
stabbursnes
Velkommen til Stabbursnes naturreservat. Formålet med 
vernet å bevare et våtmarksområde som er svært viktig for 
en rekke arter av ender, gjess og vadefugl, og å bevare store, 
velutvikla strandenger med arktiske arter og plantesamfunn. 
Reservatet er et Ramsarområde, et våtmarksområde av 
internasjonal verneverdi. 

LandSkap og FugLeLiV
stabbursneset er et stort elvedelta som ble dannet ved 
slutten av og etter siste istid. Det store systemet med 
strand-, fjære- og gruntvannsområder, elveutløp, holmer, 
sund og tidevannsstrømmer er et av de viktigste våtmarks-
områder for fugl i norge. 
 De vidstrakte fjærearealene er en betydningsfull 
rasteplass for mange vadere under vår- og høsttrekket. Det 
har blitt observert flokker på 30 000 polarsnipe i reservatet. 
Myrsnipe og lappspove forekommer i store antall, dels 
også tjeld, sandlo, steinvender og brushane. Vipe, 
brushane og storspove hekker i området. 
 Området er et fjærfellingsområde for ender og et 
overvintringsområde, spesielt for ærfugl som er her hele 
året, men i størst antall om høsten og utover vinteren. På 
de store strandengene raster det mest gressender og gjess, 
der krikkand, stokkand, brunnakke, sædgås og dverggås 
opptrer i størst antall. Gruntvannsområdene brukes av 
fiskender og dykkender. Laksand, siland, sjøorre og 
svartand kan finnes i store antall, først og fremst i mytetida 
(fjærfellinga) om sommeren.

Laksand/Goosander (Mergus merganser). 
Foto: trond Haugskott.

Polarsnipe/Knot (Calidris canutus)  
Foto: trond Haugskott.

Dverggås/Lesser White-fronted Goose (Anser erythropus)   
Foto: Ingar Jostein Øien (norsk Ornitologisk Forening).

brushane/ruff  
(Philomachus pugnax)
Foto: trond Haugskott.

dVeRggåS på VaLdakMyRa
Dverggjessene som hvert år raster på Valdakmyra utgjør 
storparten av den gjenværende bestanden i Fenno-
skandia. tidligere var dverggåsa en vanlig hekkefugl i 
fjelltraktene i nord-norge, men hekker i dag bare noen få 
steder på Finnmarksvidda. Årsaken til den sterke 
nedgangen i bestanden settes i sammenheng med jakt 
på arten langs enkelte av trekkrutene til vinterområdene.
 Dverggjessene kommer til Valdakmyra i midten av 
mai og drar videre til hekkeplassene på Finnmarksvidda i 
første halvdel av juni. etter hekkesesongen kommer 
dverggjessene tilbake hit i andre halvdel av august og 
drar i første halvdel av september. For å skjerme 
dverggjessene som raster på Valdakmyra er det 
ferdselsforbud her under vår- og høsttrekket.

utdRag FRa VeRneFoRSkRiFtene
•	 på Valdakmyra/Váldatjeaggi er det ferdselsforbud fra og med 1. mai – 30. juni og  

fra 10. august - 20. september (se kart). unntatt er ferdsel til fots i forbindelse med  
gjeting av dyr på beite. 

•	 det er båndtvang for hunder hele året.
•	 Landskapet er fredet mot alle tekniske inngrep.
•	 Dyre- og fuglelivet er fredet mot jakt og andre unødige forstyrrelser.  

Jakt på rødrev og sel i tida 1. oktober – 31. mars er tillatt. 
•	 Du kan fiske etter gjeldende fiskeregler.
•	 Plantelivet er fredet, men du kan sanke bær og sopp.  

beiting, bålbrenning og sanking av tørrved til brensel på stedet er tillatt.
•	 Motorferdsel på land er forbudt.
•	 Camping, telting og oppsetting av kamuflasjeinnretninger er forbudt.

RuLeS and ReguLationS
You are welcome to visit the reserve, but please notice the following regulations:

•	 In a part of the reserve all traffic is prohibited from May 1st to June 30th and  
from august 10th to September 20th (see map).

•	 dogs must be kept on a leash.
•	 the area is protected against any activity that may change or disturb the natural environment.
•	 all plant life is protected. You may, however, pick berries and mushrooms.
•	 the wildlife is protected against any harm and unnecessary disturbance.
•	 It is prohibited to camp, raise tents or camouflage arrangements in the reserve.
•	 use of motorized vehicles is prohibited.

Tegninger og utforming: Trond Haugskott. Fylkesmannen i Finnmark 2012.

Vipe/northern Lapwing (Vanellus vanellus)
Foto: trond Haugskott.

StaBBuRSneS natuRe ReSeRVe

Welcome to Stabbursnes nature Reserve. the area is  
protected to preserve a wetland area as is very important 
for many species of ducks, geese and waders, and to  
conserve large and well-developed beach meadows with 
arctic species and plant communities. the reserve is a 
Ramsar Site, a wetland with international protection values.

LandScape and BiRd LiFe
stabbursneset is a large river delta formed at the end of 
and after the last Ice age. the large system of beaches, tide 
and shallow water areas, river mouths, islands, inlets and 
tidal currents is one of the most important wetlands for 
birds in norway.
 the extensive ebb areas are an important resting place 
for many waders during spring and fall migration. It has 
been observed flocks of 30,000 knot in the reserve. dunlin 
and Bar-tailed godwit occur in large numbers, partly also 
oystercatcher, Ringed plover, Ruddy turnstone and Ruff. 
northern Lapwing, Ruff and eurasian curlew nest in the 
area.
 the area is a moulting area for ducks and a winter-
ing area, especially for eiders as is here all year, but in the 
greatest number in the fall and winter. at the large salt 
meadows does mostly dabbling ducks and geese rest. teal, 
Mallard, Wigeon, Bean goose and Lesser White-fronted 
goose is seen in the largest numbers. shallow water areas 
are used by fish ducks and diving ducks. goosander, Red-
breasted Merganser, Velvet Scoter and Black Scoter can 
be found in large numbers, primarily during the moulting 
season in the summer.

LeSSeR White-FRonted gooSe  
at the VaLdak MaRSheS
Lesser White-fronted Goose at the Valdak Marshes
the Lesser White-fronted Geese that annually rests at the 
Valdak Marshes makes up most of the remaining popula-
tion in Fennoscandia. they were previously a common 
breeding bird in the mountains of northern norway, but 
today they nest only a few places in Finnmark. the reason 
for the sharp decline in the population is associated with 
hunting of the species along some of its migration routes 
to their wintering areas.
 the Lesser White-Fronted Geese arrive the Valdak 
marshes in the middle of May and goes on to their 
breeding grounds in the first half of June. after the breed-
ing season they come back here in the second half of 
august and leave for they wintering area in the first half 
of september. to protect the geese that rest at the Valdak 
Marshes all traffic is banned from the area during spring 
and fall migration.

Lappspove
bar-tailed Godwit 
(Limosa lapponica)

steinvender
ruddy turnstone 
(Arenaria interpres)Krikkand

teal 
(Anas crecca)

sjøorre
Velvet scoter  
(Melanitta fusca)

FoRVaLtning og oppSyn
Forvaltningsmyndighet for reservatet er: Fylkesmannen i Finnmark,  
Miljøvernavdelingen, statens Hus, 9815 Vadsø. telefon: 78 95 03 00.  

e-post: fmfipostmottak@fylkesmannen.no 

Oppsyn: statens naturoppsyn, Lakselv

ManageMent and RangeRS
the reserve is managed by the Finnmark County Governor, Department of 
environmental affairs, statens Hus, 9815 Vadsø. Phone +47 78 95 03 00.  

e-mail: fmfipostmottak@fylkesmannen.no

rangers: norwegian state nature Inspectorate, Lakselv

Ærfugl
Common eider 
(Somateria molissima)

Myrsnipe 
Dunlin 
(Calidris alpina)

sandlo 
ringed Plover 
(Charadrius hiaticula)


