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Statlige føringer og bestillinger for 2022
• Tilsyn og kontroll i verneområder 
- Tilsyn er en kjerneoppgave som er høyt prioritert 

• Tiltak i verneområder
Prioritert:

- Tiltak som er igangsatt og tiltak besøksforvaltning 

- Forløpende vedlikeholdsarbeid på skilt, 

informasjonstavler og infrastrukturtiltak 

• Bevaringsmål
NatReg:

- Oppfølging av bevaringsmål er prioritert

- Effektmåling av gjennomførte tiltak 

• Ferdselstellere
- Ferdselstellere skal følges opp

- Feil / mangler meldes inn 



• Nasjonalparkforvalter har prioritert:

-Oppsyn: 
Særlig i områder med sårbare arter

-Tiltak/skjøtsel:
vedlikehold av tidligere tiltak og søppelaksjoner. 

Ny oppføringer av løveskilt 

-Tilrettelegging:
Oardu: Sluttarbeid ved gapahuk og utsett av bro. 

Komagdalen og Sjåbuselva: Vedlikehold på                    

tavler, gapahuk og klopper

Varangerbotn: Tilsyn med gapahuken og tavler

Regionale bestillinger og rapportering 2022



Antall timer (Kun utetid)i verneområdene: 

-Tilsyn: 100 timer

-Tiltak/Skjøtsel: 135 timer

-Registrering/Overvåkning: 22 timer 

-Totalt 256 timer

I tillegg kommer:

Stor tilstedeværelse i verneområdene 

arbeidsoppgaver, særlig med overvåkning og tiltak på 

fjellrev

Og klargjøring/rapportering for feltarbeid

Gjennomførte oppdrag i verneområdene



Tilsyn, tiltak og registering- 2022
• Tilsyn: 
- Snøscooterkjøring er registrert - ingen anmeldelser

- Det er gitt mange motorferdsel dispensasjoner i 

Nesseby etter løyper i nasjonalparken 

• Tiltak: 
- Søppelaksjon Ytre Syltevik- Hamningberg bygdelag 

-25 kvm søppel hentet ut med helikopter 

- Søppelrydding Hestmannes Persfjorden (Vardø 

Videregåendeskole)

- Fjerning av sandlupin i Syltefjorddalen

- Vedlikehold/tilsyn med tavler og klopper

- Utvidelse av gjerde i Sandfjordelva

- Fjerning av jernskrot ved Telebuhytta og 

kreosotstolper ved hengebrua

• Registrering: 
- Startet opp med NatReg på Finnmarksvineblom 



Utvikling og fremtidig fokus

• Ny Feltapp – Naturoppdrag
( NP-forvalter er med i styringsgruppa for den nye feltappen - naturoppdrag)

- Forvalter legger inn bestillingene og får melding når oppdraget er gjennomført

- SNO registrerer oppdraget ute i felt, med både bilder og kart

• SNO vil prioritere tilsyn med motorferdsel, byggverk, skilting og informasjon
- Viktig at alle skilt og tavler er i god stand

- Og følge opp tiltak i henhold til bevaringsmål/ besøksforvaltning

- NatReg prioriteres og skal bli gjennomført etter bestilling fra styre

- Teller: Nattfjelldalen er gått ut( batterifeil)

- Tilsyn med store tiltak utørt av eksterne som oppsett av kortenståltavler, gapahuker og andre byggverk

- Det vil bli større behov for vedlikehold av installasjonene, derfor blir det viktig med en vedlikeholdsplan
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