
Årsrapport 2021 
til 

Varangerhalvøya 
nasjonalparkstyre

SNO avdelingene Tana og Vadsø
Arne Petter Sarre

Fagansvar for Varangerhalvøya NP med 

tilhørende verneområder

Foto: Arne Petter Sarre



Totalt 55 lokalkontorer 

med Oslo og Trondheim



SNO lokalt:
Tana avd.:

Hans Ole Mudenia har 1års vikariat for Bjørn Hugo Kristoffersen 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, Tanafjorden, Laksefjorden, Berlevåg og 

Nordkyn

Vadsø avd.:

Christer Michaelsen er i seksjon kyst med fagansvar for lakseoppsyn i Øst-Finnmark og har fagansvar for fjellrev 

fra 2022 i 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 i Ytre Syltevik, Sandfjordneset, Persfjorden-Syltefjorden LVO og 

Sandfjorddalen (NP)

Hamningberg Bygdelag – søppelaksjon Ytre Syltevik  NR

Vardø VGS – søppelaksjon Hestmannes(Persfjorden)LVO



Kjerneoppgavene
Ivareta nasjonale miljøverdier

Forebygge miljøkriminalitet

Drive kontroll

Drive naturveiledning

Geir Østereng



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

Sandfjordneset NR

• Tilsyn/tiltak:
• Oppsyn motorferdsel: bærplukking og jakt

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

og snøscooterløyper i verneområdene.

• Informasjon om verneområdene

• Revet gapahuk og bygd bru ved Oardo

• Stoppet erosjon av gravfunn(mulig pormorgraver) 

på Sandfjordneset med kokosmatter

• Søppelaksjoner i Ytre Syltevik og Pers- og Syltefjord

• Klopplegging og innfesting av tavle i Storelv –

Nattfjelldalstien

• Fjernet to ganger Lupin ved Syltefjorddalen

• Fjernet søppel ved Telebuhytta

• Gammel linjemateriell ovenfor Segelkollfjellet

• Skiftet ut løveskilt

• Syltevikmoan – p-plass med informasjonstavle, 

sittebenk, bålpanne og vedkasse



Bestillinger 2021

Persfjorden 

Vardø VGS

• Gjennomført:
• Varangerhalvøya NP:

Tilsyn med snøscooterløyper i parken.

Fullført klopplegging til Nattfjelldalen

Ingen VAKE i år pga korona

Ryddet søppel fra Telegrafhytta, Segelkollfjellet

Vedlikehold ved innfallspotalen i Komagdalen

Sjekk av ny oppsatte tavler

• Persfjorden og Syltefjorden LVO

Løveskilt i Persfjorden.

Søppelaksjon gjennomført av Vardø VGS Persfjorden / Hestmannes

• Syltefjorddalen NR

Skjøtsel - fjerning av lupin

• Ytre Syltevik NR

Søppelaksjon gjennomført av Hamningberg bygdelag, hentet ut med 

helikopter(44 stor sekker + 17 i Sjåvik - Hamningberg)

• Sandfjordneset NR

Sauegjerde fungerer godt, men trenger tilsyn og vedlikehold.

Kulturminne(pormorgraver) er dekt til med kokosmatte



Bestillinger forts.
• Ikke gjennomførte bestillinger:
• Skilting på snøskuterløyper – gjelder 

Antonvann, Bergebydalen og Oarddojavi

• Steinringen ved Helheimhytta fant vi ikke

• Plaketten ved Oarddo skulle flyttes ned til 

elva ved ny bru på øst siden

• Stolper og traverser ved hengebrukulpen



Registeringer på teller i Nattfjelldalen: 
Totalt 1900 passeringer det er en nedgang på 5% fra fjoråret(ca. -100)
Det er størst trafikk i juli og august



Utfordringer 2022

Hærverk på tavle

• Utfordringer:
• Økt behov for vedlikehold av installasjonene 

(gapahuk, klopper, bru, tavler og turstier)

• Klopp over bekk ved portsletta er knekt pga snø

• Erosjon / slitasje på turstier:

- Komagdalen og Nattfjelldalen

• El-sykkel / Dronebruk

• Ulovlig snøskuterkjøring fra Persfjorden og inn mot 

Skipskjølen

• Fortsette med rydde lupinfeltet i Syltefjorddalen

• Perleturstier er etablert i verneområder uten 

søknad og på eksisterende turstier. Eksempel på 

perletur fra P-plass i Komagdalen til hengebru.

• Vedlikehold av gjerde rundt Sandfjordneset

• Fjerning av marint søppel

• Bevaringsmål: registering av slitasje på turstier og 

barmarksløyper 

-Overvåkning av lokaliteten til Finnmarksvineblom



Trua arter
• Fjellrev (EN): Vi har fremdeles stor innsats 

på fjellrev på Varangerhalvøya (ca. 600 

timer). Dette er i hovedsak fordelt på 

registrering og tiltak (fôring og 

rødrevuttak).

• Sædgås (VU): Registrering på myteplasser i 

VNP sone A. (1294 ind. registrert i 2021).

• Finnmarkssvineblom (VU) i Persfjord. Har 

tilsyn med området gjennom 

barmarkssesongen. Utfordringen for 

forekomsten er beite fra sau.

• Varangervalmue (EN) i Syltefjorddalen.

• Altaihaukeskjegg (VU).



Fjellrev på 

Varangerhalvøya
Christer Michaelsen

fagansvarlig for fjellrev i Finnmark



Handlingsplan 
for fjellrev

Langsiktige mål (2035)

-Seinest i år 2035 har den skandinaviske 

fjellrevbestanden økt til minst 1000 

kjønnsmodne individer og det fødes minst 

250 kull i år med god tilgang på lemen.

Kortsiktige mål (2021)

-Alle delbestander av fjellrev, der det 

gjennomføres tiltak, har en positiv 

bestandsutvikling.



Utbredelse på Varangerhalvøya

• -40 kjente hilokaliteter som 

overvåkes.

• -Mange lokaliteter ligger innenfor 

nasjonalparken.



Registrering

• Innsamling av DNA – vinter

• Overvåkning av kjente 

ynglelokaliteter – sommer

A.Ørjebu



Tiltak

• Drift av fôringsautomater

• 18 automater

• Uttak av rødrev

• Fokus på kjerneområdene 

for fjellrev.



Ynglinger i 2021

Dokumentert yngling på 7 

lokaliteter. Minimum 24 valper.



Takk for 

oppmerksomheten


