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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 

Sveinung Killi er i seksjonen for kyst med ansvar for Tanavassdraget og Tanafjorden

Vadsø avd.:
Christer Michaelsen 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



Kjerneoppgavene

Ivareta nasjonale miljøverdier

Forebygge miljøkriminalitet

Drive kontroll

Drive naturveiledning





1.1 Verneområder:
Varangerhalvøya NP
Persfjorden- og Syltefjorden LVO
Syltefjorddalen NR
Ytre Syltevik NR
Sandfjordneset NR

Gapahuk Finnelva

• Tilsyn/tiltak:
• Vi har hatt generelt tilsyn med tavler, skilt, turstier 

og snøscooterløyper i verneområdene. 

• Informasjon om verneområdene 

• Telleren i Nattfjelldalen 2017 besøk i 2020 mot 850 

i 2019 – en økning på 124 %

• Dekt til gravfunn(mulig pormorgraver) på 

Sandfjordneset med kokosmatter

• Avsluttet vedlikehold av gjerde i Sandfjordneset, 

som har fungert. Ingen observerte sauer innenfor 

naturreservatet. 

• Fulgt opp søppelaksjonene

• Klopplegging i Storelv – Nattfjelldalstien

• Tavler på storgapahuken i Varangerbotn

• Fjernet kreosotstokker ved Bjørnskardhytta

• Bistått befaring av byggverk i Persfjorden LVO



Fortsettelse verneområder

Hærverk på tavle

• Utfordringer:
• Økt behov for vedlikehold av installasjonene 

(gapahuk, klopper, bru, tavler og turstier)

• Hensetning av teltleire, slitasje og hogst av vier

• Erosjon / slitasje på turstier

• «Henge med» utviklingen av el-sykkel- og dronebruk

• Ulovlig snøskuterkjøring til Heimdal- og 

Ragnarokhytta

• Nye løveskilt – utskiftningsplan (prioritering)

• Tretavlene med 3 gjennomgangsbolter til 

fastmontering er ikke god løsning (Varangerbotn og 

Nattfjelldalen)



Bilde av ulovlig 

snøskuterkjøring

1.2 Motorferdsel

• Generelt:
• Lite ulovlighet snøscooterkjøring i verneområdene og særlig i

  nasjonalparken. Vi har 1 anmeldelse og 2 advarsler 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 det virker

  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.



Persfjorden 

Vardø VGS

Reparert sauegjerde med toppstreng og nytt gjerde 100 meter, det har 

fungert godt.

Dekt til gravfunn i sandmelen ved elvemunningen med kokosmatte.

Bistod NP-forvalter med kontroll av byggverk.

2.1 Verneområder - bestillinger
• Gjennomført:
• Varangerhalvøya NP:

Tilsyn med snøscooterløyper i parken.

Fullført klopplegging til Nattfjelldalen

Ingen VAKE i år pga korona

Fjernet kreosotstolper fra Bjørnskardhytta

Vedlikehold av innfallsport i Komagdalen

• Persfjorden og Syltefjorden LVO

Bistod med sjekk av byggverk i Persfjorden.

Søppelaksjon gjennomført av Vardø VGS  Persfjorden/Hestmannes

• Syltefjorddalen NR

Oppsett av informasjonspunkter er utsatt.

• Ytre Syltevik NR

Søppelaksjon gjennomført av Hamningberg bygdelag, men vi har ikke

fått ut sekkene etter avtale med kystvakta.

• Sandfjordneset NR



 
 
  
  
   
  
 

Bestillinger forts.
• Ikke gjennomførte bestillinger:
• Tavler: utskiftninger av infoplakater og

  topptavle er ikke gjennomført, gjelder

  Bergebydalen, Nerslåtta og Slangedalen.

• Skilting på snøskuterløyper – utsatt pga

  mangel på egnete stolper

• Samtlige tiltak i Ordo utsatt et år i samråd 
med forvalter i påvente av avklaring om 
broplassering og løsning for hengebru, samt 
avklaring av ny gapahuk.



2.2 Motorferdsel - bestillinger

Jakobselvdalen

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

Vake(korona), dispensasjoner til hytter, Bergebyløpet 

og forskning.

• Kontroll av både vinter og barmarkskjøring.

• Helikopteroppsyn under jaktutøvelse(anmeldelser)

• Utfordringer
• Bergebyløpet – økt omfang av sporkjøring, bør

  vente til snøscooterløypene er åpnet.

• Vake – en stor utfordring m.h.t fjellrev, særlig i et 

område.

• Å virke preventivt på «high marking» i Persfjord

  område, Oardu – Syltefjorddalen og Sandfjorddalen.

• Multebærplukking i sone-A kan føre til

  barmarkskjøring i sårbare områder.



Finnmarksvineblom

2.3 Trua arter

• Fauna:
• Fjellrev:

Vi har stor innsats på fjellrev på Varangerhalvøya(600 timer).

I 2020 satt vi ut 19 valper(3 kull) og vi fikk yngling på 5 hi (22 

valper). Vi har 17 fôringstasjoner på 9 hi, som må sjekkes 

minimum en gang i måneden.

• Sædgås, dverggås og snøugle:

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

tilsyn i de mest aktuelle områdene.

Og vi har inngått samarbeid med toll og politi med å følge opp 

mulig faunakrim, men det var ikke så aktuelt i år pga korona.

• Flora:
Har tilsyn med vokseplassen til Finnmarksvineblom som er lett 

tilgjengelig fra veien.

Varangervalmue vokser i enkelte rasskråninger i Syltefjorddalen,

er ikke lett tilgjengelig. Det samme gjelder den svært sjeldne 

Altaihaukeskjegg øverst i Sandfjorddalen.

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

trykk. Vokseplassen er Hestmannes i Persfjorden og der klarer 

sauen å komme over Austerelva på sommervannstand.



Aktivitet i 2020

1. Kjerne oppgaver Tilsyn timer Oppsyn timer Sum Kommentar

1.1 Verneområder 120

1.2 Motorferdsel 60

1.3 Flora/Fauna 15

2. Bestilling 195

2.1 Verneområder 33

2.2 Motorferdsel (20) Vake gikk ut pga korona

2.3 Trua arter 600 Det går mye tid til fjellrevarbeidet

Bestillinger 2020 – eksterne 
ressurser Bevilget Gjennomført/Utsatt brukt midler merknad

Søppelaksjon - Ytre Syltevik 60.000 Gjennomført Delvis
Brukt 20,000 kr på Hamningberg bygdelag  til kjøp av 
tjenester – søppel plukking

Utbedre sauegjerde -
Sandfjordneset 10.000 Gjennomført x

Søppelaksjon – Bjørnskardhytta 20.000 Gjennomført x Fjernet 1500 kg med kreosotstokker

Søppelaksjon - Persfjorden 10.000 gjennomført x Tjenestekjøp Vardø videregåendeskole

Tjenestekjøp deltidsoppsyn: Vi ferdigstilte vedlikehold 
og utbedring av gjerde 



• Teller på stien i Nattfjelldalen:

Det har vært en betydelig økning på 124% (2017 registrerte mot 850 året før) av 

turgåere.

Størst trafikk i juli og begynnelsen av august.



Falkefangerskjul – ny registrering av kulturminne


