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Hva er Fennoskandia?

Fennoskandia er en geologisk betegnelse på Finland,  
Karelen, Kola og deler av den skandinaviske halvøy, inn-
ført av den finske geolog Wilhelm Ramsay. Fennoskandia er 
hovedsakelig et oppbulet, prekambrisk grunnfjellsområde, 
avgrenset i vest av den kaledonske fjellkjede og i øst av 
yngre, ufoldede sedimenter som ligger ovenpå grunnfjel-
let. Fennoskandia er den del av det baltiske skjold (eller 
den russiske plattform) som ikke er dekket av sammenhen-
gende yngre sedimenter.

Fennoskandia. (2011-12-28) I Store norske leksikon. 
Hentet fra http://snl.no/Fennoskandia

Hele 24 land, et stort antall frivillige organisa-
sjoner og ulike grupper er involvert i arbeidet 
med European Green Belt. Det er tre aktivitets-
seksjoner kan skilles ut: Balkans grønne belte i sør, 
Sentral-Europas grønne belte og Fennoskandias 
grønne belte som utgjør den nordlige delen. 

I 2010 undertegnet Norge, Finland og Russland et 
«Memorandum of Understanding», en samarbeids- 
avtale  som la grunnlaget for videre arbeid med 
Fennoskandias grønne belte. 

Det er store utfordringer knyttet til grenseover-
skridende samarbeid. Man har ulike regler, kultur 
og forskjellig språk, men barrierene er overkom-
melige når man jobber mot et felles mål, og har 
forståelse for hvorfor det er viktig å ta vare på 
naturen.
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VERNEDE OMRÅDER LANGS FENNOSKANDIAS 
GRØNNE BELTE km2 

NORGE
1 Færdesmyra naturreservat 14
2 Neiden og Munkefjord naturreservat 12
3 Store Sametti-Skjelvatnet naturreservat 7,3
4 Gjøkvassneset naturreservat 0,1
5 Øvre Pasvik landskapsvernområde 5,4
6 Øvre Pasvik nasjonalpark 11,9
7 Pasvik naturreservat 1,9

FINLAND
8 Vätsäri Wilderness Area  155
9 Sarmitunturi Wilderness Area  15
10  Urho Kekkonen National Park  250
11  Värriö Strict Nature Reserve  12,5
12  Sukerijärvi Strict Nature Reserve  2,2
13  Oulanka National Park  27
14  Kalevala Park (under establishment)  33,5
15  Friendship Park  27,9
16  Ulvinsalo Strict Nature Reserve  2,5
17  Ruunaa Nature Reserve  7,4
18  Patvinsuo National Park  10,5
19  Koivusuo Strict Nature Reserve  2,2
20  Petkeljärvi National Park  700
21  Siikalahti Bird Wetland  445

RUSSLAND
22  Pasvik Strict Nature Reserve  14,7
23  Laplandsky Strict Nature Reserve
 /Nature Biosphere Reserve  278,4
24  Kandalakshsky Zapovednik 705 
25  Paanajarvi National Park  104,4
26  Kalevalsky National Park 95,9
 (under establishment)
27  Kivach Zapovednik 104,6
28  Kostomukshsky Strict Nature Reserve  47,5
29  Nizhnesvirski Zapovednik  416
30  Ingermanlandsky Strict Nature Reserve 14,2 
 (under establishment)  

 

Dette kartet viser en grov plassering av områdene, for 
detaljert kart se: http://g.co/maps/b4a23. Kartet Green 
Belt (Fennoskandia) ligger åpent for redigering  på Google 
maps. 

Naturbase: Detaljert informasjon om verneområder i Sør-
Varanger kommune i Finnmark finner du på naturbase.no.

EUROPEAN 

GREEN BELT 
European Green Belt er visjonen om et økologisk 
nettverk, som strekker seg fra Barentshavet i 
nord til Svartehavet i sør. Et sammenhengende 
belte av verneområder på over 12 500 km. Visjon- 
en er at Green Belt skal stå som et levende monu-
ment og globalt symbol for grenseoverskridende 
samarbeid i naturvern og bærekraftig utvikling. 

Jernteppet delte kontinentet i øst og vest i nesen 
40 år. Langs dette jernteppet utviklet det seg et 
enestående økologisk nettverk – et grønt belte. 
Den norsk-russiske og finsk-russiske grensesonen var 
også preget av streng sikkerhet, noe som har skånet 
hele grenseområdet for menneskelig aktivitet i en 
årrekke.     

Dette grønne belte skaper et sammenhengende 
hjem for mange planter- og dyrearter som det 
er viktig å bevare! I dag blir mange leveområder 
stykket opp eller går tapt på grunn av ulik menneske- 
lig aktivitet, og dette utgjør en stor trussel mot 
dyre- og plantelivet.
 
I dag står vi også ovenfor en annen trussel; klimaen-
dringene. Temperaturen stiger og arter må flykte 
for å finne igjen sin klimasone. Fennoskandias 
grønne belte vil kunne utgjøre en nord-sør korridor 
for migrerende arter under skiftende forhold. Vi kan 
hjelpe artene til å overleve ved å bevare sammen-
hengende belter av natur som de kan vandre i. 


