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RAPPORT fra Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelinga, er en publikasjonsserie som 
presenterer resultater fra undersøkelser og utredninger som foretas i Miljøvernavdelingas 
regi. Formålet er blant annet å spre informasjon om miljøvernspørsmål til en videre krets av 
interesserte. En liste over tidligere rapporter i samme serie er gjengitt bak i rapporten. Flere 
av rapportene er tilgjengelige på Fylkesmannens hjemmeside, se under ”Miljøvern” på 
www.fylkesmannen.no/finnmark. Vi gjør oppmerksom på at forfatterne av rapportene selv er 
ansvarlige for sine vurderinger og konklusjoner. 
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Forfatterne: 
Rapporten er laget av Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA) ved fylkesskogmester 
Helge Molvig i samarbeid med Skogbrukssjefen i Finnmark Tor Håvard Sund og 
skogansvarlig i Finnmarkseiendommen Ole Andre Hestmo. Kartansvarlig hos FMLA, Tom 
Andreas Hætta har utført bildetolkningene og GIS arbeidet. I tillegg har tidligere skogforvalter 
hos Statskog i Karasjok, Erland Søgård gått gjennom rapporten. 
 
 
Forsidebilde: Bilder fra skogen i Anárjohka. Foto: Helge Molvig. 
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INNLEDNING 
 
Denne rapporten er utarbeidet i forbindelse med forslaget om utvidelse av Øvre Anárjohka 
Nasjonalpark og beskriver skogforhold og skogbruk i Anárjohka og antatte konsekvenser for 
skognæringa.  
 
 
SKOGEN I KARASJOK – NØKKELTALL 
 
 
Nøkkeltall for skog og tre i Karasjok

Skogkledd areal 3244 km2
Produktivt skogareal (kun deler av 
kommunen er taksert) 228 km2
Sagbruk - gårdssager 5
Vedprodusenter 10
Møbler/innredninger 1
Årlig hogst furu 50-100 m3
Årlig hogst bjørk 2000 m3

Nøkkeltall for skogen i 
utvidelsesforslaget Øvre Anarjohka NP

Totalt areal i utvidelsen 624,6 km2
Bergnet barskogareal totalt 126 km2
Beregnet barskogareal - tett barskog 18 km2
Beregnet lauvskogareal 302 km2
Bergnet volum barskog (gj.sn. 2 m3/daa) 252 000 m3
Beregnet volum av tett barskog (4,5 m3/daa) 81 000 m3
Bergnet volum lauvskog (gj.sn. 3 m3/daa) 906 000 m3  
 
Tabell 1. Nøkkeltall for skogen i Karasjok og i utredningsområdet. Tallene er hentet fra 
Finnmarkseiendommen, skogbrukssjefen i Finnmark og Fylkesmannen i Finnmark.  
 
 
Karasjok er en av de største skogkommunene i Finnmark i areal og volum, bare Sør-
Varanger har mer skog. Ca 90 % av arealet er lauvskog med bjørk som hovedtreslag mens 
10 % er furuskog. Det er mangelfulle tall for skogressursene i kommunen. Barskogen ble på 
slutten av 80-tallet taksert av Statskog Finnmark. Da var arealene i Anárjohkdalen ikke med i 
beregningene. Finnmarkseiendommen (FeFo) som har tatt over som grunneier etter 
Statskog holder nå på med å taksere barskogen i Karasjok, og denne kartleggingen vil også 
omfatte Anárjohka. Institutt for Skog og landskap holder dessuten på med å taksere skogen i 
hele Finnmark. Dette blir en såkalt fylkestakst som vil inneholde en del nøkkeltall for skogen i 
fylket. Taksten vil være ferdig i slutten av 2010. 
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HISTORISK TILBAKEBLIKK PÅ SKOGBRUKET I KARASJOK OG ANARJOHKA 
 

Skogbrukets omfang og betydning 

 
I boka ”Skogbruk i Nord-Norge” av Arvid Sveli er det gjengitt beretninger om skogforhold 
og skogbruk i Karasjok og spesielt Anárjohka. Det er brev datert 2. Mars 1910, fra 
skogforvalter Arthur Klerck i Øst-Finnmarken til Skogdirektøren som er gjengitt. Klerck 
innleder sin rapport med å beskrive vokseforhold, areal og volum på furuskogen og 
verdiberegninger på stående skog. I følge Klerck sin taksering av barskogen i Anárjohka 
besto den av: 
 

• Drivbart areal var på ca 80 km og gjennomsnittlig bredde på furuskogen anslo han til 
2,5 km, noe som ga et totalt barskogareal på 200 km2 eller 200 000 daa. 

• Tilveksten var svært lav og det ble satt en omløpstid på 150 år, dvs alder fra frø til 
utvokst tømmer 

• Skogen i Anárjohka er av vekslende kvalitet, da den er preget av aldri å ha vært 
gjennomhugget. Den har vært herjet av storm og skogbranner og ”lappsaving”. 
(Lappsaving var samenes flekking av barken på furua på våren når sevja begynte å 
gå, der sevjelaget ble spist).  

• Han beregnet at på barskogsarealet sto det 128 000 hogstmodne trær, til en rotverdi 
av kr 170 000 kr. I dagens verdi tilsvarer det 9,3 millioner kroner.  

 
Klerck skulle også beskrive overfor myndighetene hvilken betydning skogen i distriktet har 
hatt for folk og bosetning nedover Tanadalen. Han svarer at så godt som all bebyggelse i 
tømmer nedover dalføret er ført opp med tømmer fra Anárjohka. Høvlet trevirke derimot ble 
importert fra Sør-Norge, siden det på denne tid ikke var sagbruksvirksomhet etablert. 
Dersom hogsten i Anárjohka opphørte ville det resultere i stans i nybygging og mangelfullt 
vedlikehold av bygningsmassen i dalføret. Han nevner at det årlig de siste 10-15 år (rundt 
århundreskiftet) er avvirket 40-50 tylfter tømmer fra Anárjohka. 1 tylft tilsvarer 12 stokker, 
altså ca 600 stokker årlig. 
 
Det var Karasjoksamene som sto for driften og det ga i følge Klerck en god og jevn inntekt 
for de som var engasjert i skogsarbeid. Det nevnes også at det på finsk side i dalen var 
generelt forbudt med hogst for salg, bortsett fra hogst av vindfall.  
 

Fløting var transportåren fra Anárjohka 

 
Tidligere skogforvalter i Aust Finnmark – Eilif Mevassvik har i samme boka beskrevet fløting 
og hogst i Anarjohka. Et utdrag fra dette er gjengitt her. 
 
I vår tid er det vel de færreste som forbinder Tanavassdraget med tømmerfløting. Men i 
tidligere tider var vassdraget eneste transportåre for skogsvirke fra barskogområdene langs 
Karasjoka og Anárjohka. 
 
Fra langt tilbake har det vært skikk at innbyggere i Karasjok fikk tillatelse til hogst i statens 
furuskoger mot såkalt "recognition" til statskassen. Tømmeret ble dels i opparbeidet, dels i 
ubearbeidet tilstand bundet sammen i flåter og ført nedover vassdraget og solgt til beboerne 
som derved fikk dekket sitt behov for bygningsvirke m.v. Det meste av tømmeret ble ført med 
elva hele veien til Langnes ved Tanaelvas munning. Noe tømmer ble tatt i land ved 
Skippagurra for salg til befolkningen i Varanger.  
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Uttaket av virke må ha vært av betydelig omfang, for ved en bestemmelse av 1891 ble det 
fastsatt at barskogene i Karasjok- og Iesjokdalførene skulle forbeholdes den stedlige 
befolkning slik at det ikke var tillatt å fløte ned tømmer derfra. Som følge av dette ble det for 
ettertid fra norsk side kun virke fra skogene langs Anárjohka og Skietsamjokka med bielver 
som ble gjenstand for fløting. 
 
Til like over århundreskiftet foregikk skogsdriften nedenfor Storfossen i Anárjohka hvorfra 
flåtefløting kunne foregå uten for store vansker. Men etter hvert som skogene nedenfor 
Storfossen ble gjennomhogd, måtte driftene skje ovenfor fossen. Dette medførte tilbakegang 
i framdriften av bygningstømmer da det var risikabelt å føre sammenbundne flåter gjennom 
Storfossen og andre stryk i øvre del av vassdraget. 
 
Skogvesenet (Statens skoger) fant det imidlertid snart nødvendig å foreta hogst i områdene 
ovenfor Storfossen både for å dekke et stigende behov for bygningsvirke i nedenforliggende 
herreder, og for å gi skogene nødvendig skjøtsel. Skogvesenet bestemte derfor i 1904 at 
forsøksdrift for offentlig regning skulle igangsettes. Etter forgjeves å ha utsatt anbud på 
fløtingen etter den tidligere metode med flåtefløting, ble det våren 1905 sluppet et 
tømmerparti løst i vassdraget da det ble antatt at fløting på denne måte kunne skje billigere 
og sikrere enn ved flåtefløting når tømmeret var hogd ovenfor Storfossen i Anárjohka. I alt 
ble det i årene fra 1905 til 1910 på denne måte fløtet 3.880 stk. tømmer, (egentlig var det 
hogd 3.880 trær).  
 
Men det viste seg fort at denne i vassdraget nye fløtingsmetode kom i kollisjon med 
fiskeriinteressene. Det hadde til følge at det både fra norsk og finsk side kom klager og krav 
om erstatning for skade på fiskeredskaper osv. ved tømmeret som fløt løst.  
 
Fløtningen ble ledet av skogforvalter Arthur Klerck, og av korrespondansen til 
Skogdirektøren går det tydelig fram at stemningen har vært amper. Fra skogtilsynsmannen i 
Sirma er det opplyst at av finske oppsittere i Utsjok er tatt beslag i ca. 30 stk. tømmer. Det 
synes også å ha vært en viss skadefryd til stede når Skogvesenets fløting ikke har falt udelt 
heldig ut.  
 
SeIv om det verken i grenseoverenskomster eller på annen måte fantes bestemmelser om 
fløtningen i dette grensevassdraget, fant Skogvesenet etter omstendighetene å måtte 
godtgjøre en del av de skader som var forvoldt ved fløtingen. Ved brev av 17. juni 1910 
bestemte Landbruksdepartementet at der fra statens skoger ved Karasjok- og Anárjokelven 
med bielver indtil videre ikke blir at hugge og utdrive nogen last til nedfløtning ad 
Tanavassdraget.» Dette forbudet ble i realiteten opphevet igjen ved telegram til 
skogforvalteren 29/9-10 hvor det heter at: 
 
«salg paa rot fra Karasjokskogene til befolkningen kan foregaa som sedvanlig, selvfølgelig 
mot fløtning i flaater.» 
 
Dette tilsier at tømmerfløting i Tanavassdraget må ha vært tradisjon. Den har foregått under 
full kontroll, uten konflikter med fiskeinteressene, og vært «rettslig» akseptert lokalt. Det var 
løsfløting og fløting i bommer uten kontroll som hadde skapt konflikt.  
 



 7 

Skogbruk i nyere tid 

 
Etter hvert ble det bygd vei opp Anárjohkdalen, først til Iskuras og deretter en skogsbilveg inn 
til Helligskogen. Denne gjorde det mulig å drive skogbruk i dalen og Statens skoger hogg 
tømmer i Anárjohkdalen til slutten av 80-tallet. Virket ble levert til Statens trelastbruk – 
Karasjoklast, som årlig tok imot ca 3000 kubikk tømmer. Dette ble foredlet til 1500 kubikk 
trelast. Sagbruket hadde ca 20 ansatte. Siden det ikke var noe mottak for massevirke i 
Finnmark var det et problem med den delen av stokken som ikke kunne sages. Ofte ble 
derfor mye av trevirket liggende igjen i skogen. Noe av det mindreverdige virket ble likevel 
saget opp, men det ga en dårligere trelastkvalitet. Problemet med avsetning av massevirket, 
gjorde at det i 1986 kom i stand avtale med et finsk selskap som kjøpte massevirket og 
samtidig supplerte Karasjoklast med skurtømmer fra Finland.  
 

Rotsalg av tømmer til private 

 
Staten har opp gjennom tidene solgt tømmer til bønder og andre som har hatt behov for 
trevirke. Furua ble da blinket på rot og hogst og utkjøring foretatt av kjøper. Det har vært, og 
er fortsatt mange gårdsbruk i Karasjok som har mindre sagbruk. Det har vært vanlig å hogge 
og skjære tømmer til eget bruk, men etter at Statskog la ned drift i egen regi har det også 
vært salg av trelast basert på dette tømmeret. Slik sett er skogressursene med på styrke 
næringsgrunnlaget i landbruket i kommunen. Rotsalg av tømmer er en praksis som er 
videreført av den nye grunneieren – Finnmarkseiendommen.  
 
  
SKOGEN I ANARJOHKA 
 

Bonitet  

 
Generelt finner vi furuskoger av lavtype og bærlyngtype i utredningsområdet. Lavfuruskog i 
bonitet 6 og 8 er de to vanligste typene i Finnmark, og for fylket totalt finner vi at furua 
fordeler seg omtrent likt på disse bonitetene (Statskog sin takst 1989). Tar man høyde for at 
Statskog sin takst også gjelder for Anárjohkdalen er arealene omtrent likt fordelt mellom de 
to bonitetene. Omløpstid – den tida det tar fra foryngelse til hogst er på ca 150 år. 
 

Beskrivelse av driftsforholdene for skogbruk 

 
Furuskogen i utredningsområdet finnes i hovedsak langs med dalen i en sone på 2-3 km fra 
elva, se kartet for furuas utbredelse. Ved vegenden i Helligskogen, har furua en større 
utbredelse og strekker seg 5-6 km inn fra elva. Også områdene på begge sider langs 
Goššjohka har stor andel furuskog. I disse områdene står den beste skogen sett fra et 
næringssynspunkt. Arealene ved Helligskogen var planlagt avvirket i den siste tida det var 
hogstaktivitet i Karasjok. Av forskjellige årsaker kom ikke drifta i gang den gangen, og siden 
har det kun vært drevet plukkhogst i dalen og for det meste i Goššjohkdalen.  
 
Terrenget i utredningsområdet er relativt flatt og lettdrevet, men langs med Anárjohkdalen 
går det flere langsgående daler som stedvis kan vanskeliggjøre utkjøring. En del plasser 
setter også myrer begrensninger på utkjøringstidspunktet. Den viktigste delen av ressursene 
befinner seg på de 2-3 km nærmest dalen. Dersom det skal hentes tømmer lenger unna 
forutsetter det vegbygging, evt. anlegg av vinterbilveg.   
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Vegen inn i dalen har per i dag relativt god standard, etter at Statskog rustet opp den 
innerste delen Iskuras - Helligskogen på begynnelsen av 2000-tallet. Karasjok kommune har 
ansvaret for vedlikehold av vegen fram til Iskuras og Finnmarkseiendommen er vegeier og 
vedlikeholder på strekningen Iskuras - Helligskogen.   

 
Figur 1. Typisk skogbilde i Anarjohka. Fra skogene ved Helligskogen ved Andreas Nilsen hytta. Foto: 
Helge Molvig 
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Kartlegging av barskogen i Karasjok og Anárjohka 

 
Det er ikke utført skogkartlegging i det aktuelle utvidelsesområdet. Det vil si at vi ikke har 
detaljerte talloversikter for skogressursene i området. NORUT IT i Tromsø har imidlertid gjort 
en vegetasjonskartlegging i kommunen der de har tolket satelittbilde over Karasjok, der 
furuskog og blandingsskog furu/bjørk kommer fram. I tillegg har Norsk Institutt for Skog- og 
landskap tolket flybilder i målestokk 1:25 000 og gjort en avgrensing av barskogen ut fra 3D 
analyse. Dette arbeidet ble utført på midten av 80-tallet og ble gjort som en forberedelse til 
kartlegging av Økonomisk kartlegging (ØK) i Anárjohka. Fylkesmannens landbruksavdeling 
har analysert bildematerialet fra NORUT, og gjort en beregning av hvor mye barskog og 
lauvskog som kommer innenfor utvidelsesforslaget (figur 3). Det gir et anslag på at ca 126 
000 daa eller 126 km2 eller 20 % av arealet er barskog eller sannsynlig barskog. Vi har også 
brukt de samme bildene til å anslå lauvskogressursene og det vår vurdering viser er at bjørk 
og vier utgjør 302 km2 eller ca 50 %. 
 

Metode og nøyaktigheten på bildetolkningene 

 
Kartleggingen av furuskog i det foreslåtte området, er gjort ved hjelp av satellittfoto over 
området. Bildene er tatt sommeren 1995, av satelittsystemet Landsat. Bildene er tatt i 
forbindelse med kartlegging av vegetasjonen i Karasjok kommune i 1999- 2000. Dette 
arbeidet ble gjennomført av NORUT IT - Tromsø. Fylkesmannen besitter disse 
kartleggingsdata, men etter en vurdering av kvalitet, ønsket vi å gjøre en analyse selv. 
Utredningen NORUT gjorde i 2000, viser at hele Karasjok kommune er dekket med bare 43 
km2 furuskog. Dette er en av grunnene til at vi har gjort en egen analyse. Våre beregninger 
viser at furuskogen utgjør hele 126 km2 innen utvidelsesområdet. Vi har befart ca 10 punkter 
i dalen der vi har kontrollert vegetasjon og treslag på stedet mot de tolkningene vi har utledet 
av bildedataene. Disse utvalgene er gjort slik at vi har oppsøkt ulike punkter med ulik 
fargekoder i felten og vurdert hvor godt bildetolkningen samsvarer med ”terrenget”. Denne 
kontrollen viste at det var et godt samsvar mellom bildetolkning og terreng. Antallet slike 
testflater er imidlertid for lite til at vi kan si at bildetolkningen er sikker. Vi tar forbehold om 
ulike definisjoner av hva som regnes som furuskog. Det er for eksempel ikke tatt hensyn til 
minimums størrelser på bestand. Det er heller ikke tatt hensyn til om området er drivverdig i 
forhold til tetthet - m3/dekar.  
 
 I nordøst mangler det bildedata over et mindre område. Vi har valgt å utelate denne delen 
av analysen siden den ikke vil være avgjørende for resultatet her gitt den nøyaktigheten vi 
har på materialet.   
 
Analysen er gjort med GIS programmet ArcGIS, levert av ESRI. Dette programmet 
inneholder flere versjoner, som er forskjellige med tanke på mengde verktøy innebygd. Til 
denne analysen, er det nødvendig å bruke versjonen som kalles ArcInfo. Analysen i seg selv 
er en meget enkel operasjon, hvor et satelittbilde blir konvertert til vektordata. Satelittbildet er 
i utgangspunktet et rasterdatasett, og dermed ikke anvendelig for å gjøre beregninger. 
Konverteringen gjøres ved å kjøre satelittbildet gjennom verktøyet ”Conversion” og ”Raster to 
Polygon”. Det denne konverteringen gjør, er å lage polygoner av rasterrutene, og legger til 
”GRIDCODE”. ”GRIDCODE” sier noe om verdien til den ulike ruten som var i det 
opprinnelige satelittbildet. Konverteringen vi har gjort, ga 27 ulike ”GRIDCODER”. Fra 0 til 
26. ”GRIDCODE” angir fargestyrke på ruta, som igjen gjør det mulig å tolke bildet, for å 
kunne gjengi hva som er furuskog. I vår analyse har vi tolket det slik at verdiene for 
”GRIDCODE” 1 til og med 4 gjenspeiler furuskog eller blandingsskog. Verdiene 1 til 2, høyst 
sannsynlig, mens verdiene 3 til 4 er mindre sannsynlig. Dette er tolkninger gjort ut fra 
datasettet, som er delvis bekreftet ved befaring.  
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Ved konverteringen ble alle rutene i rasterdatasettet omgjort til små polygonflater, som er 
vanskelig å jobbe med. Det var derfor ønskelig og få disse polygonene større, uten at de ble 
blandet med andre polygoner av ulik verdi. For å gjøre dette, har ArcGIS en funksjon som 
heter ”Append” innen verktøyet ”Data management” og ”Arragate”. Ved bruk av denne 
funksjonen, smelter polygoner som er av samme verdi, og som ligger inntil hverandre, 
sammen, og danner en nytt helhetlig polygon.     
 
 

Målinger av tetthet og volum  

 
Det er utført relaskopmålinger og målt trehøyder på utvalgte flater i området Helligskogen – 
parkgrensa og på strekningen Iskuras - Helligskogen. Prøveflatene er lagt ut slik at de skal gi 
et representativt uttrykk for den ”rene” barskogen i Anárjohka (lauvinnslag på 10-20%). Til 
beregningene er det brukt relaskop, og Suunto høydemåler. Det er brukt 
bestandsvolumtabellene for furu (Brantseg 1969) Alle volumtall er på bark.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ut fra de takseringene som vi har gjort i Helligskogen, så er gjennomsnittlig kubikkmasse 6,5 
m3/daa. Disse målingene er foretatt i den beste skogen. Furuskogen i de indre delene av 
utvidelsesforslaget, som fremkommer med lysere grønn farge på kartbildet (figur 3), har en 
god del lavere kubikkmasse (1-2 m3/daa). Vi har derfor valgt å sette en gjennomsnittlig 
kubikkmasse for furuskogen i hele utvidelsesområdet, til 2 m3/daa og for den rene 
furuskogen, mørk grønn på kartet forutsetter vi et volum på 4,5 m3/daa. Med dette 
utgangspunktet så har hele området/utvidelsesforslaget en total kubikkmasse på 252 000 m3 
innenfor avgrensningen.  Dette volumet omfatter all barskog innenfor utvidelsesforslaget, og 
inkluderer alle hogstklasser. Ser vi på den tetteste delen av barskogen, det mørkegrønne 
delen kartet, så utgjør denne 18 000 daa. og representerer da et volum på 81 000 m3. I og 
med at mye av arealene består av yngre skog (hkl II, III og IV) vil andelen hogstklasse V, 
hogstmoden skog, av dette være langt lavere. Hvor mye er vanskelig å si, uten en fullstendig 
taksering av områdene. 

 

 
 
 
 
 
 
 

WPT Relaskopsum Høyde (m) M3/daa 
1 11 11 6,3 
2 16 10 8,5 
3 14 12 8,5 
3 14 11 8,0 
4 11 12 6,7 
5 9 11 5,2 
6 9 9 4,7 
7 5 7 2,8 
8 16 9 7,9 
Gj.snitt   6,5 
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Figur 2. Måling av grunnflate med relaskop. Foto: Helge Molvig 
 
Neste side: Figur 3. Kart over furuskog og blandingsskog i utredningsområdet, basert på 
satelittanalyse og feltregistreringer. 
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Lønnsomhet i skogbruket ut fra dagens skogsituasjon 

 
For å få lønnsom drift på barskogen i Finnmark, må det være en viss tetthet av tømmer og 
en viss nærhet til vei. Det betyr at jo tettere bestokningen er, altså jo mer kubikkmeter skog 
det står per daa, jo mer lønnsomt vil det være å drive skogbruk. Tilsvarende gjelder det at 
områder med kort terrengtransport av tømmeret er mer lønnsomt å drive enn der avstanden 
til vei er lenger. I det foreslåtte utvidelsesområdet er det de tømmerrike og veinære 
områdene ved Helligskogen og Goššjohka som har størst verdi for skognæringa per i dag.  
 

Lønnsomhet i skogbruket sett i et langsiktig perspektiv 

 
Skogbruk er ei langsiktig næring der man høster ressursene av dagens investeringer først 
om en 100-150 år. I Anárjohkdalen er det drevet omfattende hogster etter krigen på 
strekningen Iskuras - Helligskogen noe som resultert i at mye av skogen på denne 
strekningen i dag er ungskog (hogstklasse II) og yngre produksjonsskog (hogstklasse III). 
Det betyr at det vil ta 50-70 år før det på nytt blir sluttavvirkning av tømmer av et visst 
omfang her. I mellomtiden skal områdene skjøttes gjennom tynning, og da er det 
verdiskaping fra tynninga som kan gi inntekt i denne perioden. 
 

Uttak til bioenergi  

 
I Finnmark satses det nå en del på tynning i barskogen. Man tar ut en del av kubikkmassen i 
skogbestandet og fliser det opp til energiflis som er grunnlag for varmeenergi i 
forbrenningssentraler rundt i fylket. I Alta er det i dag et driftsapparat der man tynner og 
transporterer ut virket maskinelt. Tynning er blitt et mer og mer aktuelt skogskjøtseltiltak også 
i Finnmark. Framveksten av biobaserte varmeanlegg i Alta, Porsanger og Karasjok gjør at 
skogressursene i denne regionen blir viktige og får en større potensiell verdi. Per i dag er det 
furu som hogges og flises til energiformål i fylket, dette fordi dagens driftsapparat klarer å 
håndtere furu enklere enn bjørk. På sikt kan det også bli aktuelt å utnytte bjørkeskogen til 
bioenergi, der man tar ut virket med klippeaggregat.  
 
Dagens skogbruk er nesten helt mekanisert, det vil si at hogst og utkjøring i hovedsak 
foregår med hogstmaskin og lassbærer. I Finnmark er det per i dag 2 entreprenører som 
driver maskinell hogst, Arctic bio i Alta og Pasvik biovarme i Sør-Varanger. En lokal 
skogentreprenør i Karasjok har også planer om å etablere seg med maskinell drift. Det er 
hogst til flis som råstoff til lokale forbrenningsanlegg som er det mest aktuelle området for de 
som driver i finnmarksskogen i dag. Det er etablert varmesentraler som fyrer med 
papirbriketter og treflis i Alta, Karasjok og Porsanger der Finnmark miljøvarme er eier. Per i 
dag er det mest papirbriketter som brukes til varmeproduksjon, men andelen skogsflis er 
økende og det er ønske om å øke skogsflisandelen ytterligere. Tynningshogster til flisformål 
er det mest aktuelle satsingsområde for skogbruket per i dag. 
 
 

Hogst til lokale sagbruk og trenæring 

 
Karasjok er en kommune med lange sagbrukstradisjoner. Staten hadde sagbruksdrift fram til 
midten av 80-tallet, og det har hele tiden vært en del lokale gårdssagbruk i kommunen. I dag 
er det disse sagene som foredler det tømmeret som tas ut i Karasjok og Anarjohka, mellom 
50-100 m3 årlig. Virket fra sagene foredles til vanlig trelast og noe villmarkspanel.  
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Den beskjedne hogsten i dag skyldes nok flere forhold. Det er lange transportavstander på 
tømmeret både i skogen og langs veg noe som fordyrer drifta. Kvaliteten på skogen er heller 
ikke den beste, i alle falle ikke til tradisjonell trelast. Tømmerkvalitetene egner seg derimot 
bedre til spesialprodukter som villmarkspanel og stolper. Nærheten til Finland kan nok også 
forklare den lave aktiviteten. Mange velger å handle treprodukter i Kargiasniemi, som ligger 2 
mil fra Karasjok.  
 
Likevel kan det være mulig å øke omsetningen for lokalproduserte treprodukter. Ser vi på 
andre barskogkommuner i Finnmark, f. eks Sør-Varanger, har skog- og treprodusenter der 
hatt økning i sin aktivitet. Skogforhold, marked og beliggenhet nær Finland er 
sammenlignbare for disse to kommunene.  
 

 
Figur 4. Statskog tok ut rotstokken og lot resten ligge. I dag ville den også hatt verdi f.eks til 
villmarkspanel. Foto: Helge Molvig 
 

 

Tynningshogster i furuskogen – juletrehogster 

 
I ungskogfeltene opp gjennom Anárjohkdalen har det hvert år fram til i dag blitt tatt ut 
juletrær. Denne hogsten har foregått i høstmånedene, der man har regulert treantallet i 
ungskogfeltene og samtidig tatt ut salgbare juletrær. Årlig har denne hogsten resultert i et 
uttak på 3-5000 trær og har gitt relativt god lønnsomhet for Statskog. Per i dag er skogen 
kommet i en størrelse og alder som gjør at det er vanskelig å finne tett skog som samtidig 
har de kvaliteter som stilles til salgbare juletrær. Forekomsten av slike hogster vil nok avta i 
tida som kommer.  
 



 15 

 
Figur 5. Det er gjennom årene investert i ungskogpleie i dalen. Regulert furubestand ved brua over 
Goššjohka. Foto: Helge Molvig 
 

 

 

Figur 6. Samme bestand som over. Finsk side av dalen i bakgrunnen. Foto: Helge Molvig 
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Bjørkeskogen som ressurs for vedproduksjon og bioenergi 

 
Utvidelsesområdet er på totalt ca 625 km2. Ut fra bildetolkningene vi har gjort er ca halve 
arealet, 300 km2, lauvskog – bestående av bjørk og vier. Et forsiktig anslag på stående 
volum per daa kan anslås til 3m3/daa i gjennomsnitt for all lauvskog. Det gir et totalt volum 
på ca 900 000 kubikk virke.  Bjørka i utvidelsesområdet skifter fra tørr lavmark til frodige 
høgstaudeskoger. Den største bjørka finnes i elvedalene der frisk fuktighet og gode boniteter 
gir gode forhold for bjørka. I finnmarkssammenheng er bjørkeskogen i Anárjohka meget godt 
egnet til vedproduksjon og som grunnlag for flisproduksjon. Det forutsetter imidlertid at 
ressursen er tilgjengelig for hogst og utkjøring. Per i dag er det kun skogsbilveg langs 
Anárjohka og et stykke opp langs Goššjohka. Likevel kan utdrift av tømmer fra vegløse 
områder være mulig dersom det anlegges vinterbilveg. En vinterbilveg er en midlertidig veg 
som bygges opp på snøføre og holdes åpen gjennom vinteren med det formål å frakte ut 
tømmer med bil. Frosten går ned i veglegemet og gjør det mulig å kjøre tungt utstyr og tunge 
lass på en slik veg. Forholdene for å anlegge slike veger i Indre Finnmark er meget gode, og 
det har da også tidligere vært utført slike tømmertransporter i Pasvik og Karasjok.  
 
 
 
OPPSUMMERING 
 

Konsekvenser for skognæringa ved utvidelse av nasjonalparken 

 
Gitt de forutsetningene som foreligger med mangelfullt grunnlagsmateriale for 
skogressursene, har vi ikke verdiberegnet skogressursene i kroner og øre. Vi har i stedet lagt 
vekt på å beskrive ressursene så godt det lar seg gjøre og peke på mulige 
anvendelsesområder og potensialet for skognæringa i kommunen basert på skogen i 
området.   
 
En utvidelse som foreslått i utredningsområdet vil få negative konsekvenser for dagens og 
framtidig skognæring i Karasjok. Anárjohk- og Goššjohkdalførene omfatter de viktigste 
skogressursene i Karasjok kommune per i dag. Selv om det er lite hogst på arealene i dag 
betyr ikke det at områdene er uinteressante i skogbrukssammenheng. På lengre sikt når 
eksisterende ungskogfelt kommer opp i tynningsfase og etter hvert hogstmoden alder, vil det 
bli et betydelig potensiale i skogbruk og tretilknytta næring i kommunen. Utviklingen i 
energimarkedet der myndighetene legger til rette for at stadig større andel av vår energibruk 
skal være fornybar betyr at også skogressursene i Finnmark og Karasjok kan utnyttes i 
energisammenheng. Skogsflis til energiformål er allerede en realitet i Alta og potensialet er 
absolutt til stede med utgangspunkt i tynningsfelten i Karasjok og Anárjohkdalen. Arealene vil 
derfor være viktige for skogbruket i dag, men særlig i et lengre perspektiv. For skogbruket vil 
derfor en utvidelse som foreslått legge store begrensninger på framtidig næringsvirksomhet.    

 

Viktige områder for skognæringa 

 
Ut fra det kartmaterialet vi har og befaringer i felt har vi markert den delen av arealet som er 
mest aktuelt for skogsdrift (skravert) (figur 3). Det er i hovedsak de områdene som ligger 
nærmest eksisterende vei og som samtidig har den tetteste barskogen. Dette utgjør et areal 
på ca 175 km2 av den totale utvidelsen på 625 km2. Innenfor denne grensa finner vi 17,4 
km2 tett barskog av totalt 18 km2 innenfor hele utvidelsesforslaget. (markert med mørk 
grønn på kartet i figur 3). Ved å ivareta dette arealet til skogbruk og skogproduksjon vil man 
sikre grunnlaget for eksisterende og ny skognæring. 
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