
Orienteringssaker styremøte 6 - 8.9.2022 
- To hilokaliteter for fjellrev har bare en foringsstasjon, og NINA samt Miljødirektoratet ønsker 

å sette ut disse. NINA har varslet at oppdatert søknad kommer til styremøtet i oktober.  

Forvalter foreslår at det gis tilbakemelding om at de to foringsstasjonene kan settes ut på de 

to lokalitetene som kun har en stasjon fra før, inntil oppdatert og helhetlig søknad fra NINA 

behandles i høst. Standard har vært utsett av to foringsautomater på alle hilokaliteter med 

yngling av fjellrev. Da det er valper på lokalitetene er tilgang på nok fòr aktualisert. 

Vedtak: 

- Statsforvalteren ønsker å invitere til et møte med ordfører i Vardø kommune, 
verneområdestyret og verneområdeforvaltningen hos Statsforvalteren der man kan 
diskutere mulige nye veivalg for informasjonspunktet som nasjonalparkstyret har varslet at 
de vil evaluere. På dette møtet ønsker statsforvalteren at nasjonalparkstyret redegjør for 
hvordan de vil gjennomføre evalueringen og at vi kan ha en dialog om hvordan vi kan koble 
på informasjon om andre aktuelle verneområder, også de som Statsforvalteren forvalter. 
Embetsledelsen hos Statsforvalteren ønsker å delta på møtet. Man ser for seg et fysisk møte i 
Vadsø i oktober.  
 
VEDTAK; 

 

- I sommer er toalettene på startpunktene Ordo, Komagdalen, Nattfjelldalen malt av 

sommervikar, nye skilt hengt opp med implementerte kvenske navn på stipekerskiltene av 

forvalter. (noe gjenstår). Sommervikar har vasket gapahuken i Varangerbotn, og stimerker til 

Nattfjelldalen malt på nytt. Bord og blomsterkasser i Kiberg ble malt. Lokalitet for 

Finnmarkssvineblom i Persfjorden registrert til bevaringsmålovervåkning sammen med SNO 

Vadsø. Finnmarkssvineblom kartlagt i et område – vi fant 1 eksemplar øst for Store 

Frøkenholla, samt en liten bestand funnet ved inngjerdet hyttetomt utenfor vernet område 

ved Persfjordstranda. 

Strendene i omegn av Persfjorden utenfor verneområdet fremstår som relativt hardt beitet 

av sau – de fleste blomster er beitet bort i midten av juli. Skal Finnmarkssvineblommen 

ivaretas ved verneområdene i Vesterelv (dvs. område ved Store Frøkenholla og ut til sjøen), 

må ok deler av området gjerdes inn – slik at sauen holdes ute. 

 

Erfaring med sommervikar er at man får mye ekstra gjort, men forvalter må være til stede og 

kan ikke ha kontordager i perioden. 

Bør se over mulighetene for å ha flere ferievikarer (ungdommer) neste år – med for 

eksempel teamleder, gjerne i samarbeide med kommunene eller statsforvalteren. Det må 

finnes konkrete oppgaver de skal løse. Fjerning av fremmede arter og plukking av 

snøskuterløypestikker er eksempler. 

  

- Forvalter har deltatt på møte og erfaringsutveksling - workShadowing – Alex Kopf – sjef for 

feltpersonellet I Lapplands verneområder – fra Metsahallitus (Finland), arrangert av 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark (vi bør besøke nasjonalparkene i Lappland!) 

- Forvalter deltok da Statsrådene i Miljødepartementet hadde møte med Vardø kommune. – 

talepunkter som vi rakk; - nasjonalparkstyret ser behov for våtmarkssenter i Vardø 

(sjøfuglsenter, fokus på 3 spektakulære sjøfuglreservater-  hvor det også informeres om 

våtmarkene i nasjonalpark og naturreservatene). – pukkellaksinvasjonen viktig å bekjempe – 

laksefisket i elvene er svært viktig for folket i Varanger i både sjø og elv, det går godt for 



fjellreven og tiltakene som er igangsatt er vellykket i nasjonalparken. Vi er i mål med 

Startpunktene til nasjonalparken, men det er en utfordring for nasjonalparkstyret at vi ikke 

har midler til å kunne bidra til å gjøre noe vedlikehold på atkomstveier til startpunktene, da 

det ikke er innenfor budsjettrammene (Komagdalen 7 km, ordo 4km, Sandfjorddalen 4 km, 

Nattfjelldalen 3km.) tilstand på veien er svært dårlig på to av dem. 

- Telegraflinje fjernes i landskapsvernområdet av Linjeproff for Telenor – 280 stolper, noen 

gjensettes til skuterløypemerking, de er halvveis  

- En rekke dispensasjonssøknader til elgjakten behandles nå – transportbrett utlånes 

- Flytta knutepunktet fra Kiberg til Vadsø, pakket ned kontoret i forrige uke – samlokalisering 

med SNO på havna, møtebord, prosjekter, lerret og stoler satt igjen i Kiberg  

- Varangerbotn; vandalisert gapahuk, pipa herjet med, tagging – museet tar det opp via 

ungdomsskolen 

- Fuglekassesnekring Varangerbotnmarkedet gjennomført – 40 kasser snekret, Bjørn Hugo 

Kristoffersen i SNO Tana bisto forvalter. Vi deltok fra kl. 10 – 14 (markedet stenger kl 16) 

- SNO Tana har tatt imot grus og lagt ut topplag ved gapahuken i Ordo, her gjenstår skilt og 

bålkasse  

- NGU – la ut på facebook at de har plukka pimpelstein (vulkanstein) i verneområdene våre – 

viste seg at de hadde plukket utenfor.  

- 12 fjellrevynglinger i år med minimum 67 valper!  

- I juli ble en rekke overtredelser av verneområdereglene observert av forvalter. Dette langs 

nasjonal turistvei. Parkering og camping med kjøretøy i utmark. Ser behovet for mer 

informasjon på stikkveier om motorferdsel forbudet, og forbud mot el-sykling 

(Sandfjorddalen). 

 

Medieoppslag i forbindelse med flytting av knutepunktet: 

Styret kontaktet for kommentar på øverste nyhet; ikke underste. 

https://www.ifinnmark.no/arnt-fikk-beskjed-om-at-knutepunktet-skal-flyttes-da-kontaktet-

han-ordforeren-ber-om-at-prosessen-stanses/s/5-81-1653213 

 

https://www.ifinnmark.no/irene-ojala-sokte-selv-pa-stillingen-som-nasjonalparkforvalter-

det-var-uaktuelt-for-meg-a-ha-kontor-i-vadso/s/5-81-1655410 

 

Styreleder/ nestleder med forvalter vil forsøke å få til et møte med ordføreren i Vardø 

kommune – fysisk eller på Teams.   
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