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1. FORORD 

Arbeidet som beskrives i denne rapporten kom i stand etter avtale mellom Asplan Viak A.S. 

ved Rein Midteng og Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen v/ Ørjan W. Jenssen. 

Oppdraget omfattet kartlegging av biologisk mangfold i skog innenfor utredningsområdet for 

utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark i Karasjok kommune, Finnmark fylke. Det 

innbefattet feltregistreringer, innsamling og bestemmelse av arter samt systematisering av 

eksisterende relevant informasjon. Det er også gjort et separat arbeid med kartlegging av 

funn av samiske kulturspor i trær. Dette er publisert i rapporten Samiske kulturspor i trær 

utenfor Øvre Anárjohka nasjonalpark (Midteng, R. 2010). Fylkesmannen i Finnmark rapp. 2-

2010). Feltarbeid ble gjennomført i september 2008 av Rein Midteng, Halvor Dag Rinde og 

Otto Miettinen. I tillegg befarte Midteng mindre deler av planområdet i juli samme år. Til 

sammen har de involverte lagt ned godt over et månedsverk med feltarbeid i området.  

Jeg takker for et godt samarbeid med Ørjan W. Jenssen, Jostein Fløgstad og Gunhild 

Lutnæs hos Fylkesmannen i Finnmark. Takk også til Finnmarkseiendommen (FEFO) v/ Rolf 

Kollstrøm med hjelp med innkvartering, Geir Østereng og Sven Stenvall for hyggelig selskap 

ved Basevuov´di fjellstue.  Takk også til Erland Søgård, SNO Karasjok for tips om 

interessante skogsområder og innføring i deler av hogsthistorikken i området. 

Jeg retter en spesiell takk til Otto Miettinen og Halvor Dag Rinde som valgte å tilbringe deler 

av ferien sin i området. Takk også til Geir Gaarder, Miljøfaglig utredning A.S. og Tom H. 

Hofton, Biofokus for diskusjon om områdets totale verneverdier, førstnevnte har også bidratt 

med kommentarer til rapporten i sin helhet. Alle bilder er tatt av Rein Midteng om ikke annet 

er nevnt under bildene. 

 
Rein Midteng, Asplan Viak A.S., Sandvika 01.03.2010. 
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2. SAMMENDRAG 

Det er utført naturfaglige registreringer i furuskog innenfor et område som vurderes vernet i 

forbindelse med utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark. Det er foretatt undersøkelser av 

artsmangfoldet i utvidelsesområdet med særlig fokus på vedboende sopp i furuskog. 

Formålet var i størst mulig grad å fange opp områdets artsmangfold og naturverdier. Videre 

skulle det gjøres en grov avgrensning av den eldre skogens utstrekning i områdene øst og 

nord for parken. Områdets naturverdier ble dokumentert ved at: a) Det ble gått en rekke 

transekt øst/vest hvor formålet var å registrere naturverdier i flest mulige områder, b) det ble 

foretatt intensive artsstudier på mindre utvalgte områder for slik best mulig å kunne fange 

opp områdets mangfold av interessante arter, c) mye av utredningsområdet ble befart ved 

hjelp av helikopter.  

Det er dokumentert at området har store naturverdier knyttet til i) i nasjonal målestokk et 

meget stort areal med i hovedsak gammel naturskog ii) større forekomster av urskogsnær 

skog og visse forekomster av urskog iii) en rekke rødlistearter knyttet til død ved av furu (og 

bjørk) og iv) sjeldne skogtyper som sandfuruskog og brannskog.  

De intensive artsstudiene i tilfeldig utvalgte områder har avdekket svært mange funn av en 

rekke nasjonalt og internasjonalt sjeldne arter. Dette viser også klart at de arealer som ikke 

er studert på denne måten, har det samme potensial for funn av slike arter.  

Nordlige rene furuskoger uten gran er en skogtype som internasjonal har sin 

hovedutbredelse i Norge, Finland, samt i avgrensa deler av Russland og Sverige, noe som 

gjør at Norge har et særlig internasjonalt ansvar for å verne slik skog.  

Utredningsområdet har komplementære verdier, dvs. at forskjellige delområder har 

forskjellige kvaliteter som sammen utfyller hverandre og som en enhet forklarer de store 

verneverdiene. 

Et vern av utredningsområdet oppfyller på en god måte en rekke viktige mangler i skogvernet 

som: 

 i) særlig store områder, ii) urskogsnær furuskog, iii) skog rik på rødlistearter iv) gammel 

furuskog på elveavsetninger (sandfuruskog) hvor forekomstene langs Anárjohka er trolig det 

største kjente i Norge og v) skog under overveiende naturlig dynamikk. I mindre grad bidrar 

området til å fylle opp manglen vi) brannskog.  

Området bidrar også til å dekke opp flere mangler i vernet av boreale løvskogstyper, spesielt 

behovet for vern av større områder med fjellbjørkeskog, men også behovet for vern av visse 

rikere løvskogstyper. Mht anbefalinger knyttet til løvskog, bør anbefalinger fra rapporten 

boreal løvskog i Norge legges til grunn. Dette betyr i hovedtrekk at større områder med 

fjellbjørkeskog unntas hogst, alle rikere utforminger samt områder hvor det er funnet 

rødlistearter knyttet til død ved. 

En vurdering av områdets naturverdier spesifikt knyttet opp mot DNs skogvernkriterier er 

også gjort, og etter denne metodikken gis området samlet verdi ****/ området er nasjonalt 

verdifullt og svært viktig.  Dette er områder som i nasjonal sammenheng har svært store 

verdier og som hever seg over de nasjonalt verneverdige skogene som får trestjerner (***).  
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U DVM DVK GB GL TF VV RV AM ST AR TV Samlet 
verdi 

*** *** *** *** **(*)  *(*) ** *(*)? *** *** *** **(*) **** 
 

Forkortelser: U=urørthet, DVM=død ved mengde, DVK=død ved kontinuitet, GB=gamle bartrær, 

GL=gamle løvtrær, TF=treslagsfordeling, VV=Vegetasjonsvariasjon, RV=Rike vegetasjonstyper, 

AM=artsmangfold, ST=størrelse, AR=arrondering, TV:Topografisk variasjon, TOT=samlet 

verdivurdering 

 

Det er til sammen gjort funn av 69 rødlistearter og 19 kandidater for rødlisten. Dette er i 

nasjonal sammenheng oppsiktsvekkende høyt, tatt i betraktning av at området er relativt 

dårlig undersøkt. Det må påregnes funn av flere interessante arter ved eventuelle nærmere 

undersøkelser. 

 

Det konkluderes derfor med at det registrerte området utenfor Øvre Anárjohka 

nasjonalpark isolert sett har internasjonale verneverdier. Det anbefales derfor 

at hele området vernes og hvor det etableres bestemmelser som forbyr hogst 

av all furuskog, og som også forbyr hogst av bjørk i brorparten av 

utredningsområdet. 
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3. BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 

3.1. Formål og oppdragsbestilling  

I oppdragsbestillingen fra Fylkesmannen heter det at det skal gjøres undersøkelse av 

artsmangfoldet for naturskogsarter med særlig fokus på vedboende sopp i 

furuskogsområdene øst og nord for parken. Formålet var i størst mulig grad å fange opp 

områdets artsmangfold og naturverdier. Videre skulle det skal gjøres en grov avgrensning av 

den eldre skogens utstrekning i områdene øst og nord for parken. For å dokumentere disse 

verdiene best mulig, skulle man: 

1. Søke å plukke ut minimum to studieområder av henholdsvis:  

i) Urskog (om slik ble oppdaget) 

ii) Skog plukkhogd én gang  

iii) Skog plukkhogd to-tre ganger 

Studieområdene skulle forsøkes å legges i et transekt som følger gradienter i eventuelle 

rike/fattige vegetasjonstyper, høy/lav bonitet, nord/syd. Dette for i best mulig grad å fange 

opp områdets totale artsmangfold og videre undersøke om det var mulig å trekke antagelser 

vedrørende eventuelle variasjoner i naturverdiene mellom gradientene. Studieområdene 

skulle være mindre områder hvor artsmangfoldet skulle sjekkes inngående. De seks 

studieområdene skulle søkes å legges til: 

 a) Furuskog beliggende lengst nord i det området som har naturfaglige verdier knyttet til furu 

b) Goššjohkadalen 

c) Ett område beliggende mellom Goššjohkadalen og Helligskogen 

d) Ett annet område beliggende mellom Goššjohkadalen og Helligskogen 

e) Basevuov´di 

2. Gjøre en grov avgrensning av den eldre skogens utstrekning i områdene øst og nord for 

parken.  

3. I forbindelse med arbeidet med å avgrense den eldre skogens utstrekning og 

undersøkelser av hogsthistorikk, skulle det gjøres stikkprøveundersøkelser av 

artsmangfoldet knyttet til vedboende sopp, markboende sopp (om slik ble oppdaget), lav og 

fugl. Funnene skulle fotografert, eventuelt innsamles og GPS-belegges.  

4. Områdene som befares skulle markeres på kart og i tillegg vha sporlogg. 
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3.2 Undersøkt areal 

Det undersøkte arealet befinner seg nord og øst for dagens nasjonalparkgrense (fig. 1). 

Utredningsområdet grenser til elva Anárjohka i øst, dagens nasjonalparkgrense i vest og 

Finland i sør. Mot nordvest følger undersøkelsesområdet i praksis grensen for eldre 

furuskog, dvs. at registreringsarealet strekker seg noe nord for Goššjohkadalføret og 

inkluderer Vuccolskáidiområdet. Mot nordøst avgrenses undersøkelsesområdet mot 

skogsbilveg med nyere harde hogster.  

 

Figur 1. Utredningsområdet. 

3.3 Dekningsgrad  

Utredningsområdet er i varierende grad registrert. De vegnære områdene er best undersøkt, 

men vi har også undersøkt en rekke skogområder som ligger lenger unna veg. Størsteparten 

av området er ikke undersøkt på detalj/bestandsnivå mht artsmangfold men størsteparten av 

området er befart til fots eller ved hjelp av helikopter med tanke på skogstruktur og forekomst 

av verdifull furuskog. Vi anser at dekningsgraden for området totalt sett er relativ god og at vi 

slik sett har en god oversikt over områdets faktiske naturverdier. Det forekommer f. eks 

allikevel forekomster av lite påvirka furuskog lenger vest i Goššjohkadalføret som vi ikke har 

registrert. Deler av disse er allikevel tidligere registrert i forbindelse med vernplan for skog på 

åttitallet og det er gjennom disse slått fast at de har klare naturverdier.  

Basert på disse betraktningene, er det derfor viktig å slå fast at ytterligere registreringer 

utvilsomt ville ha forsterket konklusjonen om at området har svært store naturverdier, da 

dette ville ha gitt ytterligere funn av interessante arter og forekomster av interessant skog. 
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Figur 2. Helikopter ble brukt for å få oversikt over området. På bildet ses Anárjohkadalføret med 
Finland på østsiden av elva. Den mest produktive furuskogen i området befinner seg i hovedsak på 
permeable elveavsetninger langs elver og i lisidene på vestsiden av vegen inn til Helligskogen. Foto 
Otto Miettinen. 
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4. TIDLIGERE REGISTRERINGER OG EKSISTERENDE 

VERNEOMRÅDER 

 

Tidligere er det gjort få undersøkelser i utredningsområdet og det var derfor lite informasjon å 

finne om områdets potensielle naturverdier. Det har vært utført enkelte registreringer 

innenfor nasjonalparken, men svært lite i utredningsområdet. Relevant var registreringene 

utført av Dag Svalastog på begynnelsen av 90-tallet i forbindelse med verneplan for barskog 

(NINA utredning 60-1994). Han avgrenset da to områder med furuskog, henholdsvis 

Basevuov’di og Goššjohka, hvorav Goššjohka bestod av 5 delområder med furuskog 

avgrenset mot tilliggende bjørkedominert skog og myr. Det ble tatt kontakt mot professor Leif 

Ryvarden, men det viste seg at han kun hadde utført registreringer innenfor dagens 

nasjonalpark (pers. medd.). Rein Midteng utførte i juli 2008 registreringer på eget initiativ 

innenfor utredningsområdet. Disse registreringene gav tilfang på en del interessante data, og 

er inkludert i denne rapporten. 

I 2000 leverte NORUT IT rapporten ”Utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark - vurdering 

av flora og vegetasjon”. Denne hadde fokus på vegetasjonstyper, og ikke på skogstruktur og 

artsmangfold knyttet til lite påvirka furuskog, og hadde derfor nokså liten relevans for 

oppdraget vårt. Kartene i denne rapporten var allikevel interessante for oss, da den i grove 

trekk viser utbredelsen av furu og furuinnblandet skog. I forbindelse med dette arbeidet 

dokumenterte de visse rødlista karplanter. Disse er inkludert i vår tabell med totaloversikt 

over rødlistearter funnet i området (tabell 2), og gir viktig bidrag om områdets totale 

naturverdier og forsterker dermed våre verdivurderinger og konklusjoner. 

Artskart hos Artsdatabanken og sopp og lavdatabasen på Tøyen ble sist sjekket 14.2.2010. 

Det foreligger en del funn av rødlistearter innenfor utredningsområdet, men kun for 

artsgruppene karplanter, fugl og pattedyr. Ingen funn av rødlistede sopp og lav var gjort 

innenfor området. Under rapporteringen av denne rapporten, ble vi klar over en nylig utgitt 

rapport av Norsk Institutt for Naturforskning som viser zoologiske verneverdier i visse 

delområder av utredningsområdet (NINA rapport 424). Fuglearter fra disse er inkludert i vår 

totaloversikt over funn av rødlistearter i utredningsområdet (tabell 2). 
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Figur 3. Kjempefuruer fra området sør for Asurgebollans topp 305 m.o.h. Foto Halvor Rinde.  
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5. METODIKK 

Områdets naturverdier ble dokumentert på følgende måte:  

5.1. Feltregistreringer  

a) Lange dagsturer: Det ble gått transekt øst/vest med utgangspunkt i skogsbilvegen til 

Helligskogen hvor formålet var å registrere naturverdier i flest mulige områder i gradient fra 

ofte mer produktiv skog nær veg mot mer glissen skog mot vest.  

b) Flerdagsturer: To av registrantene (Midteng og Rinde) ble flydd inn vest i området syd for 

Goššjohka og gikk tilbake til skogsbilveg. På denne måten kunne man dekke areal vest i 

planområdet. Formålet var å registrere naturverdier i et større område i vest som ellers ville 

være vanskelig å nå samtidig fikk man undersøkt et øst/vest transekt.  

c) Intensive artsstudier på mindre utvalgte områder for å registrere områdets artsmangfold av 

interessante arter. 

5.2. Helikopterbefaring 

Mye av utredningsområdet ble befart ved hjelp av helikopter. I det flate homogene 

landskapet var dette nyttig og aktuelle områder for dagsturbefaringer kunne velges ut, 

forståelse av fordeling furu/bjørk kunne studeres, tidligere hogstinngrep kunne registreres og 

furuskogens avgrensning mot nord kunne kartlegges. Det foreligger et omfattende 

billedmateriale fra disse befaringene.    

5.3. Artsbestemmelse og rødlistestatus 

Ved hjelp av mikroskopering på kveldstid etter feltarbeidet og ved mikroskopering ved 

Universitetet i Helsinki, ble en rekke arter kontrollert/bestemt. Særlig visse barksopp er 

vanskelige og artsbestemme uten mikroskopering og det var derfor nødvendig med et 

omfattende etterarbeid i Helsinki. For rødlistekategorier henvises det til Kålås m. fl. (2006) 

hvor CR etter artsnavn viser at arten er vurdert som kritisk truet, EN sterkt truet, VU sårbar 

og NT nær truet; se www.artsdatabanken.no  

5.4. Metodikk for kartlegging av prioriterte naturtyper 

Vi valgte ikke å bruke naturtypemetodikken til DN med utfigurering av prioriterte naturtyper. 

Dette var for øvrig avklart på forhånd (jf. 3.1.) Grunnen til dette var todelt:  

a) At verdien i området trolig var homogent fordelt, slik at utfigurering av prioriterte 

naturtypelokaliteter ville trolig omfatte store deler av utredningsområdet. 

Naturtypemetodikken egner seg bedre i ”hverdagslandskapet” hvor det er få prioriterte 

naturtypelokaliteter beliggende i et ”hav” av vanlig uprioritert natur. Det er få områder i Norge 

hvor naturverdiene er så store og jevnt utbredt som i det aktuelle utredningsområdet, og en 

utfigurering av naturtypelokaliteter her ville omfatte store deler av området bevokst med 

furuskog. Om ønskelig, kan store deler av områdets furuskoger konverteres til prioriterte 

naturtypelokaliteter.  

http://www.artsdatabanken.no/
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b) Det var ofte glidende overganger mellom furuskog og furu/bjørkeskog og furuskog og myr. 

Avgrensning av naturtypelokaliteter av furu vil dermed også for en stor grad omfatte andre 

naturtyper som av oss ikke ble naturfaglig undersøkt. En avgrensning av naturtypelokaliteter 

ville dermed også omfatte areal som ikke var dokumentert, og areal med små naturverdier. 

Dette kunne for så vidt vært løst ved utfigurering av såkalte komplekslokaliteter, dvs. 

naturtypelokaliteter som inneholder flere naturtyper innenfor samme avgrensning, men det 

ble altså ikke valgt.  

c) Utfigurering av prioriterte naturtyper ville ta langt mer tid enn valgt registreringsmetodikk. 

Ved avgrensning av naturtypelokaliteter, vil man måtte gå opp de eksakte grensene for 

naturtypene og lage polygoner, noe som var tidkrevende og utenfor budsjettrammene, særlig 

da det er dårlig kartgrunnlag over området, bl.a. finns det ennå ikke bestandskart med 

utbredelsen av furu i området. 

5.5. Metodikk for registrering av verneverdig skog  

For verdisetting av naturverdiene i området, har vi brukt prinsippene bak metodikk for 

registrering av verneverdig skog utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning. En 

verdisetting av området etter denne metodikken kommer fram i resultatkapittelet. Metodikken 

bygger i hovedsak på vurdering av skogens kvalitet og potensial for biologisk mangfold ut fra 

et sett kriterier der skogstruktur, nøkkelelementer og signalarter står sentralt. Områdene 

verdisettes etter et sett av registreringsparametere og er nedfelt i punktene under. 

Beliggenhet, naturgrunnlag og avgrensning: Områdebeskrivelsen skal inkludere 

beliggenhet, topografi, geologi, lokalklima, størrelse og arrondering, vegetasjonsgeografi 

(vegetasjonssone og -seksjon), generell heterogenitet, topografisk variasjon, høydesonering 

og kjerneområder. DN framhever at identifisering og egne beskrivelser for spesielt viktige 

kjerneområder bør gjøres der dette er hensiktsmessig, videre at kjerneområdene skal knyttes 

opp mot enhetene i naturtypesystemet (jf DN-håndbok 13 (DN 2006)), og at kjerneområdene 

bør avgrenses med GPS. 

Vegetasjon: Områdebeskrivelsen skal inneholde vegetasjonstyper, treslagsfordeling, 

variasjonog karakteristiske trekk ved karplantefloraen. DN framhever at vegetasjonstyper 

nevnes i den detaljeringsgrad som er interessant for beskrivelsen av området, og beskrives 

etter inndelinge i Fremstad (1997). 

Skogstruktur, påvirkning: Følgende punkter skal dokumenteres og beskrives: Trealder, 

forekomst av gamle trær, sjiktning/ensaldrethet, død ved (dimensjoner, mengde og 

kontinuitet) hogstpåvirkning (stubber og flatehogster), tekniske inngrep. 

Artsmangfold: Generelt om interessante arter og potensialet for slike. Signalarter, 

rødlistearter, innslag og mengde av rike vegetasjonstyper, nøkkelelementer, heterogenitet. 

Arter som belegges, må kunne gjøres tilgjengelig for innlegging i Naturbase 

(www.naturbase.no).  DN kommenterer for rødlistearter spesielt at belegg må vurderes, og 

koordinatfestes (helst GPS). 

Vurdering og verdisetting: Følgende kriterier benyttes: Representativitet, sjeldenhet, 

forekomst av sjelden (sjeldne) vegetasjonstype(r), egnethet til å ta vare på biologisk 

mangfold, størrelse, oppfyllelse av kriteriene i naturvernloven ”urørt eller tilnærmet urørt” eller 

”spesiell naturtype”, potensialet for restaurering, avgrensningen i forhold til biologisk 

http://www.naturbase.no/
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mangfold, landskapsrom etc (diskusjon), samlet naturverdi (gjennomgang av begrunnelse for 

”stjerneverdien”). 

Bilder: Det er ønskelig med digitale bilder som illustrerer områdene. 

Oppsummeringstabell (verdisetting): For hvert område skal det fylles ut en tabell over 

parametere for verdisetting, samt samlet verdi. Hvert kriterium verdisettes etter en skala fra 

null til tre stjerner. Ved totalvurderingen kan en vurdere å gi fire stjerner dersom området 

utpeker seg som helt spesielt verneverdig. 

 

         Figur 4. Utradisjonelle metoder måtte tas i bruk for å prøve å få oversyn i det flate terrenget.  
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5.6. Kartverk og presisjon  

Registrantene har brukt papirkart i 1:50 000 serien samt digitale kart med grunnlagsdata 

hentet fra samme kartserie. Dette har vi ansett som tilfredsstillende. Ved registrering i urbane 

strøk eller i områder hvor naturverdiene ligger isolert, vil en annen presisjon på papirkartene 

være ønskelig. GPS var et nyttig verktøy i det svært flate terrenget. 1:50 000 kartenes 

papirversjon var til dels noe avvikende i forhold til hvilken utgave som ble kjøpt inn. Dette 

gjaldt høydekoter samt avgrensning av hva som var myr og hva som var fastmark. Dette er 

uansett ofte ikke klare skiller i disse områdene over hva som er skog og hva som er myr, slik 

at eventuelle feil har liten betydning for resultatene. GPS ble brukt flittig, og koordinatene har 

10 meters nøyaktighet. Det var godt satelittforhold under registreringstidspunktet, slik at 

innmålte punkter som regel har en feilmargin på mindre enn 5 meter, og punktene ble notert 

med timeter som siste koordinat. 

 

Figur 5. Langkjuke (VU) er en krevende og karakteristisk art knyttet til de lite påvirka furuskoger. Bildet 

er fra Basevuov´di. 
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6. DOKUMENTASJON OG SLUTTPRODUKT 

6.1. Artsdokumentasjon  

Artsfunnene er overført til en Exceltabell som er oversendt til fylkesmannen. Alle interessante 

eller rødlista arter er belagt. Dette gjelder dog ikke alle funn. Frekvente arter i lavere 

rødlistekategorier (som f. eks brun hvitkjuke og furuplett) er ikke konsekvent belagt, men 

funnene er notert ned. Alle funn av alle arter i rødlistekategori VU, EN, CR eller arter som 

ennå ikke er vurdert for rødlisten, er belagt og funnene blir oppbevart enten ved Helsinki 

museum (gjelder funn av Miettinen og funn av Midteng og Rinde som i ettertid er bestemt på 

universitetet i Helsinki) eller Botaniske hage- og museum på Tøyen, Oslo. Artene er i 

utgangspunktet bestemt av den enkelte registrant, men arter som er høyt rødlistet (VU og 

høyere) eller vanskelig bestembare arter, er kontrollert av Miettinen, Tom Hellik Hofton og 

Olli Manninen. Det er fortsatt noe materiale pr. februar 2010 som ennå ikke er bestemt eller 

bekreftet. Dette er bl.a. tre arter i soppfamilien Clavulinopsis, arter som i følge Miettinen trolig 

er ubeskrevne arter. 

6.2 Sluttprodukt 

Som sluttproduktet er det levert en skriftlig rapport med resultatene av arbeidet. Rapporten er 

levert som en Wordfil som inneholder tekst, kart, tabeller og bilder. I tillegg er det levert store 

mengder bilder samt Excelfiler med artslister.  

Figur 6. I de vestre deler av Máretvuov´di var det et parti med urskog. Tørr lavfuruskog dominerer 
området. Eneste funn av lavarten furuskjell (NT) i utredningsområdet ble gjort her. Foto Halvor Rinde. 
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7. RESULTATER 

7.1. Naturforhold 

 

7.1.1. Berggrunn og løsmasser 

Berggrunnen i områdene som er furubevokst eller har innslag av furu, består i hovedsak av 
harde og næringsfattige grunnfjellsbergarter som gneis og i mindre grad granitt 
(www.ngu.no).  De vestligste delene domineres av mer næringsrik amfibolitt, men her er det i 
liten grad furu. Når det gjelder løsmasser, dominerer moreneavsetninger i skogområdene og 
torv på myrer. Det er i hovedsak lite grov stein i området, så morenematerialet virker å være 
nokså smådimensjonert. Områdene langs selve Anárjohkadalen er dekket av til dels tjukke 
lag av breelvavsetninger i form av i hovedsak sand. 

Figur 7. Goššjohkadalføret er det klart største avvikende landskapselementet i området. Legg merke 
til at furua har problemer i de fuktige og rike lisidene, og dominerer først på de mer tørre høydene. 
Foto Halvor Rinde.                                                         

http://www.ngu.no/
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7.1.2. Beskrivelse av overordna landskapstrekk  

Utredningsområdet preges av et slakt bølget terreng avbrutt av det markerte og nokså dypt 

nedskårne dalføret til Goššjohka (figur 7). Sør for Goššjohka er et karakteristisk innslag om 

lag fem-seks mindre ”dalfører” med tilhørende bekker/småelver som drenerer østover. 

Mellom disse hever terrenget seg slakt opp mot store svakt avrunda høydedrag, før det faller 

slakt mot neste dalføre. Goššjohka er en del av dette øst/vest orienterte mønsteret, men er 

størrelsesmessig i en helt egen klasse. Innenfor det registrerte området nord for Goššjohka, 

finner man igjen det samme dalmønsteret, men her drenerer elvene Mássuorbmi og 

Vuccoljohka sørøstover og renner ut i Goššjohka. Lengst i sør, i Basevuov´diområdet, er et 

annet landskapstrekk fremtredende, nemlig en rekke parallelle åsrygger som går i sørvestlig 

retning.  

 

7.1.3. Beskrivelse av overordna skogtyper, treslagsfordeling og vegetasjonstyper  

Skogtyper og treslag 

All skog i området ligger i nordboreal vegetasjonssone og i svak kontinental seksjon (Moen, 
A. 1998). Barskogsgrensa går ved om lag 300 moh. mens bjørka vokser enda noe høyere. 
Ingen deler av utredningsområdet vi befarte går opp i lavalpin sone, dvs. sonen hvor 
bjørkeskogen opphører, og dette finns knapt innenfor utredningsområdet. Generelt preges 
området av bjørkeskog og myr iblandet spredte furutrær og furubestand, såkalt 
”savanneskog” (se fig.11). Bjørkeskogene er både rene bjørkeskoger og bjørkeskoger med 
innblanding av furu. Rene furuskoger finns spredt, og med en konsentrasjon i de østre 
vegnære områdene. Et typisk trekk er at furua hersker på tørre, fattige og veldrenerte 
områder, dvs. i flate deler av terrenget som langs hoveddalføret og på de flate svakt avrunda 
toppene. Her er vannmetningen lavest og furua klarer dermed å konkurrere ut bjørka. I de 
søndre deler (dvs. Basevuov´di), er bjørkeinnslaget nokså lavt, og her forekommer den mest 
kompakte eldre furuskogen. I tilknytning til vassdrag og når terrenget skråner overtar 
bjørkeskogen raskt dominansen pga høyere vannmetning, men det står som regel spredt 
med furu også her. Innslaget av høgstauder er større her, og furua har delvis problemer med 
å konkurrere med høgstaudene, noe som også fremmer bjørkedominansen. Langs mindre 
bekker er det ofte rike belter med vierkjerr. Selje ble ikke observert, foruten to kjerr sterkt 
skadet av elgebeite. Osp ble ikke observert foruten i den ene brattsiden av canyonen i 
Basav´zi, men slik skog forekommer i Goššjohkadalføret i følge rapporten fra Norut IT. 
Utenfor planområdet i nord, ble det til dels observert større bestand/forekomster av i 
hovedsak småvokst osp i de bratte lisidene på oversiden av vegen. Slikt kan også ha 
forekommet innenfor utredningsområdet i bratthellinger mot veien, før de harde hogstene 
startet.   

I hoveddalføret, finns store forekomster av den sjeldne og trua skogtypen sandfuruskog. 

Furua trives i disse tørre permeable miljøene, og det dannes her spesielle artssamfunn, hvor 

spesielt markboende sopp er den mest kjente artsgruppen som har spesialiserte arter 

nettopp knyttet til slike miljøer. Det finns svært få intakte områder med gammel furuskog på 

elveavsetninger, og forekomstene langs Anárjohka er de største kjente forekomstene i 

Norge.  

Øst for Askkasjeaggi, ble det funnet en mindre forekomst av sibirgran. Det var 12 stammer 

hvorav enkelte var fra samme klon. Trærne var av forskjellig størrelse inkludert gadd og 

læger. Eldste stående stamme var trolig over 200 år gammel. Trolig har denne forekomsten 

eksistert lenge. Dette er en av de nordligste kjente forekomster i Norge.    
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Figur 8. Langs de større elvene Anárjohka og Goššjohka, finns det frodige og trolig rike løvskoger som 

er flompåvirka. 

Figur 9. Typisk skogsbilde for store deler av området: Bjørkedominert skog med spredte innslag av 
furu i mosaikk med furu avløst av større eller mindre partier med furudominerte bestand (i bakkant av 
bildet). 
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Figur 10. Skogen på østsiden av hovedvegen er i mindre grad flatehogd enn på vestsiden. Skogen 
domineres i hovedsak av gammel sandfuruskog, selv om det også finns flatehogde partier. 
Hoveddalføret har de største kjente sandfuruskogene i Norge. Anárjohka i bakgrunnen. 
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Figur 11. Furua står ofte i mindre konsentrasjoner eller spredt mellom bjørka. Savanneskog gir mening 
i det flate landskapet som preger deler av utredningsområdet. Foto Otto Miettinen. 

Figur 12. Et typisk trekk over skogtypenes fordeling ses på bildet. Furu dominerer på de mer tørre 
toppene, men må gi gradvis tapt mot bjørka i de mer fuktige og rike sigene. Langs større vassdrag er 
det ofte soner med rik bjørkeskog med innslag av vier. Bildet er tatt mot sørvest i Goššjohkadalen og 
viser de to øyene om lag 1 km vest for utløpet av Massuorbmi. Foto Otto Miettinen. 
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Vegetasjonstyper 

Det gjengis her beskrivelse av NORUT sin beskrivelse av skogtyper i området som har 

innslag av furu: 

”Furuskog. Denne enheten har ren bestand av furuskog. Feltsjiktet er dominert av lyngarter 

med krekling, tyttebær og røsslyng som dominante arter. I feltsjiktet inngår smyle som et fast 

innslag. I områder med tørr morene, dels på sandholdig substrat, er innslaget av lavarter 

betydelig. Dels er lavdekket sterkt nedbeitet. Bunnsjiktet er på frisk substrat dominert av 

moser, med furumose, etasjemose, bjørnemoser og sigdmoser som mest vanlige arter. 

Blandingsskog. Denne skogstypen utvikles på to ulike måter: a) som en naturlig 

skogsutforming der bjørk og furu inngår i tresjiktet i samme mengdeforhold, b) som et 

suksesjonstrinn under gjengroing av hogstflater i furuskog. Feltsjiktet er lyngdominert med 

smyle som fast innslag av grasartene. I bunnsjiktet inngår moser og lav. Blandingsskogen 

opptrer til fjells med glidende overganger mot åpne fjellbjørkeskoger. I låglandet opptrer 

denne skogstypen med glidende overganger mot mer reine furuskoger.” 

  

Figur 13. Overgangen mellom skog og myr er ofte glidende i det slake landskapet. Tresatt myr dekker 
store områder. Foto Otto Miettinen. 
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7.2. Naturlige prosesser i furuskog 

Furua med sin høye krone, høy oppkvistning og tjukke bark, er et treslag som er tilpasset og 

i visse områder endog avhengig av brann. Brann fører til avsviing av humusdekket og øker 

temperaturen ved bakkenivå, noe som gjør at frøene spirer lettere. Fjerning av humusdekket 

bl.a. gjennom brann, er derfor viktig for spiring av furu i fuktige partier hvor furua ofte har 

problemer i konkurransen med bjørk. Brann fører videre til økt tilvekst hos furutrærne som 

overlever en brann. Dette da tilførselen av tilgjengelig næringsstoffer øker. Den tjukke barken 

hos halvgammel til eldre furutrær, gjør at de fleste furutrær oftest overlever en brann. Ved 

kraftige branner kan mange av de yngre trærne dø, og hos overlevende helst yngre trær, kan 

det utvikles spesielle sår eller såkalte brannlyrer på furustammen. Såret gror sakte fra 

kantene, og furuas økte produksjon av harpiks og kvae i sårområdet er viktige tiltak for å lege 

såret og  fører også til at treet blir motstandsdyktig mot råte og insektsangrep. Økt alder og 

størrelse blir derfor ofte resultatet hos overlevende furutrær etter brann. Dette gagner videre 

andre arter som visse lavarter som er avhengig av stabil barkstruktur, eller rovfugl som er 

avhengig av gamle trær store nok til å bære et tungt rovfuglreir. Det er viktig å være klar over 

at de fleste skogbranner er lette markbranner som ikke setter spor i trærne, og at kraftig 

kronebranner forekommer svært sjeldent, særlig i lite produktive skoger. Brannintensiteten 

kan lett underestimeres om ikke dette tas med i vurderingene. Det ble en rekke steder funnet 

spredte spor etter gamle branner i form av brannlyrer og brannspor på undersiden av lægre, 

og området har tidligere trolig jevnlig vært påvirka av branner. Kanskje noe overraskende var 

det relativt få synlige spor i gadd og levende trær. Det er vanskelig å si noe om hyppigheten 

av branner i området, men trolig har området blitt preget av jevnlige lavintensive branner 

men i mindre grad høyintensive brann. Det er trolig også en viss gradient mellom de sydlige 

og nordlige deler av utredningsområdet mht brannhyppighet. I de sørlige mer tørre områdene 

er det et tørrere klima, samtidig gjør en høyere tetthet av furuer, at det oppsamles mer 

brennbart materiale enn i de mer glisne savanneskogene. Det er ukjent i hvilken grad 

branner tidligere har vært slukket, men trolig har man særlig etter vegbygging og innføring av 

helikopter, slukket branner i området. Den siste store brannen i området, påvirket et område 

vest for vegen i nærheten av Basevuov´di fjellstue. Dessverre ble store mengder med 

brannskog hogd etter brannen.  For å studere brannfrekvensen i området, er det også 

avgjørende å studere kullag i marka da de fleste branner som nevnt ikke setter spor i 

levende eller døde trær.  

Figur 14. Brannspor i levende furu. Fra Vuccolskaidiområdet. 
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7.3. Menneskelig påvirkning 

 

7.3.1 Menneskelig påvirkning 

Med unntak av enkelte spor/løyper etter ATVer, enkelte gjerder av nyere dato, spredt 

vedhogst langs veier og gammel samisk barktagning, er det tømmerhogst som i størst grad 

har påvirket furuskogen og dermed det biologiske mangfoldet. Området er heterogent 

påvirket av hogst, for eksempel forekommer hardt hogde partier ofte i mosaikk med mindre 

påvirka områder. For eksempel ble det funnet et område med urskog som grenset inntil et 

område som hadde vært gjennomhogd to til tre ganger. Om lag hundre meter fra urskogen 

var et annet område nokså nylig flatehogd.  

Det ble observert til dels store mengder med samiske kulturspor i trær (egen rapport). På et 

par steder ble det sett konsentrasjoner av noe som trolig er såkalte ”lappstubbor” etter 

svensk navnsetning på dette ”fenomenet”, dvs. mindre furutrær felt med kniv eller øks som 

trolig har hatt store mengder med hengelav. Slike trær har vært felt av reindriftssamer som 

støtteforing for reinsdyra i år hvor reinen har hatt problemer å komme til lavbeitet på bakken 

pga mye snø eller ising av lavmattene pga mildperioder med påfølgende isdannelse i kalde 

perioder. 

Figur 15. I mange områder langs hovedvegen, er det store mengder død ved. Dette er både naturlig 
produsert død ved men i hovedsak er det død ved i form av topper og vrakete stammer etter 
gjennomhogstene. Foto: Halvor Rinde. 

Det ble ikke observert hogst av furu som kunne tolkes som vedhogst, men den store 

tilgangen på tørre greiner og læger kan ha vært nyttet til ved, noe som i liten grad vil kunne 

spores i dag. Det har de senere år også vært hogd en del småtrær til juletrær langs vegen. 

Hogst av tømmer er dermed den klart største økologiske påvirkningen i området og er trolig 
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den eneste, sammen med slokking av branner, som har påvirket den naturlige dynamikken 

og artsmangfold i områdets furuskoger. Den økte elgbestanden seiler opp som en ny faktor 

som kan være med på å endre dynamikk og artsmangfoldet i furuskogene. 

 

7.3.2. Hogsthistorikk i området 

Generell hogsthistorikk 

I området er det en gradient fra urskog (skog hvor det ikke har foregått hogst) til flatehogde 

områder. Det er mulig å spore en viss sammenheng mellom avstand til Anárjohka/veg, men 

hogstinngrepene virker å være noe tilfeldig fordelt i terrenget. Bl.a. ble det funnet urskog og 

nokså hardt plukkhogde arealer både langt vest i området og i nærheten av veg/Anárjohka. 

Sterkest sammenheng er det mellom parameterne avstand til veg og flatehogst/nyere sterke 

gjennomhogster. Nokså store arealer i et belte 0-2 km fra skogsbilveg er enten gjennomhogd 

eller flatehogd for om lag førti-tjue år siden. Viktig å merke seg er at det finns større og 

mindre partier i mesteparten av dette beltet som ikke har blitt utsatt for slike nyere inngrep. 

Som nevnt, kan sterkt påvirka områder ligge ”vegg i vegg” med områder som bare har vært 

forsiktig plugghogd for lang tid siden. Det samme bildet preger for så vidt også skogen på 

østsiden av vegen. Her er det i mindre grad vært flatehogd enn på vestsiden av vegen, noe 

som trolig skyldes at en del av dette arealet er å betrakte som kantsoner mot elva. Videre har 

disse områdene i sterkere grad enn områder på vestsiden, jevnlig vært påvirka av tidligere 

tiders plukkhogster. Urskogsnær skog ble derfor ikke funnet på østsiden av vegen. 

Plukkhogst/ dimensjonshogstperioden 

Hogst av furu i området har hatt preg av hogster hvor enkeltrær er hogd. Det ble ikke sett 

tegn på at tidligere tiders hogster (dvs. før flatehogstperioden f.o.m. ca 1970) har blitt utført 

som flatehogst, noe det finns enkelte eksempler på i Sør-Norge. Store mengder tilgjengelig 

tømmer kombinert med liten etterspørsel, dårlig kvalitet og at kun enkelte dimensjoner var 

ettertraktet, er trolig forklaring på dette. Plukkhogsten har trolig både foregått sommer og 

vinter (forskjellige stubbehøyder kan tyde på det) og det har i ulike tidsepoker trolig vært ulike 

dimensjoner og kvaliteter av sagtømmer man har vært på utkikk etter. Vinterhogster 

etterlater ofte noe høyere stubber enn hogst utført sommerstid, men snødybden og hvor 

attraktiv rotstokken har vært er også avgjørende for om trærne ble hogd ved bakkenivå.  I 

flere områder ble det funnet spredte høge stubber etter grove furuer. Dette var stubber etter 

grove trær trolig hogd på vinteren. Mye av disse stubbene var hogd med øks, noe som betyr 

at det var hogd omlag før 1900 (www.skogmus.no) da svansen (en type bågesag) ble 

introdusert i skogbruket. Andre steder kunne man se spor i stubber etter noe som trolig har 

vært svans, dvs skråstilte stubber med rette avskjær. Viktig å være klar over er at det ikke 

entydig var slik at det var de største dimensjonene som ble hogd. Lang avstand til 

fløtningsvassdrag kunne medføre at det heller ofte var mindre dimensjoner som var aktuelle 

å hogge av den enkle grunn av at de største ble for tunge og vanskelige å håndtere. 

Hogsthistorikken er som nevnt noe rotete, og det virker i dag noe tilfeldig hvilke områder som 

er hogd og ikke hogd. Skogholmer omgitt av store myrer virker å ha vært de minst attraktive 

områdene å hogge, trolig da de har vært vanskelig å nå med rein og hest pga bløtt terreng. 

Enkelte av myrholmene var temmelig produktive men urørte, noe som har gjort at 

urskogsrestene ikke nødvendigvis alltid er de minst produktive og med de minste 

dimensjonene. 

http://www.skogmus.no/
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Figur 16. Grov stubbe fra tidligere tiders plukkhogst. Vest for Dierpmesaja.  

 

Flatehogst/ sterke gjennomhogster  

Hogstmønsteret er her mye klarere enn hogstmønsteret fra plukkhogstperioden da det er de 

vegnære og dermed mest sammenhengende produktive områdene som er flatehogd eller 

sterkt gjennomhogd. I følge Erland Søgård (pers. medd.) som tidligere arbeidet i Statskog, 

ble denne hogsten startet opp i om lag 1972 da det i forbindelse med brannen ved 

Helligskogen ble forsert vegbygging og bygging av bro over Goššjohka. Han opplyser videre 

at den siste ordinære hogsten i området var vinteren 1986/87. Virket ble da fraktet over isen 

til Finland. Kun sagtømmeret ble brukt (dvs. rotstokken). Etter denne hogsten har det vært 

lite hogst av furu i området bortsett fra enkelte mindre utvisninger. Det er hogd noe såkalt 

stolpevirke, dvs. virke til bygging av reingjerder. Fortsatt skal det finnes enkelte hauger av 

slike som ikke er fraktet ut av området. Hoveddelen av de nyere hogstene bærer preg av å 

være rene flatehogster/sterke gjennomhogster fra en tid da alle levende og døde trær skulle 

og ble fjernet (dvs. hogd ned).  En del levende trær som ikke var egnet til sagtømmer ble 

allikevel satt igjen. Det ble tatt ut en del virke for to-tre år siden mest ved Helligskogen, i 

forbindelse med stormfellinger. Søgård opplyser også at det aldri ble brukt hogstmaskin, kun 

lassbærer og manuell hogst. Det er dog i hovedsak satt igjen frøtrær på flatene og 

flate/gjennomhogstene av noe nyere dato bærer mer preg av å ha tatt flerbrukshensyn med 

igjensettelse av krokete, døde og yngre trær. Selv om mye av arealet langs veiene er hardt 

hogd, står det flere steder igjen ikke hogde partier med virkelig gammel skog. At man kun har 

vært ute etter sagtømmer og ikke massevirke i forbindelse med hogstene, har vært en viktig 
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faktor for den store produksjonen av død ved i forbindelse med disse hogstene. Da mange 

av trærne i området er preget av naturgitte egenskaper som skeive, flerstammede, råtne og 

småvokste trær, er dette viktige årsaker til at såpass store mengder med trær samt 

enkeltområder ble spart for hogst. Slike gjensatte trær, tregrupper, områder, myr og 

oppvoksende ungskog med tildels mye død ved bidrar til at disse vegnære områdene fortsatt 

er skogkledte. Høyere bonitet og dermed en høyere bestokning, er også viktige faktorer som 

bidrar til at den negative effekten av disse hogstene reduseres.  Ett sted ble det registrert 

områder som nylig var flatehogd/sterkt gjennomhogd. Det var nokså store arealer vest for 

Gallajavri hvor hogst har foregått for 1-2(3) år siden. Det var fortsatt brune nåler igjen i 

hogstavfallet (se fig 18) Søgård opplyse at dette ikke er hogst utført av Statskog, og det må 

derfor være hogst initiert av FEFO.  

Figur 17. Eksempel på nyere tiders gjennomhogster. Disse områdene har gjennomgående mye død 
ved. Fra områdene nær traktorvegen vest for Njuk`cajav`ri. 

 

Det konkluderes derfor med at hogst i hovedsak har vært konsentrert til de veg -og 

vassdragsnære arealene men at det også her er større arealer med virkelig gammel 

naturskog, inkludert mindre områder med urskog som ligger side om side med arealer som 

enten er blitt flatehogd eller sterkt plukkhogd. Skogstrukturen i de nyere tids gjennomhogde 

skoger varierer også en del da intensiteten på hogsten varierer fra sterkt hogd til ganske 

forsiktig hogst. Et gjennomgående felles trekk, er at i forbindelse med de noe mer ferske 

hogstene, er mange skadde, vridde, skeive, kvistrike og mindre trær satt igjen samtidig som 

om lag halvparten av stammen er blitt lagt igjen etter hogsten. Det er videre viktig å være klar 

over at naturverdiene i området ikke bare avhenger av hogsthistorikk, men også av død ved 

mengde, kontinuitet, produktivitet, jordbunnsforhold (sandfuruskog) og størrelse.  
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Figur 18. Ferske hogster vest for Gallajavri. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Typisk bilde fra nyere tids plukk/gjennomhogster. Mindre og skadde og vridde trær er satt 

igjen. Kun rotstokken er utnyttet. Vest for Gallajavri 
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Figur 20. Treet på bildet var omlag 220 år gammel da det ble hogd. Fra de ferske hogster vest for 

Gallajavri. 

Figur 21. Lite påvirka furuskog. En god del liggende død ved i alle nedbrytningsstadier finns. En 
forsiktig plukkhogst har skjedd. Stubbe nederst til høyre. Fra områdene sør for Caskinjohka. 
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7.4. Skogsstrukturer  

 

7.4.1. Skogstruktur på furuas yttergrense 

I de nordre og vestre deler av området, er furua preget av at den befinner seg på sin 

klimatiske yttergrense. Slike savanneskoger er å regne som tresatt impedimentmark, dvs. 

skogtyper som ikke regnes som produktiv skog i bonitetsmessig sammenheng etter 

skogbruksmessige termer.  

Et nokså vanlig observert fenomen i området, er at furua har problem med å forynge seg og 

at det trolig kan gå mange tiår uten forynging. Furua trenger to varme sommere etter 

hverandre for å produsere modne  frø. I disse nordlige områdene kan det går lang tid mellom 

hver gang det skjer. Det gjør at slike nordlige furuskoger er særlig ømfintlige for hogst. 

Flatehogst medfører at temperaturen på bakkenivå blir kaldere natterstid når de beskyttende 

trærne er borte. Dermed er småplantene mer utsatt for frost. Dette kan medføre at 

skoggrensen flyttes nedover for en lengre tidsperiode. Slike fenomen er kjent fra andre 

utpostområder, f.eks. er det kjent at mange områder i Nord-Sverige som ble flatehogd på 50-

80-tallet, ennå ikke har regenert ny furu- eller granskog, og områdene domineres fremdeles 

av småvokst bjørkeskog (bl.a. egne observasjoner). 

Figur 22. Ensjiktet furuskog forårsaket av at furua i lengre tidsperioder ikke har forynget seg pga at 
den vokser på sin klimatiske yttergrense. Over store områder har dette fenomenet forsterket seg 
grunnet de store elgbeiteskadene på yngre trær.  
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I visse høyereliggende områder innenfor utredningsområdet forekommer det partier med 

spredte grove furuer og med et undersjikt av småvokst furu. Umiddelbart kan det virke som 

om skogen har vært utsatt for hogst hvor mellomsjiktet er fjernet. Men dette er et klimatisk 

fenomen og ikke et hogstfenomen. Massespiringen av småtrær kan skje i varme somre etter 

gode frøår. I disse områdene er det ofte lite eller ikke liggende død ved. I områdene hvor det 

finns litt død ved, kan det ved første øyesyn se ut til at det finns hogststubber da det ikke 

ligger lægre ved siden av stubbene. Ved nærmere undersøkelser finner man oftest rester av 

lægeret som et spor på bakken under lyngen. Kun rota og innimellom også den nederste 

delen av stammen som ikke har hatt kontakt med bakken, har ennå ikke råtnet bort. 

Lignende ”fenomen” er også observert i Pasvik (egne observasjoner). Man kunne kanskje 

innvende at i slike urskoger eller urskogsnære områder burde man finne lægre i forskjellige 

nedbrytningsstadier, og dermed observere ikke-råtna lægre. Men ofte har furutrærne falt pga 

sterke vinder, slik at nydannelsen av liggende død furu har gått i pulser ofte med lang tids 

mellomrom, og ikke som i mer produktive områder hvor det kontinuerlig dannes lægre av 

furu.  Dette, sammen med lang tids fravær av ny foryngelse, medfører derfor at lægrene kan 

”forsvinner” ut av syne på samme tidspunkt og før nye lægre dannes. Når man legger til at 

dette er virkelig saktevoksende skoger, vil urskog av denne typen ha et annet utseende enn i 

mer produktive urskoger. Urskog i Pasvik har et mer klassisk utseende (egne 

observasjoner). Det skal allikevel påpekes at forfatteren ikke kjenner til om det ble utvinnet 

tjære fra disse skogene. Det virker i alle fall å være begrenset. Det er for eksempel kjent i fra 

litteraturen at i Telemark ble hele lægre av furu hentet ut med slede på vinteren, og at lægre 

var mer etterspurt enn gadd av den enkle grunn av at man slapp å hogge de. Trolig er ikke 

dette en viktig forklaring i Anárjohka da det ble funnet urskog inklusive mye gamle lægre i 

vegnære områder og at man ofte finner spor etter læger under lyngen. Trolig er derfor mye 

av disse savanneskogene med et oversjikt av grove bredkrona furutrær, og med et dårlig 

utviklet undersjikt av småvokst furu egentlig urskog. Savanneurskogene har forholdsvis lite 

død ved og dermed færre forekomster av rødlista vedboende sopp, men har likevel en stor 

verdi, bl.a. som furukledde områder som er viktig for f.eks. arealkrevende naturskogsarter 

som lavskrike og tretåspett. Solitære lyseksponerte furuer er også kjent som viktig for 

rødlista billerater, som for eksempel reliktbukk. 

Nyere tids sterke elgbeite er med på å forsterke fenomenet med manglende mellomsjikt. 

Trolig går det tiår mellom hver gang furua forynger seg og trolig behøver den 30-40 år på å 

vokse seg høy nok til å unngå å bli drept av elg. I lys av dette utgjør den tette elgbestanden 

en reel trussel for foryngelen av furu og dermed en alvorlig trussel mot det verdifulle 

artsmangfoldet i området. Elgbestanden er så stor at den ikke kun beiter furu i de områdene 

hvor det står mest furu, men også ser ut til å beite furu over hele området hvor furu finns. 

Skader på furu etter elgbeite ble observert over hele utredningsområdet.  
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Figur 23. Ensjiktet furuskog forårsaket av at furua i lengre tidsperioder ikke har forynget seg da den 
befinner seg på sin klimatiske yttergrense. Grove til halvgrove furutrær dominerer, hvorav de eldste 
trolig er mer enn 300 år gamle. Det ligger spredt med læger av furu, og ingen hogststubber ble 
registrert. Det tørre klimaet bevarer i flere hundre år den døde veden som ikke har kontakt med 
bakken. Hogststubber blir også bevart lenge, særlig høge stubber fra vinterhogster, mens læger 
dekkes raskere av lyng. Foto Halvor Dag Rinde. 

 

7.4.2. Skogstruktur med furu på produktiv skog av lav og middels bonitet 

Disse skogene omfatter all furuskog foruten sandfuruskog i hoveddalføret og 

savanneskogen. Hogstpåvirkningen er som nevnt i spennet fra flatehogd skog til urskog. I de 

ikke-flatehogde skogene som i tillegg er lite påvirka, dannes det mer klassiske skogstrukturer 

med død ved i alle nedbrytningsstadier og levende trær i forskjellige størrelser. Skogene er 

sjiktet, men i hovedsak tosjiktet, og lite flersjiktet. Sistnevnte er mer typisk for mer produktive 

skoger og f.eks. kjent fra urskogsnære skoger i Pasvik (bl.a. egne observasjoner). Trolig er 

flere av de samme påvirkningsfaktorer på foryngelsen nevnt under savanneskogkapittelet 

også gjeldende her, da trolig det aller meste av disse skogene er lavbonitetsskoger hvorav 

store deler kanskje er å regne som impedimentsskoger, dvs. skoger hvor det produseres 

mindre enn 1 kubikkmeter skog pr. hekter pr. år. Det er bare de østligste delene som heller 

ned mot hoveddalføret, samt en god del av skogen i Basevuov´di som trolig egentlig er 

produktiv skog i skogbrukstermer. 



 
 

35 

Utviklingsfaser i urskog 

I naturlig skogøkosystemer kan man finne alle faser i en urskogs utviklingstrinn. Dvs. 

spekteret fra pionerfase til bledningsfase. Det er viktig å være klar over at ungskoger i like 

stor grad som eldre skoger kan være urskog. Urskog er ikke kun gammel skog, selv om det 

er denne utviklingsfasen som er den mest ”klassiske” og også mest verdifull for det 

biologiske mangfoldet. I Pasvik ble det på 60-tallet gjort studier over utviklingsstadier i urskog 

(Sigmund Huse 1965). Det er vanskeligere å klassifisere furuskogene i Anárjohka etter 

samme utviklingstrinn som her, da skogen her er klart mindre produktive enn i Pasvik (egne 

observasjoner) slik at de enkelte fasene ikke i så stor grad skiller seg fra hverandre.  Å 

beskrive en urskogs utviklingsfase hvor man bl.a. skiller mellom aldersfase, optimalfase, 

sammenbruddsfase og bledningsfase er av mindre betydning for artsmangfoldet da det er 

mengde og kvalitet på død ved, kontinuitet, størrelse, produktivitet og nærhet til 

spredningskilder for arter som er avgjørende for mangfoldet, og ikke selve utviklingsfasen på 

skogen.  

 

Figur 24. Urskogsnær og nokså produktiv skog vest for Dierpmesaja. Forskjellige dimensjoner på 
furua ses samt relativt mye død ved. En stubbe ses i venstre billedkant.     
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7.4.3. Skogstruktur i områder med sandfuruskog 

Hva er sandfuruskog? I rapporten Storsopper i kommunene Leikanger, Luster og Sogndal 

registrert under XV Nordiske mykologiske kongress Sogndal 7-12 september 2000 

(fylkesmannen i Sogn og fjordane 2001), heter det:  

”Betegnelsen dekker en del tørre, kontinentale furuskogstyper med tynt humuslag på sand-grus-

morene (sjelden på grunne svaberg). Tidligere var sannsynligvis dette tynne humuslaget betinget av 

hyppige branner samt sandflukt fra eksponerte flater. Mange mykorrhizasopper i de kontinentale 

furuskogstypene er betinget av tynn humus og god kontakt med mineraljorda (som de bokstavelig talt 

lever av ved å forvitre sandkornene). Eksempler på kontinentale sandfuruskogsarter, særlig av harde 

piggsopper er lurvesøtpigg, svarthvit sølvpigg, blåfotstorpigg og furugråkjuke.”  

Sandfuruskog forekommer utredningsområdet i de lavest liggende og elvenære områdene 

og finns på begge sider av skogsbilvegen. Dette er enten plukkhogd eller flatehogd skog. Det 

er forholdsvis lite død ved dannet fra naturlige prosesser, foruten at deler av brannfeltet 

ligger på sandgrunn hvor den er en del død ved som følge av denne. Det er likevel i flere 

områder mye liggende død ved produsert i forbindelse med nyere tids gjennomhogster. 

Generelt er det lite stående død ved. På tross av at dette, er det gjennomgående mye eldre 

stående trær i området. Det er derfor for de områder som ikke regelrett er flatehogd, 

oppretthold krone- kontiunitet og kontinuitet i marksjikt. Med dette menes det at området har 

vært trebevokst over lang tid og at marka ikke har vært utsatt for mekaniske forstyrrelser. 

Mange arter som f.eks. markboende sopp er avhengig av konstant tresjikt (og dermed 

markkontinuitet) for å kunne overleve i et skogområde. Områdene med sandfuruskog har 

gode forutsetning for foryngelse av furu da humuslaget og er grunt og dermed får frøene 

lettere kontakt med mineraljorda. I tillegg er de noe mer lavtliggende som også legger 

forholdene bedre til rette for god foryngelse. Fra naturens side skulle disse skogene vært 

sterkt flersjiktet.  Opphopning av mye elg i disse områdene og slukking av brann har 

dessverre satt en stopper for den gode foryngelsen og flersjikta bestand, slik at mye av 

skogen her er én-eller tosjiktet, noe den ikke ville ha vært med en elgbestand på et mer 

naturlig nivå. Urskogene i for eksempel Nord-Amerika og i Russland, har en langt lavere 

tetthet av elg enn i de Nordiske skogene.  

Sandfuruskogene er også de skogene i utredningsområdet som er mest produktive. Om 

skogen får anledning til å stå urørt framover, vil de kunne produsere dimensjoner og 

kvaliteter av død ved som i liten grad andre områder kan erstatte. Det er også sannsynlig at 

arten phellodon secretus (som kun er funnet en håndfull ganger i Norge) som er knyttet til 

kombinasjon av sandfuruskog og død ved (vokser under lægre) kan finnes i området. 
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Figur 25. Sandfuruskog nord for Helligskoghytta. Tett gruppeforyngelse av furu som trolig har vokst 
over beitehøyde til elg. Denne skogtypen har ypperligere spireforhold av furu under naturlige forhold 
med en lavere elgbestand. Yngre klasser ser ikke ut til å forynges i de elvenære områdene. Småtrær 
som den i venstre billedkant, er dekt av snø på vinteren og overlever inntil den stikker over snønivået 

om vinteren og så blir spist av elg.  
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8. ARTSMANGFOLDET I OMRÅDETS FURUSKOGER 

Gjennom registreringene er det dokumentert at området har et meget rikt artsmangfold 

knyttet til lite påvirka furuskoger, og at dette kan anses å være komplett, dvs. at tilnærmet 

alle arter man kan forvente finns i intakte furuskoger ble funnet. Områdets store verdi for det 

biologiske mangfoldet skyldes områdets størrelse, strukturelle kvaliteter og mangfold av 

furuskogtyper. Det gis videre en mer detaljert presentasjon av dette mangfoldet. 

Artsgruppene sopp, lav, fugl og insekter er de artsgrupper som har størst variasjon og 

mangfold knyttet til slike nordlige furuskoger. Artsmangfoldet av karplanter og moser er 

mindre spesialisert og er i større grad knyttet til næringsrik berggrunn eller løsmasser, 

produktivitet, fuktige områder og varmt lokalklima.  

8.1. Fugl 

Opplysningene i dette kapitelet inkluderer ikke artsopplysninger fra NINAs zoologiske 

registreringer (NINA Rapport 424), men er funn og observasjoner våre registreringer. NINAs 

registreringer er i hovedsak utført i tilknytninger til våtmarker, men de besøkte også 

Basevuov´di. Om denne dellokaliteten skriver de: ”påvist mange viltarter og med flere sjeldne 

og sårbare arter. Kongeørn, tretåspett, lavskrike, varsler og dvergspurv ble alle påvist 

hekkende”. Dette er med på å styrke vår verdivurdering om utredningsområdets høye verdi 

for naturskogstilknytta fuglearter. Området ble av oss ikke registrert i hekkesesongen, men 

det ble allikevel registrert flere interessante arter som er knyttet til naturskog. Området er 

videre viktig for forstyrrelsessårbare fuglearter, både skogs -myr -og våtmarkstilknytta arter, 

noe NINAs registreringer viser.  

8.1.1. Lavskrike 

Lavskrike (fig. 26) ser ut til å ha en livskraftig bestand i området. Arten ble registrert på alle 

våre feltdager (Midteng & Rinde) og ofte flere steder samme dag. Interessant er at flere av 

disse observasjonene var av to-tre individer, noe som enten kan tyde på at dette var par uten 

eller med årsgamle eller fjorårsgamle unger. For å opprettholde en levedyktig bestand av 

lavskrike, er man avhengig av at store områder med sammenhengende gammel naturskog 

sikres mot hogst. Arten er svært sårbar for fragmentering, og skyr åpne områder som 

hogstflater. Arten er rødlistet i Finland og Sverige, og arten har gått kraftig tilbake i kraft med 

hogst av naturskog. Området er en klar rødlistekandidat også i Norge, i takt med den stadige 

reduksjonen av naturskog. For å sikre en langsiktig levedyktig bestand, er det avgjørende at 

det finns områder som fungerer som overskuddsområder i den forstand at de produserer et 

overskudd av individer som så kan sørge for tilførsel av individer til andre mindre egna 

områder, områder som over tid ikke selv klarer å opprettholde en livskraftig bestand. Før 

flatehogstens inntog, var arten for eksempel vanlig forekommende i skogene og hekket også 

i lavlandet på Østlandet.  Både som hekke -og streiffugl er den i dag i praksis forsvunnet i fra 

lavereliggende skoger Østafjells samt andre steder. Til og med i virkelig store 

fjellnaturskogsområder som for eksempel Trillemarka i sentrale Buskerud med et areal på 

over 200 km2 med i hovedsak egna habitat for arten, har den gått markant tilbake de siste 

om lag 10 årene (Hofton pers.medd.) noe som  skyldes hogst i tidligere egna habitat i 

nærområdene til dagens reservat. Det er derfor egentlig kun et fåtall skogsområder eller 

trakter i landet som langsiktig kan opprettholde en levedyktig bestand. Anárjohka er en av 

disse.   
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Figur 26. Lavskrike er en fugl som er helt avhengig av store områder med gammel naturskog for å 
opprettholde en levedyktig bestand. Den skyr hogstflater og yngre skog og har gått sterkt tilbake i 
store deler av landet. Anárjohkaområdet ser ut til å ha en livskraftig og stor bestand Foto: Teppo 
Rämä. 

Figur 27. Lavskrike. Fra Basevuov´di. Arten ble sett alle dager under feltarbeidet og har en livskraftig 
bestand innenfor utredningsområdet. Arten søker i all hovedsak føde i trærne.  
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8.1.2. Tretåspett 

Reirhull etter tretåspett (NT) ble sett en rekke steder, og området ser ut til å ha en god 

bestand av arten. I tillegg ble de karakteristiske ringmerkene etter arten sett en rekke steder. 

Tretåspett er en karakterart i gamle furu -eller granskoger med et nokså høyt innslag av 

døende eller døde trær, og arten har gått tilbake i antall i takt med uthoggingen av eldre skog 

i Norge. Den er derfor tatt inn på rødlista med status nær truet (NT). I Sverige står den 

oppført som sårbar (VU). I den svenske Artdatabankens faktaark om arten heter det: 

”Vintertid utnyttjar den betydligt större områden för att finna föda, troligen i storleksordningen 

flera hundra hektar.” NINA fant arten hekkende.  Utredningsområdet er derfor viktig for arten 

både i forbindelse med hekking samt som leveområde utenfor hekketiden. For å sikre en 

langsiktig levedyktig populasjon av arten som kan produsere et overskudd, er man avhengig 

av at store arealer med naturskog settes av urørt.  

  

Figur 28. Til venstre: Rugehull etter tretåspett (NT). Det ble funnet en rekke hekkehull spredt i hele 
området. Arten er nøkkelart da den produserer rugehull for en rekke arter, deriblant den sjeldne 
lappmeisen. 

Til Høyre: Tretåspett lager karakteristiske ringer i furutrær. Den drikker trolig den næringsrike sevjen 
som da pipler fram. I tillegg svekker dette trolig treet som gjør det mindre motstandsdyktig mot 
insekter, noe som gagner  arten. Bildet viser eldre ringer.  
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Figur 29. Ferske ringer etter tretåspett. Påfallende, men for forfatteren av uviss grunn, er slike funn 
påfallende ofte lokalisert til lysninger i skogen, slik som kantsoner mot myrer og vann. Enkelte mener 
at den rennende sevja trekker til seg insekter og at tretåspetten så nyttiggjør seg også av insektene. 
Insekter er oftest varmekrevende og kantsoner er mer soleksponerte. Kanskje er det derfor tretåspett 

nettopp her ofte ringer trærne? 

8.1.3. Andre fuglearter  

Lappmeis ble observert, og er på samme måte som lavskrike svært sårbar for hogst av 

naturskog og fragmentering av naturskog. Finske studier har vist at arten gikk tilbake med 

opp til 90 % etter omfattende hogst av eldre skog (Helle og Järvinen 1986).  I Basevuov´di 

skremte en av registrantene (Rinde) opp ei stor ugle som satt på et stort læger. Trolig var 

dette lappugle (VU). Søgård (pers.medd.) har sett lappugle på vårvinteren (ca 2008), og det 

er trolig at arten hekker i området. Det ble i utredningsområdet funnet et reirtre av fiskeørn 

(NT). Fjellvåk (NT) ble observert flygende i lav høyde og arten hekker trolig innenfor 

området. Det virket som det var et dårlig år for smågnagere da denne observasjonen var 

eneste observasjon vi gjorde av dagrovfugl. Det ble sett et par med sangsvaner (NT) på 

Guorrasjvari som er en utbuktning av Anárjohka. Det ble funnet beitemøkk av storfugl 

spredt i hele området også i de nordligste deler. Men arten ble aldri skremt opp. Arten kan ha 

trykket hardt, men det var påfallende lite hønsefugl å se. På fylkesmannens viltkart er det 

avmerket flere leveområder for storfugl, og det finns trolig leiker innenfor området. Søgård 

opplyser at området er meget dårlig undersøkt for storfuglleiker. Han kjenner til én aktiv leik 

innenfor dagens park (pers. medd.). Det finns trolig flere leiker innenfor utredningsområdet. 

Rype ble kun sett to ganger og aldri orrfugl. Søgård opplyser videre at det var et dårlig år for 

hønsefugl i området på registreringstidspunktet.   
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Figur 30. Det ble funnet et reir av fiskeørn i området. Arten er sårbar for forstyrrelser i hekkesesongen 
og er avhengig av grove furuer som har greiner som tåler kvistreir som veier mange kilo. 
Anárjohkaområdet tilfredsstiller artens livskrav. 

 

8.1.4. Konklusjon om områdets verdi for den skoglevende fuglefaunaen  

Utredningsområdets uvanlig store arealer med gammel furuskog og spredte furutrær har 

viktige kvaliteter for en rekke krevende arter. Artsmangfoldet virker inntakt i den forstand at i 

hovedsak alle naturskogsarter man bør finne i intakte økosystemer av nordlig furuskog er 

registrert av NINA eller oss. Typiske indikatorarter som signaliserer slike forhold og som 

forekommer i området, er lavskrike, tretåspett, lappmeis og lappfiskand.  Hønsehauk er ikke 

sett, mulig er skogen for lite produktiv for å huse arten. I de mer produktive skogene i Pasvik 

hekker arten. Det konkluderes med at området har store kvaliteter og stor verdi for 

naturskogsarter av fugl. Det er bare et fåtall områder i Norge som har så store områder med 

gammel naturskog. Når man ser området i sammenheng med dagens nasjonalpark og den 

tilgrensende Lemmenjokki nasjonalpark, kan området betraktes som temmelig unikt i kraft av 

sin størrelse. Utredningsområdet er meget viktig da det sammen med eksisterende 

nasjonalpark er et av få områder i Norge som trolig kan huse en langsiktig bærekraftig 

bestand av visse naturskogsavhengige arter som også produserer et overskudd av individer.     



 
 

43 

8.2. Lav  

Når man vurderer områdets verdi for lav, må dette vurderes ut i fra denne skogtypens 

potensial for sjeldne og rødlista arter og ikke ut i fra hva det ikke er potensial for. Disse 

skogtypene har verdi først og fremst for arter som er knyttet til liggende og stående død ved 

av furu samt stående grove furuer med strukturrik bark. Det ble ikke funnet arter tilknyttet det 

såkalte lungeneversamfunnet foruten et par funn av skrubbenever, eller arter knyttet til 

fuktige miljøer, noe som heller ikke er overraskende da det i slike tørre og lite produktive 

skogtyper er en mangel på rikbarkstrær som osp, selje og rogn sammenlignet med mer 

produktive skoger. Skogtypen er i hovedsak for fattig til etter en brann/flatehogst å kunne 

skape for eksempel osperike løvsuksesjoner. Den ble også dokumentert at den store 

elgbestanden holder rikbarkstrær nede. I tillegg til slike naturgitte egenskaper, er også 

registrantenes kunnskap om slike arter avgjørende for å gjøre interessante funn. 

Artskunnskapen for lavarter var klart svakere hos registrantene enn for eksempel 

artskunnskapen om sopp. Det er ofte mer tidskrevende å registrere mikrolav enn vedboende 

sopp. Kunnskapen om hvilke miljøer som er interessante for denne artsgruppen var dog i all 

hovedsak til stede. Området har trolig størst potensial for skorpelav og knappenålslav. For 

makrolav er trolig det største potensialet knyttet til arter som vokser på tørre furukvister samt 

arter på liggende død ved av furu. Det er et visst potensial også for knappenålslav knytta til 

gammel bjørk (som f.eks rustdoggnål), men det ble kun lett litt etter slikt. De eneste 

naturskogstilknytta artene som ble funnet var vanlig sotbeger, som ble funnet to steder og 

furuskjell (NT). Noe typisk ble vanlig sotbeger begge steder funnet på gamle gjerdestopler. 

Det ble lett en del etter furuskjell som er en typisk art knyttet til lægre av furu , men den ble 

kun funnet ett sted. Den finns nok på en god del lægre i området, men trolig ikke i store 

mengder. Fra bl.a. intensivstudier i Dividalen (Holien H. Lavfloraen knyttet til gammelskog i 

Dividalen i Elvebakk 2005), vet man at slike nordlige furuskoger også kan ha forekomster av 

en hel del interessante lavarter, inkludert rødlistearter. I Finland er kunnskapen om lavarter i 

de nordlige furuskoger i praksis fraværende og man kan derfor ikke ekstrapolere kunnskap 

fra lignende skogtyper på finsk side. Flere rødlistede og interessante lavarter finns trolig i 

området. Goššjohkadalføret som har elvenær skog, kanskje bergvegger,store steiner og 

rikere berggrunn, har også et potensial for andre interessante lavarter enn de vi fant.  

 

8.2.1. Konklusjon om områdets verdi for lavarter  

Det er så langt dokumentert få interessante lavarter. Dette skyldes trolig i hovedsak 

registrantenes manglende kunnskap om interessante lavarter i slike skoger. Selv om viktige 

miljøer og substrat for lavarter som rikbarkstrær, kalkrik berggrunn og bergvegger i stor grad 

ser ut til å være fraværende, har allikevel området et klart potensial for flere funn av 

interessante lavarter herunder rødlistearter. Registreringer i noenlunde tilsvarende områder i 

indre Troms (Holien 2005) har vist at slike skoger kan huse en rekke sjeldne lavarter, særlig 

knytet til gammelskogselementet  av furu.. 
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Figur 31. Laven furuskjell (brune ”hatter”) ble funnet på ett furulæger. Arten er rødlistet (NT) og vokser 

på middels til sterkt nedbrutte lægre av furu.  

 Figur 32. Vanlig sotbeger er en nokså uvanlig lavart som vokser på tørr, glatt, fristilt og soleksponert 
død ved av furu, ofte på gamle umalte gjerdestolper. De grønne feltene er laven. 
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8.3. Sopp   

Sopp er den artsgruppen som er best undersøkt av oss. Området har utvilsomt store 

nasjonale verdier for denne artsgruppen.  Det er så langt dokumentert 27 rødlistearter, til 

sammen flere hundre funn. Det er videre funnet mange rødlisteartkandidater med flere arter 

som vil bli oppført på den nye rødlisten (pers. medd, T.H. Hofton, leder av Artsdatabankens 

ekspertkomitee for vedboende sopp), samt en rekke andre arter som har preferanse for eldre 

skog (signalarter). Området er kun undersøkt i én sesong, slik at det er et fortsatt stort 

potensial for funn av flere krevende og rødlistede arter. Soppsesongen for markboende sopp 

var svært dårlig, noe den også bl.a. var i tilstøtende finske områder (Miettinen pers.medd.).  

Tabell 1. Funn av rødlistearter, rødlistekandidater, signalarter eller andre interessante sopparte.  

Vitenskaplig navn Norsk navn Rødlistekategori 

Achroomyces peniophorae cf - * 

Aleurodiscus lividocaeruleus  * 

Amylocorticium cebennense   

Anomoporia kamtchatica vatthuldrekjuke * 

Antrodia albobrunnea brun hvitkjuke NT 

Antrodia infirma taigahvitkjuke * (trolig EN på ny 
rødliste) 

Antrodia primaeva  urskogshvitkjuke CR 

Antrodiella pallasii taigasnyltekjuke VU 

Athelia aff. Fibulata  *, trolig ubeskrevet art 

Bankera fuligineoalba lurvesøtpigg NT 

Bankera violascens knippesøtpigg NT 

Byssocorticium 
terrestre   

 

spindelkjuke 
 

NT 

Ceraceomyces borealis foldeskinn NT 

Ceriporiopsis resinascens  (første registrerte 
norske funn) 

Chaetodermella luna furuplett NT 

Clavulinopsis sp.  3 mulige ubeskrevne 
arter 

Crepidotus aff. Versutus  Mulig ubeskrevet art 

Crustoderma dryinum  rustskinn VU 

Dichomitus squalens  
 

kelokjuke (tidligere 
myk grankjuke) 

CR 

Diplomitoporus flavescens  solkjuke (tidligere 
furumusling) 

EN 

Fibulomyces mutabilis   * 

Gloeroporus taxicola blodkjuke signalart 

Gloeophyllum protractum  VU 

Hapalopilus aurantiacus oransjekjuke NT 

Hyphoderma definitum   * 

Hyphoderma involutum   * 

Hyphoderma ssp.  * (andre funn i verden, 
ny for Norge) 

Hypochniciellum subillaqueatum    

Junghuhnia luteoalba  oker porekjuke NT 

Odonticium romellii taigapiggskinn NT 

Phellinus chrysoloma granstokkjuke Svak signalart 

Phellinus nigrolimitatus svartsonekjuke NT 

Phellinus ferrugineofuscus granrustkjuke signalart 

Phellinus pini  furustokkjuke signalart 

Postia (oligoporus) hibernica 
(septentrionalis)  

blygkjuke 
 

NT 
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Postia lateritia  laterittkjuke VU 

Postia parva  puslekantkjuke NT 

Postia placenta pastellkjuke EN 

Protomerulius caryae  - EN 

Sistotrema muscicola coll strøkjuke *(ny for Norge) 

Sistotrema cf. sernanderi  Mulig ubeskrevet art 

Phlebia cornea hornskinn NT 

Phlebia cf. subcretacea  Mulig ubeskrevet art 

Phlebia tristis sørgevoksskinn DD 

Serpula himantioides tømmernettsopp signalart 

Skeletocutis aff brevispora   * (ubeskrevet art, ny 
for Norge). 

Skeletocutis lenis tyrikjuke NT 

Skeletocutis stellae  taigakjuke VU 

Stypella (Protodontia) subgelatinosa  løvpiggbevre * 

Trichaptum laricinum  lamellfiolkjuke NT 

Tubulicrinis strangulatus cf  DD 

Tubulicrinis accedens  * 

Tubulicrinis borealis  * 

Tubulicrinis calothrix  * 

Tubulicrinis globisporus  * 

Tubulicrinis gracillimus  * 

Tubulicrinis subulatus  * 

Tyromyces kmetii  ferskenkjuke DD 

Arter merket med * er arter som er gode kandidater for å komme på den nye rødlisten som kommer i 
2010. Artsnavn følger forslag på norske navn i henhold til forslag fra den norske navnekomiteén for 
sopp (på høring vinteren 2010). Aff betyr at gjeldende art er i ferd med å bli delt i forskjellige arter 
basert på nyere studier og at aktuelle art er en av disse nye artene. Cf.betyr at arten ennå ikke er 
bekreftet, trolig er det aktuelle art som er funnet, men det kan også evt. være en ubeskrevet art. Coll. 
Betyr at arten er en del av et artskompleks.  

 

8.3.1. Vedboende sopp 

Gjennom de gjennomførte registreringene, er det dokumentert at området har et svært rikt 

artsmangfold knyttet til død ved av furu. Tilknyttet slike miljøer med gammel furuskog, finns 

det en rekke sjeldne spesialiserte arter som bryter ned død ved. Furuved er vanskeligere å 

bryte ned enn f.eks. død ved av gran -og bjørk, slik at en rekke spesialister finner sin nisje i 

gamle furuskoger. Artsmangfoldet i utredningsområdet er intakt, det vil si at man har funnet 

de fleste artene man kan forvente å finne i gammel furuskog som er lite påvirka av hogst. 

Unntaket var krittkjuke. Høy kontinuitet i forskjellige kvaliteter av død ved, jevnt over mye død 

ved i alle nedbrytningsstadier inkludert grove lægre, mye stående død ved samt variert død 

ved strukturer (soleksponert, tørr/fuktig, saktevoksende trær, grove lægre, gaddlæger), gjør 

at området er ett av de aller rikeste områdene i Norge for slike arter knyttet til furu. En rekke 

sjeldne og til dels svært sjeldne arter ble funnet. ”Ekstremartene” tilknyttet urskog eller 

urskogsnær furuskog er først og fremst urskogshvitkjuke, taigahvitkjuke, langkjuke og 

krittkjuke (Antrodia crassa). Sistnevnte ble ikke funnet, men finns trolig i området. I følge 

Norsk Sopp Database, er disse tre artene funnet hhv. ti, fire og femtifire andre steder i 

Norge. Kelokjuke og taigasnyltekjuke er i hovedsak også knyttet til slike urskogsnære 

miljøer. Solkjuke er også en krevende art som i hovedsak ser ut til å foretrekke tørr furuskog 

med et baserikt jordsmonn (som sandfuruskoger). Kelokjuke er funnet fem andre steder i 

Norge, taigasnyltekjuke seksten andre steder og solkjuke ti andre steder. 
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Bemerkelsesverdig er også de store forekomstene av brun hvitkjuke som finns på 

hundretalls lægre i området. I virkelig gammel furuskog er dette en primærnedbryter mens 

man i plukkhogd naturskog av furu med spredte lægre er heldig om man finner ett eneste 

eksemplar av arten. Funnet av ferskenkjuke var også interessant. Dette er en art som i 

hovedsak vokser på bjørk og det er i følge Norsk Sopp Database, kun gjort elleve andre funn 

av arten i Norge.  

Av andre bemerkelsesverdige funn nevnes Skeletocutis aff brevispora. Dette er en 

ubeskrevet art og er bare kjent fra Finland og Nizhny Novgorod i Russland. Det ble funnet en 

Hyphoderma art som tidligere kun har blitt samlet en rekke ganger fra én lokalitet i østre 

Finland. Den vokser der på brent trevirke, noe den også gjør i planområdet. Det virker som 

den har sterk preferanse for brent bartrevirke.  Phlebia cf. subcretacea kan være en 

ubeskrevet art. Den ligger nokså nær Phlebia subcretacea, men er ikke denne. Den vokste 

på liggende furu. Athelia aff. Fibulata er en annen trolig ubeskrevet art. Den vokste på bjørk 

sammen med ferskenkjuke. Crepidotus aff. Versutus kan også være ubeskrevet. Den 

vokste på furu i Goššjohkaområdet. Ceriporiopsis resinascens: Dette er første registrerte 

norske funn av denne arten som er i ferd med å bli delt opp i flere underarter. Tidligere 

norske funn av arten vil bli ført til Ceriporiopsis pseudogilvescens. Da tidligere norske funn av 

arten ikke er mikroskopert, er det trolig at også andre flere andre tidligere funn også vil bli 

ført til Ceriporiopsis resinascens som altså er en ny underart som beholder det gamle 

hovednavnet. De tre Clavulinopsis artene er trolig ubeskrevne arter, men de er ikke studert 

nærmere for sikker bestemmelse. Sistotrema muscicola er et artskompleks. Arten som ble 

funnet, er tidligere blitt funnet i nordlige Sverige og Finland, og nå altså i Norge. Alle funn er 

fra tørre gamle furuskoger, hvor arten vokser delvis på bakken og delvis på furulægre.  

Tubulicrinis artene har alle om lag 10-50 kjente funn i Norge og noen regnes for å være 

naturskogstilknyttet. 

Deler av kommentarene knyttet til de ovenstående artene er basert på merknader fra Otto 

Miettinen, Universitetet i Helsinki. 

Kunnskapen om områdets verdi og forekomst av vedboende arter anses som god selv om 

det utvilsomt er et stort potensial for funn av flere interessante arter. Artene har ikke en 

tydelig klumping eller fordeling i landskapet, men finns innenfor alle skogområder som ble 

undersøkt. Dette gjelder både mht nord/syd-gradienten og øst/vest-gradienten. Også i 

ungskoger eller på hogstflater hvor det ennå finns liggende død ved ble det funnet mange 

arter. 

I hele området finns det større og mindre områder som er svært lite berørt av hogst og som 

har konsentrasjoner av død ved.  Andre områder er mer berørt av hogst, men har allikevel 

store mengder død ved (til dels mer enn i urskogsområdene) og forekomster av mange 

sjeldne arter. Dette skyldes at områdene tidligere har vært urskog eller lite påvirka naturskog 

slik at død ved produsert under disse forhold fortsatt finns i området. I slike tørre kontinentale 

områder kan det gå mange hundre år før død ved av furu råtner bort. I tillegg er områdene 

som har vært utsatt for mest hogst også de mest produktive, slik at nydannelsen av død ved 

går raskere her enn i mer skrinne områder. Et viktig tilleggsmoment, er at i de plukk -og 

flatehogde områdene er kun rotstokken eller i visse tilfeller kun deler av rotstokken hentet ut. 

Dette har medført at store mengder død ved har blitt produsert, noe flere arter av vedboende 

sopp har nyttiggjort seg av. Disse områdene ligger også trolig innenfor rekkevidde for 

etablering av vedboende sopp som spres med sporer i fra mindre påvirka områder. Et viktig 
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poeng er at den framtidige død ved produksjonen i områdene som i dag er ungskog eller 

sterkt plukkhogd skog, i framtiden vil bli sterkt redusert og dermed vil artene som finns her 

gjennomgå en flaskehalsperioden. På den annen side kan disse områdene bidra med å 

opprettholde utredningsområdets totale artsmangfold da andre områder i dag opplever en 

flaskehalsperiode. De forskjellige områdene har derfor hver sin viktige funksjon med å bidra 

til opprettholdelse av områdets totale artsmangfold. De til dels store mengder med død ved 

som finns i de gjennomhogde områdene, medfører at disse områdene har en viktig 

prosentandel av den totale forekomsten av arter og individer registrert innenfor 

utredningsområdet totalt sett, inkludert sjeldne arter som kun er registrert her.   

Som et eksempel på betydningen av slike hardt hogde områder, er det i brannområdet på 

tross av at det meste av den brente skogen er hogd (ned), til dels store mengder liggende 

brent soleksponert død ved. Den sårbare langkjuke var påfallende vanlig i disse områdene, 

og har her den største forekomsten av arten. Her ble også den svært sjeldne 

hyphodermaarten funnet (se over). Slike brente soleksponerte lægre er også ofte 

leveområder for flere rødlista insektsarter selv mange tiår etter en brann. En undersøkelse 

mht dette hadde vært interessant å få utført. 

Figur 33. Brun hvitkjuke (NT) bærer sitt navn med rette. Arten er en karakteristisk og vanlig nedbryter i 

naturskog med kontinuitet i liggende død ved. Arten finns utbredt i hele utredningsområdet. I Norge 

opptrer arten hyppig kun i de aller beste furuskogsområdene. 
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Figur 34. Taigahvitkjuke (Antrodia infirma) får karakteristiske røde flekker når den blir halvgammel. 
Arten ble funnet i flere deler av området og var ikke kjent fra landet når rødlisten fra 2006 ble 
utarbeidet. Den er knyttet til urskogsnære furuskogsområder og vil trolig bli høyt rødlistet i rødlisten 
som kommer i 2010.. Bildet er fra Vuccolskaidi som ligger i de nordlige deler av utredningsområdet. 
Foto Halvor Rinde. 

 

Figur 35. Laterittkjuke fra Vucculskaidi. Arten er knyttet til virkelig gammel furuskog og står som sårbar 
(VU) på rødlisten. 
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Figur 36. Langkjuke hadde påfallende mange funn fra brannområdet. Det er tydelig at arten har en 
fordel av skogbrann som skaper en type død ved som er ideell for arten. Bildet er fra brannområdet 
nord for Cas´kinjohka. 

 

8.3.2 Markboende sopp 

Sandfuruskogene langs Anárjohka og skogsbilvegen har viktige kvaliteter for markboende 

sopper. De fleste markboende sopparter har sopprot (mykhorizza) med furutrær. Flere arter 

piggsopper (f. eks innenfor slektene Hydnellum, Bankera, Sarcodon), musseronger og 

jordstjerner (som ikke har mykhorizza), hvorav flere er rødlistede, er avhengig av sopprot 

med gammel furuskog som vokser på sandgrunn eller er knyttet til slike skoger. Interessant 

er visse arter knyttet til kombinasjonen sandfuruskog og død ved, dvs. at det delvis vokser på 

bakken og på læger, eller at de vokser på bakken, men er avhengig av de forhold som et 

beskyttende læger skaper rundt soppen. Eksempler er Hydnellum gracipelles, Phellodon 

secretus og Sistotrema muscicola. Sistnevnte ble funnet i området. De førstnevnte ble det 

ikke lett etter da kunnskapen om deres økologi på registreringstidspunktet ikke var kjent for 

registrantene. Det er videre vist at artsmangfoldet øker med alder på trærne. Flatehogst fører 

til at soppen dør i.o.m at vertstreet dør. Sandsopper er knyttet til sandgrunn som i liten grad 

blir humusfisert. Feltsesongen 2008 var lite gunstig da det var uvanlig lite markboende sopp 

å se. Dette var også forholdene for tilgrensende områder i Finland (Otto Miettinen 

pers.medd.). Det ble allikevel påvist interessante og rødlistete arter. Knippesøtpigg og 

lurvesøtpigg ble funnet flere steder i de bratte skrentene mot Anárjohka. Det er viktig og 

være klar over er at vi ikke undersøkte artsmangfoldet på vestsiden av skogsbilvegen for 

denne artsgruppen. Det er observert flere områder med et klart potensial for slike arter. Det 

finns svært lite inntakt gammel sandfuruskog i Norge all den tid slike skoger har vært hardt 

hogd pga sine lette tilgjengelighet. I tillegg har bl.a. vegbygging, elveforbygging og sandtak 

forsterket de negative inngrepene. I Norge er det ikke kjent større forekomster enn 

forekomsten langs Anárjohka, og det er svært viktig å sikre den.   
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Figur 37. Typisk sonering: Rik løvskog i den flate flompåvirka sonen og sandfuruskog med delvis 
blotta mineraljord i de bratte skråningene og moene innenfor brattskråningen. Det virker som spesielt 
de bratte skråningene er et hotspot miljø for sandfurskogsopp. Her er jorda mer blotta og utsatt for 
mindre humusfisering.  

Figur 38. Sandfuruskogen sett fra lufta. Skogsbilvegen er et beskjedent inngrep i området og har 
ingen negativ betydning for rødlisteartene som er registrert i området. 
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Figur 39. Lurvesøtpigg ble funnet i sandfuruskogen. 

 

Figur 40. Knippesøtpigg ble funnet i sandfuruskogen. 



 
 

53 

 

8.3.3. Konklusjon om områdets naturverdi for sopp 

Området har svært stor verdi for sopparter som er knyttet til lite påvirka naturskog og 

sandfuruskog. Området er sammen med områder i Engerdal, Dividalen og Pasvik det 

viktigste området i Norge for rødlista arter knyttet til gammel furuskog.  En rekke høyt 

rødlistede arter er registrert sammen med flere ubeskrevne arter, herunder nye arter for 

Norge og en art som tidligere kun er funnet én gang i verden. Ytterligere registreringer vil 

trolig føre til funn av ytterligere interessante arter. I tillegg er det dokumentert at området har 

verdi for markboende arter tilknyttet sandfuruskog, og som i tillegg er dårlig undersøkt med 

hensyn på arter. Området innehar trolig Norges største naturskog med sandfuruskog og har 

derfor svært stor verneverdi. 
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9.  GJENNOMGANG AV NATURVERDIER I BESØKTE 

DELOMRÅDER  

De besøkte områdene representerer et utsnitt og eksempel på områder med høye 

naturverdier. De er i stor grad tilfeldig plukket ut og skiller seg trolig lite ut i fra tilgrensende 

skogområder i utredningsområdet. Avgrensningen viser dermed kun hvor registrantene har 

vært og er ikke en avgrensning mot skog med eventuelle lavere naturverdier. 

Gjennomgangen viser at alle tilfeldig utvalgte områder har store naturverdier og er alle en del 

av et internasjonal verneverdig område. Det er derfor ikke forsøkt å nærmere verdisette 

delområder.  

9.1 Brannfelt vest for Vuolitjájávri og ikke brent skog øst for Guorrasvuovdi.  

Intensivstudium 1 og 2 (registrert av Otto Miettinen). Det ble lagt et intensivstudieområde 

langs vestsiden av innsjøen Vuolitjájávri og et nord for dette. Disse to områdene henger i 

praksis sammen og er derfor her presentert som ett område (se kart).  Det starter fra noen 

hundre meter sør for vannet og følger vestsiden og avsluttes mot skogsbilvegen nord for 

vannet. Studieområdet går til om lag en kilometer vest for vannet.  

 

Figur 41. Grov prinsippskisse over området vest for Vuolitjájávri og øst for Guorrasvuovdi. 

De sørlige deler av området brant tidlig på 70-tallet og ble så i hovedsak flatehogd. Det står 

igjen spredte furutrær og en del stående død furu og mye liggende død furu. Det er et nokså 

høyt innslag av ung furu samt store mengder bjørk. Det harde elgbeitet hindrer mye av den 

senere tids furuforyngelsen slik at om ikke bestanden reduseres vil man gå mot en ensjiktet 

skog i området.  De til dels store mengdene med død ved på bakken består av både død ved 
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som oppstod under mer urskogsnære forhold før hogsten startet samt trær som ble hogd ned 

og ble lagt liggende i forbindelse med flatehogsten. Soleksponert delvis delvis brent død og 

lite påvirket skog ved er særlig viktige kvaliteter i området. Det finns innenfor dette 

registreringområdet flere områder med ikkehogd skog. Området har et rikt mangfold av 

vedboende sopp, hvorav en rekke krevende og høyt rødlista arter. De nordlige deler består 

av eldre plukkhogd naturskog. I begge delområdene ble det funnet en rekke interessante 

arter som taigahvitkjuke, urskogshvitkjuke, kelokjuke og Ceriporiopsis resinascens, 

hyphodermaart (se kommentarer under vedboende sopp) og tre Clavulinopsis arter.  

Naturverdier  

Området har store naturverdier grunnet at det er et brannfelt som har produsert sjeldne og 

viktige kvaliteter for det biologiske mangfoldet, herunder store mengde soleksponert tørr død 

ved. Det er få slike nokså store områder i Norge med brent skog og hvor ikke all den døde 

veden er blitt fjernet etter brann, og området er derfor spesielt og verdifullt.  Dette er det 

eneste kjente område med brent skog av omfang som vi kjenner til innenfor det registrerte 

område. Den eldre plukkhogde naturskogen som grenser inn til brannområdet har også store 

naturverdier og det er også her funnet en rekke sjeldne og rødlistede arter. 

 

Figur 42. Deler av brannfeltet som fortsatt har en del inntakt stående skog. Legg merke til det avkappa 

lægeret i høyre forkant. Store mengder døde trær ble hogd ned og ble lagt liggende etter hogsten på 

70-tallet. Området har derfor store mengder liggende død ved. Foto Otto Miettinen. 
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Figur 43. I deler av området er alle stående trær fjernet. På bildet ses furutrær som trolig har forynget 

seg etter brannen og før elgbestanden økte til dagens nivå hvor furua har store problemer med å 

forynge seg. Tørr soleksponert død ved er viktig for bl.a flere sopparter og insektsarter. Foto Otto 

Miettinen. 

  

Figur 44. Foto fra brannområdet. 
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9.2. Områder nord for Cas´kinjohka. Befaringsområde 

Registrert av Rein Midteng. Dette er områder vest for brannfeltet og i hovedsak sør for høyde 

245 moh ved Allavuoccujæggi. Området ble registrert i juli utenfor den beste soppsesongen. 

Området tangerer intensivstudie området i nord (nr. 9.1.).  

Figur 45. Grov prinsippskisse som viser områder nord for Cas´kinjohka. 

Området preges av gjennomhogster trolig utført på sytti og/eller åttitallet. Før dette ser 

skogen ut til å ha vært plukkhogd én gang, og hadde da trolig samme struktur som den 

mindre påvirka skogen sør for Cas´kinjohka.  Intensiteten på den nye gjennomhogsten avtar 

vestover (og vest for området ser det ut til at skogen helt har unngått nyere hogstinngrep) og 

er sterkest nærmest vegen hvor det har vært regelrette flatehogster. Flatehogd skog er til 

gjengjeld en del av brannområdet og med viktige kvaliteter som brent død ved. Vest for 

flatehogsten står det fortsatt igjen mye stående trær, og da i hovedsak skeive og avvikende 

trær samt småvokste trær. Mindre deler har unngått gjennomhogstene. Inntrykket av 

sammenhengende skog er derfor fortsatt klart tilstede. Det går en mindre traktorveg gjennom 

deler av området. Området ble ikke intensivstudert og ble registrert på et ugunstig tidspunkt 

mht vedboende sopp. Likevel ble flere interessante arter funnet, bl.a. utredningsområdets 

eneste funn av oransjekjuke, kelokjuke og mange funn av langkjuke.  

Naturverdier  

Området har store naturverdier grunnet at til dels store mengder med død ved, brent skog og 

lite påvirka naturskog av furu. I tillegg er den temmelig produktiv sammenlignet med en del 

annen skog innenfor utredningsområdet. Området er kun stikkmessig befart med formål å få 

et inntrykk av skogstruktur og naturverdier. Arter er i liten grad undersøkt. Områdets eneste 

funn av oransjekjuke ble gjort, samt ett av to funn av kelokjuke. Området grenser til annen 

interessant skog. Langkjuke ble både funnet nær Cas´kinjohka i øst samt funnet på flere 

lægre på brannfeltet. Mot vest er det større områder med lite påvirka skog.  
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Figur 46. Typisk skogbilde vest for det flatehogde arealet. 

Figur 47. Oransjekjuke (Hapalopilus aurantiacus) er nylig skilt ut fra laksekjuke (Hapalopilus 
salmonicolor) som en egen art. Den ble funnet én gang innenfor planområdet og det i området nord 
for Cas´kinjohka.  
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Figur 48. Skeive og tørre trær er satt igjen. Det er til dels svært mye død ved i befaringsområdet. 

 

Figur 49. Vuolitjav´ri sett fra nord. Eldre skog ses vest for vannet.  
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Figur 50. Traktorvegen som går gjennom deler av området er et minimalt inngrep som dessuten ikke 

har negativ økologisk innvirkning på verdiene.  

 

Figur 51. Kelokjuke (CR)som er nasjonalt svært sjelden, ble funnet i befaringsområdet.  
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9.3. Områder ved Basegurajavri beliggende syd for Cas´kinjohka   

Intensivstudie 3 og 4 (registrert av Otto Miettinen og Rein Midteng). Området øst og vest for 

Basegurajavri samt et transekt som starter noen kilometer vest for Basegurajavri og som går 

vestover til tjernet Ruovdegaldo ble befart og flekkvis nokså intensivt studert mht forekomster 

av vedboende sopp. Mellompartiet er ikke befart. Disse to delområdene er av praktiske 

årsaker slått sammen og beskrevet samlet her.  

Figur 52. Prinsippskisse som grovt viser områder ved Basegurajavri. 

Områdene ble studert av Miettinen. I tillegg befarte Midteng en mindre del av området i juli. 

Det er ikke overlapp mellom registrantene mht befart areal. Området består av lite påvirka 

furuskog som trolig kun én gang har blitt plukkhogd. Det er derfor nokså mye død ved i 

området inklusive en del sterkt nedbrutt virke. Det er klart mindre død ved enn det er i de 

hardere gjennomhogde områdene nord for Cas´kinjohka, og områdenes død ved kvaliteter 

utfyller hverandre. Området henger naturlig sammen med Basevuov´diområdet og annen 

ikke registrert furuskog mot nordvest. Rundt vannet Basegurajavri er det dominans av 

løvskog (se også omslagsfotoet). En rekke interessante arter er funnet som 

urskogshvitkjuke, kelokjuke, solkjuke, pastellkjuke, ferskenkjuke, Protomerulius caryae og 

Skeletocutis aff brevispora (se artsomtaler for nærmere kommentarer).  

Naturverdier  

Området har store naturverdier. Lite påvirka furuskog med mye død ved og mange funn av til 

dels høyt rødlistede arter er viktige kvaliteter. Områder grenser til annen verdifull furuskog. Et 

større område med til dels rik høgstaudedominert løvskog i tilknytning til vann er også 

interessant, og dette området er det største området sammen med elvenær skog langs 

Goššjohka registrert av denne typen. Det anbefales at furuskogen i området vernes mot all 

form for hogst. Løvskogen bør også vernes mot hogst da den representerer en mer rik 

utforming og avvikende type enn det som ellers dominerer i området, samt at det her ble 

funnet ferskenkjuke, knyttet til død ved av bjørk.  
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Figur 53. Kveldsstemning ved Basegurajavri. Bildet er tatt på østsiden. 

 

Figur 54. Bilder viser de slake furuskogsområdene sør for elva Cas´kinjohka. Høydedragene i 

Basevuov´di ses i bakgrunnen. Bildet er tatt i fra nord.   
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Figur 55. Gammel og lite påvirket naturskog sør for Cas´kinjohka.   

Figur 56. Gamle brannlyrer kunne ses på flere trær. Det var ikke spor av nyere branner. På slike tørre 
furukoller forekommer ofte mange og lavintensive markbranner. Det er kun de med høyere intensitet 
som setter spor i trær, slik som bildet viser.  
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Figur 57. På grunn av høyere bonitet, blir dimensjonene på stående trær og liggende død ved raskere 

grovere i forsenkninger enn på de mer tørre kollene. I forsenkningene er også innslaget av bjørk 

høyere pga mer fuktige forhold.  

Figur 58. En rekke ”spor”, dvs. gamle læger overgrodd av lyng, er ett av flere kjennetegn for lite 

påvirka furuskog.  
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9.4. Områder vest for Gallajávri  

Et nokså stort område ble befart i juli av Rein Midteng sommeren 2008 samt høst 2008 i 

forbindelse med transektturen. Området strekker seg fra vegen litt nord for Gállajávri rett 

vestover til en samling av 4 små putter og videre nordover til daldraget med bekk som renner 

nord/sør, øst for Vuolit Væddesgæssin.Det omfatter også områder sør for toppunkt 275 

m.o.h., nord for Ruvvasjeaggi.  Området er i hovedsak dominert av plukkhogd naturskog som 

i varierende grad har blitt hogd. Hogstpåvirkning skifter på korte avstander fra tidligere sterk 

plukkhogst, inkl. helt ferske hogster til urskogsnær skog og lite påvirka naturskog. Som en 

egen enklave ligger det et mindre parti med urskog i dette området som er beskrevet 

nærmere i 9.5. Som helhet gir området inntrykk av å være en kombinasjon av skog med 

partier med lite påvirka naturskog og urskogsnær skog og områder som i nyere tid er nokså 

hardt gjennomhogd. Sistnevnte inngrep stopper i hovedsak om lag 1.5 km fra vegen.  Som 

for område 9.3., er død ved mengden stedvis stor i begge typer av skog men med utfyllende 

kvalitet.  

Naturverdier  

Området har store naturverdier i kraft av store områder med lite påvirka naturskog. Skogen 

er også temmelig produktiv sammenlignet med en del andre besøkte områder. Det er i liten 

grad lett etter arter i området da det første besøket var utenfor soppsesongen og det andre 

besøket var i sammenheng med transekturen som gjorde at det var liten tid 

artsundersøkelser samtidig som stor sekk gjorde det tungvint og bøye seg ned og snu 

furulægre. På tross av dette ble det funnet interessante arter som laterittkjuke, brun hvitkjuke 

og furuplett.  

Figur 59. Grov prinsippskisse for områder omtalt som vest for Gallajávri. 
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Figur 60. Skog som har vært plukkhogd en til to ganger beliggende vest for Gállájávri, og nokså nær 

vegen.  

Figur 61. Enkelte av lægrene hadde store dimensjoner. 
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Figur 62. Furustokkjuke vokser svært sjeldent på furulæger.  

Figur 63. Urskogsnær skog. Legg merke til de lyse forhøyningene på bakken. Dette er såkalte spor, 

dvs. lægre som har råtnet bort og er blitt dekker av markvegetasjon. Samme med den stående 

skogens skogstruktur gir de viktig informasjon om at skogen i området i liten grad er blitt utsatt for 

hogst. 
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9.5 Urskog nord for Ruvvasjeaggi  

I et lite område nordøst for Ruvvasjeaggi ble det funnet et område med urskog. Det ble ikke 

sett hogstspor (foruten ett mindre tre hogd i forbindelse med bålfyring). Området grenser til 

urskogsnær skog, myrer og fersk hogst (i øst). Det ble funnet død ved i alle 

nedbrytningsstadier og flere av lægrene samt enkelte stående levende trær hadde merker 

etter brann. På grunn av lav bonitet var mengden død ved moderat til nokså liten. 

Figur 64. Grov prinsippskisse over området nord for Ruvvasjeaggi.  

Området ligger i et landskap med en rekke holmer med skog omgitt av større myrer. Dette er 

trolig en viktig årsak til at skogen ikke har blitt utsatt for hogst. På grunn av den lave 

produktiviteten og det tørre klimaet er det mulig å oppdage eventuelle hogstspor som kunne 

ha skjedd flere hundre år tilbake i tid. Det ble ikke sett stubber og stående struktur og dødved 

profilen på liggende død ved taler for at dette er skog som aldri har vært hogd. Den nylig 

utførte hogsten har heldigvis stoppet rett utenfor urskogen (Se figur 18 og 20). 

Naturverdier  

Urskog er svært sjeldent i Norge og området har svært store naturverdier. Det ble brukt liten 

tid på å lete etter arter, slik at det er et stort potensial for funn av flere rødlistearter enn de 

som ble funnet. Verdiene øker og må ses i sammenheng med tilgrensende skog, bla skog 

omtalt i 9.4.  
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Figur 65. Urskog nordøst for Ruvvasjeaggi. Området har trær i alle størrelser. På bildet ses brannlyrer 

i stående grove levende trær. 
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Figur 66. Urskog fra området. Skogen vokser seint og ikke alle trær oppnår maksimal alder eller 

størrelse før de dør. 

Figur 67. Hardt plukkhogd skog øst for urskogen.  
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9.6. Sandfuruskoger langs Anárjohka 

Områdene med sandfuruskog ligger på begge sider av skogsbilvegen, i praksis fra utløpet av 

Goššjohka og sør til dagens parkgrense. De områdene som nærmere ble undersøkt og 

studert, ligger i hovesak på østsiden av skogsbilvegen. Lignende skog forekommer også på 

vestsiden. Det er noe vanskelig å gå opp den eksakte avgrensningen av sandfuruskogene, 

men temmelig store deler av områdene på vestsiden av skogsbilvegen er også av denne 

typen, og all skog på østsiden av vegen minus bjørkeskog nærmest elva er av denne typen. 

Kun en mindre del av området er godt undersøkt, selv om nokså mye av området er befart. 

Miettinen studerte et område fra sør for Basevuov´di fjellstue og til Båveis samt et område 

ved Rai´gegæd´gi. Midteng og Rinde studerte et område øst for Julkajávri samt områder sør 

for Raitejavri.  

Figur 68. Grov prinsippskisse som viser utbredelsen av sandfuruskog i området. 

Naturverdier 

Området har store og i hovedsak avvikende naturverdier i forhold til resten av området. 

Området har både kvaliteter mht sandfuruskog, men også knyttet til død ved, selv om det i all 

hovedsak er lite liggende død ved i området. Det må presiseres at det var et dårlig soppår 

samtidig som registrantenes kunnskap om marklevende sopp var begrenset. Det er derfor et 

stort potensiale for funn av flere rødlistearter. I tillegg til forekomster av spesielle samfunn av 

markboende sopp (lurvesøtpigg og knippesøtpigg), må spesielt forekomstene av solkjuke 

trekkes fram. Andre interessante arter som ble funnet var urskogshvitkjuke. I nasjonal 

sammenheng er forekomstene av gammel sandfuruskog svært spesiell. Det ble for eksempel 

i forbindelse med naturtypekartlegging i Pasvik i 2009, ikke funnet intakte sandfuruskoger.  



 
 

72 

Figur 69. Foldeskinn (NT) som i hovedsak vokser på middels nedbrutte lægre ble funnet i 

sandfuruskogen. 

Figur 70. Solkjuke fra sandfuruskogen. Foto: Halvor Rinde. 
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9.7 Basevuov´di  

Det ble studert et om 1.5 langt transekt beliggende mellom vegenden og vestover nesten 

fram til toppunkt 272 moh (øst for Básavzi). Lite påvirka naturskog og urskog dominerer hele 

området. Området er skarpt avgrenset mot flatehogster i øst. Området videre vestover dvs. 

vest for canyonen Básavzi er ikke undersøkt. Det kan kanskje tenkes at områdene vest for 

canyonen har unngått gjennomhogsten? Slående er at den skog med mindre dimensjoner 

som vokser på ryggene i de høyere deler er urskog, mens den mer produktive skogen 

mellom ryggene samt i det mer flate terrenget i øst er svakt plukkhogd. Lite påvirka skog 

med bra med død ved inklusive partier med urskog er andre viktige kvaliteter. Området er 

også tidligere undersøkt av Svalastog samt i forbindelse med de zoologiske undersøkelsene.   

Figur 71. Grov prinsippskisse over arealet som omtales som Basevuov´di. 

 

Naturverdier  

Området har store og klare naturverdier i kraft av å være blant de mest produktive 

delområdene samt at det er bra forekomster av en rekke rødlistearter, inkludert høyt 

rødlistede. Av interessante arter som ble funnet nevnes for eksempel urskogshvitkjuke, 

langkjuke og pastellkjuke. Forekomster av urskog er også interessant samt at delområdet er 

en del av et større område med gammel furuskog. Området er svært verdifullt da man 

sammen med tilgrensende områder i Cas´kinjohka, her finner noe av den mest kompakte og 

virkesrike furuskogen som vi registrerte innenfor planområdet. Jo mer produktiv skogen er, jo 

flere substrat for rødlistearter vil det være, samtidig som grove læger er de mest artsrike.   
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Figur 72. De langsgående ryggene gir variasjon i området. Trærne er mer småvokst på ryggene selv 

om enkelte grove trær også finns.   

 Figur 73. Básavzi mot nord. Det eneste stedet det ble observert osp, var disse ospeskogene i 

bratthellingen av kløften. Ospeskogen er her trolig ikke brannbetinget, men betinget av rasmark. Elgen 

har trolig problem med å komme til i de steinete og bratte lisidene, slik at dette området kan ha hatt 

kontinuitet i osp i lang tid. Området vest for Básavzi er ikke registrert. 
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Figur 74. I alle fall de østre deler av Basevuov´di, er preget av en rekke nordøst/sørvestgående rygger 

av varierende størrelse hvorav Básavzi er den klart største. Dette skaper stor variasjon i dødved 

kvaliteter. Tørre soleksponerte rygger med saktevoksende furu har ofte andre arter enn de 

mellomliggende fuktigere og frodige ”dalene” hvor grovere furuskog dominerer. Et større område med 

grunnlendt furuskog rundt kolle 272 moh var urskog. Øst og vest for punktet hvor boniteten var 

høyere, var skogen plukkhogd én gang.  

Figur 75. Urskogsnær skog ved Basevuov´di.  
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9.8 Vucculskaidi  

En mindre del av delområdet ble studert intensivt av Miettinen. Dette området var et hardt 

hogd område (delvis) flatehogd men med en del død ved. Området omfatter også deler langs 

Goššjohka. Midteng og Rinde gikk en lengre tur for å få inntrykk av de skoglige kvalitetene i 

området samt utførte spredte registreringer av arter.  

Figur 76. Grov prinsippskisse over området ved Vucculskaidi. Det minste skraverte arealet ble studert 

av Miettinen, mens det største var området befart av Midteng og Rinde. 

 

Området består i hovedsak av lite påvirka naturskog og en del arealer med urskogsnær 

skog, samt sterkt gjennomhogd skog (men med funn av arter). Urskog ble trolig ikke 

observert, med ett mulig unntak. Interessant ble det funnet en del storfuglmøkk slik at også 

disse aller nordligste delene av utredningsområdet er også leveområde for arten. Det ble 

videre sett flere trær med rugehull etter tretåspett. 

 

Naturverdier  

Området har både isolert sett og i sammenheng med resten av utredningsområdet store 

naturverdier i kraft av større arealer med lite påvirka naturskog, og mulig forekomst av 

urskog. Det er funnet en rekke rødlistearter som for eksempel laterittkjuke, Crepidotus aff. 

Versutus, tyrikjuke, og taigahvitkjuke. 
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Figur 77. Skogskontur fra område nord for Vuccolskaidi.  

Figur 78.  Urskogsnær furuskog i områdene ved Vucculskaidi. 
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Figur 79. Tidligere urskogsnær furuskogsom er flatehogd. Områder rett vest for enden av 

skogsbilvegen som går nord for Goššjohka. Det er til dels bra mengder død ved i området og en rekke 

rødlistearter ble funnet på disse.  

Figur 80. Urskogsnær furuskog.  
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9.9. Máretvuov´di   

Området ligger sør for Goššjohkaelva og består av flere flate toppområder med furuskog. 

Området er også beskrevet av NINA (NINA Utredning 60-1994). I vest er det et område med 

urskog, mens resten av området består av urskogsnær skog, dvs. skog som har enkelte 

spredte stubber men som fortsatt har trær i alle størrelser og lægre i alle nedbrytningsstadier. 

I toppområdene og der hvor terrenget heller, er det i hovedsak bjørk som dominerer men det 

forekommer jevnt med spredte ofte svært grove furuer med grove greiner og brede kroner. 

 

Figur 81. Grov prinsippskisse som viser området ved Máretvuov´di.   

 

Naturverdier  

Området har store naturverdier i kraft av store arealer med urskogsnær furuskog. I vest ble 

det funnet et parti uten hogstspor, og er urskog. Det ble ikke lett mye etter arter, men flere 

interessante arter som langkjuke og laterittkjuke ble funnet. Utredningsområdets eneste funn 

av lavarten furuskjell ble gjort i området. Potensialet er stort for funn av flere interessante 

arter. 

 

http://biolitt.biofokus.no/8c3c80733f0bebc079f4e0da7c6c91cf99d0b43e
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Figur 82. Urskogsnær furuskog nær toppunktet til Máretvuov´di, 305 moh. 

 

Figur 83. Profil av urskogsnær skog nær toppunkt 305. 
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Figur 84. Vestre deler av Máretvuov´di har urskog. Det ble ikke registrert småtrær av furu og det ble 

registrert mye beiteskader på furu. Dette tyder på at foryngelsen av fururskogen er truet av elg og det 

er et akuttbehov for nedskyting av bestanden. Området illustrerer dermed godt effekten av svak 

naturlig foryngelse og hard elgbeite. Foto Halvor Rinde.  

Figur 85. Urskog ved Máretvuov´di.  
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9.10. Guorrasvuov´di  

Området omfatter et større areal beliggende fra skogsbilvegen ved nordenden av vannet 

Vuolitjarjav´ri, til 1 kilometer vest for Guorrasvarris toppunkt 306 m.o.h. og arealer nord for 

bekken Guorrasjohka. Området ble befart av Midteng og Rinde på én lang dagstur. 

Toppområdene består av bjørkeskog med spredte grove furutrær mens de mer 

lavereliggende deler er svært flate og består av en mosaikk av myr og furuskog med en del 

bjørk. Langs større bekker dominerer bjørkeskog. Skogen består av gradienter fra sterkt 

gjennomhogd skog til urskog. 

Figur 86. Grov prinsippskisse som viser området ved Guorrasvuov´di. 

 

Naturverdier 

Området har større forekomster av gammel furuskog med store naturverdier. Spesielt 
interessant var kanskje forekomsten av urskog. Interessant var også forekomstene av svært 
grov furutrær. Furutrær som vokser opp mot bjørkebåndet har mindre konkurranse med 
andre furutrær, og om de overlever konkurransen med bjøretrærne, kan de bli særdeles 
grove. De groveste trærne var nærmere 1 meter i brysthøydediameter. Selv om det ikke ble 
brukt mye tid til å lete etter arter, ble det gjort flere interessante funn som fiskeørnreir, brun 
hvitkjuke og laterittkjuke, samt funn av et område med urskog.   
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Figur 87. Guorrasvuovdi-Assurgebuollan sett mot øst. Anárjohka ses oppe til venstre og en gård på 

finsk side ses oppe til høyre. Foto Halvor Rinde.  

Figur 88. Figur 89. Urskog fra myrholme om lag 1 km nord for Guorrasjohka og om lag 3 km øst for 

skogsbilvegen. Flere av urskogsfragmentene som ble funnet var skog på myrholmer, inkl. dette. Disse 

har trolig vært ekstra tungt tilgjengelig, og har derfor ”overlevd” hogst. Legg merke til at den delen av 

vindfallet som ligger på bakkenivå er råtnet bort mens rotdelen er tilstede. Slikt kan lett feiltolkes som 

at stammen er fjernet etter vindfallhogst. Lægeret kunne fortsatt oppdages når man undersøkte 

torven.   
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Figur 90. I områdene nord for Guorrasvarris toppunkt 306 moh – Guorrasjohka - sør for Asurgebollans 

toppunkt 305 moh, var det flere partier med forekomster av kjempefuruer. Disse stod ofte i litt hellende 

men tørt terreng. Frostspregning gjør at trærne ofte heller. Disse storfuruene står ofte i meget glissen 

furuskog, noe som gjør at de kan utvikle seg fritt og bli bredkronete uten stor konkurranse fra andre 

furutrær. Hogsthistorikken i slike glisne savanneskoger kan være noe vanskelig å tolke, da trærne blir 

svært gamle og at produksjonen av død ved tar svært lang tid. Nokså store områder av slik skog kan 

trolig være urskog da stubber ofte ikke ble observert. Foto Halvor Rinde. 
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9.11. Askkasjeaggi 

Askkasjeaggi er to markerte kolleformasjon beliggende øst for Máretvuov´di. Området består 

av urskogsnær furuskog med store naturverdier. Plantegeografisk interessant, forekommer 

det her om lag tjue stammer med sibirgran (EN) hvorav flere stammer fra samme klone. 

Trærne har befunnet seg i området i trolig flere hundre år, da enkelte av stammene var grove 

samtidig som det også var produsert enkelte lægre, hvor lamellfiolkjuke vokste på ett av 

dem. Det var også mindre trær, slikt at det forekommer en viss foryngelse.  I følge Erland 

Søgaard (SNO pers. medd.), skal det også være enkelt trær med gran langt syd i 

planområdet (Basevuov´di), noe også artskart viser. Av arter som ble funnet, kan for 

eksempel nevnes solkjuke, brun hvitkjuke og furuplett. 

 

Figur 91. Grov prinsippskisse som viser området ved Askkasjeaggi. 

 

Naturverdier  

Området har høye naturverdier i kraft av arealer med lite påvirka furuskog, og funn av flere 

interessante arter. Plantegeografisk interessant var forekomsten av sibirgran som sammen 

med en trolig forekomst lenger syd, er eneste kjente forekomst innenfor planområdet. 

Området er en del av område tidligere undersøkt av NINA (NINA Utredning 60-1994.) 

 

http://biolitt.biofokus.no/8c3c80733f0bebc079f4e0da7c6c91cf99d0b43e
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Figur 92. Granforekomsten ved Askkasjeaggi.  

Figur 93. Lamellfiolkjuke (NT) på ett snudd granlæger ved Askkasjeaggi. 



 
 

87 

9.12. Bahtossavu-Geavgŋávuovdi 

Figur 94. Grov prinsippskisse som viser området ved Bahtossavu-Geavgŋávuovdi. 

 

Området som ble studert av Miettinen, består av plukkhogd eldre naturskog med et økende 

bjørkeinnslag opp mot toppunktet. Eldre skog vokser her delvis helt ut mot vegen. Et mindre 

område ble studert i løpet av én dag.   

 

Naturverdier 

Området har klare og viktige naturverdier i kraft av å være eldre naturskog i kombinasjon 

med nylig sterkt plukkhogd skog, skog som har spredte forekomster med død ved samtidig 

som stående tresjikt består av eldre skog. En rekke interessante arter ble funnet, inkludert 

den svært sjeldne ferskenkjuka. Andre eksempler på spesielt interessante arter er 

taigahvitkjuke.  
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Figur 95. Eldre skog ved Bahtossavu-Geavgŋávuovdi. Foto Otto Miettinen.  

 

Figur 96. Fra Bahtossavu-Geavgŋávuovdi. Foto Otto Miettinen.    
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10. OMRÅDETS TOTALE NATURVERDIER, DISKUSJON OG 

ANBEFALINGER 

10.1. Områdets totale naturverdier 

Det er gjennom denne rapporten dokumentert at planområdet har store nasjonale 

naturverdier og at disse verdiene er jevnt utbredt. Naturverdiene er kanskje først og fremst 

knyttet til områdets store areal med verdifull furuskog. Videre er verdiene knyttet til at det 

jevnt over er mye død ved av furu i hele planområdet (hvor furu vokser). Forskjellige 

delområder har forskjellige kvaliteter knyttet til død ved og disse områdene forsterker og 

utfyller utredningsområdets totale naturverdier. Flere områder er urskog eller er urskogsnære 

og disse ligger spredt utover planområdet. De mest produktive og dermed de potensielt mest 

artsrike områdene ligger i øst, mens de gjennomgående mindre påvirka områdene ligger i 

vest, sør og nord. I øst finner man i tillegg skogtyper og miljøer man ikke finner andre steder. 

Her finner man kanskje Norges største områder med sandfuruskog, en skogtype som er 

sterkt underrepresentert i dagens skogvern. Et større brannfelt er også med på å øke de 

østre områdenes naturverdier. En lang rekke rødlistede og sjeldne arter er dokumentert i 

hele området, herunder nye arter for Norge. Bemerkelsesverdig er også at mange av disse 

er funnet i høye antall, noe som klart viser at det er svært spesielle kvaliteter knyttet til 

furuskogene.  

Følgende rødlistearter, rødlistekandidater, signalarter og andre interessante arter er funnet i 

området. I tabellen er arter fra andre naturtyper enn skog inkludert for å gi en totaloversikt 

over slike. Antall funn er ikke listet opp, men det er verdt å merke seg at for de aller fleste 

arter i høy truethetskategori (CR-VU inkl. rødlistekandidater), er det oftest gjort en rekke funn 

pr art (se bla, den områdevise omtalen). Navnsettingen følger forslag til nye norske navn fra 

navnekomiteen for sopp (www.artsdatabanken.no). Det er til sammen gjort funn av 69 

rødlistearter og 19 kandidater for rødlisten. Dette er i nasjonal sammenheng 

oppsiktsvekkende høyt, tatt i betraktning av at området er relativt dårlig undersøkt. Det må 

påregnes funn av flere interessante arter ved eventuelle nærmere undersøkelser.  

Tabell nr.2. Totaloversikt over funn av interessante arter i utredningsområdet.   

Vitenskaplig navn Norsk navn Rødlistekategori/ 
kommentar 

Artsgruppe Kilde 

Achroomyces peniophorae cf - * Sopp 1 

Aleurodiscus lividocaeruleus - * - 1 

Amylocorticium cebennense - * - 1 

Anomoporia kamtchatica vatthuldrekjuke * - 1 

Antrodia albobrunnea brun hvitkjuke NT - 1 

Antrodia infirma taigahvitkjuke * (trolig CR/EN) - 1 

Antrodia primaeva  urskogshvitkjuke CR - 1 

Antrodiella pallasii taigasnyltekjuke VU - 1 

Athelia aff. Fibulata - *, trolig ubeskrevet art - 1 

Bankera fuligineoalba lurvesøtsøtpigg NT - 1 

Bankera violascens knippesøtpigg NT - 1 

Byssocorticium terrestre spindelkjuke 
 

NT - 1 

Ceraceomyces borealis foldeskinn NT - 1 

Ceriporiopsis resinascens  (første registrerte 
norske funn) 

- 1 

Chaetodermella luna furuplett NT - 1 

http://www.artsdatabanken.no/


 
 

90 

Clavulinopsis sp.  3 mulige ubeskrevne 
arter 

- 1 

Crepidotus aff. Versutus  Mulig ubeskrevet art - 11 

Crustoderma dryinum  rustskinn VU -  

Dichomitus squalens  
 

kelokjuke (tidligere 
myk grankjuke) 

CR - 1 

Diplomitoporus flavescens  solkjuke (tidligere 
furumusling) 

EN - 1 

Fibulomyces mutabilis   * - 1 

Gloeroporus taxicola blodkjuke signalart - 1 

Gloeophyllum protractum  VU - 1 

Hapalopilus aurantiacus oransjekjuke NT - 1 

Hyphoderma definitum   * - 1 

Hyphoderma involutum   * - 1 

Hyphoderma ssp.  * (andre funn i verden, 
ny for Norge) 

- 1 

Hypochniciellum subillaqueatum   * - 1 

Junghuhnia luteoalba  oker porekjuke NT - 1 

Odonticium romellii taigapiggskinn NT - 1 

Phellinus chrysoloma granstokkjuke Svak signalart - 1 

Phellinus nigrolimitatus svartsonekjuke NT - 1 

Phellinus ferrugineofuscus granrustkjuke Signalart. 2 funn i 
Nord-Norge 

- 1 

Phellinus pini  furustokkjuke signalart - 1 

Postia (oligoporus) hibernicus 
(septentrionalis)  

blygkjuke 
 

NT - 1 

Postia lateritia  laterittkjuke VU - 1 

Postia parva  puslekantkjuke NT - 1 

Postia placenta pastellkjuke EN - 1 

Protomerulius caryae  - EN - 1 

Sistotrema muscicola coll strøkjuke *(ny for Norge) - 1 

Sistotrema cf. sernanderi  Mulig ubeskrevet art - 1 

Phlebia cornea hornskinn NT - 1 

Phlebia cf. subcretacea  Mulig ubeskrevet art - 1 

Phlebia tristis sørgevoksskinn DD - 1 

Serpula himantioides tømmernettsopp signalart - 1 

Skeletocutis aff brevispora   * (ubeskrevet art, ny 
for Norge). 

- 1 

Skeletocutis lenis tyrikjuke NT - 1 

Skeletocutis stellae  taigakjuke VU -- 1 

Stypella (Protodontia) subgelatinosa  løvpiggbevre * - 1 

Trichaptum laricinum  lamellfiolkjuke NT - 1 

Tubulicrinis strangulatus cf  DD - 1 

Tubulicrinis accedens  * - 1 

Tubulicrinis borealis  * - 1 

Tubulicrinis calothrix  * - 1 

Tubulicrinis globisporus  * - 1 

Tubulicrinis gracillimus  * - 1 

Tubulicrinis subulatus  * - 1 

Tyromyces kmetii    - 1 

Cladonia parasitica furuskjell NT Lav 1 

Cyphelium tigillare vanlig sotbeger Signalart - 1 

Picoides tridactylus tretåspett NT Fugl 1, 2 

Perisoreus infaustus lavskrike Signalart - 1, 2 

Pandion haliaetus fiskeørn NT - 1 

Strix nebulosa lappugle EN - 1, 3 

Parus cinctus lappmeis Signalart  1 

Buteo lagopus fjellvåk NT - 1 
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Aquila chrysaetos kongeørn NT - 2 

Picea abies subsp. obovata sibirgran EN Karplante 1 

Phylloscopus borealis lappsanger  NT Fugl 3 

Lanius excubitor varsler NT - 3 

Pinicola enucleator konglebitt VU - 3 

Mergus albellus lappfiskand EN  3 

Oenanthe oenanthe steinskvett NT  3 

Cygnus cygnus sangsvane NT - 1,2,3 

Gavia arctica storlom VU  3 

Emberiza pusilla dvergspurv EN  2 

Anser fabalis sædgås VU  2 

Melanitta fusca sjøorre NT  2 

Limicola falcinellus fjellmyrløper VU  2 

Philomachus pugnax brushane DD  2 

Circus cyaneus myrhauk VU  2 

Dendrocopos minor dvergspett VU  2 

Turdus viscivorus duetrost Signalart  2 

Lactuca sibirica sibirturt NT  3 

Botrychium lunaria marinøkkel NT  3 

Botrychium multifidum høstmarinøkkel VU  3 

Thalictrum kemense russefrøstjerne NT   

Carex cespitosa tuestarr NT   

Salix myrtilloides blokkevier NT   

Carex lapponica lappstarr NT   

Carex laxa finnmarksstarr NT   

Gymnadenia conopsea brudesporte NT   

Coptidium lapponicum lappsoleie NT   

Lutra lutra oter VU Pattedyr 2 

1: Eget feltarbeid, 2: Strann m.fl. NINA-rapport 424, 3: Artskart, 4: Norut IT  

 

Figur 97. Flatehogd tidligere trolig urskogsnær furuskog i nærhet av skogsbilvegen står i markant 

kontrast mot den urskogsnære skogen i bakgrunnen. 
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10.2. Diskusjon 

I forbindelse med opptrapping av skogvernet, har DN spesielt prioritert følgende skogtyper 

som Norge har et særlig internasjonalt ansvar for eller som er særlig viktige for biologisk 

mangfold (DN i brev til fylkesmennene 26 april 2006): 

• boreal regnskog 

• bekkekløfter 

• sterkt oseanisk furuskog på Vestlandet 

• edelløvskog 

• kalkskog 

• boreonemoral blandingsskog  

• rik sumpskog 

• urskogspreget furuskog 

Det har de siste år foregått systematisk registreringsarbeid for kartlegging av naturverdier i 

bekkekløfter. Boreal regnskog ble systematisk registrert på 90-tallet. Bekkekløfter er blitt 

registrert fra 2007-2009. Våren 2009 startet DN opp med systematiske kartlegginger av 

edelløvskog og boreonemoral blandingskog. Det er ennå ikke startet opp systematiske 

registreringer av de andre skogtypene inkludert furuskog, men gjennom de senere års 

kartlegginger av bl.a. verneverdig skog på statsgrunn, har kunnskapen om utbredelsen og 

verdiene til urskogspreget furuskog vesentlig økt. Kunnskapen om utbredelsen av 

verneverdig urskogspreget furuskog anses i dag som meget god. Kjerneområdene i Norge er 

Engerdal, Dividalen, Anárjohka og Pasvik. Andre, men mindre verdifulle områder, er Saltdal 

og Reisadalen. Det er usannsynlig at det finns andre uoppdagete kjerneområder. Verdiene 

som er dokumentert utenfor Anárjohka nasjonalpark, er fullt på høyde med det som er 

dokumentert i de tre andre kjerneområdene i Norge. På vernekriteriet størrelse er Anárjohka 

sammen med områder i Pasvik de  områdene som har de største områdene i landet med 

sammenhengende urskogspreget furuskog. 

Det er derfor sentralt for sikring av denne prioriterte naturtypen i Norge og dens trua 

mangfold, at områdene i Anárjohka vernes.   

Det er videre viktig å være klar over at biologisk gammel furuskog, dvs. furuskog med 

kontinuitet i liggende død ved, er svært sjeldent på det Euroasiatiske kontinent. F. eks er 

gammel furuskog i liten grad utbredt i Russland sammenligning med for eksempel gammel 

granskog. Barskogene der domineres i hovedsak av forskjellige granarter i blanding med 

andre treslag, samtidig som furua også historisk i Russland har vært hardt hogd. En av de 

fremste kjennerne på russiske skog finnen Olli Turunen uttaler (pers. medd. sept. 2009) at  

”old pine forests are very rare in the whole of Russia and the most remarkable areas are in Karealia 

and Murmansk. These forests are also heavy targeted by forest operations today.”  

Norge har et internasjonalt ansvar for å verne lite påvirka nordlige furuskoger.  F. eks er 

furuskoger sammen med eikeskoger, de skogtypene i Norge som har den mest sjeldne og 
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spesialiserte nedbrytningsfloraen av vedboende sopp tilknyttet seg. Samtidig er dette 

treslagene som bruker lengst tid på å produsere død ved. Det er også disse treslagene som 

historisk sett har vært beskattet hardest i Norge. Å produsere kontinuitet i liggende død ved 

av furu i grove dimensjoner vil i disse områdene ta mer enn 1000 år. Arter som er avhengig 

av kontinuitet og som har dårlig spredningsevne vil derfor være svært sårbare for hogst.  

Figur 98. Urskogsnær furuskog er én av seks prioriterte skogtyper som myndighetene har rettet særlig 

fokus på i forbindelse med utvidet skogvern.  

Det er vernet svært lite sandfuruskog i Norge, og det er i rapporten Evaluering av skogvernet 

i Norge (Framstad, E., Økland, B., Bendiksen, E., Bakkestuen, V., Blom, H. &, Brandrud, T.E. 

2002) påpekt at det er et sterkt behov for å øke vernet av denne skogtypen. Det heter om 

furuskog på breelvavsetninger:  

 ”En typisk vegetasjonstype i dalbunner på Østlandet er bærlyngbarblandingsskogen på flate moer 

som består av tjukke løsmasser av glasifluvialt materiale (breelvavsetninger, gjerne finsand). En 

konsentrasjon finnes blant annet som sandrike furuskoger langs Glomma. Med sin lette tilgjengelighet 

finnes knapt noe igjen som har bevart noen grad av urørthet. Typen er praktisk talt ikke representert 

blant vernete områder i denne regionen. Vegetasjonen er artsfattig og tilsynelatende triviell. Likevel 

kan det skjule seg spesialiteter her. For eksempel har det vist seg at det i denne skogtypen befinner 

seg en del mykorrhizasopparter som er sjeldne og rødlistete og som helt synes å unngå det som føres 

til samme vegetasjonstype i grunnlendte bunnmoreneområder (f.eks. noen musseronger og harde 

piggsopparter). Det er også registrert rødlistete insektarter i slike furumoområder. Typen er uansett 

særpreget og burde være representert blant verneområdene, selv om verneobjektene i større grad 

enn ellers vil bli å betrakte som restaureringsbiotoper.” 
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Underdekningen av denne skogtypen ble også forsøkt bøtet på i forbindelse med verneplan 

for barskog, delplan Nord-Norge. Det var kun et fåtall mindre slike som ble funnet (bl.a. to 

mindre områder i Saltdal hvorav kun én ble vernet). Det viste seg og viser seg fortsatt at 

kombinasjonen av sandfuruskog og (relativ) liten påvirkningsgrad er nesten umulig å finne. 

Samtidig kan man i slike skoger finne enkelte spesialiserte arter som ser ut til å være 

avhengig av denne kombinasjonen (for eksempel phellodon secretus) Man har derfor i 

Anárjohka en unik mulighet til å få vernet Norges største kjente sandfuruskog med 

naturskog, som i tillegg også har partier med mye død ved. 

10.3. Vurdering av områdets naturverdier etter Direktoratet for 

naturforvaltnings skogvernkriterier 

Det er også gjort en vurdering av områdets naturverdier spesifikt knyttet opp mot DNs 

skogvernkriterier. 

Tabell 3: Kriterier og verdisetting for det registrerte området. 

U DVM DVK GB GL TF VV RV AM ST AR TV Samlet 
verdi 

*** *** *** *** **(*)  *(*) ** *(*)? *** *** *** **(*) **** 
 

Forkortelser: U=urørthet, DVM=død ved mengde, DVK=død ved kontinuitet, GB=gamle bartrær, 

GL=gamle løvtrær, TF=treslagsfordeling, VV=Vegetasjonsvariasjon, RV=Rike vegetasjonstyper, 

AM=artsmangfold, ST=størrelse, AR=arrondering, TV:Topografisk variasjon, TOT=samlet 

verdivurdering 

Parameter diskusjon  

Urørthet: Det er liten negativ påvirkning fra nyere tids inngrep, dvs. det er dominans av 

gammelskog (hogstklasse IV, V og overaldrig skog), samt svært få tekniske inngrep. 

Området innehar store arealer med urskogsnær eller lite påvirka skog. Det er registrert flere 

områder med urskog. Kriteriet gis full score.  

Død ved mengde: Det er mye død ved i større partier. De lite påvirka arealene har en 

mengde død ved naturlig for slike skoger mens deler av de mer påvirka arealene har større 

mengder død ved enn de ville hatt om områdene ikke hadde blitt hard hogd, pga etterlatte 

rotstokker. Andre partier som har vært plukkhogd, men ikke gjennomhogd i det siste, har 

mindre død ved enn naturlig. Kriteriet gis full score. 

Død ved kontinuitet: Store deler har høy og ubrutt kontinuitet i liggende og stående død 

ved. Det er død ved i alle størrelser og nedbrytningsstadier over temmelig store områder 

samt området samlet under ett. Kriteriet gis full score. 

Gamle bartrær: Det er store mengder med gamle furutrær som har nådd sin biologiske 

maksimumsalder. Det er ikke boret trær for å telle årringer, men det er naturlig å anta at det 

finns trær som kan være rundt 700 år gamle. I Norge er det funnet furutrær som er nærmere 

800 år (Senja) og i Nord-Sverige antar man at det finns trær som er nærmere 1000.  Nokså 

småvokst nylig hogd furu på ei hogstflate var over 200 år gammel, og trær eldre enn dette er 

vanlig i større deler av området. Kriteriet gis full score. 



 
 

95 

Gamle løvtrær: Det er finns mange gamle trær av de naturlig forekommende løvtrær. Selv 

om gamle bjørketrær nær skogsbilvegene trolig er sjeldne på grunn av hogst (inkl. vedhogst), 

er det store områder hvor bjørk -og vier får bli gammel. De få løvtrærne av osp og selje er 

også gamle, mens rekrutteringen er dårlig (se kriteriet treslagsfordeling). En viss usikkerhet 

er knyttet til om bjørkeskogene jevnlig har vært utsatt for store lauvmålerangrep, noe som 

kan redusere alderen på trærne, men slike angrep ble ikke observert av oss noe sted. Med 

bakgrunn i dette, anses det riktig å gi kriteriet **(*).   

Treslagsfordeling: Treslagsfordelingen er middels god-til dårlig. Furu, bjørk, vierarter og 

gran finns mens det er lite av osp, selje og rogn. I DNs kriterier heter det for * poeng på 

kriteriet at:    ”gran, furu og/eller bjørk dominerer, og det er ubetydelig innslag av andre treslag.” 

Mens for ** poeng på kriteriet heter det at: ”gran, furu og/eller bjørk dominerer, men det er også 

betydelig innslag av flere andre treslag.” Det er ikke naturlig med mange treslag i regionen, slik 

at kriteriet må forstås i forhold til situasjonen under fullstendige naturstyrte prosesser. Det 

ville vært noe mer osp, selje og kanskje rogn (pga mindre elg), men slike nordlige furuskoger 

er naturlig nokså fattige på slike løvtrær. Det vurderes derfor at kriteriet ligger mellom *-**. 

Vegetasjonsvariasjon: Vegetasjon er ganske variert, en god del ulike vegetasjonstyper 

inngår, og det er brukbar spredning i spennet av vegetasjonsøkologiske gradienter. 

Krekling/tyttebær-og røsslyngfuruskog samt lavfuruskog dominerer furuskogene. I tillegg er 

det mye sandfuruskog (langs elver). Det er lite blåbærfuruskog. Langs vassdrag er det 

innslag av rikere høgstaudetyper. Goššjohkadalføret bidrar mye til at variasjonen er såpass 

god.  Variasjonen vurderes derfor til å være middels. 

Rike vegetasjonstyper: Det er en del innslag av rike vegetasjonstyper. Langs sig, lisider og 

langs elver er en del innslag av rikere vegetasjon. Myrene er overveiende fattige. Det er 

større arealer med baserike furuskoger i området. Kriteriet er litt vanskelig å vurdere korrekt, 

da fokus i våre registreringer i liten grad har vært på dette kriteriet. Av forsiktighetsgrunner 

settes verdien foreløpig til *(*), men det kan tenkes at ** er korrekt.  

Artsmangfold (påvist eller sannsynlig): Det er et rikt og variert artsmangfold, eller særlig 

viktige/rike forekomster av arter i kategori EN og/eller CR. Mange sjeldne og/eller kravfulle 

arter  innen mange økologiske grupper og/eller rødlistearter i høye kategorier. Kriteriet gis full 

score. 

Størrelse: Området har funksjonelt skogdekt areal over 10 km2, og gis derfor etter kriteriene 

fullt score. 

Arrondering: Arronderingen er svært god da den innbefatter arealer fra Anárjohka i øst og 

dagens nasjonalpark i vest. Arronderingen er også god i nord da den omfatter store deler av 

Goššjohkas nedbørfelt, samt en rekke nedbørsfelt til mindre vassdrag. Store deler av 

Anarjohkas nedbørsfelt på norsk side er inkludert.  

Topografisk variasjon: Det vurderes at variasjonen isolert sett  er middels, men at den er 

god ut i fra regionens (indre Finnmark) forutsetninger. Dette begrunnes med at denne delen 

av Finnmark har nokså liten spennvidde i naturgrunnlaget. Allikevel er f. eks både 

kløftemiljøer i Goššjohkadalføret og Basav´ zi inkludert, samt spennvidden fra elvenære 

områder til områder i nordboreal sone er inkludert. Kriteriet gis dermed **(*).  



 
 

96 

Samlet verdi: Det vurderes at de registrerte området utenfor Øvre Anárjohka 

nasjonalpark har internasjonale verneverdier.  Dette begrunnes med følgende: 

-Etter DNs firedelte skogvernmal får området ****/ området er nasjonalt verdifullt og svært 

viktig.  Dette er områder som i nasjonal sammenheng har svært store verdier og som hever 

seg over de nasjonalt verneverdige skogene som får trestjerner (***). Dette er m.a.o. skoger 

som har svært spesielle verdier, og hvor enkelte av disse **** har internasjonale verdier da 

de representerer verdier som også er spesielle eller viktige i internasjonal sammenheng (jf. 

lokalitetsbeskrivelser for slike der det benevnes at de har internasjonale verdier).   

- Nordlige furuskoger uten eller med lite gran (eller lerk) er en skogtype som internasjonal har 

sin hovedutbredelse i Norge og Finland samt deler av Sverige og vestlige Russland.  Denne 

skogtypen er altså sjeldent internasjonal og kombinert med at det registrerte området i seg 

selv har ****verdi, styrker dette vurderingen av at området har internasjonale verneverdier.  

10.4. Anbefalinger 

 

10.4.1. Furuskog: 

Det anbefales at all furuskog innenfor planområdet unntas hogst.  

10.4.2. Bjørkeskog: 

Når det gjelder anbefaling mht bjørkeskog, er kunnskapen om verneverdier og utbredelsen til 

spesielle bjørkeskogtyper innenfor området langt dårligere. Det anbefales generelt at også 

bjørkeskog i størst mulig grad unntas hogst, og særlig gjelder dette rikere typer, Dette vil 

særlig gjelde områder langs vassdrag eller i områder med eventuell rikere berggrunn eller 

løsmasser. I tillegg må hogst unngås der det er funnet rødlistearter knyttet til bjørk.  

Det er nylig publisert en rapport om vernebehovet i boreal løvskog i Norge (Boreale 

lauvskoger i Norge, naturverdier og udekket vernebehov, NINA rapport 367) og 

anbefalingene i denne bør legges til grunn for videre anbefalinger av forvaltning av 

bjørkeskoger i planområdet.  Trolig er det uproblematisk og kanskje fordelaktig med hogst av 

bjørkeskog i visse områder hvor bjørka har ekspandert etter massiv hogst av furu. Slik sett 

kan man her fremme en mer naturlig treslagssammensetning. I områder hvor det er funnet 

rødlistearter knyttet til død ved av bjørk, bør hogst av bjørk som nemt unngås, samt i 

skogtyper overnevnte rapport påpeker er underdekket i vernet. Det nevnes her bl.a. spesielt: 

Større intakte elvedalslettedeltaer og våtmarksområder, gråor-heggeskog på flommark og 

andre fjellbjørkeskogsområder (oseaniske og kontinentale områder). For sistnevnte sies det: 

”For fjellbjørkeskog vil det være særlig viktig et antall store og noenlunde intakte og 

sammenhengende skogarealer som kan sikre levesteder også for arter med store arealkrav. 

Det er derfor svært interessant å opprette bjørkeskogsarealer til nasjonalparker. Vi har et 

internasjonalt ansvar for å gi de ulike deler av variasjonsbredden innenfor bjørkeskog et 

forsvarlig vern.” Det er derfor faglig korrekt å underlegge altoverveiende deler av løvskogen i 

området et vern.  
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10.4.3. Brann 

Brann har historisk sett vært en viktig økologisk faktor i området. Man finner brannlyrer og 

sotmerker spredt gjennom hele området i eldre trær og gadd. Mange av lægrene har 

brannmerker på undersiden etter branner som har gått gjennom området. Den siste store 

brannen som var i deler av området var i 1972 (Søgård pers. medd.). Brann er en naturlig 

faktor og mange arter er enten direkte (for eksempel pyrofile insekter) eller indirekte (for 

eksempel sopparter avhengig av brent ved) avhengige av brann. Det er viktig at naturlige 

prosesser får lov å gå uforstyrret for at artsmangfoldet i området skal kunne sikres. Brann er 

også en viktig faktor for en naturlig fordeling og utbredelse av furu og løvskog. Eldre furuer vil 

i all hovedsak overleve en brann, mens yngre trær kan dø. Bjørk (og gran) vil i større grad dø 

ved en brann. Om man etter en brann vil få økt innslag av furu eller bjørk vil være avhengig 

av brannintensiteten, tykkelse på humuslaget, tilstedeværelse av frøbanker og beitetrykk av 

elg. Brann fjerner humusdekket, og øker temperaturen på bakken og letter dermed i 

utgangspunktet foryngelsen av furu. Når det ikke lenger brenner, blir humuslaget tykkere, 

fuktigheten øker på bakken og dette kan føre til ekspansjon av bjørk. Flere steder var det 

tydelig å se at mengden bjørk har økt på bekostning av furu og at furua er i tilbakegang. 

Dette virket i all hovedsak å skyldes hogst av furu. Kraftige branner som i stor grad dreper 

furu, vil kunne føre til tette oppslag av bjørk. På brannfeltet er dette tydelig, særlig hvor 

mesteparten av den stående furua ble hogd. Furulæger og furustubber i områder hvor det i 

dag er lite eller ikke furu, viser at flere områder tidligere har hatt et høyere innslag av furu 

enn det er i dag. I Sverige og Finland har forvaltningen aktivt skjøttet områder med brann, 

dvs. at man aktivt har tent på skog i verneområder da brannintensiteten i disse er mye lavere 

enn under naturlige forhold. Ved et vern av skog er det viktig å sørge for at naturlige 

prosesser som brann i størst mulig grad får pågå uforstyrret. Aktiv forvaltning med brenning 

kan være et aktuelt tema ved utvidelse av nasjonalparken. Men før man eventuelt utfører slik 

aktiv brenning, bør man gjøre en nærmere vurdering av brannhistorikken i området. Branner 

som starter av naturlige årsaker anbefales uansett at man ikke slokker. 

Figur 99. Bjørk i rosetter er typisk i nordlige områder. Tidligere tiders plukkhogster har ført til at bjørka 

har ekspandert på bekostning av furua.  
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10.4.4. Reduksjon av elgbestanden 

Det anbefales at elgbestanden kraftig reduseres og at det umiddelbart settes i gang tiltak. 

Over store områder hvor det burde ha vært foryngelse av furu mangler det i dag foryngelse, 

noe som i all hovedsak skyldes overbeite. Behovet er akutt da det i slike nordlige områder 

stedvis kan gå mange år mellom hver gang furua forynger seg. I tillegg kan det trolig ta tretti-

førti år før furutrærne har vokst seg store nok til at elg ikke når de på vinteren. Om man 

tenker seg at det i visse områder kan ta tretti år før furua frør seg og at elgen kan beite ned 

førti års foryngelse, betyr dette at sytti års foryngelse er borte. Dette vil på sikt føre til brudd i 

kontinuitet i furu, inklusive død ved, noe som vil sterkt gå ut over artsmangfoldet og er en 

reell trussel. De siste års jakt ser ikke ut til å ha klart å redusere bestanden ned til et nivå 

som er bærekraftig. Selv om det er hogd mye små trær av furu langs skogsbilvegene 

(juletrehogst), er det tydelig at det er den store elgstammen som er årsak til 

foryngelsesproblemene man ser i store områder. 
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12. Ordforklaringer 

Urskog: Skog urørt av hogst. Det er ikke mulig å finne hogstspor og skogens utseende 

bærer preg av å være et resultat av naturlige utviklingsprosesser. En urskog kan både være 

gammel skog med mye liggende og stående død ved, men også en ung skog, for eksempel 

yngre skog kommet opp etter en hard brann som har drept den stående skogen. 

Artssammensetningen vil ofte være inntakt, dvs. at de arter som naturlig forekommer i slik 

skog forekommer. Naturlige prosesser styrer utviklingen av skogen. Dette er både storskala 

prosesser og småskala prosesser. 

Urskogsnær skog: Skog trolig urørt av hogst men hvor dette sikkert ikke kan slås fast, eller 

skog som har vært hogd i svært liten omfang og hvor hogsten ikke har endret skogens 

naturlige struktur, utseende eller artsmangfold. Naturlige prosesser styrer overveiende 

utviklingen av skogen.   

Lite påvirka naturskog: Er skog som for et utrent øye kan oppfattes som urskog, men som i 

realiteten er skog som sikkert har vært utsatt for forsiktig plukkhogst. Denne hogsten har ikke 

fjernet alle trær i en gitt årsklasse, slik at kontinuiteten er bevart. De fleste naturlig tilhørende 

arter forekommer, og naturlige prosesser styrer overveiende utviklingen av skogen.   

Naturskog: Skog som er naturlig forynget, men som har vært utsatt for flere og ofte temmelig 

harde plukkhogster, men ikke flatehogst. Deler av det opprinnelige artsmangfold er forsvunnet 

og mengden av flere tilstedeværende arter er redusert. Mange av de naturlige prosessene 

forekommer fortsatt, spesielt småskala forstyrrelser, for eksempel at trær dør av alder. Da de 

tre overstående skogtypene i svært liten grad forekommer i Norge, er det naturskogen 

fokuset er rettet mot i forbindelse med utvidelse av skogvernet i Norge.  

Kulturskog: Skog som totalt er omformet av menneskelig virksomhet, enten flatehogst, 

planting, grøfting eller alle i kombinasjon. Arter knyttet til naturlig skog og naturlige 

skogprosesser er i svært liten grad til stede. Naturlige prosesser som brann er i praksis totalt 

opphørt.  

Naturlige prosesser: Deles inn i storskala eller småskala forstyrrelser. Eksempler på 

storskala forstyrrelser er brann, vindfellinger, bjørkemålerangrep og snøskred og ras. 

Eksempler på småskala prosesser er når enkelttrær eller grupper dør som følge av alder 

og/eller sopp og insekter. 
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Varangerhalvøya nasjonalpark 

93 1-2004 Konsekvenser for næringsmessig og fritidsmessig naturbruk av nasjonalpark på 
Varangerhalvøya 

92 12-2003 Vurdering av konkurranseforhold mellom laks og stasjonære bestander av ørret 
og røye i Vestre Jakobselva, Finnmark.  

91 11-2003 Zoologisk kartlegging innenfor utvalgte områder på Varangerhalvøya 

90 10-2003 Konsekvenser for mineralske ressurser av nasjonalpark på Varangerhalvøya 

89 9-2003 Konsekvenser for reindriftsnæringen av nasjonalpark på Varangerhalvøya 

88 8-2003 Konsekvenser for reiselivet av nasjonalpark på Varangerhalvøya 

87 7-2003 Konsekvenser for hytter og hyttebygging av nasjonalpark på Varangerhalvøya 

86 6-2003 Konsekvenser for lokale samiske interesser av vern på Varangerhalvøya 

85 5-2003 Fugleundersøkelser i Barvikmyran og Blodskytodden naturreservat 

84 4-2003 Konsekvenser av etablert natursti og kultursti på Slettnes, Gamvik kommune 

83 3-2003 Kraftressurser på østre Varangerhalvøya 

82 2-2003 Botaniske undersøkelser av dolomittområdene innen og ved foreslått 
Varangerhalvøya nasjonalpark. 

81 1-2003 Statusrapport om kunnskapsnivået for fauna i foreslått nasjonalpark på 
Varangerhalvøya. 

80 2-2002 Reinøya i Vardø. Vurdering av effekt av sauebeite med tillegg: floraliste for 
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Reinøya. Foreløpig versjon. 

79 1-2002 Bjørnen i Sør-Varanger. Statusrapport. Meldinger og registreringer 1992-2001 

78 1-2001 Kongeørnregistreringer i Finnmark 2000 

77 2-2000 Guovžža, geatkki, albasa, gumpe ja goaskima hálddašanplána Finnmárkkus 

76 2-2000 Forvaltningsplan for bjørn, jerv, gaupe, ulv og kongeørn i Finnmark 

75 1-2000 Oteren i Finnmark. En kartlegging av oterbestanden i Finnmark ved bruk av 
sportegnmetoden 

74 4-1998 Undersøkelser av vannkvalitet i Tverrelva, Altaelva, Kautokeinoelva, Brennelva og 
Pasvikelva 

73 3-1998 Hvitfinnet steinulke – en trussel for laksen i Tanavassdraget 

72 2-1998 Varangerhalvøya - botanisk befaring på den sentrale delen  

71 1-1998 Stabbursdalen og gaissene - botaniske undersøkelser 

70 1-1997 Flerbruksplan for Pasvikvassdraget 

69 3-1996 Verneverdige myrer og våtmarker i Finnmark 

68 2-1996 Konflikter mellom kystsel og laksefiske i Tanaelva og Tanafjorden 

67 1-1996 Store rovdyr i Finnmark - en oppsummering 

66 6-1995 Naturvern på Kolahalvøya 

65 5-1995 Handlingsplan for friluftslivet i Finnmark 

64 4-1995 Fiskeribiologiske undersøkelser i Neiden-vassdraget i 1994 

63 3-1995 Store rovdyr i Finnmark 1994 - en oppsummering 

62 2-1995 Rik lauvskog i Finnmark 

61 1-1995 Prosjekt gode sjøresipienter: Forurensningstilstanden i havner og fjorder i 
Finnmark 

60 6-1994 Avfall og slam i Finnmark 

59 5-1994 Miljøstatus 1994 

58 4-1994 Store rovdyr i Finnmark i 1993 - en oppsummering. 

57 3-1994 Kultiveringsplan for innlandsfisk og anadrome laksefisk i Finnmark. 

56 2-1994 Handlingsplan for friluftsliv i Finnmark - høringsutkast. 

55 1-1994 Fiskeribiologiske undersøkelser i Neidenvassdraget 1993 

54 6-1993 Flerbruksskogbruket i Pasvik 

53 5-1993 Miljøstatus 1993. 

52 4-1993 Deanu cazádaga Lotnolasealáhusplána 

51 3-1993 Steinkobbe og havert i Finnmark 

50 2-1993 Vernede og verneverdige områder i Finnmark 

49 1-1993 Elgtrekket i Pasvik 1992-93 

48 6-1992 Flerbruksplan for Neidenvassdraget 

47 5-1992 Fiskeribiologiske undersøkelser i Neidenvassdraget 1989-1992 

46 4-1992 Verneinteresser i oljevernberedskapen i Finnmark 

45 3-1992 Miljøstatus 1992 

44 2-1992 Prosjekt fjellrype 

43 1-1992 Elgtrekk og reingjerder 

42 4-1991 Konflikter mellom ørn og tamrein i Finnmark 

41 3-1991 Prøvefiske i Pasvikelva, Sør-Varanger kommune, sommeren 1990 

40 2-1991 Overvåking av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i vassdrag ved Tanafjorden i 
Finnmark 1991 

39 1-1991 Miljøstatus 1991, Finnmark 

38 38 (1990) Overvåking av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Finnmark fylke i 1989-90 

37 37 (1990) Forvaltningsplan for Øvre Pasvik nasjonalpark 

36 36 (1990) Forvaltningsplan for Stabbursdalen nasjonalpark 

35 35 (1990) Laks til alle - alle til lags? 

34 34 (1989) Flerbruksplan for Tanavassdraget 

33 33 (1989) Gjess i Finnmark - en statusrapport 

32 32 (1989) Fiskeribiologiske undersøkelser i Strandelv-vassdraget i perioden 1976-1988 

31 31 (1989) Viltskader på matfiskanlegg i Finnmark 

30 30 (1989) Fiskeribiologiske undersøkelser i Neidenvassdraget 1987-1988 

29 29 (1989) Reinøya naturreservat, Vardø kommune 

28 28 (1989) Vernede og verneverdige områder i Finnmark 
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27 27 (1988) Vilthensyn i skogbruket i Vest-Finnmark 

26 26 (1987) Utsettinger av ørret i Pasvikelva 1979-1986 

25 25 (1987) Rovdyr på Kola 

24 24 (1987) Elgbestanden i Sør-Varanger 

23 23 (1987) En effektstudie av laksetrappene i Finnmark 

22 22 (1987) Selinvasjonen i Finnmark i 1987 

21 21 (1987) Fiskeribiologiske undersøkelser i Neidenvassdraget 1983-1986 

20 20 (1987) Utlendingers fritidsfiske i Finnmark 

19 19 (1987) Norsk/Sovjetisk møte om miljøvern i felles grenseområder 

18 18 (1986) Fangst av laks i Tanavassdraget 1985 

17 17 (1986) Vilthensyn i skogbruket i Pasvik, Sør-Varanger 

16 16 (1986) Fiskeribiologiske etterundersøkelser av Gandvikreguleringen, Gandvik- og 
Gallokvassdraget, Nesseby og Sør-Varanger kommuner 

15 15 (1986) Fiskeribiologiske etterundersøkelser av Porsareguleringen, Kvalsund kommune 

14 14 (1986) Fiskeribiologiske etterundersøkelser av Adamsfjordreguleringen, Lebesby 
kommune 

13 13 (1985) Verneverdige strandområder i Finnmark 

12 12 (1985) Kvikksølv i vann, botnsedimenter og fisk fra Pasvikvassdraget 

11 11 (1985) Verneverdig havstrandvegetasjon - Tanamunningen, Tana kommune og Neiden - 
Munkefjord, Sør-Varanger kommune 

10 10 (1985) Ornitologiske registreringer i indre Finnmark, 1983 og 1984 

9 9 (1985) Bruken av Pasvikvassdraget. En spørreundersøkelse om fisket i 1982 

8 8 (1984) Forurensninger fra jordbruket. Brukskontroll i Karasjok og Tana, 1984 

7 7 (1984) Laks- og innlandsfiske i Finnmark 1983. En spørreundersøkelse blant de som 
løste fisketrygd i Finnmark 

6 6 (1984) Andefuglundersøkelser og jakt i Kautokeino våren 1983 

5 5 (1984) Fiskeribiologiske registreringer i Pasvikvassdraget sommeren 1982 

4 4 (1983) Vannforurensningssituasjonen i Pasvikelva, Sør-Varanger kommune, 1983 

3 3 (1983) Silo- og gjødselkontroll i Tverrelvdalen og Mattisdalen i Alta kommune 

2 2 (1983) Næringsøkologi og bestandsforhold hos laksand (Mergus merganser) i 
Tanamunningen, Finnmark 

1 1 (1983) Ornitologiske registreringer på Finnmarksvidda 1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baksidebilde: Kjempefuruer i områdene nord for Guorrasvarris toppunkt 306 moh – Guorrasjohka - sør 
for Asurgebollans toppunkt 305 moh. Foto: Halvor Rinde. 
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