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Høring - Forslag til revidert forskrift for Hornøya og Reinøya 
naturreservat 
 
Bakgrunnen for høringsforslaget 
Hornøya og Reinøya naturreservat ble opprettet 28. januar 1983. Formålet med 
vernet er å bevare et viktig fuglefjell med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og 
annet dyreliv som naturlig er knyttet til stedet, jf. verneforskriften pkt. III.  
 
Det vernede området består av øyene Hornøya og Reinøya, de to holmene 
Prestholmen og Avløysa samt noen mindre holmer mellom Hornøya og Reinøya. 
Reservatet dekker et areal på ca. 2000 dekar, hvorav ca. 1500 dekar er landareal og 
ca. 500 dekar er sjøareal.  
 
Med sin beliggenhet, spektakulære natur og sitt yrende og varierte fugleliv, har 
Hornøya blitt et yndet og populært reisemål for turister. Hornøya har siden 1980-
tallet også utgjort en av nøkkellokalitetene i overvåkingen av sjøfugl. 
 
For å legge til rette for besøkende til Hornøya, er det gjennomført flere tiltak. Det er 
blant annet etablert flytebrygge for sikker ilandstigning, fugletitterskjul for 
iakttakelse av fugl og beskyttelse mot vær og vind, toalettbygg og informasjonsskilt. 
Det er også lagt til rette for ferdsel på sti fra flytebrygga på vestsiden av Hornøya til 
Vardø fyr. 
 
Forskriften for Hornøya og Reinøya naturreservat er fra 1983, og begynner i likhet 
med forskrifter for andre verneområder fra denne tiden å bli utdatert på flere 
viktige områder. Den tar blant annet ikke tilstrekkelig høyde for at nye aktivitets-
former og økt turisttilstrømming som Hornøya har opplevd de siste årene, kan 
påvirke verneverdiene.  
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På bakgrunn av dette fikk Fylkesmannen i 2019 oppdrag fra Miljødirektoratet å 
foreslå endringer i forskriften for Hornøya og Reinøya naturreservat av 28. januar 
1983 nr. 120.  
 
Orientering om saksgang  
Fylkesmannen varslet oppstart om revisjon av forskriften for Hornøya og Reinøya 
naturreservat i brev datert 25. oktober 2019. Oppstarten av revisjonsarbeidet ble 
annonsert i avisene «Finnmarken» og «Østhavet» henholdsvis den 30. oktober 2019 
og 31. oktober 2019 samt på Fylkesmannens hjemmeside den 28. oktober 2019.  
 
Fristen for å komme med innspill til oppstartsmeldingen ble satt til 15. november 
2019. Etter at fristen for innspill var ute, hadde det kommet inn uttalelser fra 
Kystverket, Forsvarsbygg, Fiskeridirektoratet, Sametinget og Centre D’Ecologie 
Fonctionelle & Evolutive (CEFE). 
 
I tillegg har Fylkesmannen gjennomført møter med Vardø Havn KF og Hornøyarådet 
den 11. november 2019, Vardø kommune den 12. november 2019 og 22. juni 2020 
samt folkemøte i Vardø den 26. november 2019.  
 
Den 16. desember 2019 sendte Fylkesmannen forslag til revidert forskrift for 
Hornøya og Reinøya naturreservat til faglig godkjenning hos Miljødirektoratet. På 
bakgrunn av Miljødirektoratets tilbakemelding den 17. juni 2020, har Fylkesmannen 
utarbeidet forslag til forskriftsendring for Hornøya og Reinøya naturreservat som 
nå sendes på høring. 
 
Høring av forslag til revidert forskrift for Hornøya og Reinøya naturreservat  
Fylkesmannen legger med dette forslag om endring av forskriften for Hornøya og 
Reinøya naturreservat på høring. Høringsforslaget vil også være tilgjengelig på 
Fylkesmannens hjemmeside https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/   
 
Vedlegg 2 viser hvilke endringer som foreslås i forskriften og vedlegg 3 foreslåtte 
endringer innarbeidet i forskriften og på kart/flyfoto (vernekart vil utarbeides 
senere). Gjeldende forskrift med vernekart er lagt ved under vedlegg 1. 
 
Forslaget til forskrift med vernekart legger opp til at ferdsel på land som utgangs-
punkt skal være forbudt i tiden fra og med 15. februar til og med 31. august. Det 
legges likevel opp til at ferdsel på land skal være tillatt hele året innenfor et 
begrenset område rundt fugletitterskjulet på vestsiden av Hornøya samt fra 
Landingen og opp til Vardø fyr. Ferdsel på stien fra fugletitterskjulet til Vardø fyr vil  
imidlertid ikke være tillatt innenfor denne tidsperioden. 
 

https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/
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I sjøområdene vil ferdsel, herunder ferdsel med båt, kajakk og lignende farkoster, 
samt aktiviteter som kiting, brettseiling, dykking, snorkling og lignende, være 
forbudt fra og med 15. februar til og med 31. august. Nødvendig transport til og fra 
flytebrygga og Landingen vil likevel være tillatt innenfor en avgrenset sone i denne 
perioden. Ellers i året, dvs. fra og med 1. september til og med 14. februar, vil 
ferdsel med båt være tillatt i hele reservatet. 
 
Fylkesmannen er kjent med at Forsvarsbygg har satt i gang et arbeid med å 
restaurere gammene på Reinøya. Bruk av gammene har i følge Forsvarsbygg 
betydning for fremtidig vedlikehold. Høringsforslaget legger opp til at ferdsel på 
Reinøya vil være forbudt fra og med 15. februar til og med 31. august. 
Fylkesmannen oppfordrer Forsvarsbygg til å vurdere den foreslåtte 
forskriftsendringen i forhold til sine behov på Reinøya. 
 
Høringsuttalelser til forslag om revidert forskrift for Hornøya og Reinøya 
naturreservat sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Postboks 700, 9815 
Vadsø, eller på e-post til fmtf@fylkesmannen.no 
 
Fristen for høringsuttalelse settes til 1. oktober 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fmtf@fylkesmannen.no


  Side: 4/4 

 
Med hilsen 
 
Heidi Marie Gabler 
Seksjonsleder naturvern 
 

  
 
Tor Asbjørn Aslaksen Simonsen 
seniorrådgiver miljø 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi: 
Forsvarsbygg     gry.stovind.hoell@forsvarsbygg.no 
Forsvarsbygg    arnt.magne.haugen@forsvarsbygg.no  
Vardøhus festning    vardohusfestning@outlook.com 
Norsk institutt for naturforskning tone.kristin.reiertsen@nina.no 
Miljødirektoratet    post@miljodir.no  
Vardø Politistasjon    post.finnmark@politiet.no   
Statens naturoppsyn Vadsø  arne.petter.sarre@miljodir.no  
Statens naturoppsyn Vadsø  christer.michaelsen@miljodir.no  
Knut Sverre Horn    knutsverrehorn@gmail.com  
 
Vedlegg:  
1. Forskrift om Hornøya og Reinøya naturreservat av 28. januar 1983 nr. 120 

(gjeldende) og vernekart for Hornøya og Reinøya naturreservat datert oktober 
1982 (gjeldende). 

2. Forslag til forskrift om endring av forskrift om fredning for Hornøya og Reinøya 
naturreservat. 

3. Forslag til forskrift og ferdselsreguleringer for Hornøya og Reinøya 
naturreservat. 

4. Adresseliste
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