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Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms er et samarbeidsnettverk for natur- og 

friluftsorganisasjonene i regionen. Vårt mål er å ivareta natur- og friluftsinteressene i gamle Troms 

fylke ved å styrke og fremme organisasjonenes arbeid, være en møteplass for samarbeid og en arena 

for kompetansebygging for natur- og friluftsorganisasjonene med sitt virke i regionen. Vi vil på denne 

bakgrunn gi vårt innspill i det følgende:  

Forum for natur og friluftsliv Troms ser svært positivt på at region Troms nå får 

ytterligere skogareal vernet. Vern av disse skogsområdene er viktige for å bevare 

spesielle rike biotoper for fremtiden i Troms.  

Verneområder og verneverdier slik gjengitt i høringsdokumentene 

Om Tennelia 

Det foreslåtte skogsområdet Tennelia ligger øst for Vangsvik og vest for Rubbestad, og er et 

skogområde på om lag 214 dekar. De største verneverdiene ligger i kalkbjørkeskogen, som finnes 

spredt i Nord-Norge, og er sjelden på Senja. Området går fra ca. 100 m.o.h. til 300 m.o.h. og er 

forholdsvis ulendt. Området ligger på veien mot Rubbestad, og en kan komme dit ved å følge en 

skogsvei som går opp fra Brandvoll. Det er gitt tilbud om arealene fra grunneierne gjennom Allskog, 

og Statsforvalteren har vurdert området som aktuelt for vern. Tennelia (tidl. Tortenlia) ble kartlagt i 

2010 i forbindelse med kartlegging av biologisk mangfold på Senja, og kalkskogen ble da verdsatt som 

et område med svært store naturfaglige verdier, et A-område. Berggrunnen består i hovedsak av 

kalkspatmarmor og granatglimmerskifer, som gir gode vekstvilkår for kalkkrevende arter. 

 

Om Nordneset – Akkarvika 

Høringsuttalelse til oppstart av frivillig vern av 
skogområdene: Tennelia og 
Nordneset - Akkarvika i Senja kommune 
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Det foreslåtte skogområdet Nordneset – Akkarvika ligger sørøst på Senja, øst for bygda Russevåg (sør 

for Klauva/Hesjevika). Området utgjør 318 dekar, og er todelt. Området består av gammel rik løvskog 

i mellomboreal vegetasjonssone, i ei sørvendt li avgrenset mot sjø. Berggrunnen er middels kalkrik 

(glimmergneis, glimmerskifer mm), dekket av tynn morene og noe torv/humus. Bjørk er 

dominerende treslag, men det inngår også større bestander av osp. Gråor, rogn, selje og hegg 

forekommer spredt. Verneverdiene består i stor grad av forekomsten av en rekke varmekjære arter, 

deriblant trollbær, gulfrøstjerne, villrips, brunrot, kranskonvall, markjordbær mm. Viktige 

verneverdier er også lungeneversamfunn på gamle rikbarkstrær, og at det foreslåtte området inngår i 

et forholdsvis stort skogområde med urørt preg. 

 

Kunnskap om verneverdier i skog 

Forum for natur og friluftsliv Troms håper også at planprosessen og de nye verneområdene vil kunne 

bidra til økt oppmerksomhet og kunnskap om de verdiene man finner i disse områdene. 

Verneområder og kommunikasjon om dem mener vi bør være en del av forvaltningsplanene og 

hvordan man skal ivareta verdiene i området på sikt. Kommunikasjon og en plan for dette tror vi kan 

bli et veldig viktig verktøy for at disse verdiene skal bli enda bedre kjent.  

Dette er også viktig da Troms og Finnmark generelt har dårlig kartlagt natur og at vi trenger et løft på 

dette området- jmf. også innspill fra Statsforvalter til den nylig vedtatte Regional Planstrategi for 

Troms og Finnmark.  
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