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Formålet med samlinga, som
hadde base på Innhavet skole,
var å kartlegge plantelivet i ut-
valgte deler av Hamarøy kom-
mune. Det er Salten Naturlag som
sto som arrangør for samlinga,
som er et ledd i «Prosjekt Saltens
Flora». Her har man som mål å
kartlegge floraen i alle salten-
kommunene. Naturlaget har gjen-
nomført årlige registrering-
samlinger rundt i Salten siden
2003.

- Til tross for at det tidligere er
gjort en del planteregistreringer i
Hamarøy er ennå mye ugjort når
det gjelder systematisk kartleg-
ging av floraen i denne kommu-
nen, sier Trond Skoglund, som
håpet å rette litt på nettopp det i
løpet av disse fire julidagene.

Deltakerne har både interesse
og stor kunnskap om plantelivet
og tilbrakte altså fire dager på
flatseng på skolen og hele dagen
ute. Lagene var delt opp og sendt
over hele kommunen fra Finnøya
til Tranøy. Etter middag på hotel-
let klokka 18 bar det rett tilbake til
arbeidet med å samle inn og
presse utvalgte planter.

- Disse sender vi så videre til
Tromsø museum, som vi har et
godt samarbeid med, forteller
Skoglund, som var strålende for-
nøyd med at go“været åpenbarte
seg i løpet av de fire dagene.

800 planter
Hvert lag har ei såkalt kryssliste
når de ferdes ute. Her er det 800
kjente plantearter som skal krys-
ses av etterhvert som man ob-
serverer.

- Fant dere noen spesielle ob-
servasjoner i Hamarøy?

- Det som var litt skøy var at
ett av lagene gikk spesielt ut for
å lete etter finnmarkspors.
Denne ble første gang registrert
av Ole Martin Bjørklund for 30
år siden, og da som en liten sen-
sasjon. Vi var veldig spente. Det

Botanikkdugnad i Hamarøy
    I fire dager sam-
let omlag tjue fag-
og amatørbotan-
ikere seg fra hele
landet til en stor
kartleggingsdugnad
i Hamarøy.

Strålende fornøyde. Disse tre damene, f.v. Aud Borgsø Olsen fra Bodø, Birgit Lyngstad Nyaas fra Misvær og
Eli Brattland fra Halsa i Meløy, fant mange marinøkkel ute på Gansgstad-skjæret på Finnøya og var strålende
fornøyde med dagen.

viste seg at planten lever godt i
Strinda, som den eneste plassen
i Nordland, forteller en begeis-
tret Skoglund.

Sist naturlaget registrerte ob-
servasjoner i Hamarøy var i 2004.
Skoglund er svært godt fornøyd
med årets kartlegging.

- Vi har fått tettet igjen de hul-
lene vi ønsket og registrert 25
lokaliteter, men det er store kom-
muner vi dekker og totalt har vi
11 000 kvadratkilometer i Salten
med mye utilgjengelig fjell, så det
er enda mye arbeid, smiler han.

Alle registreringene blir lagt ut
til høsten, disse finner man på
www.artsobservasjoner.no/vek-
ster
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Presser og sender til Tromsø
museum. Trond Skoglund fra
Meløy, Trond Risdal fra
Porsgrunn og Lars Dalen fra
Ølensvåg i Rogaland brukte sin
ferie i Hamarøy for å kartlegge
plantevekster i kommunen. –
Dette er kjempeartig, forteller de
som så å si har vært med fra
starten av, da de første
registreringene ble gjort i 2003.
Her har de planten skogjamne,
som skal presses og sendes til
Tromsø museum.

Oppdatering av status for inngreps-
frie naturområder i Norge (INON)
Kommunenes kartlegging av veier og andre inngrep skal registreres.
Nå ber Fylkesmannen i Nordland kommunene om å oppdatere
registeret. Siste kartleggingsrunde ble gjort i i 2008/2009, og oppda-
teringen gjelder nå for perioden 1. august 2008 til 31. desember
2012. Lokalkunnskap er fortsatt nødvendig for å samle inn data om
lokale inngrep til produksjon av kart over inngrepsfrie naturområder.
Dette gjelder først og fremst veier men også andre typer inngrep kan
være aktuelt å registrere, så som inngrep knyttet til små vannkraft-
anlegg som er fritatt konsesjonsplikt. Disse dataene er ikke alltid
tilgjengelige hos NVE.


