
Rapport fra vegetasjons- og naturtypekartlegging 

 
Metode og avgrensning 
Vegetasjons- og naturtypekartleggingen ble gjennomført i området den 10. august 2011 med en supplerende kartlegging den 31. august. I tillegg til at 

det er gjort en helhetsvurdering av vegetasjonen i området er fire utvalgte lokaliteter kartlagt nærmere. Lokalitetene er innenfor en avstand på ca. 50 m  
fra planlagt trasé for ny vei. Fremstads (1997) «Vegetasjonstyper i Norge» er benyttet ved bestemmelse av vegetasjonstyper for lokalitetene.  
 
Ved kartlegging av lokaliteter har det vært et mål å utarbeide en kortfattet beskrivelse av vegetasjonen. Dette innebærer en opplisting av de  
dominerende og vanlige arter i lokaliteten samt eventuell registrering av arter som indikerer at området har en relativt høy verdi for biologisk mangfold. 
Det har ikke vært et mål å gjennomføre en fullstendig artsregistrering ved lokalitetene. Naturtypekartleggingen bygger på resultatene fra  

vegetasjonskartleggingen. 

 
Enkelte planter er av hensyn til tidsbruk ikke bestemt ned til artsnivå. Arter som var avblomstret på tidspunktet som kartleggingen ble gjennomført kan  
være underrepresentert i kartleggingen på grunn av utfordringer med artsbestemmelse. Lids Norsk Flora (7. utgave) er benyttet som hjelp til  
artsregistrering. 
 
Generell beskrivelse av vegetasjonen 
Dominerende vegetasjonstype i området er det vi kan kalle for Dvergbjørk - kreklingrabb med undertype Reinlav-utforming. Denne typen utgjør 

anslagsvis 3/4 av vegetasjonsdekket i området. Hos Fremstad (1997) er typen beskrevet som rabbevegetasjon, men på Ifjordfjellet går typen også over i 
det som må defineres som snøleier. 
 
De mest interessante områdene med hensyn til biologisk mangfold knytter seg til mer frodige og fuktige områder i lavereliggende deler av 

influensområdet. Disse områdene utgjør et mer eller mindre sammenhengende landskapsøkologisk element som strekker seg gjennom hele planområdet. 
 

Ingen av de kartlagte lokalitetene er vurdert til å oppfylle betingelser for å bli registrert som naturtyper etter DNs håndbok 13. 

 
 
 

 
 

 



Registrerte lokaliteter 

Nr Navn Avgrensning Registrerte arter Beskrivelse Vegetasjonstype (jf. 
Fremstad 1997) 

1 Fuktig 
samlepunkt 

Samlepunkt for flere 
bekker og sig fra sør og 
vest, nord for dagens 
vei 

Vier, bekkeblom, graminider, duskull, 
marikåpe, engsyre, knoppsildre, 
polarkarse, løvetann (fjelløvetann) 

Relativt artsrik lokalitet 
bestående av fuktkrevende 
arter 

 

2 Veiskaret 
sør 

Strekning på ca. 1,6 
km der sør for dagens 

vei 

Vier, marikåpe, skogstorkenebb, engsyre, 
harerug, fjellmarikåpe, musøre, rosenrot, 

forglemmegei (art ikke bestemt), 

fjellsmelle, ballblom, bekkeblom, 
knoppsildre, stjernesildre, seterfrytle 

Bekk med steinbunn og kulp 
lengst vest. Vannkant 

dominert av vier 

Fjellsmelle og ballblom 
indikerer noe baserik grunn* 

3 Veiskaret 
nord 

Strekning på ca. 1,6 
km nord for og langs 
med dagens vei 

gjennom Veiskaret 

Generelt: 
Einer, tyttebær, reinlav, vier, geitrams, 
multe, blåbær, fjellmarikåpe 

 
Ved bekk: 
Kildemarikåpe, fjellkvann 

Fjellkvann indikerer noe mer 
næringsrik grunn, men kan 
også skyldes at lokaliteten er 

relativt lun. 

Generelt: 
Dvergbjørk-krekling med 
reinlav utforming. Innslag av 

rasmark - hovedsakling 
ubevokst. 

4 Fremtidig 
fylling 

Område øst for dagens 
vei (i innersving) 

Bjørk, dvergbjørk, engsyre, marikåpe 
 

Fuktig lokalitet som 
domineres av bjørk i sin øvre 

utbredelse mot skoggrensa. 
Bjørka er kraftig angrepet av 

bjørkemåler. 

 

 
 
 
 
 
* Lokaliteten grenser opp mot naturtypen "Kalkrike områder i fjellet" (C01) i DNs 
håndbok 13. Tilstedeværelse av kalkkrevende arter, eller individer av slike, er vurdert 
til å ikke være tilstrekkelig for å definere lokaliteten til denne naturtypen. 
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