
ÅRSRAPPORT FRA SNO VADSØ OG TANA FOR 2015 

 

 
Fra tur med barnehagene i Vadsø – Varangerhalvøya NP 

 

SNO lokalt: Alfred Ørjebu, Arne Petter Sarre, Bjørn Hugo Kristoffersen, Åshild Bye 

(fødselspermisjon) og vikar er: Odd Magne Kvålshagen  

 

I tillegg er det kjøpt tjenester av:  

John Arne Kristiansen – Persfjord-Syltefjord LVO, Varangerhalvøya NP (Vardø) 

Robert Karaisari – Varangerhalvøya NP (Vadsø) 

Torfinn Rasmussen – Sandfjordneset NR, Ytre Syltevik NR, Persfjord-Syltefjord LVO, 

Varangerhalvøya NP(Hamningberg) 

Gunnvald Hansen – Syltefjorddalen NR, Varangerhalvøya NP, Persfjord-Syltefjord 

LVO(Båtsfjord) 

 

I år var det få tiltak som ble bestilt i verneområdene, blant annet på grunn av 

gjennomføringen av pilotprosjektet om besøksforvaltning. En kald sommer og 

mye hard vind i vinter har vært begrensende for vår feltaktivitet i 

verneområdene. Nasjonalparkforvalteren sluttet rett før feltsesongen og dermed 

kunne vi ikke få på plass registeringen av tilstanden for bevaringsmålene. 

Og to nye verneområder som NP-styre har fått forvaltning over:  
 



 
Ytre Syltevik naturreservat – (geologi) strandvoller, landheving og arktisk kystlandskap 

 
Sandfjordneset naturreservat – (geologi og planter) flygesandfelt med sjeldne planter. 

 

Del A  
 

Kjerneoppgaver (kontroll, tilsyn, informasjon mv) 

Vi har hatt stor aktivitet i verneområdene og særlig i nasjonalparken. Mye av vårt arbeid er 

knyttet til oppdrag som overvåkning/ registering av rovdyr, prioriterte arter (fjellrev, 

dverggås, snøugle) og sjeldne planter. Motorferdseloppsyn er en kjerneoppgave og den blir 

også gjennomført når vi jobber med andre oppdrag.  

 

Motorferdseloppsyn: 

I år hadde vi to helikopterturer med reinpoliti i våre verneområder, ingen ulovligheter ble 

avdekt på disse turene. Det ble to anmeldelser for ulovlig motorferdsel i nasjonalparken og de 

har vedtatt boten fra politiet. Vi har bistått lag og foreninger med løypestikking av 

snøskuterløyper.  



 Forslag til bestilling neste år: SNO ønsker å ha midler til oppsyn med helikopter da vi 

dekker store områder og får god oversikt over aktiviteten særlig under multeplukking 

og småviltjakta. Kostnad på 30.000 kr  

 

Oppsyn/tilsyn på trua og sjeldne arter: 

Det er fast overvåking og registrering av fjellrev og jerv. Det ble ingen yngling av fjellrev selv 

om det var aktivitet på 3 hilokaliteter gjennom hele sommeren. Vi fant ingen yngling av jerv, 

men vi har samlet inn møkk for DNA-analyse. I de foreløpige resultatene fra DNA er det 4 

jerv registret i parken. Snøugle har vi sett, men de forsvant på vårvinteren.  

Finnmarksvineblommen har klart seg bra, det har ikke vært registrert sau på lokaliteten i år. 

Altaihaukeskjegg ble ikke registret av oss i år, da det ble svært sein blomstring i område. 

Sandfjordneset NR har sauen ikke vært innenfor gjerde, det ser ut til at restaureringen av 

gjerdet har fungert. 

Jaktoppsyn 

Samarbeid med reinpolitiet med helikopter er svært effektivt og vi fikk sjekket flere jegere i 

nasjonalparken. Det var ingen ulovligheter. I tillegg har vi vært på stikkontroll i Vardø 

kommune. 

Fulgte også med på elgjakta i nasjonalparken og alt var på stell med jaktlagene vi hilste på.  

Vake – Kitemesterskap 

Dette er blitt et meget ettertraktet mesterskap med mange påmeldte lag og vi var med og 

observerte lagene som seilte inn i nasjonalparken. De fulgte påleggene som nasjonalparkstyre 

hadde bestemt.   

Forslag: Fortsatt observasjon av kitingen. Utfordringen er hvordan kitingen vil påvirke viltet, 

særlig fjellrev og snøugle. 

Naturveiledning 

 Fuglesti – Tavlene ble satt ut 23. juni og tatt inn 31. august. 

Forslag 2016: Endring av stien til en «rundløype» da den er for lang for barn. Kostnad 

10.000 kr 

 Skoler/barnehager – Det ble to turer mot Nattfjelldalen med alle barnehagene i Vadsø, 

der vi fortalte om dyrene i nasjonalparken 

 Tavler/skilt – det er ikke blitt gjort noe da dette avhenger av pilotprosjektet. 

Forslag 2016: Bør lage en ny tavle og skiltplan til pilotprosjektet 

Tiltak 

 Søppelplukking/rydding: I Ytre Syltevik NR ble det ryddet marint søppel over 1 km i 

strandsonen av Hamningberg bygdelag. De ryddet vekk ca.30-40 M3. 

Sandfjordneset NR har vi hatt et søppelrydding og registreringsprosjekt (OSPAR) i 4 

år med Vardø skole. 

Forslag til 2016: Tiltak forsetter med søppelaksjonene både i Ytre Syltevik og 

Sandfjordneset. Kostnad henholdsvis 20.000 kr og 10.000 kr.  

 Vedlikehold av klopper/bruer/stier: Sjekket trappen og kloppene langs fuglestien og de 

var i orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del B 
 

 

Bestillingsskjema B (bestillinger) for 2015 
 
 

 
Samarbeid med forskning: 

Vi har samarbeider med Tromsø universitet med prosjektet Fjellrev i Varanger, som har 

pågått siden 2005. SNO har hovedoppdrag på uttak av rødrev og fotoboksovervåkning.  

I tillegg bidrar vi med råd til gjennomføring av andre forskningsoppdrag og overvåkning. 

 

 

Vedlegg: Verneområderlogger i henhold til bestilling. 

 

Pri
orit
et 
 

Verneområde Beskrivelse av oppdrag  
 

Anslått 
tidsbruk 
(ukeverk) 

Rapportering 
m/ evnt. Frist 

Ansvarlig i 
SNO lokalt 
 

 

1 Varangerhalvøya NP, 
Persfjorden 
Syltefjorden LVO 
Syltefjorddalen NR 

Praktisk bistand og samarbeid 
i pilotprosjekt om 
besøksforvaltning 

3 
Muntlig 

(fortløpende) 
Arne-Petter 

Sarre 

Bistand, men ikke 
gjennomført fordi 
forvalter sluttet 
 

1 Persfjorden 
Syltefjorden LVO 

Registrering av sauebeite og 
andre påvirkninger på 
Finnmarkssvineblom, og 
påvirkningenes konsekvenser 
for planten.  

1 
Muntlig 

01.08.14 
Arne-Petter 

Sarre 

Gjennomført 

1 Varangerhalvøya NP 
og 
Syltefjorddalen NR 

Registreringer av tilstanden 
for bevaringsmål på lokaliteter 
fastsatt i forvaltningsplanen. 2 

Skriftlig 
31.08.14. 

(i samarbeid 
med 

NPforvalter) 

Arne-Petter 
Sarre 

Ikke gjennomført 
fordi forvalter 
sluttet før 
feltsesongen 
 

1 Varangerhalvøya NP 
 

Drift av «fuglestien» i 
Komagdalen, inkludert mulig 
omlegging av stien i samråd 
med nasjonalparkstyret. 

2 

Skriftlig 
31.10.14. 

(Verneområd
eloggen)  

Arne-Petter 
Sarre 

Gjennomført, 
forslag til endring 
legges fram for 
styret. 

2 Varangerhalvøya NP Tilstedeværelse under kite-
mesterskapet «VAKE» i uke 
13 (veiledning/dialog, 
registrering av mulige 
konsekvenser for vilt, se til at 
vilkårene for dispensasjonen 
til løpet blir overholdt)  
 
 

0,5 

Muntlig 
30.04.14. 

 
 

Arne-Petter 
Sarre 

Gjennomført 

 Ytre Syltevik NR Søppelaksjon  
1  VO-loggen 

Arne Petter 
Sarre 

Gjennomført 30 
kvm 

 Sandfjordneset NR Søppelaksjon – OSPAR med 
Vardø skole 

0,6 VO-loggen 
Arne Petter 

Sarre 
Gjennomført 5 kvm 

 Sandfjordneset NR Tilsyn med gjerde  
1 VO-loggen 

Arne Petter 
Sarre 

Gjennomført 

   
   

 


