning den største, 
gjenværende forekomsten av finnmarkssvineblom 
(Tephroseris integrifolia) i Norge. Det er over tusen 
rosetter innenfor lokaliteten. De står dels godt be-
skyttet nede mellom steinene, men de fleste blom-
strende stenglene var avbeitet. Vi noterte 50 individ 
med avbitt topp innenfor 30 m2. Det var færre enn 
100 planter som var i frukt. Disse stod mest innenfor 
et område med rullesteiner, der beitedyrene (sau 
og rein) ikke kom til. Der det var sluttet vegetasjon, 
manglet nesten alle plantene topp.

Tilstand: Hardt beitet.

Bruk: Beite av sau; beitetrykket er så hardt at det 
er meget ugunstig for finnmarkssvineblom. Beite-
presset i Persfjorden-området er høyere nå enn 
tradisjonelt.

Inngrep: Ingen på selve lokaliteten. Det er noen 
hytter på oversiden av veien. 

Vurdering: Beitemarka er ordinær, bortsett fra den 
store forekomsten av finnmarkssvineblom. Området 
må sikres slik at beitetrykket minker – enten at det 
beites bare tidlig og sent på året (etter frøsetting), 
eller at det går noen år mellom hver gang det beites. 
Et gjerde langs Persfjorden skal i teorien holde bei-
tedyrene unna, men fungerte ikke etter hensikten i 
2005. Lokaliteten vurderes høyt som spesialområde 
pga. forekomsten av finnmarkssvineblom.

Anmerkning: –

Floraliste, Persfjorden sørvest for Hestmannes 
(*angir  belegg i TROM)

Alchemilla alpina – fjellmarikåpe, Astragalus alpinus 
ssp. arcticus – nordlig setermjelt, Bistorta vivipara – 
harerug, Botrychium lunaria – marinøkkel, Campanula 
rotundifolia – blåklokke, Carex atrata – svartstarr, 
Cochlearia officinalis ssp. officinalis – skjørbuksurt, 
Draba incana – lodnerublom, Dryas octopetala – 
reinrose, Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum – 
fjellkrekling, Euphrasia wettsteinii – fjelløyentrøst, 
Festuca ovina – sauesvingel, Festuca rubra – 
rødsvingel, Gentianella aurea – bleiksøte, Geum rivale 
– enghumleblom, Honckenya peploides – strandarve, 
Leymus arenarius – strandrug, Ligusticum scoticum – 
strandkjeks, Mertensia maritima – østersurt, Oxyria 
digyna – fjellsyre, Parnassia palustris – jåblom, Poa 
alpina var. alpina – fjellrapp, Poa pratensis ssp. 
subcaerulea – smårapp, Potentilla crantzii – flekkmure, 
Ranunculus acris – engsoleie, Rumex acetosa – engsyre, 
Saussurea alpina – fjelltistel, Silene acaulis – fjellsmelle, 
Solidago virgaurea    – gullris, Taraxacum sp. – løvetann, 
Tephroseris integri folia – finnmarkssvineblom*, 
Trollius europaeus – ballblom, Vaccinium uliginosum 
– blokkebær, Viola biflora – fjellfiol.
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Lok. 44. vardø:  
Sandbukta N for Svartneset
UTM:  VD 258-259, 092-093.

Kartblad:  2535 IV (Vardø).

Høyde over havet:  ca 5 m.

Naturtype:  Etablert sanddyneeng med 
dynetrau.

Vegetasjonssone:  Hemiarktisk.

Vegetasjonsseksjon: Overgangsseksjon.

Undersøkt:  21.08.2005

Inventert av:  T. Alm & V. Vange.

Verdi:  Nasjonal verdi (A; Spesial-
område).

Områdebeskrivelse: Sandbukta har et stort sand-
dynefelt med glissen vegetasjon. Det ligger mellom 
hovedveien (i vest) og sjøen (i øst), og strekker seg 
fra elva Siket og ca. 100 m sørover.

Kulturmarkstype/naturtype: Dynehei, erodert 
sanddyne og dynetrau.

Kulturspor: Det ligger en liten gård ca. 300 m 
lenger nord.

Botaniske beskrivelse/vegetasjon: Glissen dyne-
hei og dynetrau-vegetasjon. Utformingen veksler 
mellom tørr dynehei dominert av strandrug (Leymus 
arenarius), mest på sanddynene, og fuktigere partier 
med grønnvier (Salix phylicifolia). Lokaliteten inne-
holder også et større dynetrau. Her er det glissen 
vegetasjon av jåblom (Parnassia palustris), smårør-
kvein (Calamagrostis neglecta), finnmarkssiv (Juncus 
arcticus), bleiksøte (Gentianella aurea) og småengkall 
(Rhinanthus minor). 

Vegetasjonen kan føres til:

W2 Etablert sanddyneeng med dominans av strand-
rug.

W3 Erodert sanddyne.

W4 Dynetrau.

Flora: Måtelig artsrik. I dynetrauet, over et areal på 
ca 10 x 30 m, står det flere tusen skudd av pomor-
stjerneblom (Stellaria hebecalyx). Dette er en av tre 
kjente forekomster i Norge. Plantene her skiller seg 

fra dem på Vardøya og i Sør-Varanger, og kan tolkes 
som en egen art, kolastjerneblom (S. ponojensis). 
Sandbukta er den eneste lokaliteten med denne 
arten/formen i Norge. Det var flest fertile skudd 
i dynetrauet, og noen få på tilgrensende dynehei. 
Noen individer vokste også i den fuktige bakken 
med grønnvier.

Rødlistearter: Pomorstjerneblom – i kategori CR. 

Tilstand: Vegetasjonen er glissen, og synes å være 
noe beitet. Skuddene av pomorstjerneblom er svært 
små sammenlignet med plantene på Vardøya, og 
bare et fåtall er fertile. Det kan skyldes beite, eller 
slitasje fra sandflukt, men antakelig er det rett og 
slett for lite næring i grunnen her.

Bruk: Noe beiting av sau. 

Inngrep: Ingen av betydning.

Vurdering: Områdets verdi ligger i forekomsten av 
pomorstjerneblom. Kulturlandskapsverdiene er små.

Anmerkning: Forekomsten av pomorstjerneblom ble 
oppdaget av Sigmund Sivertsen i 1988. En senere 
innsamling ved Heidi Solstad og Reidar Elven, med 
belegg i O, er feilaktig stedfestet for langt nord. 

Floraliste, Vardø, Sandbukta (* angir belegg i TROM)

Achillea millefolium – ryllik, Alchemilla alpina – fjell-
marikåpe, Armeria scabra – sibirkoll, Astragalus alpinus 
ssp. arcticus – nordlig setermjelt, Avenella flexuosa – 
smyle, Betula nana – dvergbjørk, Botrychium lunaria 
– marinøkkel, Calamagrostis neglecta – smårørkvein, 
Campanula rotundifolia – blåklokke, Carex aquatilis ssp. 
aquatilis – nordlandsstarr, Carex dioica – særbustarr, 
Carex maritima – buestarr, Carex norvegica ssp. 
norvegica – fjellstarr, Cerastium fontanum – vanlig 
arve, Comarum palustre – myrhatt, Draba incana – 
lodnerublom, Dryas octopetala – reinrose, Empetrum 
nigrum ssp. hermaphroditum – fjellkrekling, Eriophorum 
angustifolium – duskull, Euphrasia wettsteinii – 
fjelløyentrøst, Festuca rubra – rødsvingel, Gentianella 
aurea – bleiksøte, Juncus arcticus – finnmarkssiv, 
Leymus arenarius – strandrug, Luzula spicata – 
aksfrytle, Luzula sudetica – myrfrytle, Nardus stricta 
– finnskjegg, Parnassia palustris – jåblom, Phleum 
alpinum – fjellrapp, Rhinanthus minor – småengkall, 
Salix myrsinites – myrtevier, Salix phylicifolia – 
grønnvier, Saxifraga oppositifolia - rødsildre, Stellaria 
hebecalyx – pomorstjerneblom*, Taraxacum sp. – 
løvetann, Vaccinium uliginosum – blokkebær, Vaccinium 
vitis-idaea – tyttebær, Viola biflora – fjellfiol.
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Lok. 45. vardø:  
vardøya: vardøhus festning
UTM:  VD 285-287, 084-086.

Kartblad:  2535 IV (Vardø).

Høyde over havet:  2-10 m.

Naturtype:  Tidligere slåttemark.

Vegetasjonssone:  Hemiarktisk.

Vegetasjonsseksjon: Overgangsseksjon.

Undersøkt:  11.08.2005.

Inventert av:  T. Alm & V. Vange.

Verdi:  Nasjonal verdi (A; Spesial-
område).

Områdebeskrivelse: Slakt skrånende engområde 
sør og vest for Vardøhus festning. Det strekker seg 
ned til sjøen.

Kulturmarkstype/naturtype: Frodig natureng på 
friskt jordsmonn, antakelig tidligere slått.

Kulturspor: Lokaliteten ligger inntil Vardøhus 
festning, som i sin nåværende form er bygd på 
1700-tallet.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Lokaliteten 
har høyvokst og næringsrik, urterik eng. Vegeta-
sjonen er flekkvis dominert av enkeltarter, f.eks. 
hundekjeks (Anthriscus sylvestris). Noen steder er 
pomorstjerneblom (Stellaria hebecalyx) dominerende. 
Enga inneholder ellers en god del kvann (Angelica 
archangelica), harerug (Bistorta vivipara), engreve-
rumpe (Alopecurus pratensis ssp. pratensis), sølvbunke 
(Deschampsia cespitosa), fjelltistel (Saussurea alpina) 
og gulskolm (Lathyrus pratensis). Vegetasjonen kan 
føres til G13 Frisk, næringsrik natureng.

Rødlistearter: Enga har Norges største bestand 
av pomorstjerneblom (Stellaria hebecalyx) – rød-
listekategori CR. Det er minst tre delbestander i 
enga, den største på 20 x 8 m. Den innførte arten 
bladfaks (Bromopsis inervis) synes å være i spredning 
i den sørligste delen av enga (nedenfor kapellet).

Tilstand: Enga er i begynnende gjengroing, slik 
det fremgår av flekkvis dominans av enkeltarter, 
og akkumulering av strø i bunnen, men har ingen 
buskvekster. Den er antakelig fortsatt representativ 

som eksempel på næringsrik, høyvokst natureng, 
med et særpreget artsinnhold i og med de store 
forekomstene av pomorstjerneblom. 

Bruk: Ingen i dag.

Inngrep: Ingen av betydning.

Vurdering: Nasjonal verdi (A; Spesialområde). Med 
sin store bestand av pomorstjerneblom er enga et 
spesialområde av nasjonal verdi.

Anmerkning: Lokaliteten er tidligere registrert 
og dokumentert i Alm et al. (1994c:157-159). Den 
aktuelle skjøtselen for enga vil være slått. Det er 
imidlertid ikke sikkert at årviss slått vil begunstige 
pomorstjerneblom. Kanskje vil sjeldnere slått, eller 
å utelate slått av flekkene der pomorstjerneblom 
har høyest tetthet, være gunstig. 
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Lok. 46. vardø: Reinøya
UTM:  VD 294-307, 100-113.

Kartblad:  2535 IV (Vardø).

Høyde over havet:  0-61 m.

Naturtype:  Naturbeitemark.

Vegetasjonssone:  Hemiarktisk.

Vegetasjonsseksjon: Overgangsseksjon.

Undersøkt:  22.07.2002.

Inventert av:  T. Alm & U.R.B. Gamst.

Verdi:  Lokal verdi (C).

Områdebeskrivelse: Reinøya er en liten (1 km2) 
øy øst for Vardøya. I likhet med den nærliggende 
Hornøya, er den sterkt fuglegjødslet. Tradisjonelt 
har øya særlig vært brukt til eggsanking og multe-
plukking, men den har også vært (og er fortsatt) i 
bruk som sauebeite.

Naturtype/kulturmarkstype: Naturbeitemark på 
næringsrik (fuglegjødslet) grunn.

Kulturspor: Egg- og multesanking på Reinøya var 
tidligere en av rettighetene til kommandanten på 
Vardøhus. I den forbindelse ble det bygget en gamme 
på øya. En modernisert utgave står fortsatt her.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Vegetasjon 
og flora på Reinøya er preget av sterk og langvarig 
fuglegjødsling. Store deler av arealet har frodig eng, 
med skjørbuksurt (Cochlearia officinalis ssp. officinalis), 
rødsvingel (Festuca rubra), strandbalderbrå (Tripleuro-
spermum maritimum), multe (Rubus chamaemorus) og 
engsyre (Rumex acetosa) som dominerende arter. 
Lokalt kan også kvann (Angelica archangelica) og rød 
jonsokblom (Silene dioica) opptre i stor mengde. Øya 
kan i sin helhet føres til:

X2 Fuglegjødslet kystvegetasjon.

Flora: Måtelig artsrik, slik tilfellet gjerne er ved 
sterk fuglegjødsling. En oversikt over floraen finnes 
hos Alm (2002a). Den omfatter i alt 62 karplante-
arter, i hovedsak vanlige og vidt utbredte arter. 
Den eneste østlige arten er storveronika (Veronica 
longifolia), som er belagt fra øya i 1964, men ikke 
ble gjenfunnet i 2002.

Rødlistearter: Kildegress (Catabrosa aquatica) – 
kategori NT; lokalt i mengde i gjødslet sump.

Tilstand: God.

Bruk: Beite av sau.

Inngrep: Ingen.

Vurdering: Vegetasjonsutformingen på Reinøya er 
typisk for sterkt fuglegjødslete områder. Beitingen 
synes knapt å sette spor etter seg i den frodige 
vegetasjonen, hvor fuglegjødslingen er den dominer-
ende miljøfaktoren. Øya har historisk interesse som 
et gammelt ”eggvær” for Vardøhus (Anonym 1855). 
Også multesankingen har lange tradisjoner. Slik sett 
utgjør Reinøya et gammelt kulturlandskap, på sett 
og vis med mer særpreg enn store botaniske verdier.

Anmerkning: Reinøya er naturreservat.
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6.17. vadSØ
Vadsø omfatter et areal på 1289 km2.  Det aller 
meste er fjelltrakter inne på Varangerhalvøya. Kul-
turlandskap i botanisk forstand finnes nesten bare 
i lavlandet langs sjøen og på noen av øyene (særlig 
Ekkerøya).

Undersøkte lokaliteter – og områder 
uten dekning

Alm et al. (1994c) beskrev 13 lokaliteter i Vadsø. 
Ytterligere seks lokaliteter og en rekke dellokali-
teter blir beskrevet her; de overlapper dels med de 
tidligere undersøkte områdene. Undersøkelsene har 
i stor grad vært samkjørt med prosjektet ”Kultur-
landskap etter tre stammers møte i Varanger”, hvor 
bygdene Skallelv og Ekkerøy er brukt som eksempler 
på henholdsvis finsk/kvensk og norsk bosetning og 
kulturlandskap. I forbindelse med undersøkelsene i 
Skallelv har vi også besøkt Skallnes (lok. 17.3. hos 
Alm et al. 1994c) på ny. På oppdrag fra Fylkesmannen 
i Finnmark, ble to lokaliteter besøkt i 2008.

Dekningen av Vadsø anses for god.

Utvikling av jordbruket

Vadsø har vært en relativt stor jordbrukskommune i 
finnmarksmålestokk. Antallet bruk nådde sitt høyeste 
nivå i 1939, og holdt seg høyt frem til 1959 (tabell 
25). Etter den tid er gårdene nedlagt i rask rekkefølge, 
og bare 28 bruk gjenstod pr. 1999. Jordbruksarealet 
har imidlertid økt igjen i de senere år. Selv om antall 
sau og storfe også har gått ned siden 1959, har 
dyretallene holdt seg relativt stabile de siste 40 år. 

Lok. 47. vadsø: Skallelv
Kartblad:  2435 II (Ekkerøy).

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Overgangsseksjon. 

Verdi:  Nasjonal verdi (A).

Områdebeskrivelse: Skallelv er en finsk/kvensk 
bygd, der husene og en rekke innmarksteiger er 
samlet i en tett landsbystruktur, omgitt av en felles 
utmark. Bygda ligger ved utløpet av Skallelva. Vi 
beskriver her området i form av seks dellokaliteter, 
merket fra a til f, med en felles artsliste til slutt. 

Dellokalitetene Skallelv a, b og c er deler av det store 
utmarksområdet som omkranser bygda Skall elv. 
Området har vært brukt til beite, utmarksslått/fjell-
slått, torvtaking, bærplukking, vedhogst, fiske mm. 
De tre lokalitetene representerer ulike naturtyper og 
utmarksbruk som gjentas i mosaikkpreget mønster 
over et område som ligger innenfor arealet UC-VC 
94-02, 87-91 (antakelig er området enda større, se 
kart over utmarksbruken rundt Skallelv hos Wara 
& Biedilæ 2004). Sammen med innmarks arealet 
i Skallelv (dellokalitetene d og e) og den smale, 
beite pregete heisonen ovenfor stranda (dellokalitet 
f), utgjør de seks nevnte dellokalitetene en enhet. 
Både naturmessig og gjennom kulturspor utgjør 
de en finsk/kvensk jordbruks- og fiskebygd som 
oppleves som relativt intakt. 

Kulturspor: Bygda er bygningsmessig i god hevd, 
ved at bygningsstrukturen og de mange varanger-
husene (med sammenbygd våningshus og fjøs) er 
vedlikeholdt. Det er flere gamle buer langs elve-
utløpet. I utmarka er det hesjerester, groper etter 
torvtaking og en del gjerder. Langs Bærelva er 

Tabell 25.
Nøkkeltall for utviklingen av jordbruket i Vadsø, 1890-1999 (oppdatert fra Alm et al. 1994c:166). Fra og med 1979 gjelder 
angivelsen av antall bruk bare driftsenheter med mer enn 5 dekar jordbruksareal.

1890 1900 1918 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999

Antall bruk - 207 - 411 448 371 423 255 85 36 28

Jordbruksareal, km2 - 1.3 4.16 7.18 8.08 7.42 11.02 9.56 4.95 5.86 8.09

Fulldyrket mark, km2 - - 0.05 1.45 4.77 2.61 5.28 5.54 4.95 5.86 5.61

Antall storfe 527 466 440 785 905 1335 1095 541 450 466 430

Antall sauer 748 570 296 288 823 1257 1621 1898 1108 2456 1284
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store groper i grusen på elvebredden rester etter 
”bunkersene” lokalbefolkningen bygde for å redde 
seg fra bombingen av bygda under 2. verdenskrig. 
Gjerder og teiggrenser samt noen gamle ferdsels-
stier i bygda er intakt. I utmarka er det noen hytter 
samt grusveier.

Bruk: Utmarksslåttene var i bruk til ut på 1950- tallet. 
Torv ble tatt til ut på 1960-tallet. Pr. 2006 har fire 
gårdsbruk sau som går på beite både langs stranda 
og i utmarka. Ett gårdsbruk nord for bygda har 
storfe. Engene inne i bygda er delvis slått, og delvis 
brakklagte. Hest og sau beiter her. Moderne enger i 
drift finnes langs sjøen både sør og nord for Skallelv, 
samt på grøfta myrer i overkant av bygda.

Inngrep: Ingen vesentlige.

Tilstand: Det er markert gjengroing i utmarka, på 
myr og hei, av vier og dvergbjørk. Dette blir også 
kommentert av lokalbefolkningen.

Vurdering: Bygda Skallelv med omliggende ut-
marksarealer vurderes å ha nasjonal verdi A. 
Struktur en i bygda, med oppdelte innmarksteiger 
inne i den ringformete, landsbypregete bebyggel-
sen er fortsatt intakt. Husene er i stor grad intakte 
varanger hus. Utmarksaerealene har fortsatt preg av 
tidligere tiders utnyttelse. En del myrer er grøftet, 
her er gjerder og hesjestaur i myrer og utmarks-
enger, og det er tydelige spor etter torvtaking. 

Store deler av arealet ligger på næringsfattig, glasi-
fluvial sand. Av den grunn er også vegetasjonen og 
floraen relativt artsfattig. Den er imidlertid repre-
sentativ for det artsinventaret som fantes i Skal-
lelv mens det var tradisjonell drift, selv om lokal-
befolkning antyder at det var flere urter tidligere. 
Utmarksarealene er noe preget av gjengroing med 
vier og dvergbjørk. 

I motsetning til det som er tilfelle i Komagvær, som 
også er en finsk/kvensk bygd, er ikke kulturlandska-
pet i Skallelv brutt opp av veier og hytter (hyttene 
er i stedet i all hovedsak anlagt langs Skallelva, 
sørvest for bygda). Det er en viss strukturendring 
på markbruken gjennom et par moderne gårdsbruk 
og oppdyrking til kultureng på gamle myrarealer. 
Skallelv vurderes å ha nasjonal verdi pga. helhet i 
landskap og bygningsstruktur, og variasjon i kultur-
markstyper, mens de biologiske verdiene i seg selv 
er små.

Lok. 47a. vadsø:  
Skallelv – myrslåtter ved 
Bærelva 
UTM:  UC 96669, 90294.

Høyde over havet:  ca. 30 m.

Naturtype:  Myrslått på fuktig fattigmyr.

Undersøkt:  19.08.2006.

Inventert av:  T. Alm, M. Piirainen &  
V. Vange.

Verdi:  Lokaliteteten vurderes som 
en del av Skallelv-bygda, se 
over.

Områdebeskrivelse: Tidligere myrslåtter i dalføret 
innenfor Skallelv, i hovedsak våte, starr-dominerte 
myrer av noe vekslende utforming. Området har 
også spor av torvtaking (se neste lokalitet). 

Kulturmarkstype/naturtype: Slåttemyr.

Kulturspor: Noen gjerderester.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Fattig myrom-
råde som kan føres til

K4 Fattig mykmatte/løsbunnmyr. 

Fuktig fattigmyr med flaskestarr (Carex rostrata), 
nordlandsstarr (C. aquatilis), myrhatt (Comarum 
palustre), bukkeblad (Menyanthes trifoliata), elve-
snelle (Equisetum fluviatile), duskull (Eriophorum 
angustifolium) og soleihov (Caltha palustris). Langs 
kanten vokser det dvergbjørk (Betula nana), grønnvier 
(Salix phylicifolia), sølvvier (S. glauca), lappvier (S. 
lapponum ), hvitlyng (Andromeda polifolia) og kongs-
spir (Pedicularis sceptrum-carolinum). Bunnsjiktet i 
myra er dominert av torvmoser (Sphagnum spp.). 

Flora: Nokså artsfattig.

Tilstand: Myra har antakelig mer viervegetasjon 
langs kanten og delvis ut på fuktflatene enn da 
den var i hevd. Ellers en den trolig lite endret fra 
da den var skjøttet.

Bruk: Ingen; forhenværende myrslått.

Inngrep: Ingen.



108

Lok. 47b. vadsø:  
Skallelv – torvtak ved 
Bærelva 
UTM:  UC 96, 90.

Høyde over havet:  ca. 30 m.

Naturtype:  Fattigmyr.

Undersøkt:  19.08.2006.

Inventert av:  T. Alm, M. Piirainen & V. 
Vange.

Verdi:  Lokaliteteten vurderes som 
en del av Skallelv-bygda, se 
over.

Områdebeskrivelse: Denne dellokaliteten består av 
gamle torvtakingsarealer i dalføret innenfor Skall-
elv, på lynghei og fattigmyr. Området er nå dels i 
gjengroing med vierkjerr. Andre, store torvtakingsfelt 
finnes lenger inn i dalen. 

Naturtype/kulturmarkstype: Fattigmyr med tyde-
lig spor av torvtekt.

Kulturspor: Hull i torv og myr etter torvtaking.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Fattig torvmyr 
i overgang til hei, med feltsjikt av multe (Rubus 
chamaemorus), fjellkrekling (Empetrum ssp. herma-
phroditum) og hvitlyng (Andromeda polifolia). Hullene 
etter torvtakingen er fortsatt åpne og vannfylte. 
De er i begynnende gjengroing med duskull (Eriop-
horum angustifolium). Skogrørkvein (Calamagrostis 
phragmitoides), dvergbjørk (Betula nana) og bjørk 
(B. pubescens) er også på vei inn. Arealet er ellers 
dominert av moser. Vegetasjonen føres til typen K3 
Fattig fastmattemyr.

Tilstand: Som kulturminne bærer torvheia fortsatt 
tydelige spor etter torvtaking. Torvhullene er relativt 
lite gjengrodd.

Bruk: Ingen (med et mulig unntak for bærplukking).

Inngrep: Ingen.

Anmerkning: –

Lok. 47c. vadsø:  
Skallelv – utmarksslåtter 
under  Holmfjellet/Suolovárri 
UTM:  UC 97, 90.

Høyde over havet:  ca. 40 m.

Naturtype:  Utmarksslåtte.

Undersøkt:  19.08.2006. 

Inventert av:  T. Alm, M. Piirainen & V. 
Vange.

Verdi:  Lokaliteteten vurderes som 
en del av Skallelv-bygda, se 
over.

Områdebeskrivelse: Tidligere utmarksslåtter på 
slake terrasser med varierende fuktighetsgrad. De 
er ennå delvis åpne, og dels gjengrodd med vierkjerr 
og dvergbjørkkjerr. Berggrunnen er kalkfattig.

Naturtype/kulturmarkstype: Hei-, eng- og myr-
vegetasjon på basefattig jordsmonn.

Kulturspor: En del gamle, nedfalne gjerder rundt 
tidligere slåttearealer. Disse har muligens også 
gjerdet inn multemyrer.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Området har 
en finmosaikk av tørr til fuktig hei-, eng- og myr-
vegetasjon. Store deler kan føres til typene S2 Einer-
dvergbjørkhei og S3 Blåbær-kreklinghei. Det er også 
en god del fattig myr (K4). Innimellom partiene 
med hei og myr er det innslag av engvegetasjon, 
mest G4 Frisk fattigeng, i en utforming ispedd flere 
fjellplanter. Her beskrives vegetasjonen ut fra de 
artene som dominerte i noen areal:

Feltene veksler mellom:

1) glissen sølvbunke-eng (Deschampsia cespitosa) 

2) hei med krekling (Empetrum nigrum ssp. herma-
phroditum) og fjelltistel (Saussurea alpina).

3) litt fuktigere hei med dominans av skrubbær 
(Chamaepericlymenum suecicum) og smårørkvein 
(Calamagrostis neglecta), med innslag av engsyre 
(Rumex acetosa), engsnelle (Equisetum pratense), 
engsoleie (Ranunculus acris) og litt ballblom (Trol-
lius europaeus).

4) myrdrag har nordlandsstarr (Carex aquatilis), 
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dusk ull (Eriophorum angustifolium) og myrhatt 
(Comarum palustre). 

5) noen heipartier har en del multe (Rubus chamae-
morus).

6) flekkvis tørrere partier har mer graminoide-rik 
vegetasjon, med sauesvingel (Festuca ovina), slire-
starr (Carex vaginata), seterfrytle (Luzula multiflora 
ssp. frigida) og smyle (Avenella flexuosa). Her 
inngår også vanlige urter som engsyre (Rumex 
acetosa), ryllik (Achillea millefolium), engsoleie 
(Ranunculus acris), blåklokke (Campanula 
rotundifolia), småengkall (Rhinanthus minor), 
fjelløyentrøst (Euphrasia wettsteinii) og vanlig 
arve (Cerastium fontanum ssp. vulgare). Silkenellik 
(Dianthus superb us) er et østlig innslag. Her vokser 
også litt fjellmarinøkkel (Botrychium boreale).

Heiarter som tyttebær (Vaccinium vitis-idaea), blåbær 
(V. myrtillus), blokkebær (V. uliginosum), skrubbær 
(Chamaepericlymenum suecicum) og skogstjerne 
(Trientali s europaea) er vanlige i området. Det er en 
god del gjengroing med vier, både lappvier (Salix  
lapponum), sølvvier (S. glauca) og grønnvier (S. 
phylicifolia ), samt at dvergbjørkheia brer seg utover.

Flora: Måtelig artsrik, bl.a. med noe silkenellik 
(Dianthus superbus). Nevnes kan også fjellpestrot 
(Petasites frigidus) ved en kilde.

Rødlistearter: Fjellmarinøkkel (Botrychium boreale) 
og silkenellik (Dianthus superbus), begge i kategori 
NT; i sparsom mengde. 

Bruk: Utmarka er nå noe beitet av sau. Tidligere var 
arealene både slått og beitet. Områdene var i liten 
grad gjerdet inn fra gammelt av. Vi har gjennom 
intervjuer fått vite at alt av utmark rundt Skallelv 
ble slått. Høyet fra de fuktige partiene ble tørket på 
de tørre partiene. Partiene med engpreget vegeta-
sjon, kalt ”vollhøy” ble ansett som mer verdifulle 
enn myrvegetasjonen, og ble derfor slått, tross et 
relativt glissent og lavvokst feltsjikt.

Tilstand: Området er i noe gjengroing av vier, og 
særlig av einer-dvergbjørkkjerr. Fortsatt beite er 
med på å holde arealet åpent. 

Inngrep: Ingen.

Anmerkning: Utmarksslåtter/”fjellslåtter” i Skallelv 
er beskrevet av Wara & Bieldilæ (2004).

Lok. 47d. vadsø:  
Skallelv – eng sentralt i bygda
UTM:  UC 99, 88.

Høyde over havet:  5-10 m.

Naturtype:  Slåttemark.

Undersøkt:  21.08.2006.

Inventert av:  T. Alm, M. Piirainen & V. 
Vange.

Verdi:  Lokaliteteten vurderes som 
en del av Skallelv-bygda, se 
over.

Områdebeskrivelse: Lokaliteten er et gjenstående 
engareal midt i bygda, som tidligere har vært slått. 
Bebyggelsen ligger i en ring rundt dette. Arealet er 
delt opp i flere engteiger. Pr. 2006 var de enten 
beitet , fulldyrket eller lå brakk. Beskrivelsen gjel-
der én av disse teigene. Den har ikke vært pløyd 
eller dyrk et opp på moderne vis, og er dermed av 
interesse som dokumentasjon av tidligere innmarks-
utforming. 

Kulturmarkstype/naturtype: Tørr til fuktig, fat-
tig eng.

Kulturspor: Gjerder (i stor grad moderne) og kjerre-
veier mellom engteigene slik at teigsystemet fortsatt 
er synlig.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Enga ser ut 
som natureng, i overgang mellom G3 Sølvbunkeeng 
og G4 Frisk fattigeng, men med innslag av andre 
arter. Den er relativt artsfattig, til tross for noe sand 
i grunnen, slik det fremgår av en liten forekomst av 
strandrug (Leymus arenarius). 

Enga har mye sølvbunke (Deschampsia cespitosa 
ssp. cespitosa), ryllik (Achillea millefolium), engsyre 
(Rumex acetosa), rødsvingel (Festuca rubra), vanlig 
arve (Cerastium fontanum ssp. vulgare), engsnelle 
(Equisetum pratense), skogstorkenebb (Geranium 
sylvaticum), seterrapp (Poa pratensis ssp. alpigena), en 
del, men langt fra dominant hundekjeks (Anthriscus 
sylvestris), marikåper (Alchemilla spp.), strand rug 
(Leymus arenarius) og litt blåklokke (Campanula 
rotundi folia). Det er også et lite innslag av mar-
nøkkel (Botrychium lunaria). I utkanten av enga vokser 
hvitkløver (Trifolium  repens). På naboens engteig er 



110

det høymole (Rumex longifolius). 

Flere teiger i bygda Skallelv synes å ha samme 
artsinventar som denne enga. 

Flora: Nokså ordinær. Et lite bestand storveronika 
(Veronica longifolia) er et østlig innslag. 

Rødlistearter: Marinøkkel – kategori NT.

Tilstand: De brakke engteigene er noe gjengro-
ingspreget, med mye sølvbunke, og med flekkvis 
dominans av enkeltarter. Oppslag av busker er knapt 
til stede. Utformingen står nær opprinnelig, fattig 
natureng. Engene kan muligens ha vært gjødslet en 
del, slik at engtypen har endret seg noe. En plante-
kyndig informant i bygda mente at det tidligere var 
mer storveronika og ballblom i engene i Skallelv.

Bruk: Brakk eng. Ifølge eier har enga aldri vært 
sådd eller pløyd.

Inngrep: Ingen på den undersøkte teigen, men 
flere av de andre engteigene i bygda er oppdyrket 
og isådd.

Anmerkning: –

Lok. 47e. vadsø:  
Skallelv NØ – tidligere slåtte
mark på fuktig mark
UTM:  VC 000-003, 900-902.

Høyde over havet:  0-5 m.

Naturtype:  Natureng; kan ha vært pløyd.

Undersøkt:  22.08.2006.

Inventert av:  T. Alm, M. Piirainen & V. 
Vange.

Verdi:  Lokaliteteten vurderes som 
en del av Skallelv-bygda, se 
over.

Områdebeskrivelse: Engstykke på fuktig mark 
mellom riksveien og sjøen 1,5 km NØ for bebyg-
gelsen i Skallelv. 

Naturtype/kulturmarkstype: Tidligere slåttemark.

Kulturspor: Gamle hesjestaur med streng. Eng-
teigen har vært, og er fortsatt, en lokalitet der 
eieren plukker ”godluktgress” (som i Skallelv kalles 
hajuheinä eller hyvähajuheinä), dvs. Hierochloe.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Høyvokst 
fukt eng/gressmyr med dominans av nordlandsstarr 
(Carex aquatilis), med mye sølvbunke (Deschampsia 
cespitosa ssp. cespitosa), seterrapp (Poa pratensis 
ssp. alpigena), smårørkvein (Calamagrostis neglecta ), 
jåblom (Parnassia palustris), myrhatt (Comarum 
palustre), soleihov (Caltha palustris), marigress (Hiero-
chloe odorata), rødsvingel (Festuca rubra), fjell timotei 
(Phleum  alpinum), harerug (Bistorta vivipara), engsoleie 
(Ranunculus acris), eng/seterfrytle (Luzula multiflora 
coll.), vanlig arve (Cerastium fontanum ssp. vulgare) 
og noe nyseryllik (Achillea ptarmica). Viere, mest 
sølvvier (Salix glauca) og grønnvier (S. phylicifolia), 
er i etableringsfasen langs fuktdrag og grøfter i 
enga. Tørrere deler har mye sølvbunke og marigress. 

Det går en grøft midt i enga. Rundt denne vokser 
i tillegg løvetann (Taraxacum sp.), dvergjamne 
(Selaginella  selaginoides), stjernesildre (Saxifraga 
stellaris), gråstarr (Carex canescens), engkvein 
(Agrostis capillaris), ryllik (Achillea millefolium) og 
engsyre (Rumex acetosa). 
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Mot vest og sør danner en annen grøft grense mot 
tørrere enger, dominert av sølvbunke. I sølv bunke-
enga vokser store marikåper (Alchemilla spp.), skog-
storkenebb (Geranium sylvaticum), noe rød svingel 
(Festuca  rubra) og smårørkvein (Calamagrostis 
neglecta ).

Vegetasjonen lar seg vanskelig plassere i en kjent 
type; her vokser arter fra ulike vegetasjonstyper 
blandet, og de har flekkvis dominans innenfor enga. 
Typen er en blanding av G3 Sølvbunke-eng og G4 
Frisk fattigeng, og fuktigere vegetasjonstyper som 
L4 Høystarrmyr og G12 Våt/fuktig, middels nærings-
rik eng. 

Flora: Middels artsrik, uten artsforekomster av 
spesiell interesse.

Tilstand: Enga har antakelig fortsatt samme arts-
inventar som da den var i hevd. Den står imidlertid 
i fare for å bli dominert av sølvbunke, høyvokste 
urter og vier.

Bruk: Tidligere slåttemark. Nå beiter noe sau og 
geit (angorageit) i enga, men beitetrykket er lavt, og 
for lavt til å hindre gjengroing. Sauene gir antakelig 
sølvbunken et konkurransefortrinn.

Inngrep: Ingen.

Vurdering: Engteigen i seg selv vurderes lavt, men 
er av en viss interesse som eksempel på tidlig-
ere, produktive naturenger i Skallelv når den ses 
i sammen heng med de andre kulturmarkstypene 
rundt bygda Skallelv.

Anmerkning: –

Lok. 47f. vadsø:  
Skallelv – strandterrasse fra 
bygda og NØover
UTM:  VC 000-003, 892-902.

Høyde over havet:  0-3 m.

Naturtype:  Naturbeitemark på hei.

Undersøkt:  22.8.2006.

Inventert av:  T. Alm, M. Piirainen &  
V. Vange.

Verdi:  Lokaliteteten vurderes som 
en del av Skallelv-bygda, se 
over.

Områdebeskrivelse: Sanddynehei på strand-
terrasse som strekker seg fra bebyggelsen og NØ-
over til utløpet av Tavijokka. Sanddyneheia, med 
etablert og delvis nedbeitet vegetasjon, ligger som 
et belte mellom sjøen og inngjerdete enger.

Naturtype/kulturmarkstype: Heidominert område, 
med to hovedutforminger: W2c Etablert dynehei, 
reinrose-utforming, i blanding med S3 Kreklinghei.

Kulturspor: Det går en sti langs sjøen på disse 
etablerte dyneheiene.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Området har 
etablert dynehei, utformet som krekling-, einer-, 
reinrose-hei. Vegetasjonen er mer basekrevende enn 
ellers i Skallelv, og tydelig påvirket av kalktilskudd 
fra sjøen. Den er preget av krypende, nesten 
flattvoksende einer (Jnuiperus communis), i veksling 
med felter der reinrose (Dryas octopetala) dominerer. 
I reinrose-feltene vokser bleiksøte (Gentianella aurea), 
sauesvingel (Festuca ovina), rødsvingel (F. rubra), 
smårapp (Poa pratensis ssp. subcaerulea), hare-
r ug (Bistorta vivipara), ryllik (Achillea millefolium), 
setermjelt (Astragalus alpinus), kattefot (Antennaria 
dioica), russemjelt (Oxytropis campestris ssp. sordida), 
marinøkkel (Botrychium lunaria), småsyre (Rumex 
acetosella), litt snøsøte (Gentiana nivalis), rypebær 
(Arctous alpinus), fjellfrøstjerne (Thalictrum alpinum) 
og dvergjamne (Selaginella selaginoides).

Vegetasjonen er en mosaikk av W2c Dynehei med rein-
rose-utforming og S3b Kreklinghei, humid utforming.

Tilstand: God. Relativt hardt beitet, og ellers tråkk-
preget vegetasjon.



112

Bruk: Sauebeite og turområde.

Inngrep: Ingen av betydning.

Vurdering: Kulturmarkstype som i seg selv ikke er 
spesiell, men representativ som beiteområde. Loka-
liteten bidrar til å øke variasjonen i kulturmarkstyper 
og vegetasjonstyper i Skallelv som helhet. 

Floraliste, samlet for hele Skallelv; lokalitet 47a-f 
(* angir belegg i TROM).

Achillea millefolium – ryllik, Achillea ptarmica – nyseryllik, 
Agrostis capillaris – engkvein*, Agrostis stolonifera – 
krypkvein, Alchemilla alpina – fjellmarikåpe, Alchemilla 
glomerulans* – kildemarikåpe, Alchemilla murbeckiana 
– nyremarikåpe*, Alchemilla subcrenata – engmarikåpe*, 
Alchemilla wichurae – skarmarikåpe*, Andromeda polifolia 
– hvitlyng, Antennaria dioica – kattefot, Anthoxanthum 
nipponicum – fjellgulaks*, Anthriscus sylvestris – 
hundekjeks, Arctous alpinus – rypebær, Argentina anserina 
– gåsemure, Argentina egedii – eskimomure, Astragalus 
alpinus – setermjelt, Avenella flexuosa – smyle*, Bartsia 
alpina – svarttopp, Betula nana – dvergbjørk, Betula 
pubescens – bjørk, Betula nana x pubescens* – dvergbjørk 
x bjørk, Bistorta vivipara – harerug*, Botrychium boreale 
– fjellmarinøkkel*, Botrychium lunaria – marinøkkel, 
Calamagrostis phragmitoides – skogrørkvein*, 
Calamagrostis neglecta – smårørkvein*, Caltha palustris – 
soleihov, Campanula rotundifolia – blåklokke, Cardamine 
pratensis ssp. angustifolia – polarkarse, Carex aquatilis 
– nordlandsstarr, Carex atrata – svartstarr, Carex 
brunnescens – seterstarr, Carex canescens – gråstarr, 
Carex maritima – buestarr, Carex paupercula – frynsestarr, 
Carex rariflora – snipestarr, Carex rostrata – flaskestarr, 
Carex rotundata – rundstarr*, Carex vaginata – slire-
starr*, Catabrosa aquatica – kildegress*, Cerastium 
alpinum – fjellarve, Cerastium alpinum ssp. glabratum – 
snauarve, Cerastium fontanum ssp. fontanum  – skogarve, 
Chamaepericlymenum suecicum – skrubbær, Chamerion 
angustifolium – geitrams, Cirsium heterophyllum  – 
hvitbladtistel, Comarum palustre – myrhatt, Deschampsia 
cespitosa ssp. cespitosa – sølvbunke*, Dianthus suberbus 
– silkenellik, Diphasiastrum alpinum – fjelljamne, Dryas 
octopetala – reinrose, Dryopteris expansa – sauetelg*, 
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum – fjell krekling, 
Epilobium alsinifolium – kildemjølke*, Epilobium 
 hornemannii – setermjølke, Epilobium palustre – 
myrmjølke*, Equisetum arvense – åkersnelle, Equisetum 
fluviatile – elvesnelle, Equisetum palustre – myrsnelle, 
Equisetum pratense – engsnelle, Equisetum sylvaticum 
– skogsnelle*, Eriophorum angustifolium – duskull, 

Euphrasia wettsteinii – fjelløyentrøst, Festuca ovina 
– sauesvingel, Festuca rubra – rødsvingel, Filipendula 
ulmaria – mjødurt*, Galium uliginosum – sumpmaure, 
Gentiana nivalis – snøsøte*, Gentianella aurea – bleiksøte*, 
Geranium sylvaticum – skogstorkenebb, Geum rivale 
– enghumleblom, Hierochloe odorata – marigress, 
Honckenya peploides – strandarve, Juncus arcticus 
– finnmarkssiv*, Juncus balticus – sandsiv, Juncus 
filiformis – trådsiv, Juncus trifidus – rabbesiv*, Juniperus 
communis – einer, Leontodon autumnalis – følblom, 
Leymus arenarius – strandrug, Ligusticum scoticum 
– strandkjeks, Linnaea borealis – linnea, Loiseleuria 
procumbens – greplyng, Luzula multiflora coll. – eng/
seterfrytle, Luzula multiflora ssp. frigida – seterfrytle, 
Luzula spicata – aksfryte*, Luzula sudetica – myrfrytle*, 
Menyanthes trifoliata – bukkeblad*, Montia fontana – 
kildeurt, Nardus stricta – finnskjegg, Oxytropis campestris 
ssp. sordida – russemjelt, Parnassia palustris – jåblom, 
Pedicularis sceptrum-carolinum – kongsspir, Petasites 
frigidus – fjellpestrot*, Phleum alpinum – fjelltimotei, 
Phleum pratense – timotei, Pinguicula vulgaris – 
tettegress, Poa alpina var. alpina – fjellrapp, Poa annua 
– tunrapp*, Poa pratensis ssp. alpigena – seterrapp, Poa 
pratensis ssp. subcaerulea – smårapp, Potentilla crantzii 
– flekkmure, Primula stricta – smalnøkleblom, Pyrola 
minor – perlevintergrønn, Ranunculus acris – engsoleie, 
Rhinanthus minor – småengkall, Rubus chamaemorus 
– multe, Rubus saxatilis – teiebær, Rumex acetosa – 
engsyre, Rumex acetosella – småsyre*, Rumex longifolius 
– høymole, Rumex aquaticus – vasshøymole, Salix glauca 
– sølvvier, Salix lapponum – lappvier, Salix lanata – ullvier, 
Salix myrsinifolia ssp. borealis – setervier, Salix myrsinites 
– myrtevier, Salix pentandra – istervier, Salix phylicifolia 
– grønnvier, Salix lanata – ullvier, Saussurea alpina – 
fjelltistel, Saxifraga stellaris – stjernesildre, Selaginella 
selaginoides – dvergjamne, Silene acaulis – fjellsmelle, 
Silene dioica – rød jonsokblom, Solidago virgaurea – gullris, 
Stellaria borealis – fjellstjerneblom*, Stellaria crassifolia – 
saftstjerneblom*, Stellaria grami nea – gresstjerneblom*, 
Stellaria nemorum – skogstjerneblom*, Stellaria media – 
vassarve, Taraxacum sp. – løvetann, Thalictrum alpinum – 
fjellfrøstjerne, Trientalis europaea – skogstjerne, Trifolium 
repens – hvitkløver, Trollius europaeus – ballblom, Urtica 
dioica – stornesle, Vaccinium myrtillus – blåbær, Vaccinium 
uliginosum – blokkebær, Vaccinium vitis-idaea – tyttebær, 
Valeriana sambucifolia – vendelrot, Veronica alpina 
ssp. alpina – vanlig fjellveronika, Veronica longifolia – 
storveronika*, Veronica officinalis – legeveronika, Vicia 
cracca – fuglevikke, Vicia sepium – gjerdevikke*, Viola 
biflora – fjellfiol, Viola epipsila – stor myrfiol.
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Lok. 48 vadsø: Skallnes
UTM:  UC 997-999, 837-842.

Kartblad:  2435 II (Ekkerøy)

Høyde over havet:  0-5 m.

Naturtype:  Naturbeitemark.

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Overgangsseksjon.

Undersøkt:  18.08.2006.

Inventert av:  T. Alm, M. Piirainen & V. 
Vange.

Verdi:  Lokal verdi (C).

Områdebeskrivelse: Lokaliteten er en gammel 
gård på et lavt, bremformet nes, med flate, inn-
gjerdete enger omgitt av slakt skrånende utmark, 
som primært er hei. Engene ligger for en stor del på 
gamle strandvoller med mye skjellsand. Sammen-
hold beskrivelsen med det som står om lokaliteten 
i rapporten fra 1994 (Alm et al. 1994c:170-172).

Kulturmarkstype/naturtype: Engpreget beitemark 
(innenfor gjerderester rundt gårdshusene) og beitet 
hei. Tørt (på sand) til fuktig substrat; basefattig til 
intermediært.

Kulturspor: Et nedfalls varangerhus, som snart 
bare er ruin, og et mer moderne uthus. Det er en 
del grøfter langs eiendommen, samt gjerderester.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Engvegetasjon-
en består for en stor del av rødsvingel (Festuca 
rubra), engsoleie (Ranunculus acris), ryllik (Achillea 
millefolium), bleiksøte (Gentianella aurea), harerug 
(Bistorta  vivipara), buestarr (Carex maritima), fjell-
øyen trøst (Euphrasia wettsteinii), smårapp (Poa 
pratensis ssp. subcaerulea), vanlig arve (Cerastium 
fontanum ssp. vulgare), nordlig setermjelt (Astragalus 
alpinus ssp. arcticus) og marinøkkel (Botrychium 
lunaria).

I forsenkningene kommer smårørkvein (Calama-
grostis neglecta) og jåblom (Parnassia palustris) 
inn. Nederst mot grusstranda har vegetasjonen 
noe strandengpreg, med dominans av rødsvingel 
og smårapp sammen med strandarve (Honckenya 
peploides), vassarve (Stellaria media) og fjellarve 
(Cerastium alpinum).

Vegetasjonen kan kalles en type av G4 frisk fattig-
eng, med en artssammensetning preget både av 
nordlige fjellplanter og av nærheten til sjøen. 

Kreklingheia er delvis fattig, med stort sett bare 
krekling (Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum) 
og dvergbjørk (Betula nana), med noe blokkebær 
(Vaccinium uliginosum) og sølvvier (Salix glauca); av 
type S3b Kreklinghei av humid utforming.

Andre partier av heia er tydelig mer baserik, med 
reinrose (Dryas octopetala), fjellsmelle (Silene acau-
lis), blankstarr (Carex saxatilis), hårstarr (C. capilla-
ris), slirestarr (C. vaginata), fjellstarr (C. norvegica), 
dvergjamne (Selaginella selaginoides), fjellfrøstjerne 
(Thalictrum alpinum), myrtevier (Salix myrsinites). I 
tillegg til S3b Kreklinghei kommer arter fra både 
R3 Reinrosehei og W2 Dynehei inn.

I en delle i heia, nå uttørket, vokste evjesoleie 
(Ranuncu lus reptans) på leire; rundt vokste nord-
landsstarr (Carex aquatilis), duskull (Eriophorum 
angusti folium), soleihov (Caltha palustris), bukkeblad 
(Menyanthes trifoliata), hvitlyng (Andromeda polifolia) 
og polarsnelle (Equisetum ssp. boreale).

Flora: Relativt artsrik, bla. med en rekke base-
krevende arter.

Rødlistearter: Marinøkkel og russemjelt (Oxytropis 
campestris ssp. sordida; ikke sett i 2006); begge i 
kategori NT.

Tilstand: Mens vegetasjonen i 1993 hadde preg 
av å være slåtteng, var vegetasjonen i 2006 sterkt 
nedbeitet av sau. Gjerdet rundt det forhenværende 
innmarks/slåttengarealet er nå falt sammen, og 
den harde beitingen har endret vegetasjonsbildet. 

Bruk: Det ble slått på Skallnes til 1979. Det har 
vært pløyd innafor gjerdet på Skallnes, og da har 
arealet sannsynligvis også vært gjødslet opp. Pr. 
2006 var området omdannet til sauebeite. Det var 
mye hardere beite her i 2006 enn da Skallnes ble 
undersøkt i 1993.

Inngrep: Ingen.

Vurdering: Skallnes vurderes nå til å ha måte-
lig verdi mht. kulturlandskapsverdier. Vi vurderer 
Skallelv høyere som eksempel på et finsk/kvensk 
kulturlandskap, siden den landsbypregete bebyg-
gelsen der er mer typisk enn den enkeltstående 
gården på Skallnes. Vegetasjonen på Skallnes har 
endret karakter siden 1990-tallet som følge av 
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 sammenfalte gjerder og hardt sauebeite. Det gamle 
og interessante varangerhuset på lokaliteten er nå 
så forfallent at det ikke lenger kan reddes.

Anmerkning: –

Floraliste, Skallnes 1993 & 2006 – gammel inn-
mark, beitemark og nærmeste omgivelser forøvrig 
(* angir herbariebelegg i TROM).

Achillea millefolium – ryllik, Achillea ptarmica – nyseryllik*, 
Alchemilla wichurae – skarmarikåpe*, Andromeda 
polifolia – hvitlyng, Arctous alpinus – rypebær, 
Astragalus alpinus ssp. arcticus – nordlig setermjelt, 
Atriplex longipes ssp. praecox – ishavsmelde, Atriplex 
prostrata – tangmelde, Avenella flexuosa – smyle, Bartsia 
alpina – svarttopp, Betula nana – dvergbjørk, Bistorta 
vivipara – harerug, Botrychium lunaria – marinøkkel, 
Calamagrostis lapponica – finnmarksrørkvein, 
Calamagrostis neglecta – smårørkvein, Caltha palustris 
– soleihov, Campanula rotundifolia – blåklokke, Capsella 
bursa-pastoris – gjetertaske*, Carex aquatilis ssp. 
aquatilis – nordlandsstarr, Carex atrata – svartstarr, 
Carex brunnescens – seterstarr*, Carex capillaris – 
hårstarr, Carex maritima – buestarr, Carex nigra var. 
juncea – stolpestarr, Carex norvegica – fjellstarr, Carex 
rariflora – snipestarr*, Carex saxatilis – blankstarr*, 
Carex vaginata – slirestarr, Cerastium alpinum – 
fjellarve, Cerastium fontanum ssp. vulgare – vanlig 
arve, Chamaepericlymenum suecicum – skrubbær, 
Coeloglossum viride – grønnkurle, Comarum palustre 
– myrhatt, Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa – 
sølvbunke, Dryas octopetala – reinrose, Empetrum 
nigrum ssp. hermaphroditum – fjellkrekling, Epilobium 
alsinifolium – kildemjølke, Epilobium palustre 
– myrmjølke*, Equisetum arvense ssp. boreale  – 
polar snelle, Eriophorum angustifolium – duskull, 
Euphrasia  wettsteinii – fjelløyentrøst*, Festuca 
ovina – sauesvingel, Festuca rubra – rødsvingel*, 
Gentianella aurea – bleiksøte, Hieracium sp. – sveve*, 
Honckenya peplo ides – strandarve, Juncus trifidus 
– rabbe siv, Juniperus communis – einer, Leontodon 
autumn alis – følblom, Loiseleuria procumbens – grep-
lyng, Luzula  multiflora coll. – eng/seterfrytle, Luzula 
spicata – aksfryte, Menyanthes  trifoliata – bukkeblad, 
Montia fontana – kilde urt, Oxytropis campestris ssp. 
sordida – russe mjelt, Parnassia  palustris – jåblom, 
Pedicularis  lapponica  – bleikmyrklegg, Phyllodoce 
caerulea  – blålyng, Pinguicula  vulgaris – tettegress, Poa 
pratensis ssp. alpigena – seter rapp, Poa pratensis ssp. 
subcaerulea – smårapp*, Ranunculus acris – engsoleie*, 
Ranunculus repens – krypsoleie, Ranunculus reptans 

– evjesoleie,  Rhinanthus minor – småengkall, Rubus 
chamaemorus – multe, Rumex acetosa – engsyre, 
Rumex acetosella – småsyre, Salix glauca – sølvvier, 
Salix lanata – ullvier, Salix myrsinites – myrtevier, Salix 
reticulata – rynkevier, Saussurea alpina – fjelltistel, 
Selaginella selaginoides – dvergjamne, Silene acaulis 
– fjellsmelle, Stellaria crassifolia – saftstjerneblom*, 
Stellaria media – vassarve, Taraxacum sp. – løvetann, 
Thalictrum alpinum – fjellfrøstjerne, Tofieldia pusilla – 
bjønnbrodd, Trientalis europaea – skogstjerne, Urtica 
dioica – stornesle, Vaccinium myrtillus – blåbær, 
Vaccinium  uliginosum – blokkebær, Vaccinium vitis-
idaea  – tyttebær, Viola biflora – fjellfiol. 
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Lok. 49. vadsø:  
nord for Jamteberget, mot 
Urnes 
UTM:  UC 94298-96071, 81788-

81801 (fra vestenden av 
berget til Falkelva i øst).

Kartblad:  2435 II (Ekkerøy).

Høyde over havet:  20-60 m.

Naturtype:  Naturbeitemark.

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Overgangsseksjon.

Undersøkt:  20.08.2006.

Inventert av:  T. Alm, M. Piirainen & V. 
Vange.

Verdi:  Regional verdi (B).

Områdebeskrivelse: Lokaliteten omfatter et 2 
km langt strekk med bratte, sørvendte skrenter på 
skifer berggrunn, langs foten av en markert berg-
skrent (Flåget) nord for Jamteberget. Øverst har 
skrenten berg av vekslende høyde. Under disse er 
det åpne beitebakker, dels med rasmarkspreg (fin-
fliset skifer). Berggrunnen synes å være noe mer 
kalkholdig i vest enn i øst, og floraen er rikere her. 

Naturtype/kulturmarkstype: Lokaliteten omfatter 
en lang rekke av mer eller mindre sammenhengende, 
sørvendte beitebakker. 

Kulturspor: –

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: For det meste 
tørre beitebakker. Vegetasjonsutformingen har et 
klart østlig preg, med rikelig silkenellik (Dianthus 
superbus). Utformingen er nokså typisk for Varanger-
halvøya. 

Lengst vest, der skrenten blir lavere, er det kratt av 
vier og små bjørketrær i foten av skrenten, ellers 
grenser den opp mot fattige lyng/kreklingheier på 
en vidstrakt flate, med en serie gamle strandvoller. 
Også dette arealet er beitepreget, med noen spredte 
bjørkeklynger på heiene.

Vegetasjonen ligner G9b frisk/tørr, middels base-
rik eng i silkenellik-utforming og utgjør et belte i 
gradvis overgang til bergknausvegetasjon ovenfor 

og heivegetasjon (S3 Blåbær-kreklinghei) nedenfor.

Flora: Artsrik, med innslag av kalkkrevende fjell-
planter og noen østlige arter – ikke minst store 
mengder silkenellik (Dianthus superbus) og en del stor-
veronika (Veronica longifolia). Andre artsfore komster 
av interesse er marinøkkel (Botrychium lunaria), 
fjellmarinøkkel (B. boreale), bleiksøte ( Gentianella 
aurea) og rikelig snøsøte (Gentiana  nivalis), en 
hårsveve: kvastsveve (Hieracium cymosum), og en 
rekke kalkkrevende fjellplanter, blant annet smal-
nøkleblom (Primula stricta), bergveronika (Veronica 
fruticans), tvillingsiv (Juncus biglumis), trillingsiv 
(Juncus  triglumis), fjellstarr (Carex norvegica) m.fl.

Rødlistearter: silkenellik, marinøkkel og fjell-
marinøkkel – alle i kategori NT.

Tilstand: Pent utformete beitebakker i god hevd.

Bruk: Beite av sau og rein.

Inngrep: Ingen av betydning.

Vurdering: Pene og dels artsrike beitebakker med 
en typisk østlig utforming, bl.a. med rikelig silke-
nellik. Området har klar botanisk verdi. Antakelig 
hindrer vind og ras i stor grad at bjørk etablerer seg, 
men hvis beitet opphører, vil lyngheivegetasjonen 
antakelig ta over.

Anmerkning: Populært område for bærplukking 
(med rikelig blåbær).

Floraliste, beitebakker nord for Jamteberget, mot 
Urnes (* angir belegg i TROM)

Achillea millefolium – ryllik, Agrostis mertensii – 
fjellkvein, Alchemilla murbeckiana – nyremarikåpe, 
Antennaria dioica – kattefot, Anthoxanthum nipponicum 
– fjellgulaks*, Anthriscus sylvestris – hundekjeks, Arabis 
alpina – fjellskrinneblom, Avenella flexuosa – smyle*, 
Bartsia alpina – svarttopp, Betula nana – dvergbjørk, 
Betula pubescens – bjørk, Bistorta vivipara – harerug, 
Botrychium boreale – fjellmarinøkkel*, Botrychium 
lunaria – marinøkkel, Calamagrostis phragmitoides – 
skogrørkvein, Campanula rotundifolia – blåklokke, Carex 
atrata – svartstarr*, Carex bigelowii – stivstarr, Carex 
capillaris – hårstarr*, Carex lachenalii – rypestarr, Carex 
norvegica ssp. norvegica – fjellstarr*, Carex rupestris 
– bergstarr, Carex vaginata – slirestarr, Cerastium 
alpinum ssp. alpinum – fjellarve*, Cerastium alpinum 
ssp. glabratum – snauarve*, Cerastium fontanum 
– vanlig arve, Chamaepericlymenum suecicum – 
 skrubbær, Chamerion angustifolium – geitrams, Cirsium 
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heterophyllum – hvitbladtistel, Cystopteris fragilis 
– skjørlok*, Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa – 
sølvbunke, Dianthus superbus – silkenellik*, Draba 
incana – lodne rublom, Dryas octopetala – reinrose, 
Dryopteris expansa – sauetelg, Empetrum nigrum 
ssp. hermaphroditum – fjellkrekling, Epilobium 
hornemannii – setermjølke, Equisetum arvense ssp. 
arvense – åkersnelle, Equisetum pratense – engsnelle, 
Erigeron acer ssp. acer – vanlig  bakkestjerne, Erigeron 
acer ssp. politus – blankbakkestjerne*, Eriophorum 
angustifolium – duskull, Erysimum strictum – berggull, 
Euphrasia wettsteinii – fjelløyentrøst, Festuca ovina 
– sauesvingel, Festuca rubra – rødsvingel, Festuca 
vivipara – geitsvingel, Filipendula ulmaria – mjødurt, 
Gentiana nivalis – snøsøte, Gentianella aurea – bleiksøte, 
Geranium sylvaticum – skogstorkenebb, Hieracium sp. 
– sveve, Hieracium cymosum – kvastsveve, Juncus 
biglumis – tvillingsiv*, Juncus trifidus – rabbesiv, Juncus 
triglumis – trillingsiv*, Juniperus communis – einer, 
Luzula multiflora coll. – eng/seterfrytle, Luzula spicata 
– aksfryte, Parnassia palustris – jåblom, Phegopteris 
connectilis – henge ving*, Phleum alpinum – fjelltimotei, 
Phyllodoce caeru lea – blålyng, Poa alpina var. alpina 
– fjellrapp, Poa glauca – blårapp, Poa pratensis ssp. 
subcaerulea – smårapp, Potentilla crantzii – flekkmure*, 
Primula stricta – smalnøkleblom*, Pyrola minor – perle-
vintergrønn*, Ranunculus acris – engsoleie, Rhinanthus 
minor – småengkall, Rhodiola rosea – rosenrot, Rubus 
saxatilis – teiebær, Rumex acetosa – engsyre*, Rumex 
acetosella ssp. acetosella – småsyre*, Sagina saginoides 
– setersmåarve*, Salix glauca ssp. glauca – sølvvier, 
Salix lanata – ullvier, Salix lapponum – lappvier, Salix 
myrsinifolia ssp. borealis – setervier*, Salix phylicifolia 
– grønnvier, Salix reticulata – rynkevier, Saussurea 
alpina – fjelltistel, Saxifraga cernua – knoppsildre, 
Saxifraga cespitosa – tuesildre, Saxifraga nivalis – 
snøsildre, Saxifraga tenuis – grannsildre, Selaginella 
selaginoides – dvergjamne, Sibbaldia procumbens 
– trefingerurt, Silene acaulis – fjellsmelle, Solidago 
virgau rea – gullris, Stellaria  borealis – fjellstjerneblom*, 
Stellaria nemorum – skogstjerneblom, Taraxacum sp. 
– løvetann*, Tofieldia pusilla – bjønnbrodd, Trientalis 
europaea – skogstjerne, Trollius europaeus – ballblom, 
Urtica dioica – stornesle, Vaccinium myrtillus – blåbær, 
Vaccinium uliginosum – blokkebær, Vaccinium vitis-
idaea – tyttebær, Valeriana sambucifolia – vendelrot, 
Veronica fruticans – bergveronika*, Veronica longifolia 
– storveronika*, Viola biflora – fjellfiol, Viola canina 
ssp. nemoralis – lifiol, Viscaria alpina – fjelltjæreblom.

Lok. 50. vadsø: Sollnes
UTM:  UC 879-890, 775.

Kartblad:  2435 II (Ekkerøy).

Høyde over havet:  15-30m

Naturtype:  Naturbeitemark.

Vegetasjonssone: Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Overgangsseksjon.

Undersøkt:  21.08.2006.

Inventert av:  T. Alm & M. Piirainen.

Verdi:  Lokal verdi (C).

Områdebeskrivelse: Lokaliteten er en beitebakke 
under små berg/skrenter på fastlandet vis-à-vis 
Ekkerøya. Berggrunnen er næringsfattig (kvartsitt).

Kulturmarkstype/naturtype: Sør- til sørvest-
vendte beitebakker på sandstein og skifer, med 
fattig vegeta sjon og flora.  

Kulturspor: Ingen i selve bakken.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Mesteparten 
av arealet er dekket av fattig lyng/kreklinghei med 
noe blåbær (Vaccinium myrtillus) og tyttebær (V. 
vitis-idaea), men det er også noen åpne partier 
med tynt vegetasjonsdekke innimellom. Lokalt er 
det også noe krypende dvergbjørk (Betula nana) og 
hybriden med bjørk (B. nana x pubescens). Vegeta-
sjonen kan føres til S3 Blåbær- og kreklinghei av 
nordlig utforming.

Bakken har knapt noe innslag av krevende arter. 
De lave bergene i overkant er likeens fattige, med 
geitrams (Chamerion angustifolium), sauesvingel 
(Festuca ovina), fjellsmelle (Silene acaulis) og litt 
rosenrot (Rhodiola rosea). En noe sauegjødslet hylle 
under et av bergene har linesle (Urtica dioica ssp. 
sondenii) og strandrug (Leymus areanarius).

Flora: Artsfattig. Eneste artsforekomst av interesse 
er en god del silkenellik (Dianthus superbus). 
Gresstjerneblom (Stellaria graminea) er trolig 
kommet inn med kultur. 

Rødlistearter: Vanlig marinøkkel (Botrychium lunaria 
– meget fåtallig) og silkenellik (Dianthus superbus – 
rikelig) – begge i kategori NT.
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Tilstand: Fortsatt noe beitepreget. Det er både 
sauestier og noen liggeplasser i skrenten.

Bruk: Sauebeite.

Inngrep: Ingen i selve skrenten; kraftlinje i vest.

Vurdering: Fattig beitebakke av begrenset botanisk 
interesse. 

Anmerkning: Lokaliteten ble besøkt etter tips fra 
lokalbefolkningen om at det skulle være en (farge)
rik flora her. Det stemte knapt.

Floraliste, Sollnes (* angir herbariebelegg i TROM):

Achillea millefolium – ryllik, Antennaria dioica – katte-
fot, Anthoxanthum nipponicum – fjellgulaks, Arctous 
alpinus – rypebær, Avenella flexuosa – smyle, Betula 
nana – dvergbjørk, Betula nana x pubescens, Betula 
pubescens – bjørk, Botrychium lunaria – marinøkkel, 
Campanula rotundifolia – blåklokke, Cerastium alpinum 
ssp. glabratum – snauarve, Chamaepericlymenum 
suecicum – skrubbær, Chamerion angustifolium – 
geitrams, Cystopteris fragilis – skjørlok, Deschampsia 
cespitosa ssp. cespitosa – sølvbunke, Dianthus 
superbus – silkenellik*, Draba incana – lodnerublom, 
Dryopteris expansa – sauetelg, Empetrum nigrum ssp. 
hermaphroditum – fjell krekling, Euphrasia wettsteinii 
– fjelløyentrøst, Festuca ovina – sauesvingel, 
Festuca rubra – rødsvingel, Geranium sylvaticum 
– skogstorkenebb, Hieracium sp. – sveve, Juncus 
trifidus – rabbesiv, Juniperus communis – einer, 
Leymus arenarius – strandrug, Luzula spicata – 
aksfrytle, Lycopodium annotinum ssp. annotinum – 
stri kråkefot, Luzula sudetica – myrfrytle, Myosotis 
decumbens – fjellforglemmegei, Nardus stricta 
– finnskjegg, Phyllodoce caerulea – blålyng, Poa 
pratensis ssp. subcaerulea – smårapp, Ranunculus 
acris – engsoleie, Rhodiola rosea – rosenrot, Rubus 
saxatilis – teiebær, Rumex acetosa – engsyre, Rumex 
acetosella ssp. acetosella – småsyre, Sagina saginoides 
– setersmåarve*, Silene acaulis – fjellsmelle, 
Solidago virgaurea – gullris, Stellaria graminea – 
gresstjerneblom*, Taraxacum sp. – løvetann, Urtica 
dioica ssp. sondenii – linesle, Vaccinium myrtillus – 
blåbær, Vaccinium uliginosum – blokkebær, Vaccinium 
vitis-idaea – tyttebær, Viola canina ssp. nemoralis 
– lifiol.

Lok. 51. vadsø: Store ekkerøy
UTM:  UC 90-92, 76-77

Kartblad:  2435 II (Ekkerøy).

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon:  Overgangsseksjon.

Verdi:  Regional verdi (B).

Områdebeskrivelse: Store Ekkerøy er en halvøy på 
ca. 2 km2, som er forbundet med fastlandet med en 
smal brem. Deler av øya er naturreservat, primært 
pga. fuglefjellet på sørsida av øya. Fuglefjellet er 
voksested for en stor bestand silkenellik (Dianthus 
superbus). Landskapet er spektakulært, med det 
bratte fuglefjellet, torv- og multemyrer på topplatået 
på øya, iøynefallende fiskehjeller som står på det 
flate engpartiet sørvest på øya, samt tett bebyggelse 
konsentrert på vestsiden av øya. Ekkerøy har lang 
fiskeritradisjon, og det tidligere fiskebruket er nå 
en del av Varanger museum, avd. Vadsø. 

Det store engarealet sørvest på øya ble registrert i 
1992 (Alm et al. 1994c:175-176). Denne (del)lokali-
teten ble besøkt også i 2005-2006, men har ikke 
endret seg, og beskrives ikke på nytt.

Store Ekkerøy utgjør en klart avgrenset enhet; 
med bebyggelse, innmarks- og utmarksareal. Her 
beskrives  tre andre dellokaliteter på øya (lok. 51a-c). 
Området vurderes samlet.

Kulturspor: Bebyggelse, fiskebruk, gjerder, veier, 
høyløer, fiskehjell, spor etter torvtaking mm.

Vurdering: Store Ekkerøy har fortsatt intakt 
teigstruktur og delvis intakte vegetasjonstyper som 
representerer ulik ressursbruk. Engvegetasjonen er 
pr. idag triviell, mens naturbeitemarka har noe høy-
ere biologisk verdi. De eroderte multeheiene inne-
holder ikke interessante arter, men representerer 
en hardt utnyttet ressurs, både til bærsanking og 
torvtaking. Fuglefjellvegetasjonen er ikke nærmere 
beskrevet her, men inngår også i vurderingen av 
lokali teten, da denne naturtypen gjennom egg-
sanking var viktig del av ressursutnyttelsen på øya.
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Lok. 51a. vadsø:  
ekkerøya NØ – innmarksareal
UTM:  UC 900-909 767-770.

Høyde over havet: 0-30 m.

Naturtype:  Slåttemark.

Undersøkt:  21.08.2006. 

Inventert av:  V. Vange.

Verdi:  Store Ekkerøy vurderes samlet.

Områdebeskrivelse: Innmarksareal nærmest gård-
ene i Været på Ekkerøy, med sjøen i nord og hei i 
sør. Lokaliteten har et stort areal med natureng, 
som er sterkt sølvbunkedominert.

Naturtype/kulturmarksnaturtype: Slåttenger på 
friskt, basefattig jordsmonn.

Kulturspor: Lokaliteten har flere intakte, restau-
rerte (delvis nye?) løer. Rester etter geil – tydelig 
vei og delvis steingjerde der dyrene ble ledet ut i 
utmarka. Det er moderne gjerder rundt en del av 
engteigene. 

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Området har 
engvegetasjon. Den er sterkt sølvbunkedominert, 
og delvis ganske tuete nærmest bygda og ned mot 
sjøen. Lenger øst, og fjernere fra bygda, har engene 
et mer glissent vegetasjonsdekke. De synes å være 
anlagt på hei som delvis er grøftet og gjødslet. 
Vegetasjonen er her dominert av smyle (Avenella 
flexuosa), smårørkvein (Calamagrostis neglecta) 
og duskull (Eriophorum angustifolium) ispedd arter  
som skrubbær  (Chamaepericlymenum suecicum), 
multe (Rubus chamaemorus) og flekkvis geitrams 
(Chamerion angustifolium). Engene kan føres til G3 
Sølvbunke eng og en fattig, heipreget engtype. 

Ovenfor engene er det fattig hei med mye krekling 
(Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum) og en del 
multe (Rubus chamaemorus). Heia er mer torvrik og 
har mer multe enn vanlige kreklingheier.

Flora: Artsfattig og triviell.

Tilstand: I dårlig hevd som slåttemark, med sterkt 
tuet sølvbunke som følge av beite. 

Bruk: De fleste engteigene ligger i dag brakk, eller 
er beitet av sau.

Inngrep: Ingen. En kjørevei/kjerrevei fører gjennom 
området.

Anmerkning: –
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Lok. 51b. vadsø:  
ekkerøya NØ – varnes
UTM:  UC 90-91, 762-772.

Høyde over havet:  0-20 m.

Kartblad:  2435 II (Ekkerøy).

Naturtype:  Naturbeitemark.

Undersøkt:  22.08.2006. 

Inventert av:  T. Alm, M. Piirainen & V. 
Vange.

Verdi:  Ekkerøya vurderes samlet. 

Områdebeskrivelse: Slakt, snaut og vindeksponert 
heiområde nord på Ekkerøya, med artsrik beitemark. 

Kulturmarkstype/naturtype: Beitet hei/natureng, 
i glidende overgang til lyngdominert hei og sølvbun-
keeng. Jordsmonnet er tørt til friskt, og berggrunnen 
fattig. Vegetasjonen bærer imidlertid preg av baserik 
påvirkning fra sjø og sand.

Kulturspor: Rester av steingjerder. Hustuft. Kjer-
revei.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Heiområdet 
utgjør store, flate areal der vegetasjonen er en 
mellomting mellom S4 Flekkmure-harerugeng og 
W2b Dynehei av tørrengtype.

Vegetasjonsdekket er dominert av buestarr (Carex 
maritima), smårapp (Poa pratensis ssp. subcaerulea) 
og rødsvingel (Festuca rubra). Sammen med dem 
opptrer fjellrapp (Poa alpina), ryllik (Achillea 
millefolium), bleiksøte (Gentianella aurea), engsyre 
(Rumex acetosa), vanlig arve (Cerastium fontanum 
ssp. vulgare) og harerug (Bistorta vivipara). Flekkvis 
på tørrere partier vokser det også fjellsmelle (Silene 
acaulis), blåklokke (Campanula rotundifolia) og litt 
reinrose (Dryas octopetala) og flekkmure (Potentilla 
crantzii), samt en del sauesvingel (Festuca ovina).

På friskere deler er det mye smårørkvein 
(Calamagrostis neglecta) i blanding med svartstarr 
(Carex atrata), jåblom (Parnassia palustris), buestarr 
(Carex maritima), fuglevikke (Vicia cracca), harerug 
(Bistorta vivipara) og ryllik (Achillea millefolium). Her 
vokser også fjellstarr (Carex norvegica), hårstarr 
(C. capillaris), seterstarr (C. brunnescens), følblom 
(Leontodon autumnalis), russemjelt (Oxytropis 

campestris ssp. sordida), rynkevier (Salix reticulata), 
setermjelt (Astragalus alpinus), lodnerublom (Draba 
incana), marinøkkel (Botrychium lunaria), smårapp 
(Poa pratensis ssp. subcaerulea), fjelløyentrøst 
(Euphrasia wettsteinii) og aksfrytle (Luzula spicata). 
Bunnsjiktet er godt utviklet, med palmemose 
(Climacium dendroides), furumose (Pleurozium 
schreberi) og klobleikmose (Sanionia uncinata). 

Den engpregete heia går gradvis over mot lynghei 
med fjellkrekling (Empetrum nigrum ssp. hermaphro-
ditum), rypebær (Arctous alpinus), jåblom (Parnassia 
palustris) og dvergjamne (Selaginella selaginoides).

Flora: Den engpregete heia har en del kalkkrevende 
fjellplanter, samt en del russemjelt (Oxytropis campe-
stris ssp. sordida – østlig) og marinøkkel (Botrychium 
lunaria).

Rødlistearter: Russemjelt og marinøkkel, begge 
i kategori NT.

Tilstand: Det ser ut til å være passe beitetrykk som 
opprettholder en urte- og gressrik heivegetasjon.

Bruk: Sauebeite, turområde. Området er ganske 
hardt beita/tråkka, og beitetrykket ser ut til å være 
passe. Tidligere gikk sau og hest sammen på ut-
marksbeite på Ekkerøy.

Inngrep: Ingen av betydning.

Anmerkning: Denne dellokaliteten ligger innenfor 
grensene til naturreservatet på Ekkerøya.

Floraliste, Ekkerøya NØ – Varnes (* angir herbarie-
belegg i TROM).

Achillea millefolium – ryllik, Alchemilla murbeckiana – 
nyremarikåpe, Alchemilla wichurae – skarmarikåpe, 
Arctous alpinus – rypebær, Astragalus alpinus – seter-
mjelt, Atriplex longipes ssp. praecox – ishavsmelde, 
Atriplex prostrata – tangmelde, Bistorta vivipara – hare-
rug, Botrychium lunaria – marinøkkel, Calamagrostis 
neglecta – smårørkvein, Campanula rotundifolia – 
blåklokke, Carex atrata – svartstarr, Carex brunnescens 
– seterstarr, Carex capillaris – hårstarr, Carex maritima 
– buestarr, Carex norvegica ssp. norvegica – fjellstarr, 
Carex vaginata – slirestarr, Cerastium fontanum 
ssp. vulgare – vanlig arve, Chamaepericlymenum 
suecicum – skrubbær, Deschampsia cespitosa ssp. 
cespitosa – sølvbunke, Draba incana – lodnerublom, 
Dryas octopetala – reinrose, Empetrum nigrum ssp. 
hermaphroditum – fjellkrekling, Epilobium palustre 
– myrmjølke, Euphrasia wettsteinii – fjelløyentrøst, 
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Festuca ovina – sauesvingel, Festuca rubra – rødsvingel, 
Festuca vivipara – geitsvingel, Gentianella aurea – 
bleiksøte, Hieracium sp. – sveve, Leontodon autumnalis – 
følblom, Leymus arenarius – strandrug, Luzula multiflora 
coll. – eng/seterfrytle, Luzula spicata – aksfrytle, 
Mertensia maritima – østersurt, Oxytropis campestris 
ssp. sordida – russemjelt*, Parnassia palustris – jåblom, 
Poa alpina var. alpina – fjellrapp, Poa pratensis ssp. 
subcaerulea – smårapp, Potentilla crantzii – flekkmure, 
Ranunculus acris – engsoleie, Rubus chamaemorus 
– multe, Rumex acetosa –  engsyre, Salix herbacea – 
musøre, Salix reticulata – rynkevier, Saussurea alpina 
– fjelltistel, Selaginella selaginoides – dvergjamne, 
Silene acaulis – fjellsmelle, Taraxacum sp. – løvetann, 
Vaccinium myrtillus – blåbær, Vaccinium uliginosum 
– blokkebær, Vaccinium vitis-idaea – tyttebær, Vicia 
cracca – fuglevikke. 

Lok. 51c. vadsø:  
ekkerøya – hei med dammer
UTM:  UC 900-920,762-769

Høyde over havet:  0-50 m.

Kartblad:  2435 II (Ekkerøy).

Naturtype:  Hei og fuktvegetasjon

Undersøkt:  22.08.2006.

Inventert av:  T. Alm, M. Piirainen &  
V. Vange.

Verdi:  Store Ekkerøy vurderes samlet.

Områdebeskrivelse: Lokaliteten omfatter hei og 
myraktige marker på topplatået på øya og på hele 
øyas østre del øst for innmarksarealene. Lokaliteten 
omfatter mer enn halvparten av arealet på øya, og er 
avgrenset av innmarksenger i vest, fuglefjellet i sør 
og lokalitet 51b i nordøst. Dette er et utmarksareal 
som har vært (og fortsatt er) beitet, og nyttet til 
torvtaking og multeplukking.

Kulturmarkstype/naturtype: Hei og myraktig 
fuktmark.

Kulturspor: Hull etter torvtaking. Tilrettelagte stier 
for turister og fuglekikkere. 

Vegetasjon: På topplatået dominerer tykke torvlag 
med multe (Rubus chamaemorus) og arter som duskull 
(Eriophorum angustifolium) og krekling (Empetrum 
nigrum ssp. hermaphroditum) i en fattig hei. Arts-
mangfoldet er lavt, men øker noe rundt to små vann, 
som ligger lengst øst på Ekkerøya. 

Hei-vegetasjonen ligger nærmest opp til S3b 
Krekling hei med humid utforming, men synes mer 
myrpreget enn denne, med tykke torvtuer og mye 
multe.

Flora: Heifloraen er artsfattig, men har spredte inn-
slag av urter som bl.a. silkenellik (Dianthus superbus) 
og knoppsmåarve (Sagina nodosa). 

Rødlistearter: Noen få individer av silkenellik (ka-
tegori NT).

Tilstand: Heia har en del erosjon, slik at torva 
flekkvis er uten vegetasjonsdekke. Kulturlandskaps-
preget er i ferd med å svekkes, siden det ikke lenger 
tas torv, og området synes å være lite beitepreget. 
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Inngrep: Ingen av betydning. Noen informasjonsskilt 
om naturreservatet.

Bruk: Nå beiter det noen få sauer på hele øya, og 
de går fritt overalt. 

Vurdering: Heia har verdi som eksempel på et 
tidligere effektivt utnyttet utmarksområde, som 
ble brukt både som beitemark, til torvtaking og som 
multebærland. Kulturmarksverdier mht. karplante-
vegetasjonen er små. Arealet må ses i sammenheng 
med de andre kulturmarkstypene på Store Ekkerøy, 
og øya vurderes samlet.

Floraliste, Ekkerøya, hei med dammer (* angir 
herbariebelegg i TROM).

Alopecurus aequalis – vassreverumpe, Batrachium 
eradicatum – dvergvassoleie*, Bistorta vivipara 
– hare rug, Calamagrostis neglecta – smårørkvein, 
Calamagrostis phragmitoides – skogrørkvein, Caltha 
palustris – soleihov, Carex aquatilis ssp. aquatilis – 
nordlandsstarr, Carex brunnescens – seterstarr, Carex 
capillaris – hårstarr, Carex maritima – buestarr, Carex 
rariflora – snipestarr, Cerastium fontanum – vanlig arve, 
Deschampsia  cespitosa ssp. cespitosa – sølvbunke, 
Dianthus superbus – silke nellik, Draba incana – 
lodnerublom, Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum – 
fjellkrekling, Epilobium palustre – myrmjølke, Eriophorum 
angustifolium – duskull, Festuca ovina – sauesvingel, 
Festuca rubra – rødsvingel, Ligusticum scoticum – 
strandkjeks, Luzula multiflora coll. – eng/seterfrytle, 
Parnassia palustris – jåblom, Pinguicula vulgaris – 
tettegress, Poa pratensis ssp. subcaerulea – smårapp, 
Pyrola minor – perlevintergrønn, Ranunculus  acris – 
engsoleie, Ranunculus hyperboreus – setersoleie, Rubus 
chamaemorus – multe, Sagina nodosa – knoppsmåarve*, 
Salix herbacea – musøre, Salix phylicifolia – grønnvier, 
Selaginella selaginoides – dvergjamne, Silene acaulis 
– fjellsmelle, Stuckenia filiformis – trådtjønnaks*, 
Trientalis  europaea – skogstjerne, Vaccinium vitis-
idaea – tyttebær, Vahlodea atropurpurea – rypebunke.

Lok. 52. vadsø: Makkenes
UTM:  NT 952-964, 784-788.

Kartblad:  2435 III (Vadsø).

Høyde over havet:  0-15 m.

Naturtype:  Slåttemark.

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Overgangsseksjon.

Undersøkt:  20.08.2008.

Inventert av:  V. Vange.

Verdi:  Nasjonal verdi (A).

Områdebeskrivelse: Makkenes består av tre sør-
vendte nes med engvegetasjon nederst og mer 
heipreget vegetasjon i de brattere delene opp mot 
hovedveien. Lokaliteten ble undersøkt i 1992 og 
1993 (Alm et al. 1994c:179-180) og ble vurdert til 
høyeste verdi pga. de store, artsrike slåttengene 
som var velholdte, og som man antok representerte 
typisk engvegetasjon for tradisjonell drift (dvs. ikke 
isådd og ikke kraftig gjødslet). De midtre engene 
på Makkenes ble den gang vurdert som å være 
mest verdifulle, og denne beskrivelsen omfatter 
kun disse.

Kulturmarkstype/naturtype: Området fra veien 
og ned mot sjøen kan grovt deles i to:

Den øvre delen, fra veien og i helning ned til et 
busk- og trebelte, er heipreget.

De flatere arealene nedenfor buskbeltet og ned til 
sjøen består av engvegetasjon og er slåttemark. 

Berggrunnen er baserik. Substratet er stort sett 
friskt; det er stedvis noe tørrere i heia, og i over-
gangen mellom hei og eng, er det et parti med 
fuktig mark.

Kulturspor: Noen steingjerder, nettinggjerder, bu 
nede ved sjøen, gårdsvei.

Botaniske beskrivelse/vegetasjon: Heia er 
utviklet på grunt jordsmonn. Her vokser diverse 
lyng arter, mest fjellkrekling (Empetrum nigrum ssp. 
hermaphroditum), sammen med bl.a. vier-arter (Salix  
spp.), åkersnelle (Equisetum arvense), skrubbær 
(Chamae periclymenum suecicum), fuglevikke (Vicia 
cracca), blåklokke (Campanula rotundifolia) og vanlig 
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kattefot (Antennaria dioica). Her er det også en del 
tuer av silkenellik (Dianthus superbus).

I overgang mellom heia og engvegetasjonen er 
det en sone med fuktig til frisk mark, og her er det 
oppslag av bjørk (Betula pubescens) og einer (Juni-
perus communis), samt viere (bl.a. myrtevier Salix 
myrsinites). Innimellom buskene er det urtedominert 
engvegetasjon med silkenellik, enghumleblom (Geum 
rivale), hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum), flekk-
marihand (Dactyorhiza maculata) og mye svarttopp 
(Bartsia alpina), samt andre engarter. 

Engarealet har frodig natureng på friskt jordsmonn. 
Enga er urtedominert, selv om det også er en del 
gressarter som sølvbunke (Deschampsia cespitosa 
ssp. cespitosa), seterrapp (Poa pratensis ssp. alpigena) 
og smårørkvein (Calamagrostis neglecta). Arter i 
finmosaikk i enga er bl.a. engsoleie (Ranunculus 
acris), ballblom (Trollius europaeus), jåblom (Parnas-
sia palustris), ryllik (Achillea millefolium), fjelltistel 
(Saussurea alpina) og skogstorkenebb (Geranium 
sylvaticum).

I den nederste delen av enga mot sjøen er vegetasjo-
nen mer lavvokst, og her er det mer av fjelløyentrøst 
(Euphrasia wettsteinii), fjellrapp (Poa alpina), bleiksøte 
(Gentianella aurea), harerug (Bistorta vivipara), vanlig 
marinøkkel (Botrychium lunaria), svartstarr (Carex 
atrata) og snøsøte (Gentiana nivalis). 

Enga kan føres til en mellomting mellom S4 Flekk-
mure-harerugeng og G9 Frisk, middels baserik eng 
i nordlige, kontinentale strøk, også med innslag fra 
G9b, silkenellikutforming.

Flora: Arts- og fargerik, med en god del kalkbe-
tingede arter som myrtevier, svarttopp, fjellrapp, 
svartstarr og flekkmure (Potentilla crantzii), samt 
de østlige artene silkenellik og sibirgressløk (Allium 
schoenoprasum ssp. sibiricum).

Rødlistearter: Silkenellik, marinøkkel; begge i kate-
gori NT.

Tilstand: Enga er i tilsvarende god hevd som 
under inventeringen i 1992 og 1993. Det er ikke 
strø akkumulasjon i bunnen, ikke tuedannelse, og 
plante ne er homogent fordelt. Enga synes ikke å 
bli gjødslet. 

Bruk: Antakelig slåttemark.

Inngrep: Ingen av betydning.

Vurdering: Engene er i samme gode hevd som i 
1992/1993. Med den varierte, artsrike og urterike 
floraen, er vurderingen den samme som ved forrige 
befaring: Dette er en av de fineste slåttengene i 
Finnmark – som har en opprinnelig naturengflora 
som ikke er påvirket av isåing eller hard gjødsling. 
Det er få naturenger per i dag som fremstår i så god 
hevd – uten tuedannelse, akkumulering av strø, eller 
heterogene flekker av gjengroingsarter. Det er svært 
viktig at skjøtselen opprettholdes slik den er nå.

Anmerkning: –

Floraliste, Makkenes – kun undersøkte eng- og 
hei areal (* angir herbariebelegg i TROM):

Achillea millefolium – ryllik, Alchemilla monticola 
– beite marikåpe, Alchemilla cf. wichurae – 
skarmarikåpe, Allium schoenoprasum ssp. sibiricum 
– sibirgressløk, Antennaria dioica – vanlig kattefot, 
Bartsia alpina – svarttopp, Betula pubescens – bjørk, 
Bistorta vivipara – harerug, Botrychium lunaria – 
marinøkkel, Calamagrostis neglecta – smårørkvein, 
Campanula rotundifolia – blåklokke, Carex atrata 
– svartstarr, Cerastium font anum – vanlig arve, 
Chamaepericlymenum suecicum – skrubbær, Cirsium 
heterophyllum – hvitbladtistel, Deschampsia cespitosa 
ssp. cespitosa – sølvbunke, Dianthus superbus – 
silkenellik*, Dactylorhiza maculata – flekkmarihand, 
Empetrum nigrum ssp. herma phroditum – fjellkrekling, 
Equisetum arvense ssp. arvense – åkersnelle, Euphrasia 
wettsteinii – fjell øyentrøst, Festuca rubra – rødsvingel, 
Gentiana nivalis – snøsøte, Gentianella aurea – 
bleiksøte, Geranium sylvaticum – skogstorkenebb, 
Geum rivale – eng humleblom, Hieracium sp. – sveve, 
Juniperus communis – einer, Luzula multiflora coll. 
– eng/seterfrytle, Luzula spicata – aksfryte, Orthilia 
secunda – nikkevintergrønn*, Parnassia palustris – 
jåblom, Pedicularis sceptrum- carolinum – kongsspir (i 
veikanten), Poa alpina – fjellrapp, Poa pratensis ssp. 
alpigena – seterrapp, Poa pratensis ssp. subcaerulea 
– smårapp, Potentilla crantzii – flekkmure, Ranunculus 
acris – engsoleie, Rhinanthus minor – småengkall, 
Rumex acetosa – engsyre, Salix glauca – sølvvier, Salix 
lapponum – lappvier, Salix myrsinites – myrtevier*, 
Saussurea alpina – fjelltistel, Solidago virgaurea – 
gullris, Trollius europaeus – ballblom, V. uliginosum 
– blokkebær, Vaccinium vitis-idaea – tytte bær, Vicia 
cracca – fuglevikke. 
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Lok. 53. vadsø:  
SudinesFinneset i vestre 
Jakobselv
UTM:  NT 884-887, 791-797.

Kartblad:  2335 II (Nesseby).

Høyde over havet:  0-5 m.

Naturtype:  Slåttemark, småbiotoper.

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Overgangsseksjon.

Undersøkt:  20.08.2008.

Inventert av:  V. Vange.

Verdi:  Lokal verdi (C).

Områdebeskrivelse: Slåttenger i et område som 
strekker seg fra sjøbuer og fiskehjell inne på Sudines 
langs sjøen ut til Finneset.

Naturtype/kulturmarkstype: Slåttemark, delvis 
i drift, på et basefattig, friskt jordsmonn. Området 
har også ulike småbiotoper (bergknauser, engpreget 
vegetasjon rundt sti, antakelig beitepreget). Disse 
har noe høyere baseinnhold, og et tørt til friskt 
jordsmonn.

Kulturspor: Fiskehjell, gårdsbruk (bl.a. Reisænen-
gården), utmarksløer, steingjerder, stisystem, sjøbuer.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Mesteparten 
av området består av artsfattige, høyvokste en-
ger. De kan føres til en urtefattig variant av G4c 
Frisk fattigeng av seterrapp-utforming. Engene er 
domi nert av seterrapp (Poa pratensis ssp. alpigena), 
rødsvingel (Festuca rubra), engsyre (Rumex acetosa) 
og ryllik (Achillea millefolium). Stedvis kommer sølv-
bunke (Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa) inn og 
danner tuer. 

Området er inndelt i teiger, og disse har antakelig 
hatt noe ulik drift, samt at de varierer noe i fuk-
tighetsforhold. Arter som kommer inn på enkelte 
teiger, er linesle (Urtica dioica ssp. sondenii), geitrams 
(Chamerion angustifolium), nordlandsstarr (Carex 
aquatilis), skjørbuksurt (Cochlearia officinalis) og 
kvassdå (Galeopsis tetrahit).

Ytterst på Finneset er vegetasjonen mindre preget 
av gjødsling enn lenger inn. Her ligger en engteig 

innringet av steingjerde med lokal skiferstein. Den 
har fattigeng med få arter. Seterrapp (Poa pratensis 
ssp. alpigena), rødsvingel (Festuca rubra), engsyre 
(Rumex acetosa), ryllik (Achillea millefolium) og eng-
soleie (Ranunculus acris) dominerer også her. På 
tørrere partier er vegetasjonen mer lavvokst. Av 
gressarter er det mindre seterrapp og mer saue-
svingel (Festuca ovina). Det er urterikt i disse parti-
ene, med bl.a. blåklokke (Campanula rotundifolia), 
harerug (Bistorta vivipara), vanlig arve (Cerastium 
fontanum ssp. vulgare), flekkmure (Potentilla crantzii), 
småengkall (Rhinanthus minor) og en del ballblom 
(Trollius europaeus). 

Noen fuktigere dråg i enga har sølvbunke 
(Deschampsia  cespitosa ssp. cespitosa), fuglevikke 
(Vicia cracca), marikåpe (Alchemilla sp.), seterstarr 
(Carex brunnescens), gullris (Solidago virgaurea), vass-
arve (Stellaria media) og eng/seterfrytle (Luzula 
multiflora coll.). Hundekjeks (Anthriscus sylvestris) og 
høymol (Rumex longifolius) opptrer bare med noen 
få individer hver i enga.

Her og der er engvegetasjonen avløst av krekling-
matter, og i andre partier lyngdominert av krekling 
(Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum) sammen 
med bærlyng og dvergbjørk (Betula nana). Det er noe 
vieroppslag i enga. Denne engteigen er dermed en 
mosaikk av vegetasjonstypene G4c Frisk fattigeng 
i varierende utforming og S3 Kreklinghei, også den 
med innslag av en rekke urter.

Området lengst nord, dvs. rundt stien fra fiskehjel-
lene og på oversiden av den første, inngjerdete 
gården har diverse småbiotoper. Langs stien er det 
delvis tråkkbetinget vegetasjon, delvis fjellpreget 
vegetasjon i berget på oversiden av stien. Berget 
er mer baserikt enn berggrunnen ellers i området, 
og dette partiet har en del både lavvokste og base-
betingede arter som ikke finnes i teigene beskrevet 
ovenfor. Arter her er bl.a. aksfrytle (Luzula spicata), 
småsyre (Rumex acetosella), sauesvingel (Festuca 
ovina), marinøkkel (Botrychium lunaria), fjelløyentrøst 
(Euphrasia wettsteinii), bleiksøte (Gentianella aurea), 
snøsøte (Gentiana nivalis), fjellrapp (Poa alpina), 
flekkmure (Potentilla crantzii), løvetann (Taraxacum 
sp.), svartstarr (Carex atrata), fjelltimotei (Phleum 
alpinum), lodnerublom (Draba incana), snauarve 
( Cerastium alpinum ssp. glabratum) og smal nøkleblom 
(Primula stricta). Under fiskehjellene er det lavvokst 
eng av urterik type.  
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Flora: Ytterst på neset er det et lite innslag av silke-
nellik (Dianthus superbus – østlig). Videre vokser det 
på og rundt bergknausene smalnøkleblom (Primula  
stricta) og marinøkkel (Botrychium lunaria). Ingen 
innsådde gressarter ble observert.

Rødlistearter: Marinøkkel og silkenellik, begge i 
kategori NT.

Tilstand: De store engarealene er noe tuete, og en 
del strø har akkumulert i bunnen. De har uansett en 
triviell flora. De gamle slåttengene synes bare å ha 
vært gjødslet og ikke isådd.

Bruk: Per i dag er det noen engteiger som slås, 
mens de fleste ligger brakk.

Inngrep: Ingen av betydning.

Vurdering: Engene har generelt liten biologisk 
verdi, og de andre vegetasjonselementene er svært 
fragmentariske og små. Innslaget av noen rødlistede 
arter i området, og det fine landskapsuttrykket 
grunnet mange kulturspor, hever imidlertid verdien 
til området.

Anmerkning: –

Floraliste, Sudines-Finneset (* angir herbariebelegg 
i TROM):

Achillea millefolium – ryllik, Alchemilla alpina – fjell-
marikåpe, Alchemilla cf. murbeckiana – nyremarikåpe*, 
Allium schoenoprasum ssp. sibiricum – sibirgressløk, 
Anthriscus sylvestris – hundekjeks, Atriplex lapponica 
– kolamelde*, Atriplex longipes ssp. praecox – 
ishavsmelde*, Betula nana – dvergbjørk, Bistorta 
vivipara – harerug, Botrychium lunaria – marinøkkel, 
Calamagrostis neglecta – smårørkvein, Campanula 
rotundifolia – blåklokke, Carex aquatilis – nordlandsstarr, 
Carex atrata – svartstarr, Carex brunnescens – 
seterstarr, Cerastium alpinum ssp. glabratum – 
snauarve*, Cerastium  fontanum ssp. vulgare – vanlig 
arve, Chamerion angustifolium – geitrams, Cochlearia 
officinalis – skjørbuksurt, Deschampsia cespitosa ssp. 
cespitosa – sølvbunke, Dianthus superbus – silkenellik, 
Draba incana – lodnerublom, Dryas octopetala – 
reinrose, Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum 
– fjellkrekling, Equisetum arvense ssp. arvense – 
åkersnelle, Euphrasia wettsteinii – fjelløyentrøst, 
Festuca ovina – sauesvingel, Festuca rubra – rødsvingel, 
Galeopsis tetrahit – kvassdå*, Gentiana nivalis – 
snøsøte, Gentianella aurea – bleiksøte, Gymnocarpium 
dryopteris – fugletelg, Honckenya peploides – 
strandarve, Juniperus communis – einer, Leontodon 

autumnalis – følblom, Leymus arenarius – strandrug, 
Ligusticum scoticum – strandkjeks, Luzula multiflora 
coll. – eng/seterfrytle, Luzula spicata – aksfryte, 
Mertensia maritima – østersurt, Phleum alpinum – 
fjelltimotei, Poa alpina – fjellrapp, Poa pratensis ssp. 
alpigena – seterrapp, Poa pratensis ssp. subcaerulea 
– smårapp, Potentilla crantzii – flekkmure, Primula 
stricta – smalnøkleblom*, Ranunculus acris – engsoleie, 
Rhinanthus minor – småengkall, Rubus chamaemorus 
– multe, Rumex acetosa – engsyre, Rumex acetosella – 
småsyre, Rumex longifolius – høymole, Salix lapponum 
– lappvier*, Salix phylicifolia – grønnvier, Silene dioica 
– rød jonsokblom, Solidago virgaurea – gullris, Stellaria 
media – vassarve, Taraxacum sp.  – løvetann, Trientalis 
europaea – skogstjerne, Tripleurospermum maritimum 
– strandbalderbrå, Trollius europaeus – ballblom, Urtica 
dioica ssp. sondenii – linesle*, Vaccinium uliginosum 
– blokkebær, Vaccinium vitis-idaea – tyttebær, Vicia 
cracca – fuglevikke. 
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6.18. UNJÁRGa/NeSSeBY
Unjárga/Nesseby omfatter landet på begge sider 
av Varangerbotn, den vestlige og innerste delen av 
den store Varangerfjorden. Kommunen har et areal 
på 1412 km2. I motsetning til de øvrige kommunene 
på Varangerhalvøya, har Unjárga/Nesseby ganske 
store skogområder, som tidligere har vært brukt 
ved samiske sesongflyttinger.

Undersøkte lokaliteter – og områder 
uten dekning

Alm et al. (1994c) beskrev 14 lokaliteter i kommu-
nen. To nye lokaliteter blir beskrevet her, den ene 
(Bergeby dalen) med tallrike dellokaliteter. Under-
søkelsene er i stor grad et resultat av prosjektet 
”Kulturlandskap etter tre stammers møte i Varanger”, 
hvor Bergebydalen er blinket ut som eksempel på 
samisk bosetning og kulturlandskap. Dette har skaf-
fet oss et klarere bilde av hvilke vegetasjonstyper 
som er blitt utnyttet i det gamle, samiske jordbruket, 
se kap. 5.1.3.

Det er mange forhenværende vinterboplasser spredt 
rundt i terrenget i Unjárga Nesseby (se Alm 1994, 
Nilssen 1990, 1991). Alm et al. (1994c:197-199) 
beskrev én slik lokalitet (Siggáguolba) på sørsiden 
av Varangerfjorden. Noen flere eksempler er kom-
met med her.  

Utvikling av jordbruket

Unjárga/Nesseby har vært en middelstor jordbruks-
kommune i finnmarkssammenheng. Antallet bruk 
nådde sitt høyeste nivå i 1939, men endret seg lite 
frem til 1959 (tabell 26). Siden har jordbruket gått 
raskt tilbake, og bare 14 bruk var i drift i 1999.

Tabell 26.
Nøkkeltall for utviklingen av jordbruket i Unjárga/Nesseby, 1890-1999 (oppdatert fra Alm et al. 1994c:186). Tallene for 
1890 og 1900 omfatter også Polmak (som nå hører til Deatnu/Tana), og er dermed ikke sammenlignbare. Fra og med 
1979 gjelder angivelsen av antall bruk bare driftsenheter med mer enn 5 dekar jordbruksareal.

1890 1900 1918 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999

Antall bruk - 247 - 221 270 251 241 152 82 41 14

Jordbruksareal, km2 - 3.4 4.42 7.29 5.42 6.26 5.95 5.50 3.39 2.60 2.68

Fulldyrket mark, km2 - - 0.03 0.31 0.90 1.36 1.95 2.52 1.87 1.51 1.82

Antall storfe 749 619 495 569 719 711 557 373 214 150 150

Antall sauer 1603 1083 1122 1316 1721 2737 1510 1847 1254 1833 788
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Lok. 54. Unjárga/Nesseby: 
Bergebydalen
Kartblad:  2335 II (Nesseby).

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Overgangsseksjon.

Verdi:  Regional verdi (B).

Områdebeskrivelse: Bergebydalen er en ca. 20 
km lang dal som med slak stigning strekker seg inn-
over Varangerhalvøya, i retning fra SV mot NØ. Den 
starter litt ovenfor sjøen ved Nesseby kirkested, og 
går opp på snaufjellet. Dalen har alltid vært et viktig 
ressursområde for befolkningen i Bergeby og andre, 
nærliggende områder i Nesseby. Her er fangstanlegg 
for rein som er flere tusen år gamle. Videre har her 
vært utmarksslåtter, myrslåtter, myrer for sanking 
av sennegress, fiskeplasser, multeplasser, uttak av 
trevirke og ved, jakt, villreinfangst, og beite av husdyr. 

Vi har vandret på kryss og tvers innenfor arealet av-
grenset av NT 705-740, 850-929, dels sammen med 
lokale kjentfolk som har fortalt om bruk på de enkelte 
teigene og dellokalitetene. Bergebydalen beskrives her 
i form av flere dellokaliteter, merket fra 54a til 54i.

Kulturspor: Kulturspor er gammer, gammetufter, 
hytter, stier og veier og bålplasser. På våren går 
tamreintrekket gjennom deler av Bergebydalen.

Bruk: I Bergebydalen har det vært beite av sau, 
storfe og rein. Pr. i dag beiter en del sau her, samt 
at reinen trekker igjennom. Storfebeite opphørte 
på 1960-tallet, og utmarksslåtten på 1950-tallet. 
Området er per i dag mye brukt i fritidssammenheng, 
til turgåing, fiske, multeplukking og hytteliv. 

Inngrep: Kjøreveier (og kjørespor); hyttebygging.

Vurdering: Bergebydalen vurderes samlet. Lokalt 
bærer vegetasjonen fortsatt preg av tidligere slått, 
med gress- og urtedominerte teiger og lysåpen skog. 
Landskapet holdes delvis åpent av at det fortsatt 
beiter sauer her, men store areal som tidligere var 
brukt til fôrhøsting, spesielt på noe rikere våtmarks- 
og myrområder, er i sterk gjengroing. 

Området er fortsatt mye brukt til fritidsformål. 
Det store antallet kjøreveier, med dype kjørespor 
som går på kryss og tvers i landskapet, trekker ned 
helhetsinntrykket. Det samme gjør gjengroingen. 

Lok. 54a. Unjárga/Nesseby: 
Bergebydalen a
UTM:  NT 741-745, 925-931. 

Høyde over havet:  145 m.

Naturtype:  Utmarksslåtte.

Undersøkt:  25.08.2007. 

Inventert av:  T. Alm & V. Vange.

Verdi:  Bergebydalen vurderes samlet.

Områdebeskrivelse: Flat, gress- og urterik tidligere 
utslåtte i lysåpen bjørkeskog ca. 10 km oppover 
i Bergebydalen. Arealet ligger ved en hytte ved 
høyde 145.

Kulturmarkstype/naturtype: Tresatt utmarks-
slåtte.

Kulturspor: Hytte, utedo, og en gammetuft med 
ovnsrester ved hytta. En gammel kjerrevei går gjen-
nom området. 

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Området er 
et stort, nesten flatt parti med spredt bjørk (Betula 
pubescens) i form av halvgamle trær, med relativt 
rette stammer, 1-3 stammer på hver rot. Bunnsjiktet 
er frodig, med mye smyle (Avenella flexuosa), engsyre 
(Rumex acetosa) og gullris (Solidago virgaurea). Andre 
vanlige graminoider er fjellgulaks (Anthoxanthum 
nipponicum), smårapp (Poa pratensis ssp.  subcae-
rulea), rødsvingel (Festuca rubra) og sauesvingel  
(F. ovina), mens det av urter er mye skogstorkenebb 
(Geranium sylvaticum), setergråurt (Omalotheca 
 norvegica), vanlig arve (Cerastium fontanum), 
ballblom (Trollius europaeus), geitrams (Chamerion 
angustifolium), fjelløyentrøst (Euphrasia wettsteinii) 
og harerug (Bistorta vivipara). Her er også innslag av 
hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum) og myskegress 
(Milium effusum). Enga hadde en del oppslag av einer 
(Juniperus communis), i høyde av opp til 1 m, og noe 
oppslag av ung bjørk.

Mot elva er det fuktigere mark, med kraftigere og 
mer høyvokst vegetasjon dominert av skogrørkvein 
(Calamagrostis phragmitoides), med mye geitrams 
(Chamerion angustifolium) og skogsnelle ( Equisetum 
sylvaticum), og innblandet mjødurt (Filipendula 
ulmaria ), storveronika (Veronica longifolia), saue-
telg (Dryopteris expansa) og sølvvier (Salix glauca).
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Vegetasjonen kan føres til C2c Høgstaudebjørkeskog, 
lavurt-utforming med spredte høystauder.

Tilstand: Relativt god, men gjengroingen har start-
et. Det er noe halvgammelt oppslag av bjørk, einer-
klynger som brer seg utover, samt ansamling av 
strø i bunnsjiktet.

Bruk: Ikke slått i dag, men sporadisk beitet av sau.

Inngrep: Ingen av betydning

Vurdering: Bergebydalen vurderes samlet. 

Floraliste, Bergebydalen a (* angir herbariebelegg 
i TROM).

Alchemilla glomerulans – kildemarikåpe, Alchemilla 
wichurae – skarmarikåpe, Allium schoenoprasum 
ssp. sibiricum – sibirgressløk, Angelica archangelica 
– kvann, Anthoxanthum nipponicum – fjellgulaks*, 
Anthriscus sylvestris – hundekjeks, Avenella flexuosa 
– smyle, Betula pubescens – bjørk, Bistorta vivipara 
– harerug, Calamagrostis neglecta – smårørkvein, 
Calamagrostis phragmitoides – skogrørkvein, Caltha 
palustris – soleihov, Cerastium fontanum – vanlig arve, 
Chamaepericlymenum suecicum – skrubbær, Chamerion 
angustifolium – geitrams, Cirsium heterophyllum – 
hvitbladtistel, Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa – 
sølvbunke*, Dryopteris expansa – sauetelg*, Epilobium 
palustre – myrmjølke, Equisetum arvense ssp. arvense – 
åkersnelle, Equisetum sylvaticum – skogsnelle, Euphrasia 
wettsteinii – fjelløyentrøst, Festuca ovina – sauesvingel*, 
Festuca rubra – rødsvingel, Filipendula ulmaria – mjødurt, 
Geranium sylvaticum – skogstorkenebb, Gymnocarpium 
dryopteris – fugletelg, Juniperus communis – einer, 
Linnaea borealis – linnea, Luzula multiflora coll. – eng/
seterfrytle, Milium effusum – myskegress, Omalotheca 
norvegica – setergråurt*, Phleum alpinum – fjelltimotei, 
Poa alpina var. alpina – fjellrapp, Poa annua – tunrapp, 
Poa pratensis ssp. alpigena – seterrapp, Poa pratensis ssp. 
subcaerulea – smårapp, Pyrola minor – perle vintergrønn, 
Ranunculus acris – engsoleie, Ranunculus repens – 
krypsoleie*, Rhinanthus minor – småengkall*, Rumex 
acetosa – engsyre, Salix glauca – sølvvier, Salix lanata 
– ullvier, Salix lapponum – lappvier, Salix myrsinifolia 
ssp. borealis – setervier, Salix phylicifolia – grønnvier, 
Saussurea alpina – fjelltistel*, Solidago virgaurea – gullris, 
Stellaria borealis – fjellstjerneblom*, Stellaria nemorum 
– skogstjerneblom, Taraxacum sp. – løvetann, Trientalis 
europaea – skogstjerne, Trollius europaeus – ballblom 
Vaccinium vitis-idaea – tyttebær, Valeriana sambucifolia 
– vendel rot*, Veronica longifolia – storveronika. 

Lok. 54b. Unjárga/Nesseby: 
Bergebydalen b
UTM:  NT 744, 924.

Høyde over havet:  140 m.

Naturtype:  Ferskvannssump.

Undersøkt:  25.08.2007.

Inventert av:  T. Alm & V. Vange.

Verdi:  Bergebydalen vurderes samlet.

Områdebeskrivelse: Lite tjern med starrdominert 
kantvegetasjon.

Naturtype/kulturmarkstype: Elvesnelle-starrsump.

Kulturspor: Dette er antakelig (ut fra muntlige opp-
lysninger) en plass for å skjære gress til komagene, 
på norsk gjerne kalt sennagress eller sennegress, på 
samisk gamassuoidni. Folk hadde faste plasser der 
de skar starr til ”sennagress”, og det ble gjerne holdt 
litt hemmelig hvor dette var.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Lite tjern med 
elvesnelle-starrsump av sennegressutforming (O3e) 
langs kanten. Sumpen er dominert av sennegress 
(Carex vesicaria) og trådsiv (Juncus filiformis). De 
fuktigste partiene har sennegress og nordlandsstarr 
(C. aquatilis), andre har myrhatt (Comarum palustris). 
Innenfor sumpvegetasjonen er det fuktkjerr med 
lappvier (Salix lapponum) og sølvvier (S. glauca).

Tilstand: God.

Bruk: Ingen synlig pr. i dag.

Inngrep: Ingen. I overkant av tjernet går det en 
kjerrevei, som leder bort til den tradisjonelle plassen 
å krysse Bergebyelva.

Vurdering: Bergebydalen vurderes samlet. 

Anmerkning: Boknavnet sennegress for Carex 
vesicaria har forledet mange til å tro at denne 
arten er et viktig råstoff for ”sennagress” eller 
gamassuoidni til bruk i komager m.v. I virkeligheten 
er det i all hovedsak andre starrarter som benyttes 
(sml. Alm & Iversen 1998), særlig nordlandsstarr 
(Carex aquatilis ssp. aquatilis) og flaskestarr (Carex 
rostrata), dels også rundstarr (Carex rotundata). 
Carex vesicaria er en nokså sjelden art i Finnmark, 
og har trolig bare unntaksvis kommet til nytte 
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til dette formålet. Den aktuelle lokaliteten peker 
seg ut som et mulig unntak, siden det her er store 
bestander av arten. De fleste andre fuktområder vi 
passerte i Bergebydalen har ikke sennegress, bare 
nordlandsstarr og flaskestarr. 

Lok. 54c. Unjárga/Nesseby: 
Bergebydalen c
UTM:  NT 73090-73181, 89794-

89947.

Høyde over havet:  100 m.

Naturtype:  Fattigmyr. 

Undersøkt:  25.08.2007.

Inventert av:  T. Alm & V. Vange.

Verdi:  Bergebydalen vurderes samlet.

Områdebeskrivelse: Fastmattemyr i overgang til 
hei. Vi fikk muntlig informasjon om at det tidligere 
ble skåret ”gress” til komager på denne myra.

Naturtype/kulturmarkstype: Myr, muligens tid-
ligere ”sennegressmyr”.

Kulturspor: –

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Myr dominert  
av rundstarr (Carex rotundata), frynsestarr  
(C. paupercula), snipestarr (C. rariflora), duskull 
(Eriophorum angustifolium) og torvull (E. vaginatum). 
Langs kant en av myra, der det er en liten kant opp 
til nivået på heia ovenfor, går det en smal stripe 
russegress (Arctagrostis latifolia). Her kommer også 
sølvbunke (Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa) 
inn. Myr kanten har multe (Rubus chamaemorus), 
skogsnelle (Equisetum sylvaticum), fjellkrekling 
(Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum), blokkebær 
(Vaccinium uliginosum), sveltull (Trichophorum 
alpinum), dvergbjørk (Betula nana) og mye myrull, 
både torvull og duskull, og diverse torvmoser 
(Sphagnum spp.) i bunnsjiktet. Litt fuktig ere partier 
har hvitlyng (Andromeda polifolia) og småtranebær 
(Oxycoccus microcarpus) i tillegg til de dominerende 
starr- og myrullartene. 

Vegetasjonen føres til K3 Fattig fastmattemyr, 
rundstarrutforming.

Flora: Måtelig artsrik, men med en stor bestand av 
russegress (Arctagrostis latifolia).

Rødlistearter: Russegress – kategori NT.

Tilstand: Litt oppslag av bjørk (Betula pubescens) 
og lappvier (Salix lapponum).

Bruk: Ingen.
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Inngrep: Ingen.

Vurdering: Bergebydalen vurderes samlet. 

Anmerkning: Lokaliteten ser knapt ut til å være 
egnet for å skjære ”sennagress”, ettersom starr-
vegetasjonen er lavvokst og glissen. Rundstarr er 
imidlertid en av de artene som tradisjonelt er blitt 
samlet som gamassuoidni til bruk i fottøy.

Floraliste, Bergebydalen c (* angir herbariebelegg 
i TROM). 

Andromeda polifolia – hvitlyng, Arctagrostis latifolia 
– russegress*, Avenella flexuosa – smyle, Betula 
nana – dvergbjørk, Betula pubescens – bjørk, 
Calamagrostis phragmitoides – skogrørkvein, 
Carex canescens – gråstarr, Carex paupercula – 
frynsestarr, Carex pauciflora – sveltstarr*, Carex 
rariflora – snipestarr*, Carex rotundata – rundstarr*, 
Carex vaginata – slire starr, Chamaepericlymenum 
suecicum – skrubbær, Comarum palustre – myrhatt, 
Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa – sølvbunke, 
Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum – fjellkrekling, 
Epilobium palustre – myrmjølke, Equisetum fluviatile 
– elvesnelle, Equisetum sylvaticum – skogsnelle, 
Eriophorum angustifolium – duskull, Eriophorum 
vaginatum – torvull, Juniperus communis – einer, 
Oxycoccus microcarpus – småtranebær, Rhododendron 
tomentosum – finnmarkspors, Rubus chamaemorus 
– multe, Rumex acetosa – engsyre, Salix glauca – 
sølvvier, Salix lapponum – lappvier, Salix phylicifolia 
– grønnvier, Solidago virgaurea – gullris, Trichophorum 
alpinum – sveltull, Vaccinium myrtillus – blåbær, 
Vaccinium uliginosum – blokkebær, Vaccinium vitis-
idaea – tytte bær, Vahlodea atropurpurea – rypebunke*.

Lok. 54d. Unjárga/
Nesseby: Bergebydalen: 
Suoidneguolbba
UTM:  NT 710-727, 889-893.

Høyde over havet:  90-100 m.

Naturtype:  Myr.

Undersøkt:  25.08.2007.

Inventert av:  T. Alm & V. Vange.

Verdi:  Bergebydalen vurderes samlet.

Områdebeskrivelse: Myr- og fuktdrag langs 
Suoidne guolbbanjohka. På begge sider av elva er 
det flate myr- og fuktsletter. De strekker seg østover 
til NT 572, 720, der fuktdraget møter stien som går 
opp til ILAR-gammen. I dette delområdet har det 
tidligere vært utmarksslåtter tett i tett; flere familier 
hadde slåtter her. Området ligger i et lite søkk, og 
har mye kratt av vier. 

Kulturmarkstype/naturtype: Tidligere slåttemyr/
slåttefukteng.

Kulturspor: –

Botaniske beskrivelse/vegetasjon: Vegetasjonen 
veksler med fuktighet og næringsinnhold. Den kan 
føres til:

L1b  Skog-/krattbevokst intermediær myr, krattut-
forming.

L3  Intermediær mykmatte/løsbunnmyr.

G12c  Våt/fuktig, middels næringsrik eng av mjødurt-
utforming.

I åpne, våte partier vokser sneller, både elvesnelle 
(Equisetum fluviatile), åkersnelle (E. arvense) og 
skogsnelle (E. sylvaticum), videre myrhatt (Comarum  
palustre), enghumleblom (Geum rivale) og stor myrfiol 
(Viola epipsila). Rikere partier har innslag av myrte-
vier (Salix myrsinites) og brunmoser, med urter som 
fjellpestrot (Petasites frigidus), fjelltistel (Saussurea 
alpina), sibirgressløk (Allium schoenoprasum ssp. 
sibiricum) og hestehov (Tussilago farfara), og spredt 
vasshøymol (Rumex aquaticus) i kanten.

Store deler av myra og fuktenga er litt tørrere, og 
overgrodd med vier. Der det er relativt åpent, og langs 
elvebredden, er vegetasjonen frodig og høyvokst, 
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med enghumleblom (Geum rivale), gullris (Solidago 
virgaurea), hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum), 
kildemarikåpe (Alchemilla glomerulans) og mjødurt 
(Filipendula ulmaria). Andre partier har moserikt 
bunnsjikt og et skrinnere feltsjikt. Her vokser store 
mengder stolpestarr (Carex nigra var. juncea), 
sammen med engsnelle (Equisetum pratense) og 
storveronika (Veronica longifolia). Også myrhatt 
(Comarum palustre), stor myrfiol (Viola epipsila), 
krypsoleie (Ranunculus repens), smårørkvein 
(Calamagrostis neglecta) og seterrapp (Poa pratensis 
ssp. alpigena) finner plass under de tette vierkronene. 
Her er det vanskelig å gå pga. nedliggende busker/
greiner.

I deler av vier-havet forekommer partier der busk-
vegetasjonen synes å bli holdt i sjakk av elgbeite. 
Vegetasjonen her er dominert av smårørkvein 
(Calamagrostis neglecta) og nordlandsstarr (Carex 
aquatilis), med myrhatt (Comarum palustre).

Tilstand: De store slåttemyrene på Suoidneguolba 
er i ulik forfatning. Store deler er kraftig gjenvokst 
med viere. Disse har tidligere vært en åpen, mid-
delsrik fukteng.

Bruk: Ingen pr. i dag.

Inngrep: Ingen av betydning, men delområdet krys-
ses av et par veier.

Vurdering: Bergebydalen vurderes samlet. 

Lok. 54e. Unjárga/
Nesseby: Bergebydalen: 
Suoidneguolbbageačhi 
UTM:  NT 72430-72384, 88442-

88471.

Høyde over havet:  100 m.

Naturtype:  Tidligere utslåtte (antakelig-
vis)

Undersøkt:  27.08.2007.

Inventert av:  T. Alm & V. Vange.

Verdi:  Bergebydalen vurderes samlet.

Områdebeskrivelse: Suoidneguolbbageačhi består 
av åpen, urte- og gressrik vegetasjon som sannsynlig-
vis tidligere var slåttemark. Den ligger på begge sider 
av stien opp til ILAR-gammen, mellom Čáhppesjeaggi 
og Suoidneguolbba (delområde i). Engarealet strekker 
seg som et 15-20 m bredt belte i Ø-V-retning.

Kulturmarkstype/naturtype: Slåttemark (antake-
lig tidligere utslåtte).

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Frodige ut-
marksslåtter på begge sider av stien i flate partier. 
Vegetasjonen ligner på den beskrevet under delområde 
i, men er litt mer høyvokst. Mye lundrapp (Poa nemo-
ralis) og fjellgulaks (Anthoxanthum nipponicum) utgjør 
graminoidene, i tillegg til noe sølvbunke (Deschampsia 
cespitosa) og litt skogrørkvein (Calamagrostis phrag-
mitoides), samt litt finnmarkskveke (Elymus mutabilis). 
På tørre partier er det gjengroing fortrinnsvis av einer 
(Juniperus communis), mens det i lavereliggende, litt 
fuktigere partier er vier (Salix spp.) som slår opp.  

Vegetasjonen kan føres til en mellomting mellom

C2c Høystaudebjørkeskog med lavurt-utforming og 

G8 og G9, som begge er utforminger av frisk/tørr, 
middels baserik eng i nordlige strøk.

Flora: Relativt artsrik, men uten innslag av spesiell 
interesse.

Tilstand: Noe gjengrodd

Bruk: Lite brukt, sporadisk beitet av sau.

Inngrep: Ingen

Vurdering: Bergebydalen vurderes samlet. 
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Lok. 54F. Unjárga/Nesseby: 
Bergebydalen: Smilče
UTM:  NT 7155-7167, 8621-8630.

Høyde over havet:  60-80 m.

Naturtype:  Småbiotop.

Undersøkt:  27.08.2007.

Inventert av:  T. Alm & V. Vange.

Verdi:  Bergebydalen vurderes samlet.

Områdebeskrivelse: Smilče er en markert elvekløft/
canyon der Bergebyelva/Suovvejohka skjærer seg ned 
fra flatlandet i Bergebydalen. På vestsiden av denne 
er det en SØ-vendt, bratt skråning med frodig eng-
vegetasjon. Den går ned til smal elveslette i bunnen 
av kløfta, langs Bergebyelva. Skråningen har delvis 
skifrig berggrunn og god jord, og artsutvalget tyder 
på et visst baseinnhold i jorda. Området har antake-
lig vært slått tidligere. Sauene beiter her fortsatt.

Kulturmarkstype/naturtype: Småbiotop/kant-
vegetasjon.

Kulturspor: Dette er en mye brukt stoppeplass på 
tur, og dels et turmål i seg selv. Folk har fra gam-
melt av plukket kvann i Smilče på våren. Det er flere 
bålplasser av nyere dato langs elva.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Det slake eng-
partiet langs vestsiden av elva, i bunnen av kløfta, er 
for en stor del urtedominert. Noen partier er grami-
nide-dominert, med fjellgulaks (Anthoxanthum nippo-
nicum), seterrapp (Poa pratensis ssp. alpigena) og noe 
sølvbunke (Deschampsia cespitosa), samt litt slåttestarr 
(Carex nigra), hengeaks (Melica nutans) og rødsvingel 
(Festuca rubra). Det er også noen partier hvor skog-
rørkvein (Calamagrostis phragmitoides) dominerer.

Den frodige, urterike vegetasjonen kan føres til C2 
Høgstaudebjørkeskog; mellomting av C2a og C2d, men 
er også så åpen og kulturpåvirket at den i partier heller 
bør føres til G13 Frisk, næringsrik ”natureng”. I tillegg er 
her en del fjellplanter. Feltsjiktet består av middelshøye 
til høyvokste urter og gress som skogrørkvein 
(Calamagrostis phragmitoides), skogstorke nebb 
(Geranium sylvaticum), hvitbladtistel (Cirsium hetero-
phyllum), geitrams (Chamerion angustifolium), engsyre 
(Rumex acetosa), storveronika (Veronica  longifolia) 
og vendelrot (Valeriana sambucifolia), iblandet noe 
finnmarkskveke (Elymus mutabilis), ballblom (Trollius 

europaeus) og enghumleblom (Geum rivale), samt 
mange mindre urter. Her vokser også noen noe 
basekrevende planter som svarttopp (Bartsia alpina), 
jåblom (Parnassia palustris), fjellfiol (Viola biflora) m.m. 
Andre innslag er villrips (Ribes spicatum) og hundekjeks 
(Anthriscus sylvestris).

Partiet mot avflatning nederst i skråningen har rike-
lig marigress (Hierochloe odorata), samt noe firblad 
(Paris quadrifolia), engsoleie (Ranunculus acris) og 
rødsvingel (Festuca rubra). 

Mot elva er det berg, som delvis får elvesprut og 
delvis er overrislet. Der berget stadig får jevnlig 
tilgang på elvesprut, vokser fjellveronika (Veronica 
alpina), rosenrot (Rhodiola rosea), litt snøsildre (Sa-
xifraga nivalis) og fjellskrinneblom (Arabis alpina).

På et overrislet berg vokser planter knyttet til bekk/
kildeutspring: skjørbuksurt (Cochlearia officinalis – 
i mengde), samt fjellskrinneblom (Arabis alpina), 
åkersnelle (Equisetum arvense), dvergsnelle (E. scir-
poides), noe kvann (Angelica archangelica), myrmjølke 
(Epilobium palustre) samt moser.

Dellokaliteten har en del oppslag av bjørk (Betula 
pubescens) og setervier (Salix myrsinifolia ssp. bore-
alis), samt noe einer (Juniperus communis).

Flora: Artsrik og variert, med innslag av noe ba-
sekrevende arter som fjellveronika (Veronica al-
pina), svarttopp (Bartsia alpina), jåblom (Parnassia 
palustris), fjellfiol (Viola biflora), fjell-lok (Cystopteris 
montana) m.m. Nevnes kan også finnmarkskveke 
(Elymus mutabilis) og praktløvetann (Taraxacum 
hjeltii). Nær stryket øverst er det også litt moskusurt 
(Adoxa moschatellina).

Tilstand: I noe gjengroing.

Bruk: Ute av drift som slåttemark; noen sauer går 
her fortsatt.

Inngrep: Ingen

Vurdering: Bergebydalen vurderes samlet. 

Floraliste, Smilče (* angir herbariebelegg i TROM).

Adoxa moschatellina – moskusurt*, Agrostis mertensii 
– fjellkvein, Alchemilla glomerulans – kildemarikåpe, 
Alchemilla wichurae – skarmarikåpe, Angelica 
archangelica – kvann, Antennaria dioica – kattefot, 
Anthoxanthum nipponicum – fjellgulaks, Anthriscus 
sylvestris – hunde kjeks, Arabis alpina – fjellskrinneblom, 
Astragalus alpinus – setermjelt, Avenella flexuosa – smyle, 
Bartsia alpina – svarttopp, Betula pubescens – bjørk, 
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Bistorta vivipara – harerug, Calamagrostis phragmitoides 
– skogrørkvein, Campanula rotundifolia – blåklokke, Carex 
nigra – slåttestarr, Carex nigra var. juncea – stolpestarr, 
Cerastium alpinum ssp. lanatum – ullarve, Cerastium 
fontanum – vanlig arve, Chamaepericlymenum suecicum 
– skrubbær, Chamerion angustifolium – geitrams, Cirsium 
heterophyllum – hvitbladtistel, Cochlearia officinalis 
ssp. integrifolia – kildeskjørbuksurt, Cystopteris 
montana – fjell-lok*, Deschampsia cespitosa ssp. 
cespitosa – sølvbunke, Draba norvegica – bergrublom, 
Dryopteris filix-mas – ormetelg*, Elymus mutabilis – 
finnmarkskveke*, Epilobium hornemannii – setermjølke, 
Epilobium palustre – myrmjølke, Equisetum arvense ssp. 
arvense – åkersnelle, Equisetum pratense – engsnelle, 
Erigeron acer ssp. politus  – blankbakkestjerne*, Euphrasia 
wettsteinii – fjell øyentrøst, Festuca ovina – sauesvingel*, 
Festuca rubra – rød svingel, Filipendula ulmaria – mjødurt, 
Gentianella aurea – bleiksøte*, Geranium sylvaticum 
– skogstorkenebb, Geum rivale – enghumleblom, 
Hieracium sp. – sveve, Hierochloë sp. – marigress, 
Juni perus communis – einer, Linnaea borealis – linnea, 
Luzula multiflora coll. – eng/seterfrytle, Luzula pilosa 
– hårfrytle, Luzula spicata – aksfrytle, Luzula sudetica 
– myrfrytle, Melica nutans – hengeaks, Milium effusum 
– myskegress, Myosotis decumbens – fjellforglemmegei, 
Nardus stricta – finnskjegg, Omalotheca norvegica – 
setergråurt, Orthilia secunda – nikkevintergrønn, Paris 
quadrifolia – firblad, Parnassia palustris – jåblom, Phleum 
alpin um – fjelltimotei, Poa alpina var. alpina – fjellrapp, 
Poa glauca – blårapp, Poa nemoralis – lundrapp, Poa 
pratensis ssp. alpigena – seterrapp, Potentilla crantzii 
– flekkmure, Ranunculus acris – engsoleie, Rhinanthus 
minor – småengkall, Rhodiola rosea – rosenrot, Ribes 
spicatum – villrips*, Rubus saxatilis – teiebær, Rumex 
acetosa – engsyre, Sagina saginoides – setersmåarve, 
Salix glauca – sølvvier, Salix hastata – bleikvier, Salix 
lanata – ullvier, Salix myrsinifolia ssp. borealis – setervier, 
Salix phylicifolia – grønnvier, Saussurea alpina – fjelltistel, 
Saxifraga nivalis – snøsildre, Selaginella selaginoides – 
dvergjamne, Stellaria borealis – fjellstjerneblom, Stellaria 
crassifolia – saftstjerneblom, Stellaria graminea – 
gresstjerneblom*, Stellaria nemorum – skogstjerneblom, 
Taraxacum hjeltii – praktløvetann, Trientalis europaea 
– skogstjerne, Trollius europaeus – ballblom, Tussilago 
farfara – hestehov, Urtica dioica – stornesle, Vaccinium 
uliginosum – blokkebær, Vaccinium vitis-idaea – tyttebær, 
Valeriana sambucifolia – vendelrot, Veronica alpina ssp. 
alpina – fjellveronika, Veronica longifolia – storveronika, 
Viola biflora – fjellfiol, Viola canina ssp. nemoralis – lifiol. 

Lok. 54g. Unjárga/Nesseby: 
Bergebydalen g
UTM:  NT 72178-72227, 86868-

86919

Høyde over havet:  80 m.

Naturtype:  Tidligere utmarksslåtte.

Undersøkt:  27.08.2007.

Inventert av:  T. Alm & V. Vange.

Verdi:  Bergebydalen vurderes samlet.

Områdebeskrivelse: Tidligere slåttemark på flat 
elveslette langs Bergebyelva. Dette delområdet 
representerer de slåttemarkene som det tidligere 
har vært mange av på begge sider av Bergebyelva. 
Dette er relativt flate partier, som tidvis blir over-
svømt av elva og dermed tilføres næring. 

Kulturmarkstype/naturtype: Tidligere utmarks-
slåtte, som er en gressrik variant av høgstaude-
bjørkeskog.

Kulturspor: Området brukes i friluftssammenheng 
og har bålplass.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Feltsjiktet 
har mest urter som skogstorkenebb (Geranium 
sylvaticum), skogstjerneblom (Stellaria nemorum), 
enghumleblom (Geum rivale), geitrams (Chamerion 
angustifolium), hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum), 
ballblom (Trollius europaeus) og mjødurt (Filipendula 
ulmaria). De viktigste gressartene er sølvbunke 
(Deschampsia cespitosa), skogrørkvein (Calamagrostis 
phragmitoides) og smårørkvein (C. neglecta). På 
tørrere deler kommer det også inn teiebær (Rubus 
saxatilis), smyle (Avenella flexuosa) og einer (Juniperus 
communis). På de mest næringsrike partiene er det 
noe linesle (Urtica dioica spp. sondenii), villrips (Ribes 
spicatum) og hundekjeks (Anthriscus sylvestris). 

Den indre delen av elvesletta, mot bakkefoten, er 
gjengrodd av vierkratt, primært grønnvier (Salix 
phylicifolia), men også ullvier (S. lanata) og sølvvier 
(S. glauca). Elvesletta er ellers tresatt med en del 
bjørk (Betula pubescens).

Vegetasjonen kan føres til 

C2a  Høystaudebjørkeskog, med noe innslag av

G13 Frisk, næringsrik ”natureng”
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Flora: Relativt artsrik, arealet tatt i betraktning. 
En interessant artsforekomst er moskusurt (Adoxa 
moschatellina).

Tilstand: Elvesletta er ikke så representativ som 
slåtteområde lenger fordi sauene har gått og tråk-
ket mye i området, samt at vier har tatt over mye 
av arealet.

Bruk: Elvesletta er pr. i dag beitet av sau.

Inngrep: Ingen.

Vurdering: Bergebydalen vurderes samlet. 

Floraliste, Bergebydalen g (* angir herbariebelegg 
i TROM).

Adoxa moschatellina – moskusurt, Alchemilla 
glomerulans – kildemarikåpe, Alchemilla murbeckiana 
– nyremarikåpe, Anthoxanthum nipponicum – 
fjellgulaks, Anthriscus sylvestris – hundekjeks, 
Avenella flexuosa – smyle, Bartsia alpina – svarttopp, 
Betula pubescens – bjørk, Calamagrostis neglecta – 
smårørkvein, Calamagrostis phragmitoides – skogrør-
kvein, Campanula rotundifolia – blåklokke, Cerastium 
fontanum – vanlig arve, Chamaepericlymenum 
suecicum – skrubbær, Chamerion angustifolium – 
geitrams, Cirsium heterophyllum – hvitbladtistel, 
Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa – sølvbunke, 
Elymus mutabilis – finnmarkskveke, Equisetum 
pratense – engsnelle, Filipendula ulmaria – mjødurt, 
Geranium sylvaticum – skogstorkenebb, Geum rivale – 
enghumleblom, Gymnocarpium dryopteris – fugletelg, 
Juniperus communis – einer, Linnaea borealis – linnea, 
Milium effusum – myskegress, Orthilia secunda 
– nikkevintergrønn, Poa pratensis ssp. alpigena – 
seterrapp, Poa pratensis ssp. subcaerulea – smårapp, 
Ranunculus acris – engsoleie, Ribes spicatum – villrips, 
Rubus saxatilis – teiebær, Rumex acetosa – engsyre, 
Salix glauca – sølvvier, Salix lanata – ullvier, Salix 
myrsinifolia ssp. borealis – setervier, Salix phylicifolia 
– grønnvier, Solidago virgaurea – gullris, Stellaria 
borealis – fjellstjerneblom, Stellaria nemorum – 
skogstjerneblom, Trientalis europaea – skogstjerne, 
Trollius europaeus – ballblom, Urtica dioica ssp. sondenii 
– linesle, Veronica longifolia – storveronika. 

Lok. 54h. Unjárga/Nesseby: 
Bergebydalen: vuolleguobbar
johka
UTM:  NT 71835, 87763 

Høyde over havet:  100 m.

Naturtype:  Tidligere utmarksslåtte (for 
Dikkanen-familien).

Undersøkt:  27.08.2007.

Inventert av:  T. Alm & V. Vange.

Verdi:  Bergebydalen vurderes samlet.

Områdebeskrivelse: Tidligere utmarksslåtte med 
høyvokst vegetasjon der det har stått hesjestativ 
(samisk luovvi). Slåtta strekker seg fra der veien 
krysser Guobbarjohka (35W 571835, 7787763) og 
vestover, oppstrøms langs elva. Området er avgren-
set mot S/SV av elva og en bakkeskrent.

Kulturmarkstype/naturtype: Tidligere utmarks-
slått/slåtteng i skog og langs elva.

Kulturspor: ”Tuft” etter luovvi (posisjon 35W 
571832, 7787822). Høystativet her var ca. 6 m langt 
og ca. 1.5 m bredt. Stedet er lett synlig (se under).

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: Engvegetasjon 
som kan føres til glidende overgang mellom 

C2a Høystaude-bjørkeskog og 

G13 Frisk, næringsrik ”natureng”.

De lavestliggende områdene rundt elva er mest 
høyvokst, med dominans av skogrørkvein (Calama-
grostis phragmitoides), mjødurt (Filipendula ulmaria) 
og geitrams (Chamerion angustifolium), samt mye 
fjellfiol (Viola biflora) i den fuktige bunnen. Ellers vok-
ser her høgstauder som skogstorkenebb (Geranium 
sylvaticum), gullris (Solidago virgaurea), enghumle-
blom (Geum rivale) og ballblom (Trollius europaeus), 
mens det er noe finnmarkskveke (Elymus mutabilis) 
og bare litt sølvbunke (Deschampsia cespitosa). Langs 
elva er det noe oppslag av vier (Salix spp.), og det 
er noe oppslag av bjørk (Betula pubescens) og einer 
(Juniperus communis) ellers på lokaliteten.

På engterrasse mot nord, og ca. 2 m høyere i terreng-
et, stod det tidligere et høystativ/luovvi. Her er det 
tørrere og skrinnere mark og ikke slåttemark. Akkurat 
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der høystativet har stått, er det nå et markert felt 
med skogrørkvein (Calamagrostis phragmitoides). 

Flora: Middels artsrik, bl.a. med noe finnmarkskveke 
(Elymus mutabilis) og en del storveronika (Veronica 
longifolia). Midt i den kraftige engvegetasjonen 
vokste et parti med hundegress (Dactylis glomerata). 
Dette er eneste sted i Bergebydalen vi har observert 
denne arten.

Tilstand: Ifølge Olav Dikkanen var det tidligere kun få, 
enkeltstående trær på slåtteområdet, så om rådet er pr. 
idag noe gjengrodd. Slåtta ble overgitt på 1960-tallet. 
Engvegetasjonen ser også ut til å være i begynnende 
gjengroing, og mjødurt ser ut til å øke i mengde.

Bruk: Ingen.

Inngrep: Ingen.

Vurdering: Bergebydalen vurderes samlet. 

Floraliste, Vuolleguobbarjohka (* angir herbari-
ebelegg i TROM).

Adoxa moschatellina – moskusurt*, Alchemilla 
glomerulans – kildemarikåpe, Angelica archangelica 
– kvann, Anthoxanthum nipponicum – fjellgulaks, 
Anthriscus sylvestris – hundekjeks, Avenella flexuosa 
– smyle, Betula pubescens – bjørk, Calamagrostis 
phragmitoides – skogrørkvein, Campanula rotundifolia 
– blåklokke, Cerastium alpinum ssp. glabratum 
– snauarve, Cerastium fontanum – vanlig arve, 
Chamaepericlymenum suecicum – skrubbær, Chamerion 
angustifolium – geitrams, Cirsium heterophyllum – 
hvitbladtistel, Cystopteris fragilis – skjørlok, Dactylis 
glomerata – hundegress, Deschampsia cespitosa ssp. 
cespitosa – sølvbunke, Elymus mutabilis – finnmarks-
kveke, Festuca ovina – sauesvingel, Filipendula ulmaria – 
mjødurt, Fragaria vesca – jordbær, Geranium sylvaticum 
– skogstorkenebb, Geum rivale – enghumleblom, 
Gymnocarpium dryopteris – fugletelg, Hieracium sp. 
– sveve, Juniperus communis – einer, Melica nutans 
– hengeaks, Milium effusum – myskegress, Paris 
quadrifolia – firblad, Phleum alpinum – fjelltimotei, 
Poa glauca – blårapp, Poa pratensis ssp. alpigena – 
seterrapp, Ranunculus acris – engsoleie, Ribes spicatum 
– villrips, Rumex acetosa – engsyre, Salix myrsinifolia 
ssp. borealis – setervier, Salix phylicifolia – grønnvier, 
Saxifraga nivalis – snøsildre, Solidago virgaurea – 
gullris, Stellaria nemorum – skogstjerneblom, Trollius 
europaeus – ballblom, Tussilago farfara – hestehov, 
Valeriana sambucifolia – vendelrot, Veronica longifolia 
– storveronika, Viola biflora – fjellfiol.

Lok. 54i. Unjárga/Nesseby: 
Bergebydalen: østre del av 
Suoidneguolbba
UTM:  NT 72703-72837, 86873-

88983 

Høyde over havet:  100 m.

Naturtype:  Utmarksbeite/slått.

Undersøkt:  27.08.2007.

Inventert av:  T. Alm & V. Vange.

Verdi:  Bergebydalen vurderes samlet.

Områdebeskrivelse: Tidligere slåtte- eller beite-
område som strekker seg fra østgrensen av del-
område d (stien til ILAR-gammen) østover til 
Bergebyelva. Arealet ligger litt høyere enn slåtte-
myrområdet, på tørt til friskt jordsmonn med et mid-
dels baseinnhold i jorda. Den åpne engvegetasjonen 
strekker seg i et 30 m bredt og 100 langt belte, 
og går som et rikere trau nedenfor den fattigere 
bjørkeskogen med mose/smyle-vegetasjon. 

Kulturmarkstype/naturtype: Slåtte- og beitemark 
i utmark. Området har et tørt til friskt jordsmonn, 
med middels baseinnhold.

Kulturspor: Ingen.

Vegetasjon: Vegetasjonen her er tydelig kulturpå-
virket, og kan føres til en mellomting mellom 

C2c  Høystaudebjørkeskog med lavurt-utforming 
og 

G8 og G9, som begge er utforminger av frisk/tørr, 
middels baserik eng i nordlige strøk.

Vegetasjonen er en urterik mosaikk med mye 
av følgende arter: fjelltistel (Saussurea alpina), 
enghumleblom (Geum rivale), skogstorkenebb 
(Geranium sylvaticum), harerug (Bistorta vivipara), 
jåblom (Parnas sia palustris), dvergjamne (Selaginella 
selaginoides), svarttopp (Bartsia alpina), fjellarve 
(Cerastium alpinum), fjellfiol (Viola biflora), setermjelt 
(Astragalus alpinus), engsoleie (Ranunculus acris), 
skarmarikåpe (Alchemilla wichurae), småengkall 
(Rhinanthus minor ) og gullris (Solidago virgaurea). 
Av graminoider domi nerer fjellgulaks (Anthoxanthum 
nipponicum) og seterfrytle (Luzula multiflora ssp. 
frigida). Andre graminider på lokaliteten er seterrapp 
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(Poa pratensis ssp. alpigena), lundrapp (P. nemoralis), 
fjellrapp (P. alpina), fjelltimotei (Phleum alpinum), 
hengeaks (Melica nutans), rødsvingel (Festuca rubra) 
og litt finnmarkskveke (Elymus mutabilis). Der det 
er litt fuktigere, vokser høgstauder som mjødurt 
(Filipendula ulmaria), hvitbladtistel (Cirsium hetero-
phyllum), enghumleblom (Geum rivale), ballblom 
(Trollius europaeus) og storveronika (Veronica 
longifolia), samt litt sølvbunke. På de fuktige 
partiene er det også noe vierkratt av grønn-, ull- og 
setervier (Salix phylicifolia, S. lanata, S. myrsinifolia 
ssp. borealis).

På litt tørrere partier er det mye flekkmure (Poten-
tilla crantzii), tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) og 
kattefot (Antennaria dioica), med innslag av snøsøte 
(Gentiana nivalis), marinøkkel (Botrychium lunaria), 
grønnkurle (Coeloglossum viride) og fjellkrekling (Em-
petrum nigrum  ssp. hermaphroditum).

Flora: Relativt artsrik, bl.a. med noe finnmarkskveke 
(Elymus mutabilis). Storveronika (Veronica longifolia) 
er likeens et østlig innslag. Denne teigen er mer 
kortvokst, artsrik og urterik enn de mer nærings-
rike partiene langs elva og i område d. Her er et 
stort innslag av middels basekrevende arter, men 
ingen sjeldenheter.  Denne vegetasjonstypen dukker 
opp her og der i forsenkninger i terrenget oppover 
Bergeby dalen. 

Rødlistearter: Marinøkkel – kategori NT.

Tilstand: God.

Bruk: Lite, antakelig sporadisk beitet av sau.

Inngrep: Ingen

Vurdering: Bergebydalen vurderes samlet.

Floraliste, østre del av Suoidneguolbba (* angir 
herbariebelegg i TROM).

Agrostis mertensii – fjellkvein, Alchemilla glomerulans – 
kildemarikåpe, Alchemilla murbeckiana – nyremarikåpe, 
Alchemilla wichurae – skarmarikåpe, Antennaria dioica 
– kattefot, Anthoxanthum nipponicum – fjellgulaks, 
Anthriscus sylvestris – hundekjeks, Astragalus alpinus 
– setermjelt, Avenella flexuosa – smyle, Bartsia alpina – 
svarttopp, Betula nana – dvergbjørk, Betula pubescens 
– bjørk, Bistorta vivipara – harerug, Botrychium lunaria 
– marinøkkel, Calamagrostis neglecta – smårørkvein, 
Calamagrostis phragmitoides – skogrørkvein, 
Campanula rotundifolia – blåklokke, Carex aquatilis ssp. 
aquatilis – nordlandsstarr*, Carex atrata – svartstarr*, 

Carex capillaris – hårstarr, Carex nigra var. juncea – 
stolpestarr, Carex vaginata – slirestarr, Cerastium 
alpinum – fjellarve, Cerastium fontanum – vanlig arve, 
Chamaepericlymenum suecicum – skrubbær, Cirsium 
heterophyllum – hvitbladtistel, Coeloglossum viride – 
grønnkurle*, Comarum palustre – myrhatt, Deschampsia 
cespitosa ssp. cespitosa – sølvbunke, Elymus 
mutabilis – finnmarkskveke*, Empetrum nigrum ssp. 
hermaphroditum – fjellkrekling, Equisetum arvense ssp. 
arvense – åkersnelle, Equisetum pratense – engsnelle, 
Festuca rubra – rødsvingel, Filipendula ulmaria – mjødurt, 
Gentiana nivalis – snøsøte, Geranium sylvaticum – 
skogstorkenebb, Geum rivale – enghumleblom, 
Hierochloë sp. – marigress, Juniperus communis 
– einer, Luzula multiflora ssp. frigida – seterfrytle, 
Melica nutans  – hengeaks, Omalotheca norvegica 
– setergråurt, Orthilia secunda – nikkevintergrønn, 
Parnassia palustris – jåblom, Petasites frigidus – 
fjellpestrot, Phleum alpinum – fjelltimotei, Poa alpina 
var. alpina – fjellrapp, Poa nemoralis – lundrapp, Poa 
pratensis ssp. alpigena – seterrapp, Poa pratensis ssp. 
subcaerulea – smårapp, Potentilla crantzii – flekkmure, 
Pyrola minor – perlevintergrønn, Ranunculus acris – 
engsoleie, Ranunculus repens – krypsoleie, Rhinanthus 
minor – småengkall, Rubus saxatilis – teiebær, Rumex 
acetosa – engsyre, Sagina saginoides – setersmåarve, 
Salix glauca – sølvvier, Salix lanata – ullvier, Salix 
myrsinifolia ssp. borealis – setervier, Salix phylicifolia 
– grønnvier, Saussurea alpina  – fjelltistel, Selaginella 
selaginoides – dverg jamne*, Solidago virgaurea – gullris, 
Taraxacum sp.– løvetann, Trollius europaeus  – ballblom, 
Vaccinium uliginosum – blokkebær, Vaccinium vitis-
idaea – tytte bær, Valeriana sambucifolia – vendelrot, 
Veronica longifolia – storveronika, Viola biflora – fjellfiol, 
Viola epipsila – stor myrfiol. 
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Lok. 55. Nesseby:  
øst for Bergebyelva
UTM:  NT 72275, 83891.

Kartblad:  2335 II (Nesseby).

Høyde over havet:  ca. 30 m.

Naturtype:  Naturbeitemark.

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Overgangsseksjon. 

Undersøkt:  20.08.2005.

Inventert av:  T. Alm & V. Vange.

Verdi:  Regional verdi (B).

Områdebeskrivelse: Beitebakke under en markert, 
sørvendt skrent. Beitebakken danner et belte mellom 
skrenten og et småbruk litt lenger ned.

Kulturmarkstype/naturtype: Naturbeitemark.

Kulturspor: Et gjerde mot et småbruk i nedkant 
av beitebakken.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: I skrenten og 
like i nedkant av denne er det skifrig, skredpåvirket 
vegetasjon med mange småvokste planter. Her vok-
ser store mengder marinøkkel (Botrychium lunaria) og 
fjellmarinøkkel (B. boreale). Lenger ned i beitebakken 
er vegetasjonen sluttet og har mye silkenellik (Diant-
hus superbus). Denne urte- og gressrike vegetasjonen 
er i gjengroing med einer (Juniperus communis) og 
bjørkeoppslag (Betula pubescens). Andre arter i bei-
tebakken er snøsøte (Gentiana nivalis), bakkestjerne 
(Erigeron acer), fjellbakkestjerne (E. borealis) mm.

Vegetasjonen kan føres til G9b Frisk/tørr, middels 
baserik eng av silkenellik-utforming i nordlige, kon-
tinentale strøk.

Flora: Middels artsrik, og tydelig basepåvirket.

Rødlistearter: fjellmarinøkkel, marinøkkel, silke-
nellik; alle i kategori NT, her med gode bestander 
av alle tre. 

Tilstand: De nedre delene med engvegetasjon er 
i gjengroing med bjørkeoppslag og einer som brer 
seg utover.

Bruk: Ingen pr. i dag; tidligere beite.

Inngrep: Ingen.

Vurdering: Lokaliteten har en pent utformet beite-
bakke med relativt god bestand av silkenellik, og 
ellers gode bestander av de to rødlistede marinøkkel-
artene. Den vurderes derfor til å ha regional verdi. 

Anmerkning: –
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6.19. SØRvaRaNGeR
Arealmessig hører Sør-Varanger (3967 km2) til de 
store kommunene i Finnmark. Den skiller seg også 
ut ved å romme store skog- og lavlandsområder, 
ikke minst i Pasvikdalen. Klimaet er etter måten 
gunstig, og grunnlaget for jordbruksdrift i så måte 
bedre enn mange andre steder i Finnmark.

Undersøkte lokaliteter – og områder 
uten dekning

Alm et al. (1994c) beskrev 41 lokaliteter i Sør-Varan-
ger. To områder (Skoltebyen i Neiden og Lille Ropelv 
ved Bøkfjorden) ble blinket ut som særlig verdifulle.

Vi har ikke gjennomført noen egen befaring i Sør-
Varanger, men deler av kommunen er besøkt i annen  
sammenheng (av T. Alm & A. Often i 2007). En til-
lleggslokalitet er beskrevet her.

Sør-Varanger har store kyststrekninger som mangler 
vei. Både den store Skogerøya (129 km2) og andre 
avsides kysttrakter har hatt fast bosetning, og kan 
tenkes å romme kulturlandskap av interesse. Kysten 
er samtidig så værhard at gjengroingen trolig går 
langsomt. Til gjengjeld er berggrunnen her gjen-
nomgående hard og næringsfattig, og gir neppe 
grunnlag for særskilt artsrik vegetasjon og flora.

Utvikling av jordbruket

I dag er livsgrunnlaget i Sør-Varanger først og fremst 
industri og servicenæringer. Både jord- og skogbruk 
har vært viktige næringer, men særlig jordbruket er 
sterkt redusert. Mer enn 90 % av de aktive gårds-
brukene i 1949 er nå nedlagt (tabell 27).

Tabell 27.
Nøkkeltall for utviklingen av jordbruket i Sør-Varanger, 1890-1999 (oppdatert fra Alm et al. 1994c:205). Fra og med 1979 
gjelder angivelsen av antall bruk bare driftsenheter med mer enn 5 dekar jordbruksareal.

1890 1900 1918 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999

Antall bruk - 263 - 399 521 615 525 269 116 65 53

57?

Jordbruksareal, km2 - 2.7 4.32 6.53 10.15 11.56 12.56 10.74 9.66 8.06 8.37

Fulldyrket mark, km2 - - 0.33 1.86 5.71 6.48 8.82 8.66 8.97 7.77 7.36

Antall storfe 922 780 713 1017 1715 1951 1254 1057 1017 876 885

Antall sauer 1379 830 755 1121 1173 2769 2638 2589 2467 1045 565
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Lok. 56. Sørvaranger: 
 Namdalen
UTM:  PT 157-161, 192-198.

Kartblad:  2434 III (Høybuktmoen).

Høyde over havet:  7-30 m.

Naturtype:  Slåttemark.

Vegetasjonssone:  Nordboreal.

Vegetasjonsseksjon: Overgangsseksjon.

Undersøkt:  31.08.2007.

Inventert av:  T. Alm & A. Often.

Verdi:  Lokal verdi (C).

Områdebeskrivelse: Namdalen er en liten, vei-
løs grend på østsiden av Langfjordvannet (7 m 
o.h.). Gårdene her ble anlagt på 1800-tallet. Alle er 
nedlagt, men deler av bygningsmassen står. En av 
gårdene eies av Sør-Varanger museum. Både her 
og ved nabogården i sør er det frodige enger, dels 
på en terrasse hvor husene står, og dels på slake, 
vestvendte skråninger ned mot Langfjordvannet.

Naturtype/kulturmarkstype: Frodige, brakklagte 
slåttenger.

Kulturspor: Flere gamle bygninger, som unngikk 
tyskernes avsviing under andre verdenskrig. Det 
ene bruket er nå museumsgård.

Botanisk beskrivelse/vegetasjon: De frodige 
engene har mye engreverumpe (Alopecurus pratensis 
ssp. pratensis), hundekjeks (Anthriscus sylvestris) og 
mjødurt (Filipendula ulmaria). Noe mer kortvokste 
og urterike partier har også mye åkersnelle (Equi-
setum arvense ssp. arvense), enghumleblom (Geum 
rivale) og ballblom (Trollius europaeus) – og sølvbunke 
(Deschampsia  cespitosa ssp. cespitosa).

G14 Frisk, næringsrik gammeleng.

Flora: Måtelig artsrik. Russearve (Moehringia late-
riflora) er kjent fra lokaliteten, men ble sist sett her 
i 1900. Vi lyktes ikke med å gjenfinne den, til tross 
for flittig ettersøking, men arten er lett å overse.

Rødlistearter: Russearve – om den fortsatt finnes; 
kategori CR (men gjenfunnet med gode bestander 
på flere andre lokaliteter i Sør-Varanger i 2007).

Tilstand: Under gjengroing. Engene bærer preg av 
forfall som følge av fravær av slått og beite.

Bruk: De gjenstående husene brukes som frilufts-
museum hhv. sommerhus.

Inngrep: Ingen av betydning.

Vurdering: Bosetningshistorien i Namdalen er godt 
dokumentert, og bygningsmiljøet på gården som 
tilhører Sør-Varanger museum, er intakt og ivaretatt. 
Det omgivende kulturlandskapet er imidlertid i raskt 
forfall, og knapt av noen større botanisk interesse.

Anmerkning: –

Floraliste, Namdalen – for enger og omgivende, 
for det meste åpen skog (* angir herbariebelegg 
i TROM).

Achillea millefolium – ryllik, Achillea ptarmica – 
nyse ryllik, Agrostis capillaris – engkvein, Alchemilla 
glomerulans – kildemarikåpe, Alchemilla subcrenata 
– eng marikåpe, Alnus incana – gråor, Alopecurus 
pratensis ssp. pratensis – engreverumpe, Andromeda 
polifolia – hvitlyng, Angelica archangelica – kvann, 
Anthriscus sylvestris – hundekjeks, Avenella flexuosa 
– smyle, Betula nana – dvergbjørk, Betula pubescens 
– bjørk, Calamagrostis phragmitoides – skogrørkvein, 
Calluna vulgaris – røsslyng, Caltha palustris – soleihov, 
Campanula rotundifolia – blåklokke, Carex aquatilis 
ssp. aquatilis – nordlandsstarr, Carex nigra var. juncea 
– stolpestarr, Cerastium fontanum – vanlig arve, 
Chamaepericlymenum sue cicum – skrubbær, Cirsium 
heterophyllum – hvitbladtistel, Coeloglossum viride – 
grønnkurle, Comarum palustre – myrhatt, Deschampsia 
cespitosa ssp. cespi tosa – sølvbunke, Elytrigia repens 
– kveke, Empetrum nigrum  ssp. hermaphroditum 
– fjellkrekling, Equisetum arvense ssp. arvense – 
åkersnelle, Equisetum fluviatile – elve snelle, Equisetum 
sylvaticum – skogsnelle, Eriophorum angustifolium 
– duskull, Eriophorum vaginatum – torv ull, Euphrasia 
wettsteinii – fjell øyentrøst, Festuca  rubra – rød svingel, 
Filipendula ulmaria – mjødurt, Geranium sylvaticum 
– skogstorkenebb, Geum rivale – eng humleblom, 
Heracleum  sibiricum – sibirbjørnekjeks, Hieracium  seksj. 
Vulgata – beitesveve, Juniperus  communis – einer, 
Lathyrus pratensis – gul skolm, Leucanthemum  vulgare 
– prestekrage*, Linnaea borealis – linnea, Luzula  pilosa 
– hårfryte, Lycopodium annotinum ssp. annotinum 
– stri kråkefot, Melica nutans  – hengeaks, Milium 
effusum – myskegress, Molinia caerulea – blåtopp, 
Myosotis arvensis – åkerforglemmegei, Nardus stricta 
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– finnskjegg, Orthilia secunda – nikkevintergrønn, 
Parnassia palustris – jåblom, Pedicularis palustris – 
myrklegg, Phalaris arundinacea – strandrør, Phegopteris 
connectilis – hengeving, Phleum alpinum – fjelltimotei, 
Pinguicula vulgaris – tettegress, Pinus sylvestris – 
furu, Poa pratensis ssp. alpigena – seterrapp, Poa 
pratensis ssp. subcaerulea – smårapp, Potentilla erecta 
– tepperot, Pyrola minor – perlevintergrønn, Ranunculus 
acris – engsoleie, Rhinanthus minor – småengkall, 
Rhododendron tomentosum – finnmarkspors, Rubus 
chamaemorus – multe, Rubus saxatilis – teiebær, 
Rumex  acetosa – engsyre, Salix caprea ssp. sericea – 
silkeselje, Salix hastata – bleikvier, Salix myrsinifolia 
ssp. borealis – setervier, Saussurea alpina – fjelltistel, 
Solidago virgaurea – gullris, Sorbus aucuparia – rogn, 
Stellaria graminea – gresstjerneblom, Stellaria 
longifolia – rustjerneblom, Tanacetum vulgare – 
reinfann, Taraxacum sp. – løvetann, Tofieldia pusilla 
– bjønnbrodd, Trientalis europaea – skogstjerne, Trollius 
europaeus – ballblom, Vaccinium myrtillus – blåbær*, 
Vaccinium uliginosum – blokkebær, Vaccinium vitis-
idaea – tyttebær, Valeriana sambucifolia – vendelrot, 
Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia – snauveronika, 
Vicia cracca – fuglevikke, Vicia sepium – gjerdevikke, 
Viola epipsila – stor myrfiol. 

7 Diskusjon

7.1 innledende oppsummer ing
Finnmark er stort og mangfoldig, både i natur-
geografisk, botanisk og etnisk forstand. Dette gjør 
det vanskelig å plukke ut et fåtall kulturlandskaps-
områder som dekker hele variasjonen – og samtidig 
fanger opp lokaliteter med særlig sjeldne og truete 
vegetasjonstyper. 

Fylket utgjør alene rundt 1/7 av hele det norske land-
arealet. Storparten er ”øde” fjell- og viddetrakter, 
men også disse kan romme interessante kulturland-
skap (i botanisk forstand) knyttet til gamle melke-
plasser for rein m.v. Det er adskillig lettere å skaffe 
seg en oversikt over tradisjonelle kulturlandskap 
knyttet til jordbruk, selv om et stort antall tidligere 
bosetninger og gårder ligger i veiløse kyst- og fjord-
strøk. Ved undersøkelsene på 1990-tallet ble det til 
sammen oppsøkt ca. 380 lokaliteter av dette slaget, 
med god spredning over fylket, også i veiløse strøk. 

Ved de supplerende undersøkelsene på 2000-tallet 
har vi bygd videre på dette grunnlaget (se tabell 28). 
Noen av de kommunene som ble grundigst befart på 
1990-tallet (Hammerfest, Måsøy, Porsanger, Sør-
Varanger) er enten ikke besøkt i det hele, eller bare 
så vidt. Derimot har vi besøkt forholdsvis mange 
lokaliteter i Kvalsund; kanskje den kommunen som 
ble svakest dekket på 1990-tallet. I Nordkapp, Gam-
vik, Berlevåg og Båtsfjord har jordbruket alltid spilt 
en underordnet rolle, og vi har bare besøkt et fåtall 
tilleggslokaliteter i de to siste kommunene. Sam-
kjøringen med prosjektet ”Kulturlandskap etter tre 
stammers møte i Varanger” har derimot ført til om-
fattende feltarbeid på den delen av Varangerhalvøya 
som hører til Vadsø og Unjárga/Nesseby. Her finnes 
også noen av de viktigste finske/kvenske bygdene i 
Norge (i Vadsø), og tradisjonelle og godt dokumen-
t erte samiske bruksområder (i Unjárga/Nesseby).

Alt i alt anser vi den geografiske dekningen for god, 
selv om det fortsatt finnes veiløse bygder hvor det 
ut fra bosetningshistorie, berggrunn m.v. kan være 
kulturlandskap av interesse. 

Av lokalitetene som ble undersøkt på 1990-tallet, 
ble mer enn 20 pekt ut som særlig verdifulle, i klasse 
1 etter det systemet som ble anvendt ved nasjonal 
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registrering. Våre undersøkelser på 2000-tallet har 
blinket ut flere nye lokaliteter med klare botaniske 
verdier, mest i form av forekomst av sjeldne og 
truete vegetasjonstyper. I dette mangfoldet er det 
ingen lett oppgave å velge ut de viktigste lokalitet-
ene, ikke minst med sikte på skjøtsel. Ideelt skulle 
områdene kunne dekke følgende:

1) Den etniske variasjonen, dvs. kulturlandskap knyt-
tet til tre eller fire folkegrupper: norsk, samisk, 
østsamisk og finsk/kvensk.

2) Variasjon innenfor de etniske gruppene og deres 
kulturlandskap. Det gjelder kanskje særlig for de 
samiske bosetningsområdene. I kystområdene 
har det i eldre tid vært vanlig med sesongflyt-
ting mellom to til fire ulike sesongboplasser, og 
noen rester av dette systemet fantes helt inn på 
1900-tallet. I innlandet har gårdsdriften i større 
grad vært knyttet til faste boplasser, dels med et 
visst seterbruk (f.eks. for sommerfiske etter laks). 

Videre finnes det mange ”melkesletter” knyttet 
til eldre tiders reindrift, mens reinen ennå ble 
samlet og melket, ofte på avsides steder.

3) Den naturgeografiske variasjonen, med store 
forskjeller mellom alpine kyststrøk i nordvest og 
slakere kyst- og viddetrakter innover i fjordene 
og i øst, og en sterk kontrast til dalførene og 
viddetraktene i innlandet.

4) Den botaniske og biologiske variasjonen, først 
og fremst mellom kysttraktene i vest, med et 
beskjedent, men karakteristisk innslag av svakt 
varmekjære plantearter, og innlandet og de øst-
lige delene av fylket, med et markant innslag av 
østlige arter. 

 De østlige artene danner dels egne plantesam-
funn, som i Norge bare eller nesten bare finnes 
i Finnmark. Flere av disse vegetasjonstypene 
regnes som truet i Norge. De rommer også en 

Tabell 28.
Antall undersøkte lokaliteter kommunevis (tidligere kjente og beskrevne lokaliteter er bare angitt i første kolonne, selv om 
flere av disse også ble besøkt under de supplerende undersøkelser på 2000-tallet, og er utfyllende beskrevet i rapporten).

Nasjonal registrering  
(1992-1994)

Supplerende undersøkelser 
(2002-2009) Sum

Guovdageaidnu/Kautokeino 11 3 14

Alta 34 7 41

Loppa 16 1 17

Hasvik 6 3 9

Hammerfest 38 1 39

Kvalsund 8 10 18

Måsøy 28 1 29

Nordkapp 6 1 7

Porsanger 23  23

Kárášjohka/Karasjok 22 6 28

Lebesby 31  31

Gamvik 7  7

deatnu/Tana 22 2 24

Berlevåg 6 2 8

Båtsfjord 7  7

vardø 7 4 10

vadsø 13 3* 16

Unjárga/Nesseby 14 2* 16

Sørvaranger 41 1 42

*Med flere underlokaliteter for hhv. Skallelv og ekkerøy (vadsø) og Bergebydalen (Unjárga/Nesseby).
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del plantearter som står på den norske rødlisten 
(Kålås et al. 2006).

5) Utvalget bør derfor fange opp etniske kultur-
landskap og tilhørende vegetasjonstyper som i 
Norge bare eller nesten bare finnes i Finnmark.

Større, enhetlige områder er trolig i de fleste tilfel-
ler bedre valg enn små. Unntaket er spesialområder 
med innslag av særlig sjeldne vegetasjonstyper eller 
truete enkeltarter. Noen tilleggshensyn kan også 
være aktuelle. Av hensyn til muligheten for skjøtsel, 
for eksempel med beitedyr, er det en stor fordel om 
det finnes aktive gårdsbruk på eller nær de utvalgte 
områdene. Det er neppe aktuelt å legge store res-
surser i skjøtsel av små, privateide områder med liten 
eller ingen tilgang for folk flest, for eksempel når 
tidligere gårder er gjort om til sommersted og hytter. 

I praksis er det knapt mulig å velge et fåtall områd-
er som tilfredsstiller alle disse kravene. En rekke 
lokaliteter og hensyn må veies opp mot hverandre. 
Med hensyn på praktisk ivaretakelse (skjøtsel m.v.), 
er listen over særlige verdifulle områder som ble 
blinket ut ved registreringene på 1990-tallet opplagt 
i lengste laget. På halvannet tiår er noen av disse 
lokalitetene dessuten klart forringet, mens andre 
ikke er besøkt på ny.

Før vi foretar et endelig utvalg av stjernelokalitet-
er oppsummeres de mest verdifulle lokalitene fra 
registreringene på 1990-tallet (tidligere rapporter).

7.2 oppsummering og 
status for de mest verdifulle 
lokalitetene registrert på 
1990tallet (dokumentert i 
alm et al. 1994 a,b,c)
Oversikten oppsummerer kort verdiene for særlig 
verdifulle kulturlandskap (klasse 1) fra undersøkel-
sene i de nasjonale registreringene 1992-94, med 
kommentar om eventuelt senere befaring og tilstand.

Guovdageaidnu/Kautokeino: Gálaniitu 

Feltarbeid: Torbjørn Alm & Hartvig Birkely 
08.09.1992.

Beskrivelse: Alm et al. (1994b:21-23).

Tidligere vurdering: Klasse 1.

Senere besøk: Ingen.

Samisk gård og fjellstue ved den øvre delen av 
Guovdageaineatnu /Kautokeinoelva, der både vege-
tasjon og flora har et klart østlig preg. Pent, variert 
og velholdt område i 1992, men allerede da ute av 
drift. Det er ikke besøkt senere, men bærer ganske 
sikkert et begynnende preg av gjengroing.

Guovdageaidnu/Kautokeino: Siebe

Feltarbeid: Torbjørn Alm & Hartvig Birkely 
08.09.1992.

Beskrivelse: Alm et al. (1994b:22-24).

Tidligere vurdering: Klasse 1.

Senere besøk: Torbjørn Alm & Vibekke Vange 
03.09.1996 

Siebe er en liten samisk grend ved Oskaljohka. Ved 
befaringen i 1992 hadde den et variert kulturland-
skap, bl.a. med pene slåttemarker på våt eng og 
sump. Nåværende tilstand er ikke kjent, men gjen-
groing særlig av de fuktige arealene (med vierkjerr) 
er sannsynlig. Gjengroingen var tydelig allerede ved 
et kort besøk i 1996.

Guovdageaidnu/Kautokeino:  
Heammonjávvi

Feltarbeid: Torbjørn Alm & Hartvig Birkely 07.09.1992; 
Torbjørn Alm & Vibekke Vange 03.09.1996.

Beskrivelse: Alm et al. (1994b:27-29); Alm & Vange 
(1998).

Tidligere vurdering: Opprinnelig vurdert til klasse 
2, men den supplerende undersøkelsen i 1996 tilsa 
verdier omtrent på linje med de to foregående lo-
kalitetene. 

Senere besøk: Ingen.

Heammonjávvi er en liten, samisk gård ved Guovda-
geaineatnu/Kautokeinoelva. Den utmerker seg ved 
et pent, tradisjonelt bygningsmiljø, som er prioriert 
for bevaring av Riksantikvaren og Samisk kulturmin-
neråd. Området har i tillegg kulturmark med et typisk 
østlig preg, med innslag av storveronika (Veronica 
lonifolia), finnmarkskveke (Elymus mutabilis) m.v. Det 
er lett tilgjengelig.
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alta: Store Lerresfjord: Marivika

Feltarbeid: Torbjørn Alm, Gunn-Anne Sommersel & 
Siri Øiesvold 08.07.1993.

Beskrivelse: Alm et al. (1994b:73-76).

Tidligere vurdering: Klasse 1.

Senere besøk: Ingen.

Liten kystgrend med et meget pent utformet og 
klassisk kulturlandskap i et lite dalføre, med om-
fattende steingjerder m.v. Området har variert og 
relativt artsrik vegetasjon, men er uten innslag av 
sjeldne eller truete arter.

alta: Lille Lerresfjord

Feltarbeid: Torbjørn Alm, Gunn-Anne Sommersel & 
Siri Øiesvold 08.07.1993.

Beskrivelse: Alm et al. (1994b:76-78).

Tidligere vurdering: Klasse 1.

Senere besøk: Ingen.

Lille Lerresfjord er en relativt stor, sjøsamisk bygd 
ved Vargsundet. Den utgjorde et variert og helhetlig 
kulturlandskap i 1992, men har ellers nokså ordi-
nære vegetasjonsutforminger, uten artsinnslag av 
spesiell interesse.

Loppa: Loppaværet

Feltarbeid: Torbjørn Alm & Inger Greve Alsos 
24.08.1993.

Beskrivelse: Alm et al. (1994b:86-87).

Tidligere vurdering: Klasse 1.

Senere besøk: Torbjørn Alm 19.-21.09.1997 (se Alm 
& Skifte 1997).

Loppaværet er en liten bygd på sørøstenden av 
øya Loppa. Kalkrik berggrunn og skjellsand fra den 
tilgrensende Loppasanden gir grunnlag for en arts-
rik flora og vegetasjon, bl.a. med rikelig dunhavre 
(Avenula pubescens – sjelden i Finnmark). Beliggen-
heten på ytterkysten beskytter til en viss grad mot 
gjengroing, men det er knapt muligheter for noen 
meningsfull bruk og skjøtsel av kulturlandskapet, 
siden øya nå i praksis er fraflyttet.

 

Hasvik: Finnkonvika

Feltarbeid: Torbjørn Alm, Gunn-Anne Sommersel & 
Siri Øiesvold 04.-05.07.1993.

Beskrivelse: Alm et al. (1994b:105-108); utfyllende 
beskrivelse i denne rapporten.

Tidligere vurdering: Klasse 1.

Senere besøk: Torbjørn Alm & Unni R. Bjerke Gamst 
24.-25.07.2004; Torbjørn Alm, Unni R. Bjerke Gamst 
& Vibekke Vange 09.09.2006. 

Finnkonvika er en liten, sørvendt sandfjord nær vest-
enden av Sørøya. Sandfeltet innenfor har artsrik og 
variert eng og hei, og et stort antall kulturspor i form 
av tufter m.v. Området utgjør et pent og helhetlig 
kulturlandskap, med klar botanisk verdi, bl.a. i form 
av utpostforekomster for sørlige arter som dunhavre 
(Avenula pubescens) og rødknapp (Knautia arvensis), 
verdensnordgrense for håndmarinøkkel (Botrychium 
lunaria), og en uvanlig rik forekomst av bakkesøte 
(Gentianella campestris). Våre gjenbesøk på 2000- tallet 
har bare styrket oppfatningen om at dette er et av 
Finnmarks fineste og mest verdifulle kulturlandskap.

Hammerfest: indre Survik på Seiland

Feltarbeid: Torbjørn Alm, Inger Greve Alsos & Gunn-
Anne Sommersel 29.08.1993.

Beskrivelse: Alm et al. (1994b:150-152).

Tidligere vurdering: Klasse 1.

Senere besøk: Ingen.

Indre og Ytre Survik er en veiløs, samisk bygd lengst 
nordøst på Seiland. Området hadde i 1993 både eng 
og myr/sump i drift som slåttemark. Floraen er ikke 
spesielt artsrik, men god hevd (pr. 1993) og verdifulle 
kulturminner (se Birkely 1992) trekker opp. Det skal 
være utarbeidet er skjøtselsplan for området, men 
dagens tilstand er ikke kjent.

Måsøy: ingøya: Skjærnes

Feltarbeid: Lennart Nilsen 26.07.1992.

Beskrivelse: Alm et al. (1994b:175-176).

Tidligere vurdering: Klasse 1.

Senere besøk: Torbjørn Alm & Unni R. Bjerke Gamst 
20.07.1999.
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Denne lokaliteten består i hovedsak av et slakt eng-
område på østsiden av Østerbotn. Grunnen er sterkt 
påvirket av skjellsand, og dette gir grunnlag for en 
artsrik flora, bl.a. med en nordlig utpost av dun-
havre Avenula pubescens og en rekke kalkkrevende 
fjellplanter. Det er knapt noen fare for gjengroing 
på en slik ytterkystlokalitet. Tilstanden var uendret 
ved et besøk i 1999 (sml. Alm 2002b). 

Måsøy: Rolvsøya: indre Gargo

Feltarbeid: Torbjørn Alm & Kari Anne Bråthen 
19.09.1993.

Beskrivelse: Alm et al. (1994b:198).

Tidligere vurdering: Klasse 1.

Senere besøk: Ingen.

Indre Gargo er et småbruk på Rolvsøya, med et typisk 
og velholdt bygningsmiljø (i 1993). Gårdsdriften var 
da forlengst opphørt (på 1960-tallet), men vegeta-
sjonen hadde neppe endret seg nevneverdig siden 
den tid – eller senere. Området har for det meste 
magre og tørre enger, bl.a. med rikelig reinfrytle 
(Luzula wahlenbergii), og utgjør i så måte et godt 
eksempel på jordbruk i helt marginale strøk på ytter-
kysten. Tilstanden pr. i dag er ikke kjent.

Porsanger: Goarahat

Feltarbeid: Torbjørn Alm, Gunn-Anne Sommersel & 
Siri Øiesvold 10.07.1993.

Beskrivelse: Alm et al. (1994c:232-233).

Tidligere vurdering: Klasse 1.

Senere besøk: Flere korte besøk.

Goarahat ligger på det store dolomittfeltet på vest-
siden av Porsangerfjorden. Området rommer en 
blanding av modnere, fulldyrket eng (uten noen 
botanisk interesse) og pene og artsrike beitemarker 
på dolomitt. Beitemarkene har et sterkt innslag av 
kalkkrevende fjellplanter. Tilstanden synes ikke å ha 
endret seg nevneverdig siden 1990-tallet.

Porsanger: Lávkajávri

Feltarbeid: Torbjørn Alm & Stein Rune Karlsen 
09.07.1992.

Beskrivelse: Alm et al. (1994b:237-238).

Tidligere vurdering: Klasse 1.

Senere besøk: Ingen.

Området utgjør innmarksarealet på en liten, nedlagt 
gård sørøst av Lávkajávri. Ved besøket i 1992 hadde 
det urterik slåtteng, der et stort innslag av skog-
storkenebb (Geranium sylvaticum) nok var et varsel 
om begynnende gjengroing. Dagens tilstand er ikke 
kjent, men en viss grad av gjengroing er sannsynlig.

Porsanger: Ytre Leirpollen

Feltarbeid: Lennart Nilsen 28.07.1992.

Beskrivelse: Alm et al. (1994b:243-244).

Tidligere vurdering: Klasse 1.

Senere besøk: Ingen.

Ytre Leirpollen er en gård på østsiden av Porsanger-
fjorden. Pr. 1992 bestod det undersøkte arealet dels 
av kulturbeite og dels av sølvbunke-eng. Området 
hadde interessante sjøsamiske kulturminner, men 
storparten av arealet er senere pløyd opp. Lokali-
teten kan trygt nedprioriteres.

Kárášjohka/Karasjok: Goikenjávvi sør

Feltarbeid: Torbjørn Alm & Stein Rune Karlsen 
09.07.1992.

Beskrivelse: Alm et al. (1994c:29-31).

Tidligere vurdering: Klasse 1.

Senere besøk: Ingen.

Forhenværende småbruk ved Anárjohka, med urterik 
eng på to terrasser ved elva. Vegetasjonsutform-
ingen har en utpreget østlig karakter, med rikelig 
finnmarksfrøstjerne (Thalictrum simplex ssp. boreale) 
og en rekke andre østlige arter. Innslag av en truet 
vegetasjonstype trekker opp.
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Kárášjohka/Karasjok: Jorggastat

Feltarbeid: Torbjørn Alm & Stein Rune Karlsen 
09.07.1992.

Beskrivelse: Alm et al. (1994c:36-38).

Tidligere vurdering: Klasse 1.

Senere besøk: Ingen.

Gammel boplass ved Anárjohka, med kulturmark av 
samme utforming og kvalitet som på foregående 
lokalitet, og (i 1992) uten moderne inngrep.

Kárášjohka/Karasjok: Geavgŋoaivi

Feltarbeid: Torbjørn Alm, Hartvig Birkely, Mari-Lise 
Sjong & Stein Rune Karlsen 10.07.1992.

Beskrivelse: Alm et al. (1994c:39-40).

Tidligere vurdering: Klasse 1.

Senere besøk: Ingen.

Fjellstue/gård ved samløpet av Anárjohka og 
Ássuorgi , med vidstrakte og varierte enger. Flora-
en er artsrik, og har bl.a. lappflokk (Polemonium 
acutiflorum), åkerbær (Rubus arcticus) og storveronika 
(Veronica longifolia).

Kárášjohka/Karasjok: Basevuovdi

Feltarbeid: Torbjørn Alm, Hartvig Birkely, Mari-Lise 
Sjong & Stein Rune Karlsen 10.07.1992.

Beskrivelse: Alm et al. (1994c:40-41).

Tidligere vurdering: Klasse 1.

Senere besøk: Ingen.

Fjellstue/småbruk ved Anárjohka, med er relativt 
stort og variert innmarksareal med eng og sump. 
På samme vis som de tre foregående lokalitetene, 
har Basevuovdi et markert innslag av østlige arter, 
bl.a. russefrøstjerne (Thalictrum kemense) og finn-
marksfrøstjerne (Thalictrum simplex ssp. boreale), 
men disse artene er knapt vegetasjonsdannende.

Lebesby: Ytre Korsnes

Feltarbeid: Torbjørn Alm & Berit Nordtug 17.07.1994.

Beskrivelse: Alm et al. (1994c:97-99).

Tidligere vurdering: Klasse 1.

Senere besøk: Ingen.

Ytre Kornes er en avsides og fraflyttet grend på den 
veiløse vestsiden av Laksefjorden. Området har et 
variert og meget pent kulturlandskap (eng og beite-
mark), bl.a. med rikelig silkenellik (Dianthus superbus), 
og en rekke kulturspor i form av gammetufter m.v. 
Innslag av en truet vegetasjonstype trekker opp.

Gamvik: Ytre værnes

Feltarbeid: Torbjørn Alm, Gunn-Anne Sommersel & 
Siri Øiesvold 13.07.1993.

Beskrivelse: Alm et al. (1994c:170-172).

Tidligere vurdering: Klasse 1.

Senere besøk: Ingen.

Ytre Værnes er en liten gård på sørsiden av Nord-
kinnhalvøya. Den hadde i 1993 et pent og velholdt 
kulturlandskap, med aktivt beite, og flere gamle 
bygninger. Som vanlig på kysten er vegetasjons-
utformingene nokså ordinære. Innslaget av spredt 
nyserot (Veratrum album) på engene er typisk for 
Nordkinn.

deatnu/Tana: Store Leirpollen, sørøst 
for Storfjellet

Feltarbeid: Stein Rune Karlsen 27.07.1992; Tor-
bjørn Alm, Gunn-Anne Sommersel & Siri Øiesvold 
13.07.1993; Torbjørn Alm, Kari Anne Bråthen & 
Anders Often 29.07.1994.

Beskrivelse: Alm et al. (1994c:126-129).

Tidligere vurdering: Klasse 1.

Senere besøk: Torbjørn Alm & M. Piirainen 16.08.1999; 
Torbjørn Alm & Vibekke Vange 23.08.2005; se utfyl-
lende lokalitetsbeskrivelse i denne rapporten.

Området omfatter to hovedelementer: en bratt 
beite bakke på skifergrunn i helningen under Stor-
fjellet, og en engflate i lifoten. Beitebakken har 
store mengder tanatimian (Thymus serpyllum ssp. 
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tanaënsis) og rikelig silkenellik (Dianthus superbus), 
og dermed et sterkt østlig preg. Engflaten har 
nokså ordinær beitemark i sør, mens et inngjerdet 
areal i nord har kortvokst, arts- og urterik eng, 
igjen med innslag av silkenellik, og en nordlig ut-
post for stor arve (Cerastium arvense). Området har 
klare botaniske verdier, ikke minst i form av truete 
vegetasjons typer.

Båtsfjord: Hamningberg

Feltarbeid: Stein Rune Karlsen 22.07.1992; Tor-
bjørn Alm, Gunn-Anne Sommersel & Siri Øiesvold 
15.07.1993.

Beskrivelse: Alm et al. (1994c:146-147).

Tidligere vurdering: Klasse 1.

Senere besøk: Ingen.

Nedlagt og fraflyttet fiskevær, med landsbystruktur 
og bevart førkrigsbebyggelse. Området har større 
verdi i form av et bevart kulturmiljø enn i botanisk 
henseende, men rommer variert eng og beitemark. 

vadsø: Skallnes

Feltarbeid: Torbjørn Alm, Gunn-Anne Sommersel & 
Siri Øiesvold 15.07.1993.

Beskrivelse: Alm et al. (1994c:170-172).

Tidligere vurdering: Klasse 1.

Senere besøk: Torbjørn Alm, M. Piirainen & Vibekke  
Vange 18.08.2006.

Enkeltstående (og dermed noe atypisk) finsk/kvensk 
gård på et værutsatt nes; i 1992 med artsrik gammel 
slåtteng og et gammelt varangerhus med interes-
sante inskripsjoner i veggene. Ingenting er senere 
gjort for å ta vare på lokaliteten. Varangerhuset er 
nå nærmest en ruin, og hinsides bevaring. Gjerdet 
rundt den gamle innmarken er falt ned, og engene 
omdannet til beitemark ved flittige besøk av sau. 
Lokaliteten kan trygt nedgraderes. 

vadsø: Ánnejohkmohkki/indre Klubben

Feltarbeid: Stein Rune Karlsen 24.07.1992.

Beskrivelse: Alm et al. (1994c:182-183).

Tidligere vurdering: Klasse 1.

Senere besøk: Ingen.

Samisk gårdbruk på nordsiden av Varangerfjorden, i 
1992 med et helhetlig kulturlandskap og bygnings-
miljø. Vegetasjonen bar et klart preg av begynnende 
gjengroing (bl.a. med sølvbunke-tuer) i 1992, og 
forfallet har ganske sikkert fortsatt.

vadsø: Makkenes

Feltarbeid: Stein Rune Karlsen 24.07.1992, Tor-
bjørn Alm, Gunn-Anne Sommersel & Siri Øiesvold 
16.07.1993.

Beskrivelse: Alm et al. (1994c:179-180).

Tidligere vurdering: Klasse 1.

Senere besøk: Vibekke Vange 20.08.2008 (se utfyl-
lende lokalitetsbeskrivelse i denne rapporten).

De midtre engene på Makkenes ble i 1992/1993 
vurdert som å være verdifulle botanisk sett. Om-
rådet ble undersøkt på ny i 2008. Inntrykket er at 
engene er i samme gode hevd som ved befaringen 
på 1990-tallet. De har en variert, artsrik og urterik 
flora. Vi opprettholder vurderingen om at dette er 
et av de fineste slåtteng-arealene i Finnmark. Mak-
kenes har en opprinnelig naturengflora, som ikke er 
påvirket av isåing eller hard gjødsling.

Unjárga/Nesseby: mellom Nyborg og 
Meskelv

Feltarbeid: Stein Rune Karlsen 24.07.1992.

Beskrivelse: Alm et al. (1994c:194).

Tidligere vurdering: Klasse 1.

Senere besøk: Ingen.

Gårdbruk på nordsiden av Varangerfjorden, kanskje 
med større verdier knyttet til bygningsmiljøet (slik 
det var i 1992) enn i form av vegetasjon og flora, 
men området var fortsatt i god hevd i 1992.
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Sørvaranger: Skoltebyen i Neiden

Feltarbeid: Torbjørn Alm & Stein Rune Karlsen 
16.07.1992.

Beskrivelse: Alm et al. (1994c:213-215).

Tidligere vurdering: Klasse 1.

Senere besøk: Flere. Befart på ny av Virve Ravo lainen 
i 12.09.2001 med sikte på å vurdere effekten av 
igangsatt skjøtsel.

Skoltebyen er opprinnelig en skoltesamisk sommer-
boplass, som senere har fått fast helårbosetning. 
Med sitt gamle russisk-ortodokse kapell, utgjør 
stedet et sentralt skoltesamisk kulturminne. Engene 
har et østlig preg, bl.a. med en god del silkenellik 
(Dianthus superbus), og området rommer også klare 
botaniske verdier.

Sørvaranger: Lille Ropelv

Feltarbeid: Torbjørn Alm & Stein Rune Karlsen 
16.07.1992.

Beskrivelse: Alm et al. (1994c:223-225).

Tidligere vurdering: Klasse 1.

Senere besøk: Ingen.

Gård ved Bøkfjorden, med pent bygningsmiljø og 
brakklagte, men artsrike enger. Området bar tyde-
lig preg av gjengroing allerede i 1992, og forfallet 
har trolig fortsatt.

7.3 Stjerneområder
Her gis et samlet forslag til stjernelokaliteter basert 
på undersøkelsene på 1990- og 2000-tallet. Av lo-
kalitetene i denne rapporten som er nyregistrert på 
2000-tallet, er det bare lokaliteten Vadsø: Skallelv 
(med underlokaliteter) og Kvalsund: Neverfjordklub-
ben: Indre Klubben, som vurderes til kategorien A 
(nasjonalt verdifullt kulturlandskap). Oppsummering 
finnes i tabell 29.

Mer enn noe annet fylke i Norge, er Finnmark preget 
av ”tre stammers møte”. Folk av samisk og finsk 
etnisk opphav utgjør en betydelig andel av befolk-
ningen, og deres bosetninger bidrar i høy grad til 
det mangfoldet av kulturlandskap og driftsformer 
vi finner i fylket. Mange bygder har selvsagt hatt en 

blandet befolkning, men noen områder har et klart 
samisk eller finsk/kvensk preg. Særlig i de samiske  
bygdene i innlandet og Øst-Finnmark finnes det i 
tillegg vegetasjonsutforminger som er sjeldne eller 
mangler i resten av landet. I så måte er det naturlig 
å blinke ut noen representative og/eller botanisk 
særlig verdifulle finske/kvenske og samiske områder.

Finske/kvenske bygder

Bygder med overveiende finsk/kvensk befolkning 
finnes særlig i Porsanger og på begge sider av Va-
rangerfjorden. Vadsø har flere godt bevarte finske/
kvenske bygder, og på sørsiden av fjorden utgjør 
Bugøynes en fiskeværsparallell til disse bygdene. 
Ved registreringene på 1990-tallet ble Skallnes pekt 
ut som et særlig verdifullt kulturlandskap. Dette 
området har imidlertid tapt adskillig verdi siden den 
tid, og er dessuten atypisk for de finske/kvenske 
bosetningene ved å være en enkeltstående gård. 

Vi foreslår å prioritere Skallelv i Vadsø, som er en 
mer typisk finsk/kvensk bosetning, med ut preget 
landsbystruktur, og mye av det gamle preget i be-
hold. Berggrunn og løsmasser i området er stort 
sett næringsfattig, og gir ikke grunnlag for noen 
artsrik flora eller vegetasjon, men området har 
klare verdier i form av å utgjøre et stort og helhet-
lig kulturlandskap.

Samiske bygder

Flere lokaliteter med sjeldne, ”østlige” vegetasjons-
typer og et stort innslag av østlige plantearter er 
knyttet til områder hvor befolkningen i all hovedsak 
er av samisk opphav. Store Leirpollen i Deatnu/
Tana utmerker seg klart i botanisk henseende, i 
form av et stort innslag av østlige plantearter og 
beitebakker med rikelig tanatimian. Tappeluft i Alta 
(utfyllende beskrivelse i denne rapporten) kan nok 
også i hovedsak regnes som et samisk kulturland-
skap, og utmerker seg ved store beitebakker og pent 
utformet, beitet bjørke- og blandingsskog med et 
tydelig parkpreg.

Botanisk verdifulle er også flere, for en stor del fra-
flyttete lokaliteter langs Anárjohka i Kárášjohka/Ka-
rasjok. Goikenjávvi og Jorggastat har pent utformet 
kulturmark med innslag av en truet vegetasjonstype 
(finnmarksfrøstjerne-eng); mens Iškurasjohka (be-
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skrevet i denne rapporten) også har innslag av rus-
sefrøstjerne. Denne gården er i full drift. Områdene 
bør kanskje ses under etter, ikke minst med hensyn 
på skjøtsel. Heammonjávvi i Guovdageaidnu/Kauto-
keino er ikke fullt så verdifult i botanisk henseende, 
men har like fullt klare kvaliteter som kulturlandskap. 

Ytre Korsnes i Lebesby kan tjene som et eksempel 
på et samisk kystkulturlandskap. Det er meget pent 
utformet, og har innslag av silkenellik-eng, men 
ligger svært avsides til. Survik på Seiland er noe 
lettere tilgjengelig, men har mer ordinære vegeta-
sjonsutforminger.

Skoltebyen i Sør-Varanger er det eneste eksempelet 
på et østsamisk (skoltesamisk) kulturlandskap som 
peker seg ut, både i botanisk og kulturhistorisk hen-
seende. Området ligger sentralt og lett tilgjengelig 
i Neiden, og har engvegetasjon med innslag av 
silkenellik. Her finnes også en rekke andre, østlige 
plantearter.

Hovedsaklig norske bygder

Hovedtyngden av den etnisk norske befolkningen i 
Finnmark har tradisjonelt holdt til på ytterkysten, 
hvor fisket i eldre tid var hovednæringsvei, gjerne 
supplert med et småskala jordbruk. Verdifulle kul-
turlandskap som trolig i hovedsak er et resultat av 
norsk drift finnes flere steder. Finnkonvika i Hasvik 
utmerker seg som det mest verdifulle av disse. 
Loppaværet på Loppa og Skjærnes på Ingøya har 
også botaniske kvaliteter, men ingen av dem kan 
måle seg med Finnkonvika.

andre kulturlandskap

Verdt å nevne i en sammenfatning av særlig verdi-
fulle kulturlandskap i Finnmark er også noen loka-
liteter som mer peker seg ut som spesialområder: 
Marivika i Alta har et pent og velholdt kulturlandskap, 
som ikke minst utmerker seg ved sitt omfattende 
system av steingjerder. Indre og Ytre Klubben i 
Kvalsund har et for vestkysten påfallende sterkt 
element av østlige arter, og innslag av truete ve-
getasjonstyper. Makkenes i Vadsø har en artsrik, 
kalkpåvirket slått eng uten gjengroingspreg.

Spesialområder med høy verdi grunnet 
rødlisteforekomster

Fem lokaliteter har fått verdien A, område av nasjo-
nal verdi, grunnet forekomsten av finnmarkssvine-
blom (Tephroseris integrifolia) og pomorstjerneblom 
(Stellaria hebecalyx). Begge artene er i rødlistekate-
gorien CR (kritisk truet). Dette er lokaliteter (alle i 
Vardø kommune) der kulturlandskapsverdiene ellers 
kan være fragmentariske, og for å skille ut at dette 
er spesialområder, er de merket med **A** i tabell 29.

områder som kan nedprioriteres

Blant de tidligere undersøkte områdene kan Ytre 
Leirpollen i Porsanger trygt nedprioriteres som følge 
av opp-pløying. Likenes fremstår Skallnes i Vadsø nå 
som mindre verdifullt enn på 1990- tallet, som følge 
av generelt forfall (ikke minst av de gamle husene, 
som nå nærmer seg ruinstadiet) og vegetasjons-
endring som følge av beite etter at gjerdene omkring 
forsvant.



148

Tabell 29.
Oppsummering av kulturlandskapsundersøkelser i Finnmark 1992-93 og på 2000-tallet.

Registrert når Kommune Lokalitetsnavn

Verdi 
(tallverdi i 1994; 

bokstaver på 2000-tallet) Vurdering

Registrert i 1994;  
gjenbesøkt flere ganger

Hasvik Finnkonvika A Stort areal variert 
beitemark med mange 
rødlistearter

Nyregistrert Kvalsund: 
Neverfjordklubben

Indre og Ytre 
Klubben og eidet 
mellom 

A (B, C) Finnmarkfrøstjerne-eng

Registrert i 1994;  
gjenbesøkt flere ganger

Alta Tappeluft A Beitebakke med variert 
flora

Registrert i 1993 Alta Marivik 1 Småskala, pent utformet 
kulturlandskap

Registret i 1992;  
gjenbesøkt i 2006

Kárášjohka/
Karasjok

Niitonjarga A Elvenes med natur-
beitemark og rødlistete 
arter

Inkluderer ny- og tidligere 
registrerte lokaliteter

Kárášjohka/
Karasjok 
Flere lokaliteter 
langs Anárjohka

- Anárjohka, nord 
for Iškurasjohka

- Goikenjávvi
- Jorggastat

B

1
1

Fuktig beitemark med 
rødlistearter og mange 
østlige arter; bl.a. mye 
finnmarksfrøstjerne og 
russefrøstjerne

Registrert 1992;  
gjenbesøkt i 1996.

Guovdageaidnu/
Kautokeino

Heammonjávvi 1 Liten, samisk gård med 
tradisjonelt bygningsmiljø

Registrert i 1992 Lebesby Ytre Korsnes 1 Samisk kystkultur-
landskap

Registrert i 1992; 
gjenbesøkt flere ganger, 
sist i 2006

Deatnu/Tana Store Leirpollen A Artsrike beitebakker 
med mye silkenellik og 
tanatimian

Overflatisk registrert i 
1994; grundig registrert i 
2006-2007

Vadsø Skallelv A (C) Det helhetlige kultur-
landskapet vurderes til 
A; vurderingen av hver 
dellokalitet for seg gir C 
el. B.

Registrert i 1994;  
gjenbesøkt i 2008

Vadsø Makkenes A Artsrik, kalkpåvirket 
natureng; slåtteng

Registrert i 1992;  
gjenbesøkt flere ganger

Sør-Varanger Neiden; 
skoltebyen

1 Skoltesamisk kapell 
og kulturlandskap med 
silkenellik-eng

Registrert i 2005 Vardø Persfjorden,
Bukkemoltangen

**A** Spesialområde; 
Forekomst av 
finnmarkssvineblom

Registrert i 2005 Vardø Persfjorden, østre 
del

**A** Spesialområde; 
Forekomst av 
finnmarkssvineblom

Registrert i 2005 Vardø Persfjorden, 
sørvest for 
Hestmannes

**A** Spesialområde; 
Forekomst av 
finnmarkssvineblom

Registrert i 2005 Vardø Sandbukta N for 
Svartneset

**A** Spesialområde; 
Forekomst av 
pomorstjerneblom

Registrert i 2005 Vardø Vardøhus 
festning

**A** Spesialområde; 
Forekomst av 
pomorstjerneblom
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EKSTRAKT:
Som en del av Supplerende kartlegging av 
biologisk mangfold i jordbrukets kultur-
landskap (under Nasjonalt program for 
kartlegging og overvåking av biologisk 
mangfold) ble det i 2006-2007 gjennom-
ført registreringer av biologisk mangfold 
i jordbrukets kulturlandskap i Finnmark. I 
tillegg er resultater fra botaniske registrer-
inger på en del kulturlandskaps-lokaliteter 
fra andre prosjekter og befaringer i Finnmark 
også inkludert i rapporten. Registreringene i 
denne supplerende kartleggingen har derfor 
foregått på hele 2000-tallet.

Mer enn noe annet fylke i Norge, er Finn-
mark preget av ”tre stammers møte”. Folk 
av samisk og finsk etnisk opphav utgjør en 
betydelig andel av befolkningen, og deres 
bosetninger bidrar i høy grad til det mang-
foldet av kultur landskap og driftsformer vi 
finner i fylket. I rapporten er jordbrukets 
utvikling beskrevet. 

Antallet lokaliteter som er besøkt og 
 beskrev et i denne rapporten er 56. Disse 
er bl.a. fordelt på finske/kvenske bygder, 
samiske bygd er, norske bygder og andre 
kultur landskap med store kvaliteter Av de 
verdivurderte lokalitetene er:
•	 13	vurdert	som	A-lokaliteter	(nasjonalt	

verdifulle)
 Blant disse er det fem spesialområder, 

dvs. lokaliteter der funn av svært sjeldne 
arter gir lokaliteten høy verdi, men der 
kulturlandskapsverdiene ellers er små. 

•	 13	som	B-lokaliteter	(regionalt	verdifulle)
•	 19	som	C-lokaliteter	(lokalt	verdifulle),	

mens
•	 6	 ble	 gitt	 verdien	 D;	 lokaliteter	 som	

mangler  biologiske verdier i kultur-
landskaps sammenheng

Disse omfatter naturbeitemark, slåttemark, 
utmarksslått (eng,- myr- og heivegetasjon), 
ferskvannssump, myr, berg og småbiotoper.

Floraen i Finnmark omfatter i alt ca. 800 
arter og underarter av karplanter. Svært 
mange av disse kan opptre på mer eller 

mindre  kulturpåvirket mark. Blant lokalitet-
ene i rapporten er det registrert 15 taksa av 
karplanter som er rødlistet i Norsk Rødliste 
2006. Ca 30 vegetasjonstyper er registrert, 
og Finnmark rommer noen vegetasjonstyper 
i kulturlandskap som mangler i resten av 
Norge. Det gjelder 2-3 typer av eng. 

Fylket utgjør alene rundt 1/7 av hele det nor-
ske landarealet. Storparten er ”øde” fjell- og 
viddetrakter, men også disse kan romme 
interessante kulturlandskap (i botanisk for-
stand) knyttet til gamle melkeplasser for rein 
m.v. Alt i alt anses den geografiske dekningen 
av kartlagte områder for god, selv om det 
fortsatt finnes veiløse bygder hvor det ut fra 
bosetningshistorie, berggrunn m.v. kan være 
kulturlandskap av interesse. 

Basert på den supplerende kartleggingen og 
tidligere registreringer er det gjort en samlet 
vurdering og pekt på 12 ”Stjerneområder”, 
dvs representative, helhetlige kulturlandskap 
med svært verdifulle lokali teter for biolog-
isk mangfold, bl.a. inkludert rødlistearter. I 
tillegg er det pekt på 5 ”spesial områder”, 
dvs mindre avgrensa lokaliteter, enger 
med rødliste artene pomor stjerneblom og 
finnmarks svineblom. 

ABSTRACT:
As part of National programme for bio-
diversity mapping and monitoring, habitats in 
the cultural landscape of special importance 
for biodiversity were recorded in the county 
of Finnmark in 2006 and 2007. This report 
also includes some localities recorded from 
other mapping activities.

Altogether 56 localities were recorded, of 
which 13 were valuated as nationally import-
ant (A), 13 as regionally important (B) and 
19 as locally important (C). 6 localities were 
valuated as “no biological value of special 
interest” (D).

Based on this and previous surveys, 12 
repre sentative, large areas were selected 
as outstanding and having special interest.

Supplerende kartlegging av biologisk mangfold  
i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark i Finnmark
med en vurdering av kunnskapsstatus
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Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i  
jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark i Finnmark
med en vurdering av kunnskapsstatus

Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold

Direktoratet for naturforvaltning har sentrale, nasjonale  
oppgaver og ansvar i arbeidet med å forvalte norsk 
natur. Det innebærer å bevare naturmangfoldet og 
legge til rette for friluftsliv og bruk av naturens 
ressurser.

Direktoratet for naturforvaltning er en råd  givende  
og utøvende etat, underlagt Miljøvern departementet.  
Vi har myndighet til å forvalte naturressurser,  
gjennom ulike lover og forskrifter som Stortinget 
har vedtatt.

Ut over lovbestemte oppgaver har vi også ansvar 
for å identifisere, forebygge og løse miljøproblemer. 
Direktoratet for naturforvaltning samarbeider med 
andre myndigheter og gir råd og informasjon til 
befolkningen.
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