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SNO lokalt: 

Bjørn Hugo Kristoffersen avd. Tana seksjon fauna 

Alfred Ørjebu avd. Vadsø seksjon kyst 

Arne Petter Sarre avd. Vadsø seksjon naturbruk 

 

I tillegg er det kjøpt tjenester av: 

- Torfinn Rasmussen deltidsoppsyn i verneområdene: 

  Ytre Syltevik NR, Sandfjordneset NR, Sandfjordalen i nasjonalparken og Persfjord- og Syltefjord LVO 

- Søppelaksjon i Hestmannes ble gjennomført med Vardø videregåendeskole  

- Jervesporere: John Arne Kristiansen (Vardø/Båtsfjord) og Eirik Johan Karlsen (Vadsø/Nesseby)  
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1. Kjerneoppgaver (kontroll, tilsyn, 

informasjon, mv) 
 

Det er lite ulovlig motorferdsel på vinteren, da vi har stor aktivitet om vinteren i parken med 

overvåkning/ tilsyn /tiltak med fjellrev, jervesporing, snøscooterløyper og generelt tilsyn.  

 

 

1.1 Motorferdsel / Fjellrevovervåking 

 

1.1.1 Føringer fra KLD eller Miljødirektoratet 

 Motorferdsel på barmark skal prioriteres og kontroll av dispensasjoner, gjelder også 

vinter, 

 Vi har hatt en stor innsats på fjellrev utsetting i år, med 4 kull (27 valper) som ble 

satt ut med Klima- og Miljøvernministeren Ola Elvestuen var tilstede.  

 

1.1.2  Kort om aktiviteten  

 Inntrykket av motorferdsel under vinterhalvåret i parken er basert på den aktiviteten 

SNO Tana har i området under årets jervesporing. Inntrykket man sitter igjen med at 

det kjøres lite utenfor godkjente skuterløyper. Det må tas til etterretning at SNO 

Tana sitt arbeidsområde dekker en svært liten del av parken sin geografiske størrelse. 

Motorferdsel i barmarksesongen har SNO Tana liten oversikt over. Vadsø har ingen 

anmeldelser inne i parken, men har 5 anmeldelser på grensen til parken i 

Syltefjorddalen. Det ble registrert en del spor av lekekjøring i området mellom 

Østerelv og Vesterelv i Persfjorden. Denne aktiviteten har vedvart over lengere tid, 

men har avtatt noe. For øvrig har vi ikke registrert ulovlig kjøring i parken. 

Barmarkskontroll i Sone-A langs Bergebyelva mot Emetoaivi for å sjekke 

dispensasjoner gitt av NP-styre. Traff ingen og ikke ferske spor. Ved kontroll av 

rypejegere var det ingen som kjørte inn i parken i Bergebydalen og Jakobselvkroken. 

 Det var store forberedelser til utsetting av valper og med god hjelp fra andre SNO 

avdelinger (Kirkenes og Tana), Tromsø universitet(COAT) og NP-forvalter. Det ble satt 

ut 10 fôringsautomater og 4 kunstige hi. Logistikken for utsettingen av fjellrev med 

departementsfolk, fra miljødirektoratet, NP-styre og Tromsø universitet og ikke minst 

NINA ved Arild Landa. 



Årsrapport for 2018 fra SNO til NP-Styre for Varangerhalvøya NP  |  M-1172 

 

Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen med to klare fjellrevvalper til utsetting 

1.1.3 Resultater eller reaksjoner  

 5 anmeldelser på grensen til nasjonalparken. Sjekk av dispensasjoner gitt i 

nasjonalparken har vi ikke truffet på motorferdsel når vi har vært ute. Vi fant ingen 

aktivitet i parken med tre helikopterturer i forbindelse med fjellrev, bygningskontroll 

og søppelrydding.  

 Vi hadde ikke regnet med at det ville bli valper i år da de utsatte fjellrevalpene ikke 

ville være mer enn 8-9 måneder gamle i yngletiden. Men der tok vi feil, vi fikk bilder 

på en fôringsautomat av 3 valper og begge foreldre. En hadde øremerke, blårevhann 

og en gråbrun(hvit)tispe som ikke hadde øremerke. Tispa er høyst sannsynlig lokal 

fjellrev. 

 

1.1.4  Utviklingstrekk eller utfordringer 

 Utfordringer framover vil etter mitt skjønn være å få en bedre oversikt over 

aktivitetene som foregår i parken sommer og høst. Bruk av helikopter på korte 

oppsynsturer vil være mest effektivt på grunn av størrelsen på 

Varangerhalvøya Nasjonalpark. Økt tilrettelegging og informasjon vil på sikt 

øke ferdselen i parken. Bør man kartlegge nåværende terrengslitasje for å 

kunne si noe om 10-15 år hvordan utviklinga har vært. 

 Fjellrev utsettingen vil fortsette i 2019 med 3 fjellrevkull og vi har begynt å 

klargjøre 3 nye hilokaliteter. I tillegg vil rødrevuttaket fortsette i 

kjerneområdene til fjellreven. Og de lokale jegere gjør en stor innsats langs 

kysten og øst for Tanaelva.  
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1.1.5 Anbefalte oppfølgingspunkter  

 Tilrettelegging av innfallsporter vil øke ferdselen og det er viktig at vi overvåker en 

eventuell slitasje. F.eks. bruk av drone for å filme langs stier. 

 Med flere aktive fôringsautomater og fjellrevhi som brukes, vil det kreves tettere 

oppfølging og med store avstander mellom hiene så kan det bli slitasje på terrenget. 

Foreslår økt bruk av helikopter som må finansieres av fjellrevprosjektet. 

 Sædgås / våtmarks fugl i A-sonen i parken bør følges opp. Det har økt med havørn inn 

i hekkeområde for sædgåsa og den tar mytende gås. Det er registret sædgåskadaver 

ved vann. 

2. Bestillingsoppgaver  

2.1  Bestillinger på tiltak i verneområdene 

Marintsøppel, åpning av innfallsporter, klargjøring av klopper og gapahuk med 

informasjonstavler i forbindelse med merkevarestrategi.  

Se vedlagt kopi av deres bestillinger. 

2.1.1 Føringer fra KLD eller Miljødirektoratet  

Prioritert fra Miljødirektoratet er oppfølging av merkevarestrategien/ besøksforvaltningen og 

bestillinger på marint søppel aksjoner i verneområdene. 

2.1.2 Kort om aktiviteten  

 Nasjonalparken her har vi gjennomført de fleste bestillingene, se vedlagt skjema for 

bestillingen 2018. Sluttført arbeid på innfallsporten i Komagdalen: Klopp over 

Finnelva, gelender på trapp fra P-plassen, ferdigstilt gapahuken. Skiftet batteri på 

trampetelleren i Nattfjelldalen. Bistått med vedlikehold av Ragnarokk hytta. Fulgt 

opp løypemerking på snøscooterløypene. Oardu-løypa går for nært vierområdene i 

Øvre Flintelv. Det stod ingen overvintrende elg i det største vierområde, årsaken er at 

løypa var lagt for nært vierkrattet.  

Vadesteiner i utløpsosen i Oardujavri – Geir Østereng i aksjon 
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 Pers- og Syltefjord LVO: Gjennomført marint søppelaksjon på Hestmannes i 

Persfjorden og tilsyn med skilting og tavler. Deltidsoppsynet Torfinn Rasmussen deltok 

i søppelaksjonen. 

 Sandfjordneset NR: Ryddet søppel og reparert porten og gjerde. Må skifte ut hele 

porten til neste år. 

 Ytre Syltevik NR: Samlet inn storsekker med marint søppel med helikopter (10 

storsekker). Her bidro Torfinn Rasmussen med en god innsats på søppelaksjonen. 

 SNO Tana bisto ved den offisielle åpningen av innfallsportene i henholdsvis 

Komagdalen og Varangerbotn. I Varangerbotn ble det bygget en sittebenk utenfor 

gapahuken og satt opp ny infotavle i glass. Under åpningen av innfallsporten i 

Varangerbotn var det lagt inn aktiviteter for barn i form av bygging av humlekasser. 

Dette viste seg å være svært populært. Oardujavri er det satt opp nye infotavler i 

glass på gapahuk. Bygging av klopper fra vadested og opp mot gapahuk. Det ble også 

lagt ut fundamenter i elva for bygging av bru over vadestedet neste år. Her er 

utfordringa isgang og hvilke bruløsninger vi skal gå for. 

 

 

2.1.3  Utviklingstrekk og utfordringer 

 

 Observere forventet trafikk med innfallsportene, teller i Nattfjelldalen kan flyttes til 

andre aktuelle stier. Men vil at telleren skal være på Nattfjellstien 2019, da stien skal 

bli ferdig merket fram til parken. 

 Marint søppel må vi fortsette med i Ytre Syltevik NR og Hestmannes LVO 

 Flytte snøscooterløypa lengere vekk fra vierområde i Øvre Flintelv. 

 Utskifting av plakater og flytting av tavler, det gjelder i Nesseby på Nyborgmoen, 

Persfjorden ved Austerelvbrua. 

 

Brukt helikopter til å hente inn marint søppel fra Ytre Syltevik (10 stor sekker) 
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3. Vedlegg 

 

Bestillingen fra NP-styre 2018 

 

Ny klopp over Finnelva i Komagdalen 



 

 

Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsorgan 

underlagt Klima- og miljødepartementet. Statens 

naturoppsyn (SNO) er Miljødirektoratets 

feltpersonell. 

 

SNO ivaretar nasjonale miljøverdier og forebygger 

miljøkriminalitet. Oppgavene spenner fra kontroll 

og overvåking, til skjøtsel i verneområder, 

tilrettelegging i viktige natur- og kulturminne-

områder, informasjon og formidling.  

 

SNO har også mange oppgaver knyttet til store 

rovdyr, både registrering av bestander, 

dokumentasjon av skader på husdyr og tamrein,  

og uttak av dyr det er gitt fellingstillatelse på. 

Ledelsen i SNO sitter i Trondheim, og vi har  

ca. 60 lokalkontor spredt over hele landet. 

Statens naturoppsyn 

Telefon: 03400/73 58 05 00  |  Faks: 73 58 05 01 

E-post: post@naturoppsyn.no  |  Nett: naturoppsyn.no 

Post: Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim 

Besøksadresse: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim 

mailto:post@naturoppsyn.no
http://www.naturoppsyn.no/

