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ENDRING AV VERNEFORSKRIFT FOR BARVIKMYRAN OG BLODSKYTODDEN 

NATURRESERVAT I VARDØ KOMMUNE - HØRINGSUTTALELSE 

 

Vi viser til deres brev av 23.9.2004 angående forslag til endring av verneforskrift for Barvikmyran 

og Blodskytodden naturreservat i Vardø kommune. 

 

Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 12 største friluftslivsorganisasjonene i 

Norge med til sammen over ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å ivareta 

allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder naturgrunnlaget 

for å drive friluftsliv. 

 

Endring av verneforskriften  

Barvikmyran og Blodskytodden naturreservat som er på 26,5 km2 ble vernet i 1983 for å ivareta 

verdier tilknyttet kvartærgeologi og myrvegetasjon. Det er i ettertid dokumentert at området har et 

fugleliv av nasjonal verneverdi. 

 

Fylkesmannen forslår derfor endringer av verneforskriften som også tar hensyn til fuglelivet i 

området. Endringene innebærer at:  

 

• hensynet til fulgelivet blir en del av verneformålet. 

• det blir ferdselsforbud i to delområder i perioden 15. mai til 15. august. 

• det legges restriksjoner på planlagt vedlikehold på kraftlinjer i perioden 15. mai til 15. 

august. 

• det blir forbud mot lavtflyging, slipp av hund, jakt og bruk av skytevåpen i hele reservatet i 

perioden 15. mai til 10. oktober. 
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Friluftsliv og retten til fri ferdsel 

Friluftslivet er en viktig del av den norske kulturarven og er samtidig et viktig bidrag til det 

helseforebyggende arbeidet. 

 

Den frie ferdselsretten (allemannsretten), jf friluftsloven er et grunnleggende fundament for 

utøvelse av det tradisjonelle friluftslivet i Norge. FRIFO er derfor i prinsippet i mot enhver 

regulering som kan rokke ved denne retten. Vi kan imidlertid se at det i noen spesielle tilfeller kan 

være behov for å regulere ferdselen av hensyn til sårbare naturtyper og/eller arter. Det er imidlertid 

svært viktig at reguleringen ikke legger unødvendige og ikke begrunnede restriksjoner på det enkle, 

naturvennlige og ikke-motoriserte friluftslivet. 

 

Et rikt biologisk mangfold, herunder et rikt fugleliv er en viktig opplevelseskvalitet for friluftslivet. 

FRIFO støtter derfor verne av områder som sikrer det biologiske mangfoldet, og ser behovet for å 

regulere ferdselen av hensyn til dette i spesielle tilfeller.  

 

Med denne bakgrunn har FRIFO ingen sterke innvendinger mot de foreslåtte endringene i 

verneforskriften for Barvikmyran og Blodskytodden naturreservat. 
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