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Informasjon om forvaltningstiltak - fjerning av 
telegrafstolper fra Vesterelv til Sandfjorddalen - Vardø og 
Båtsfjord kommune 

 
For ivaretakelse av vernet og verneverdiene i Persfjorden – Syltefjorden 
landskapsvernområde må Varangerhalvøya nasjonalparkstyre sørge for at all form for 
forurensing og forsøpling unngås eller fjernes fra verneområdene. Dette medfører utførelser 
av tiltak, som blir ansett som et ledd i Varangerhalvøya nasjonalparkstyres skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver. 
 
Det gikk tidligere en telegraflinje i Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde eid av 
Televerket. Når linja ble fjernet ble en stor andel stolper satt igjen stående (se kart).  
Det er nødvendig å få ryddet stolpene ut av landskapsvernområdet. 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre har bedt Telenor ASA om å fjerne stolpene. 
I dialog med Båtsfjord-, og Vardø kommune ønskes muligens noen få blir stående som 
fastpunkt for snøskuterløypa som partivis går paralellt med stolpene. Vi be dere avvente å 
rive bua som står ved linja. Vi gir endelig tilbakemelding om stolper skal stå igjen halvkappet/ 
bua etter styremøte onsdag 24 august. De aktuelle stolpene er i så fall merket med hvit tape, 
med ønsket kappehøyde.  
 
Telenor ASA har engasjert Linjeproff AS til å gjennomføre oppryddingen på vegne av de. Det 
er ikke gjennomførbart å jekke opp stolper og komme til området med fjerning av stolper uten 
motorferdsel. 
I sammenheng med oppryddingen vil det være behov for å bruke atv til å frakte ut jekk og 
mannskap og helikopter til å frakte traversene ut. 
 
Da dette er et tiltak som er pålagt av forvaltningsmyndigheten er motorferdselen hjemlet i 
verneforskriften § 3 punkt 5.3 første ledd. 
Vi har vedlagt kart med rute for beste atkomstvei til området, som har et gammelt kjørespor. 
Av hensyn til at området har lite kjørespor bør arbeidet planlegges slik at til og frakjøring til 
arbeidsområdet blir minst mulig og færrest mulig turer i helhet. 
Videre er forvaltningstiltaket for å fjerne gammel forsøpling ut av verneområdet hjemlet i 
verneforskriften § 3 punkt 6.2 Det vil likevel etterstrebes at all motorferdsel begrenses til det 
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minimale som er mulig for å gjennomføre oppryddingen. Der det lar seg gjøre vil 
motorferdselen følge allerede eksisterende spor på atkomsttraseen. 
Dersom det ikke er kjørespor må det kjøres slik at det ikke oppstår spor. 
All unødvendig forstyrrelser av fugl- og dyreliv, samt tamrein og sau skal unngås. 
 
Oppryddingen er planlagt gjennomført fra 20 august og et par-tre uker fremover.  
Det varsles derfor at Linjeproff AS vil benytte atv og helikopter i denne perioden. 
Se vedlagte kart som viser omtrentlig område hvor den gamle telelinjen gikk, noe avvik kan 
forekomme. 
 
Vi har varslet Båtsfjord kommune og Vardø kommune samt reinbeitedistrikt 6 v/ distriktsleder 
Asllat Smuk om arbeidet som vil pågå fremover en stund. Ved befaring 18 august var det lite 
rein å se i området. Langs vesterelva er det en god del sau på beite. 
 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre v/ nasjonalparkforvalter har befart traseen før tiltaket og 
vil i samarbeid med Statens naturoppsyn befare etter gjennomføring for å se til at arbeidet 
har blitt gjennomført på en skånsom måte som mulig for marka. Særlig i våte områder må 
trase velges med omhu.  
 
Vi ønsker beskjed når helikopterutflyging skal skje - vi gjør oppmerksom på at lasteplass for 
stolper behøver grunneiers tillatelse. Vi har allerede oversendt kart over områder som kan 
være aktuelle for mellomlagring av stolper ved vei (gamle grustak og parkeringer).  
 
Nasjonalparken syd for linja har lavtflygingsforbud hvor flyging under 300 m er forbudt. Vi 
ønsker å holdes orientert om valgt lasteplass og når helikopterflyging begynner, samt når 
arbeid er ferdig.  
 
Vi gjør oppmerksom på at området ikke har mobildekning.  
Ta kontakt om det skulle være spørsmål.  
Kart for atkomsttrase og linje fremkommer under. 
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Med hilsen 

 
Geir Østereng 
nasjonalparkforvalter 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift 
 
 
 
Kopi til: 
Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark Postboks 700 9815 VADSØ 
statens naturoppsyn Vadsø    
finnmarkseiendommen    
Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 
Finnmark politidistrikt Postboks 501 9917 KIRKENES 

 
 


