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SNO lokalt:
Tana avd.:

Bjørn Hugo Kristoffersen er i seksjon naturtilstand fauna og ansvar for 

verneområder i Tana, Gamvik, Lebesby, Berlevåg og Båtsfjord 

Vadsø avd.:

Alfred Ørjebu er i seksjon kyst med fagansvar for lakseoppsyn i Øst-Finnmark 

Arne Petter Sarre er i seksjon naturbruk og er regionalt fagansvarlig for små 

verneområder, - bestillingsdialogen med Fylkesmannen,  -kulturminne og 

verneområder på Varangerhalvøya.

I tillegg er det kjøpt tjenester av:

Torfinn Rasmussen – deltidsoppsyn for verneområdene: Ytre Syltevik, 

Sandfjordneset, Persfjorden-Syltefjorden LVO
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• 1.2 Motorferdsel
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1.1 Verneområder:
Varangerhalvøya NP
Persfjorden- og Syltefjorden LVO
Syltefjorddalen NR
Ytre Syltevik NR
Sandfjordneset NR

Gapahuk Finnelva

• Generelt tilsyn: tabell s.10

• Vi har hatt generelt tilsyn med tavler, skilt, turstier 

og snøscooterløyper i verneområdene. 

• Informasjon om verneområdene 

• Fikk melding om knust tavle for fuglestien i 

Komagdalen. Fant den fullstendig knust.

• Økt hensetning av teltleire langs Komagelva, gav 

advarsel om at det var ikke tillatt (3)

• Telleren i Nattfjelldalen ca.850 besøk(grafikk s.11)  

• Melding om gravfunn i Sandfjorddalen, befaring 

med politi, kulturminne og oppsyn.

• Saue på beite i Sandfjordneset og Hestmannes

• Stengte grustak i Persfjorden-Syltefjorden LVO

• Anmeldt brenning av store mengder med 

drivtømmer i Ytre Syltevik



Fortsettelse verneområder

Hærverk på tavle

• Pilotprosjektet/merkevare:
• Tilsyn med tavler og installasjoner 

• Bistand Varangermarked

• Bistand på pilotavsluttingen for MD/NP-forvaltere

• Utfordringer:
• Økt behov for vedlikehold av 

installasjonene(gapahuk, tavler og turstier)

• Hensetning av teltleire

• Økt trafikk i Øvre Flintelv

• Sau inn på Sandfjordneset og Hestmannes



1.2 Motorferdsel

Bilde av ulovlig 

snøskuterkjøring

• Generelt: (side 10)

• Lite ulovlighet snøscooterkjøring i verneområdene og særlig i 

nasjonalparken. Vi har 4 anmeldelser på motorferdsel i 

randsonen av verneområdene.

• Vi mener det er lite ulovlig kjøring i parken fordi vi har stor 

aktivitet på fjellrevprosjektet.

• Helikopteroppsyn er svært effektivt i sone-A, selv om vi ikke 

har avdekket ulovlig barmarkskjøring, så er virker der sært 

preventivt.

• Utfordringer:
• Barmarkskjøring fra de åpne løypene og inn i verneområdene. 

• El-sykkel har blitt svært populært, men regnes som motorisert 

ferdsel. Vi har fått meldinger om bruk av el-sykkel i parken

• Droner – det dukker opp nye filmer fra droneflyving i 

verneområdene. Her er utfordringen at må nås fram 

informasjon om flyforbud i verneområdene.



2.1 Verneområder - bestillinger

Persfjorden Vardø VGS

• Gjennomført: (s.10)

• Varangerhalvøya NP:

Sjekket barmarksløype inntil Pierpolcearru. 

Tilsyn med snøscooterløyper i parken. 

Deltok på Varangerbotnmarked. 

Fullført klopplegging til Nattfjelldalen.

• Persfjorden og Syltefjorden LVO

Bistod med sjekk av byggverk i Persfjorden. 

Søppelaksjon gjennomført av Vardø VGS – 6 kubikk

• Syltefjorddalen NR

Oppsett av informasjonspunkter er utsatt.

• Ytre Syltevik NR

Søppelaksjon gjennomført av Hamningberg bygdelag – 21 

storsekker løftet i konteiner med helikopter

• Sandfjordneset NR

Restaurert sauegjerde/porten, men hadde mye sauer innenfor 

reservatet i år. Dårlig gjerde på vestsiden av veien. 

Funn av graver/beinrester i sandmelen ved elvemunningen. 

• Utfordringer
• Marint søppel og vedlikehold av installasjoner og turstier

• Kokosmatte over gravfunn i Sandfjordneset NR



2.2 Motorferdsel - bestillinger

Jakobselvdalen

• Gjennomført
• Kontroll av dispensasjoner gitt av NP-styre:

Vake, dispensasjoner til hytter, Bergebyløpet og 

forskning.

Det ble registret spor etter kiting 100 meter fra aktivt 

fjellrevhi samtidig med VAKE.

Ofte og tidlig start på løypetråkking i forbindelse med 

Bergebyløpet.

• Utfordring
• Bergebyløpet – økt omfang av sporkjøring, bør 

vente til snøscooterløypene er åpnet.

• Vake – stor utfordring med fjellrev, særlig i 

Slettfjellområde i Vardø.



2.3 Trua arter

Finnmarksvineblom

• Fauna: 
• Fjellrev: 

Vi har stor innsats på fjellrev påVarangerhalvøya, over 330 timer. 

I 2019 satt vi ut 27 valper ( 3 kull) og vi fikk yngling på 3 hi (17 

valper). Vi har 13 fôringstasjoner på 7 hi, som må sjekkes 

minimum en gang i måneden. 

• Sædgås/dverggås, snøugle og andre truete fugler:

Vi har ikke aktivt overvåkning av sædgås og dverggås, men har 

tilsyn i de mest aktuelle områdene.

Vi har også økt oppsyn med fugleturister. Og vi har inngått 

samarbeid med toll og politi med å følge opp mulig faunakrim.

Flora:
• Finnmarksvineblom og varangervalmue:

Har tilsyn med vokseplassen til finnmarksvineblom.

Varangervalmue vokser i enelte rasskråninger i Syltefjorddalen, 

er ikke lett tilgjengelig.

• Utfordringer:
Finnmarksvineblom er svært utsatt fordi den tåler dårlig beite 

trykk. Vokseplassen er Hestmannes der sau kommer over 

Austerelva og beiter på plantene. 



Aktivitet i 2019
1. Kjerne oppgaver Tilsyn timer Oppsyn timer Bestilling Kommentar

1.1 Verneområder 124 1 anmeldt drivtømmerbrann Ytre Syltevik

1.2 Motorferdsel 83 4 anmeldt snøscooterkjøring

1.3 Flora/Fauna 15 Finnmarksvineblom

2. Bestilling

2.1 Verneområder 93 Tiltak/informasjon

2.2 Motorferdsel 5 Helikopteroppsyn 4 anmeldt ulovlig våpen

2.3 Trua arter 322 Fjellrevprosjektet

Bestillinger 2019 Bevilget Gjennomført/Utsatt brukt midler merknad

Søppelaksjon - Ytre Syltevik 60.000gjennomført x
Tjenestekjøp bygdelag og uttransport med 
helikopter. 21 storsekker

Utbedre sauegjerde -
Sandfjordneset 5.000gjennomført x

Tjenestekjøp deltidsoppsyn: Ny port og grindstolper 
og oppretting av gjerde

Helkopteroppsyn - Sone A 40.000gjennomført x

Viktig oppsyn med vårmarksområdene i sone-A. 
Hekke og mytingsområde for sædgås og dverggås. 
Lite trafikk pga lite multer

Platting ved gapahuk -Oardu 10.000Utsatt ikke avklart med hytteforenginga.

Søppelaksjon - Persfjorden 15.000gjennomført x
Tjenestekjøp Vardø videregåendeskole: Samlet inn 
ca. 6 kubikk.

Bro over Dalajohka 10.000Utsatt Må ha befaring om behovet for bru

Ferdselteller - Nattfjelldalen 0 Vil pågå ut 2020, da portalen vil bli åpnet 





Verneområder i Nord Varanger



Vedlegg:

Bestilling fra NP-styre 2019

Takk for meg


