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Melding om oppstart - Hornøya og Reinøya naturreservat – 
Endring av verneforskrift 
 
 
Oppdrag 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har fått i oppdrag av Miljødirektoratet å foreslå 
endringer i forskrift for Hornøya og Reinøya naturreservat (NR) av 28. januar 1983  
nr. 120. Fristen for å oversende tilråding om endret verneforskrift for Hornøya og 
Reinøya NR er 31. desember 2019. 
 
Bakgrunn 
Hornøya og Reinøya NR 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 samt de to holmene 
Prestholmen og Avløysa. 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 den helhetlige og langsiktige overvåkingen av norske 
sjøfugler.  
 
For å legge til rette for at besøkende til reservatet skal få en god opplevelse, er det 
gjennomført flere tilretteleggingstiltak på Hornøya. Det er blant annet etablert 
flytebrygge for sikker ilandstigning, fugletitterskjul, toalett samt informasjon om 
naturverdiene. 
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Verneforskriften for Hornøya og Reinøya er fra 1983, og begynner i likhet andre 
verneforskrifter fra denne tiden å bli utdatert på flere viktige områder. Den tar blant 
annet ikke tilstrekkelig høyde for nye aktivitetsformer og den økte turisttilstrømmingen 
som Hornøya har opplevd de siste årene 
 
Prosess 
Med dette brevet varsler Fylkesmannen om at arbeidet med å foreslå endringer av 
verneforskriften for Hornøya og Reinøya starter opp. Innspill til det forestående 
forskriftarbeidet sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Eventuelle innspill vil bli 
vurdert og kommentert av Fylkesmannen. 
 
Så snart Fylkesmannen har utarbeidet forslag til forskriftsendringer, vil forslaget sendes 
på høring. Innspill til høringsforslaget vil bli behandlet av Fylkesmannen. Deretter vil 
Fylkesmannen oversende tilråding til ny verneforskrift for Hornøya og Reinøya NR til 
Miljødirektoratet.  
 
Det legges opp til møte med Vardø kommune, Hornøyarådet samt folkemøte i Vardø  
før forslag til forskriftsendring legges ut på høring. 
 
Innspill  
Vi ber om at eventuelle innspill til oppstartsmeldingen sendes til Fylkesmannen i Troms 
og Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø. Innspillene kan også sendes som e-post til 
fmtfpost@fylkesmannen.no. Husk å merke brevet «Forskriftsendring Hornøya og 
Reinøya naturreservat». Frist for innspill settes til 15. november 2019. 
 
Kontaktperson 
Tor Asbjørn Aslaksen Simonsen 
Telefon: 78 95 03 14 
E-post: fmfitaas@fylkesmannen.no  
 
 
Med hilsen 
 
Heidi Marie Gabler 
fagkoordinator 

  
 
Tor Asbjørn Aslaksen Simonsen 
overingeniør miljø 
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