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FORORD
På oppdrag fra Statens vegvesen – Region Nord har Ecofact Nord AS utført et
dokumentasjonsarbeide for biologisk mangfold i et definert område langs Baåga ved
Åkvik i Vefsn kommune, samt på selve Åkvikmyra i samme området. Arbeidet har
vært begrenset til søk etter den rødlistede plantearten fjellmarinøkkel (Botrychium
boreale) samt naturtypekartlegging på Åkvikmyra. Registreringene er utført for å
belyse relevante konflikter som følge av en oppgradering av Åkvikkrysset langs
Europavei 6. Prosjektleder hos Ecofact AS har vært Cand. Scient i
vegetasjonsøkologi, Geir Arnesen. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Børge
Steinmo Johnsen. Han skal ha takk for et godt samarbeid.

Tromsø 17. september 2009
Geir Arnesen
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INNLEDNING
Åkvik og Baåga ligger ved vestenden av Fustvatnet i Vefsn kommune,
Nordland Fylke. Arbeidet som er presentert i denne rapporten fokuserer på
dokumentasjon av plantearten fjellmarinøkkel (rødlistet – NT) langs nedre
deler av Baåga og naturtypekartlegging etter DN´s håndbok nr. 13 på selve
Åkvikmyra.

2

UNDERSØKELSESOMRÅDET
I henhold til oppdragsbeskrivelsen er det gjort botaniske kartlegginger i to
delområder (Fig. 1). I et areal langs begge sider av elva Baåga blitt utført søk
etter fjellmarinøkkel (Botrychium borale). Arealet dekker ca 170 daa.
Fjellmarinøkkel ble observert her og samlet av botanikeren Peter Benum i
1927. Materialet er nå belagt ved Tromsø Museum Universitetsmuseet.
Området fremstår i 2009 temmelig forskjellig i forhold til 1927 da
fjellmarinøkkel ble observert. Det har kommet en god del ny infrastruktur slik
som veier, og bygninger. Langs randsonene av slike arealer er det en del
kantvegetasjon. Videre er det også større arealer med tilsådde slåtteenger som
blir slått med maskin. Det er også et mindre utvalg av gamle enger i ulike
gjengroingsstadier. I 1927 var det etter alt å dømme store områder med
håndslåtte naturenger. De fleste av disse arealene er enten nedbygd, gjengrodd
eller drives intensivt som tilsådde enger.

Figur 1. De to undersøkelsesområdene er vist med to røde prikker. Området
til venstre er arealet som ble undersøkt med hensyn til fjellmarinøkkel, mens
prikken til høyre indikerer Åkvikmyra.
Det andre undersøkelsesområdet er på selve Åkvikmyra. Dette arealet er
mindre preget av nedbygging og bruksendring enn området ved Baåga. E6
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krysser imidlertid over sørlige deler av myra, og det er noen grøfter i de østre
utløperne. Det er dessuten spor av torvgraving midt ute på myra.

Figur 2. Flybilde med avgrensning av de to områdene som ble undersøkt.
Området til venstre ble undersøkt mht. fjellmarinøkkel, mens det ble foretatt
naturtypekartlegging på Åkvikmyra til høyre.
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METODE – RESULTAT

3.1

Søk etter fjellmarinøkkel
Arten fjellmarinøkkel er en liten bregne. Den er knyttet til gress og urterike
enger slik som naturenger som blir slått for hånd og utmarksbeite. I NordNorge opptrer den også i kortvokste fjellenger og enger nær sjøen. Oftest er
det noe basevirkning i habitatene der den finnes.
Søket langs Baåga ble utført ved å identifisere passende habitater som
deretter ble gjennomsøkt etter arten. Arten ble imidlertid ikke funnet. Det ble
heller ikke den langt vanligere ”vanlig marinøkkel” som vokser på tilsvarende
steder. Det har åpenbart vært langt større utstrekning av naturenger i området
tidligere og det er naturlig å konkludere med at habitatet for fjellmarinøkkel i
undersøkelsesområdet har gått tapt for lenge siden. Naturengene er nå enten
gjengrodd, nedbygd eller erstattet av tilsådde slåttenger som drives intensivt.
Det er kun et fåtall steder som i beste fall kan betegnes som marginale
habitater for marinøkler. Dette er tørre konvekse landformer i gamle enger
som på grunn av lavt grunnvann ikke er så gjengrodd. Det ble imidlertid ikke
observert marinøkler her heller.
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Naturtypekartlegging - Åkvikmyra
Kartleggingen ble utført i henhold til metodikk som er beskrevet i DN´s
håndbok nr 13. rev 2006. Når det gjelder myrområder så er det flere
forskjellige myrtyper som betegnes som verdifulle.
Åkvikmyra er en blanding av jordvannsmyr og nedbørsmyr.
Førstnevnte type er myrer som får mineralrikt vann gjennom tilsig fra
omkringliggende områder. Med basis i jordvannets pH betegnes
jordvannsmyrene som fattige (sure) intermediære, rike eller ekstremrike
(basiske). Nedbørsmyrer (ombrotrofe myrer) får utelukkende vann fra nedbør.
De har alltid sur jordvæske. Formen på slike myrer er gjerne hvelvet, slik at
det er stigende terreng fra kanten og utover på myra. Mange myrsystemer er
en kombinasjon av disse to hovedtypene, og så er også tilfelle med
Åkvikmyra. Langs den nordøstligelige kanten av myra og ut i et tungeformet
areal sørover herfra renner det baseriktvann inn fra den ovenforliggende
Baåsen nord for myra som har forekomster av karbonatrike bergarter. Denne
delen av Åkvikmyra må betegnes som en rikmyr. Her finner en blant annet
forekomst av den rødlistede (NT) orkideen engmarihånd (Dactylorhiza
incarnata) sammen med en del andre og mer vanlige basekrevende arter slik
som fjellfrøstjerne (Thalictrum alpinum), kornstarr (Carex panicea), vanlig
myrklegg (Pedicularis palustris), dvergjamne (Selaginella selaginoides) og
sultull (Trichophorum alpinum). Med bakgrunn i at rikmyr er en naturtype
som i henhold til DN´s håndbok nr. 13 skal kartlegges og at det er observert
en rødlistet art som er knyttet til rikmyra tillegges dette arealet verdi B
(regional verdi).

Figur 3. Engmarihånd (NT) og sultull på de nordlige delene av Åkvikmyra,
Foto: Geir Arnesen
Resten av myra har mer preg av en høymyr og har en hvelvet struktur (Fig 4
og 5) som er gjennomskåret av E6 i sørlige deler. Det er fallende terreng langs

Ecofact Nord AS
Botaniske kartlegginger ved Åkvik i Vefsn kommune

Side 6

alle kantene av myra bortsett fra i sørøst som grenser til forhøyningen der
gården Innhaugen ligger og som nevnt langs nordøstkanten.
Av artsobservasjoner på den hvelvede delen av myra er det lite
spesielle arter å trekke frem. Det er stort sett arter som er vanlige på de fleste
næringsfattige myrer. Sivblomst (Scheuchzeria palustris) er vanlig i de åpne
gropene der det er gravd torv, sammen med dystarr (Carex limosa). Ellers er
torvull (Eriophorum vaginatum) kanskje den vanligste arten sammen med
røsslyng (Calluna vulgaris) og bjønnskjegg (Trichophorum cespitosum).

Figur 4. Økonomisk kart over Åkvikmyra med 5 m ekvidistanse viser tydelig
det fallende terrenget langs de fleste av myras kanter. I nordøst og sørøst er
det imidlertid tilsig inn på myra.
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Figur 5. Hvelvet terrengform langs vestsiden av Åkvikmyra. Torvull og
bjønnskjegg er vanligste arter. Foto: Geir Arnesen.
Høymyrer finnes det en del av i Norge, og ikke alle skal kartleggs i hht. DN´s
håndbok nr. 13. Det er kun større og intakte høymyrer i Sør Norge og intenst
drevne jordbruksområder som skal prioriters. Åkvikmyra kan ikke sies å være
intakt, da den er drenert ved grøfting i sørøstre deler, og gjennomskåret av E6
i sør. Dette har klart senket grunnvannsstanden i myra slik at den har blitt
tørrere og begynt å gro igjen fra kantene. Med sin størrelse og plassering i et
jordbruksområde er det imidlertid grunn til å gi Åkvikmyra lokal verdi (C). En
kan fremdeles se de typiske landformene knyttet til høymyrer, men de
konsentriske overflatestrukturene er nå dårlig utviklet. Det er altså fenomenet
høymyr, snarere enn artsmangfoldet som er begrunnelsen for verdisettingen
her.
Det er også en del kantkratt langs nordsiden av Åkvikmyra. Dette
består for en stor del i sølvvier (Salix glauca) samt mjødurt (Filipendula
ulmaria), skogrørkvein (Calamagrostis purpurea) og strandrør (Phalaris
arundinacea).
De samme artene går igjen i det tette krattet som dominerer i
undersøkelsesområdet rett nord for den østre utløperen av myra. Her er det
imidlertid et busksjikt av gråor (Alnus incana).

3.3

Beskrivelse av verdifull naturtypelokalitet i hht DN´s håndbok 13
Lokalitetsnavn: Åkvikmyra
Naturtype: Rikmyr og høymyr i jordbrukslandskap.
Verdi: B (rikmyr) og C (høymyr)
UTM: 33 E0423318,N7310730
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Vernestatus: Ingen per i dag
Kilde: Feltarbeid 10.07.2009 av Geir Arnesen
Lokalitetsbeskrivelse: Åkvikmyra er en stor myr hvorav størstedelen er en
ombrotrof myr med hvelvet struktur, en såkalt høymyr. Langs nordøstre kant
siger det imidlertid baserikt vann inn på myra og her er det en rik
jordvannsmyr. Artsinventaret er relativt trivielt på høymyrdelen, men på
rikmyra er det en del rikmyrstarter.
Beliggenhet/avgrensing: Åkvikmyra ligger rett nord for Fustvatnet i Vefsn.
Myra er avgrenset av jordbruksaraler i øst og i sør mens smale skogholt ligger
mellom myra og jordbruksarealene i vest. I nord grenser myra til et relativt
uberørt granskogsområde. Rikmyrsdelen av myra er begrenset til den nordlige
kanten av myrkomplekset og til en tunge som går sørover herfra og ut på
myra.
Naturgrunnlag: Relativt nedbørsrikt område. Sig fra karbonatrikt berg i åsen
nord for myra gir basevirkning nede på myra. Dette er avgjørende for
rikmyrshabitatene.
Artsmangfold: Engmarihånd (Dactylorhiza incarnata) som har rødlistestatus
NT finnes i store mengder på rikmyrsdelen sammen med andre rikmyrsarter
slik som sultull (Trichophorum cespitosum), kornstarr (Carex panicea) og
dvergjamne (Selaginella selaginoides). Ellers er artinventaret trivielt på
høymyrsdelen med torvull (Eriophorum vaginatum), røsslyng (Calluna
vulgaris) og bjønnskjegg (Trichophorum cespitosum) som dominerende arter.
I våte partier finnes sivblomst (Scheuchzeria palustris), smalsoldogg (Drosesa
anglica) og dystarr (Carex limosa).
Påvirkning/bruk: Det er noe grøfting i de sørøstre delene av myrkomplekset.
E6 skjærer igjennom den sørlige delen av myra.
Verdibegrunnelse: Rikmyr nord i komplekset med store forekomster av en
rødlistet planteart i kategori NT (engmarihånd) får regional verdi (B) på grunn
av forekomst av rødlistet art. Resten av myra er høymyr i jordbrukslandskap.
Myra er stor og har typisk hvelvet form. Det er imidlertid kun trivielle arter og
siden myra også har inngrep får derfor kun lokal verdi (C).
Forslag til skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdiene er å la lokaliteten
ikke bli ytterligere påvirket.
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Figur 10. Avgrenset naturtypelokalitet på Åkvikmyra. Lys rød signatur viser
høymyrlokalitet med lokal verdi (C) som i praksis dekker det meste av
Åkvikmyra. Mørkere rød signatur i nordenden av myra viser rikmyrsareal av
regional verdi (B) med engmarihånd (NT),
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Kilder
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Artsliste over registrerte karplanter
Karplanter

Vitenskapelig navn
Alnus incana
Andromeda polifolia
Anthoxantum odoratum
Betula nana
Betula pubescens
Calamagrostis purpurea
Calamagrostis stricta
Calluna vulgaris
Carex buxbaumii
Carex flava
Carex limosa
Carex nigra ssp. nigra
Carex panicea
Carex pauciflora
Carex rostrata
Chamaepericlymenum suecicum
Comarum palustre
Dactylorhiza incarnata (NT)
Dactylorhiza maculata
Deschampsia cespitosa
Drosera anglica
Drosera rotundifolia
Empetrum nigrum sl.
Equisetum fluviatile
Equisetum palustre
Eriophorum vaginatum
Filipendula ulmaria
Galium aparine
Juncus filiformis
Luzula multiflora ssp. multiflora
Melampyrum pratense
Melampyrum sylvaticum
Menyanthes trifoliata
Molinia caerulea
Pedicularis palustris
Phalaris arundinacea
Picea abies
Pinus sylvestris
Potentilla erecta
Rubus chamaemorus
Salix glauca
Saussurea alpina
Scheuchzeria palustris
Selaginella selaginoides
Trichophorum alpinum
Trichophorum cespitosum
Trientalis europaeus
Vaccinium myrtillus
Vaccinium oxycoccus ssp. microcarpum
Vaccinium uliginosum

Norsk navn
Gråor
Hvitlyng
Gulaks
Dvergbjørk
Vanlig bjørk
Skogrørkvein
Smårørkvein
Røsslyng
Klubbestarr (rikmyr)
Gulstarr (rikmyr)
Dystarr
Slåttestarr
Kornstarr (rikmyr)
Sultstarr
Flaskestarr
Skrubbær
Myrhatt
Engmarihånd
Flekkmarihånd
Sølvbunke
Smalsoldogg
Rundsoldogg
Krekling
Elvesnelle
Myrsnelle
Torvull
Mjødurt
Klengemaure
Trådsiv
Engfrytle
Stormarimjelle
Småmarimjelle
Bukkeblad
Blåtopp
Vanlig myrklegg (rikmyr)
Strandrør
Gran
Furu
Tepperot
Multebær
Sølvvier
Fjelltistel
Sivblomst
Dvergjamne
Sultull
Bjønnskjegg
Skogstjerne
Blåbær
Småtranebær
Blokkebær

