Hornøya og Reinøya naturreservat
Hornøya og Reinøya ble fredet ved Kongelig resolusjon av 28.
januar 1983.
Reservatet er opprettet for å bevare viktige og artsrike hekkekolonier for sjøfugl. I fuglefjellet på vestsida av Hornøya hekker de
fleste av våre typiske fuglefjellsarter. Reinøya har en av Europas
største måkekolonier. Øyene har frodig vegetasjon som følge av
gjødsling fra fuglene.

Lunde
Fratercula arctica
5-10.000 par

Havet utenfor Finnmarkskysten er rikt på næring, og vi har derfor et rikt og
variert sjøfuglliv. De typiske sjøfuglene lever det meste av året på havet der de
henter mat. De kommer på land bare for å hekke og samles da i tette kolonier. I
fuglefjellene okkuperer de ulike artene ulike deler av fjellet.
Bestandene varierer med mattilgangen i havet. Alkefuglene har høy levealder
(20-30 år) og lav ungeproduksjon. Disse artene er derfor spesielt utsatt for
langvarige bestandskriser som følge av liten mattilgang i havet.

Lomvi
Uria aalge
1.000-1.500 par
Alke
Alca torda
ca. 500 par

Utdrag av vernebestemmelsene
Du er velkommen til å besøke reservatet, men merk deg følgende:
• Fra og med 1. mai til og med 15. august er det ferdselsforbud på
øyene. Unntatt er avgrensede områder og en oppmerket sti på Hornøya
(se kart).
• Før ilandstigning på Hornøya skal det gis beskjed til Havnefogden i Vardø,
tlf. 78 98 72 75. Før ilandstigning på Reinøya skal det gis beskjed til
Kommandanten for Vardøhus festning, tlf. 78 98 73 59. Disse kan begrense
antallet personer som kan ferdes på land samtidig.
• Det er ingen restriksjoner på ferdsel med båt innenfor reservatet.
• Fra og med 1. mars til og med 30. september er dyre- og fuglelivet totalfredet.
• Eggsanking kan bare foretas av personer med spesiell tillatelse.
• Plantelivet er fredet.
• Fiske med garn og kilenot er ikke tillatt fra og med 1. april til og med 31.
august.
Reservatet forvaltes av Fylkesmannen i Finnmark, mens Havnefogden i Vardø
har ansvaret for oppsynet på Hornøya og småholmene, og Kommandanten for
Vardøhus festning har oppsynet med Reinøya.

Toppskarv
Phalacrocorax
aristotelis
ca. 100 par

Opplysninger om fredningsbestemmelsene m.m. kan fås fra Fylkesmannen i
Finnmark, miljøvernavdelingen, 9800 Vadsø (tlf. 78 95 03 00).

Rules and regulations

Polarlomvi
Uria lomvia
300-400 par

Storskarv
Phalacrocorax
carbo
10-20 par

You are welcome to visit the reserve, but please observe the
following regulations:
• Between 1 May and 15 August access to the reserve is only permitted
within limited areas on Hornøya, included a marked track (see map).
Before landing notice must be given to the Harbour Master (tlf. 78 98 72 75)
who warden the island, and have the authority to limit the number of visitors.
• There is no restriction to boat traffic round the islands.
• All plant life is protected.
• Between 1 March and 30 September all birds and animal - including nests
and eggs - are protected.

Reservatgrense / reserve outline
Områder der ferdsel er tillatt
Merket sti / marked path
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Krykkje
Rissa tridactyla
ca. 25.000 par

The reserve is managed by the Office of the Finnmark County Governor. For
further information, contact the office in Vadsø (tel. 78 95 03 00).
Fiskemåke
Larus canus

Reinøya
Prestholmen

Svartbak
Larus marinus

Foruten krykkje hekker
tilsammen 40-50.000
par måker i området
Vardø fyr
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Teist
Cepphus grylle
Gråmåke
Larus argentatus

