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Arktisk skjønnhet

Arctic beauty

Mange av de artene som vokser i fjellet nordpå vil
en også finne på Svalbard, Grønnland og ellers i arktiske områder. Ved første øyekast virker de små og
unnselige, men ved en nærmere betraktning har de
en blyg sjarme med sine klare farger og vevre vekstform. Samtidig har de robusthet og livskraft nok til å
fargelegge polarsommeren.

Many of the species that grow in the mountains of
the north are also found in Spitsbergen, Greenland
and other Arctic areas. At first glance, they appear
small and unassuming but on closer inspection they
have a timid charm with their bright colours and agile
growth forms. They also have a robustness and vitality that colour the Arctic summer.

Rødsildre/purple saxifrage Saxifraga oppositifolia.
Photo: Stein Erik Lunde.

Fjellveronika/Alpine speedwell Høgfjellsklokke/Arctic bellflower
Veronica alpina
Campanula uniflora
Photo: Ivar Heggelund
Photo: Ivar Heggelund

Stuttarve/Rooted poppy Sagina caespitosa.
Photo: Stein Erik Lunde.

Lodnemyrklegg/Hairy lousewort
Pedicularis hirsuta
Photo: Ivar Heggelund

Fjellvalmue/Rooted poppy
Papaver radicatum
Photo:Stein Erik Lunde

650 m.o.h. i august. Photo: Evald Bjerkli
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Langs Nordishavets
strender

Along the Arctic
Ocean’s beaches

I den kjølige havblesten i strandsonen står en hardfør ishavsflora med mange eksotiske arter. Enkelte
av disse har sin hovedutbredelse i Finnmark og
sin norske sørgrense i Nord-Troms. Det gjelder
f. eks. finnmarksnøkleblom, ishavsstjerneblom og
eskimomure. Av andre herdige arter kan nevnes
fjæresøte, ishavsreddik, teppesaltgras, skjørbuksurt og ishavsstarr.

In the cold sea-blown beach zone, there is a hardy
Arctic flora with many exotic species. Some of these
species have their main dissemination in Finnmark
and their Norwegian southern limits in North Nord
Troms. Examples include Siberian primrose, saltmarsh starwort and marsh Cinquefoil. Examples of
other hardy species include windmill fringed gentian,
Arctic sea rocket, creeping alkali grass, common survygrass and Arctic saltmarsh sedge.
Fra Steinsvik. Photo: Evald Bjerkli

Floraen i Nordreisa

Ishavsstjerneblom/Saltmarsh starwort Stellaria humifusa
Foto: I Heggelund

Finnmarksnøkkleblom/Siberian primrose Primula nutans
Foto: I Heggelund
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I Innlandets lune
elvedaler

In the sheltered inland
river valleys

Til forskjell fra kyststrøka er det i innlandet tre store,
vakre, blå planter som fanger oppmerksomheten.
Det er lappflokk, sibirturt og storveronika som alle
har en nordøstlig utbredelse i Europa. De to første
finnes bare i nord, mens stor-veronika også vokser på
Østlandet.
Her finnes også mer småvokste arktiske sjeldenheter
som småjonsokkblom, myrsildre og kveinhavre.

In contrast to the coastal region, in the inland valleys
three large, beautiful blue plants capture the attention. They are Jacob’s ladder, Siberian lettuce and tall
speedwell, all of which have a north-easterly distribution in Europe. The two first plants are found
only in the north, while tall speedwell also grows in
Eastern Norway. The inland also features rare small
Arctic species such as Arctic Campion, marsh saxifrage and Lapland buttercup.

Sibirturt/Siberian lettuce Lactuca sibirica Foto: Stein Erik Lunde

Lappflokk/Jacob’s ladder
Polemonium acutiflorum
Foto: Stein Erik Lunde

Storveronika/Tall speedwell
Veronica longifolia
Foto: I Heggelund

Øvre Reisadalen. Photo: Rune Benonisen
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Blant kjente blomsterfjell

Among known floral mountains

Knapt noe fjell kan måle seg med Jávreoaivit når det
gjelder mengden eksklusive arter. Den rike floraen på
dette fjellet ble oppdaget av Aksel Blytt og H. Arnell
i 1891. Jávreoaivit har status som naturreservat. Det
er ikke tilrettelagt for ferdsel og det er ingen stier
eller broer i reservatet.
På nabofjellene Geatkkutoaivit og Loapmi vokser den
sjeldne arten dvergrublom. Disse to fjellene har
stort sett de samme kvalitetene som Jávreoaivit,
men er lite utforsket. Her er det mange muligheter
for nye oppdagere. Sibirnattfiol er ansvarsart for
Nordreisa kommune. I dag kan den bare påvises
på 3 lokaliteter i Norge, hvorav den rikeste er
på Jávreoaivit. Her ble den oppdaget i 1898 av
R. E. Fridtz. Sibirnattfiol er rødlistet som kritisk
truet.

Few mountains come close to Jávreoaivit when it
comes to the number of exclusive species.The mountain’s rich flora was discovered in 1891 by Aksel Blytt
and H. Arnell. Jávreoaivit now has nature reserve
status. Exploring the area is difficult as there are no
marked trails or bridges in the reserve.
The rare species snowbed draba grows on the
neighbouring mountains Geatkkutoaivit and Loapmi.
These two mountains largely have the same qualities as Jávreoaivit, but have not been explored to any
great extent. There are great possibilities here for
new discoveries.
The Municipality of Nordreisa has particular responsibility for the rare orchid species Lysiella oligantha.
As of today, it can only be established in three locations in Norway, the richest of which is Jávreoaivit. It
was discovered here in 1898 by R. E. Fridtz. Lysiella
oligantha, a blunt-leaved orchid, is listed on the Norwegian Red List as critically endangered.

Sibirnattfiol Lysiella oligantha
Foto: I Heggelund

Brannmyrklegg /Redrattle
Pedicularis flammea
Foto: I Heggelund

Fra Loapmi. Photo: Evald Bjerkli
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Fávrresorda - midt i smørøye
for planteinteresserte

Fávrresorda - an important
place for plant enthusiasts

Området
mellom
fjellene
Fávrresvarri,
Bálggesoaivi, Lullisfjell og Avku var foreslått vernet under navnet “Fávrresorda naturreservat.”
Her finns både et stort mangfold og mange uvanlige
arter. I motsetning til Jávreoaivit er Fávrresorda
utforsket av lokale amatørbotanikere.
Det var i første rekke Yngvar Mejland (1901-1979)
som i 1930-åra kartla floraen her. I 1934 gjorde han
den første innsamlingen av svartkurle som var funnet
nord for Dovreområdet. Det ble den gang trukket
i tvil at planten virkelig var samlet i Nordreisa. Han
ble derfor bedt om å sende inn en jordprøve for å få
fastslått om den soppen som svartkurla er avhengig
av var tilstede i jordsmonnet.
Senere er svartkurle også funnet i Tamokdalen i
Målselv i 1991. Arten er rødlistet som sterkt truet.

The area between the mountains of Fávrresvarri,
Bálggesoaivi, Lullisfjell and Avku has been proposed
as a protected area under the name Fávrresorda
Nature Reserve. This area contains a wide diversity
of plant species, including many uncommon ones. In
contrast to Jávreoaivit, Fávrresorda was explored by
local amateur botanists.
In the 1930s, Yngvar Mejland (1901-1979) first
charted the flora here. In 1934, he made the first
collection of the vanilla orchid Nigritella nigra found
north of the Dovre area. At the time there was
doubt that the plant was actually collected in Nordreisa. He was therefore asked to supply a soil
sample to establish that the fungus the vanilla orchid
is dependent on was in the soil. The species is listed
as endangered on the Norwegian Red List.

Fávrres: samisk for vakker, lys
orda: kant, skoggrense.

Fávrres: (Saami) beautiful, light
orda: edge, timberline

Svartkurle/Vanilla orchid
Nigritella nigra
Foto: Stein Erik Lunde

Nordlig bergjunker/
Northern saxifrage
Saxifraga paniculata ssp. laestadii
Foto: Stein Erik Lunde

Fávrresorda. Photo: Evald Bjerkli
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Enda mer oppsiktvekkende var
Mejlands funn av griffelstarr Carex
stylosa ved Fávrresvarri i 1934.
Det var det første funnet av
denne arten på denne sida av
Atlanteren. Han ble mistenkt for
å ha bytta til seg herbariearket
og det har vært strid om ektheten helt inn til nylig. Funnet ble
ikke endelig sannsynliggjort før i 2007. Under arbeidet med å legge de norske herbariearkivene inn på
data, dukket det opp en innsamling fra Skibotn (1992)
hvor funnstedet var angitt. Lokaliteten ble oppsøkt
sommeren 2007 og griffelstarr er nå gjenfunnet og
bekreftet som en art i den norske floraen. I Fávrresorda er imidlertid arten ennå ikke gjenfunnet.

Mejland’s find of variegated sedge
Carex stylosa at Fávrresvarri in 1934
was even more sensational. It was
the first discovery of this species on
this side of the Atlantic. He was suspected of switching plants and there
have been disputes about authenticity until recently. It
was not until 2007
that the find was finally presumed.
During the process of entering
electronic records for the Norwegian Herbarium Archives, a collection from Skibotn (1992) emerged
stating the site of the find. The site
was visited during the summer of
2007 and variegated sedge is now retrieved and confirmed as a species in the Norwegian flora. The species has so far not been retrieved at Fávrresorda.

I 1989 ble det gjort nok et sensasjonelt funn i
Fávrresorda. Det var H. Aarøen som fant nordlig
bergjunker på fjellet Lullis. Dette var det første
funnet utenfor Balvatn området i Nordland hvor den
opprinnelig ble oppdaget og artsbeskrevet av Lars
Levi Læstadius i 1825.

... Fávrresorda

Photo: I Heggelund

Luzula nivalis

Saxifraga hieracifolia
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Arnica angustifolia
Lullisfjell. Photo: Asgeir Blixgård
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In 1989, yet another sensational find occurred at
Fávrresorda. H. Aarøen found northern saxifrage on
the mountain Lullis.This was the first find of the species outside the Balvatn area in Nordland where it
was originally discovered and classified by Lars Levi
Læstadius in 1825.

Lapprose Rhododenron lapponicum er den eneste viltvoksende
rhododendronarten i Norge. I juni, like etter at snøen er forsvunnet,
pryder den fjellheiene sammen med rødsildre og fjellsmelle.
Lapland rosebay Rhododendron lapponicum is Norway’s only wild-growing
rhododendron species. In June, soon after the snow melts, it decorates
the mountain wilds along with the purple saxifrage and moss campion.
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Utsikt fra Nosen. Photo: Asgeir Blixgård
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Helt fra slutten av 1800-tallet har Nordreisa vært kjent
for å ha en rik flora. De forste registreringene ble gjort
av profesjonelle botanikere rundt århundreskiftet. I ettertid
har lokale amatorbotanikere stått for en stor andel av de
beste funnene.Av den grunn har fjell som Avku, Bálggesoaivi
og Lullis blitt interessante mål for botaniske ekskursjoner.
Ennå er den storste delen av området lite utforsket og det
er muligheter for å finne nye vokseplasser. Denne folderen
gir et lite gløtt inn i den lokale floraen, om historien, artene
og de rikeste områdene.
Ever since the late 19th century, Nordreisa has been
renowned for its rich flora.The first registrations were carried out by professional botanists around the turn of the
century. In future years, local amateur botanists have made
a large proportion of the finds. For this reason, mountains
such as Avku, Bálggesoaivi and Lullis have been interesting
targets for botanic excursions. Much of the area remains
largely unexplored growth areas. This leaflet provides a
brief insight into the local flora, history, species and the
richest areas.

Framside:
Fjellsolblom Arnica angustifolia vokser fåtallig og spredt i fjellet fra Saltdal og
nordover. Trives på vindblåste, tørre rabber, forvitringsgrus og i bergvegger. Foto: I Heggelund
Frontpage:
Alpine Arnica Arnica angustifolia grows in small numbers and spread in
mountain areas from Saltdal and northwards. It thrives on dry, windswept
ridges, crumbling gravel and on rock faces.
Photo: I Heggelund

Norsk og engelsk utg. 1. opplag. Utgitt av Halti nasjonalparksenter. Oppdragsgiver: Nordreisa kommune gjennom prosjektet: “Tilrettelegging for arktiske nasjonalparkopplevelser”.

Vill og vakker natur med en frodig og
variert flora som har spennende arktiske
og østlige innslag.
Wild and beautiful nature with a luxuriant
and varied flora featuring exciting arctic
and eastern elements
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