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Seiland nasjonalpark ble oppretta i 2006. Formålet med nasjonalparken er å ta vare på en egenarta og vakker del av Vest-Finnmarks
øynatur. De sentrale deler av Seiland fra kyst til kyst mellom Sørøysundet og Vargsundet utgjør et stort sammenhengende og lite berørt
område, med et storslagent og vakkert landskap. Nasjonalparken har
et vidt spekter av naturtyper fra havstrender, steile kystfjell og fjorder
til daler med bjørkeskog og frodige høgstaudeenger, til høgfjell og
isbreer.

Utdrag fra fredningsbestemmelsene
Du kan:

•
•
•

Alpint kystlandskap med fjorder og isbreer

•
•

Seilands mange øde og bratte fjellområder med tallrike klipper mot sjøen huser
en stor bestand av ulike arter rovfugler. En rekke havørn hekker her sammen
med kongeørn, jaktfalk, dvergfalk, tårnfalk og fjellvåk. De ﬂeste rovfuglene
hekker i de bratte fjellene som omkranser fjordene. Langs de mindre steile
delene av kystlinja ﬁnnes kolonier med måker og terner, samt vadere, grågås,
ærfugl og teist. Ved vann og vassdrag inne på øya hekker våtmarksfugl som
storlom og smålom. Av pattedyr er oter, røyskatt og hare vanlige i
nasjonalparken.

Menneskelig bruk
I nasjonalparken er det funnet bosettingsspor og spor etter fangstinnretninger
fra steinalderen og jernalderen. Kartmateriale fra 1800-tallet viser at det den
gang bodde folk i nærmest i hver fjord på Seiland. I dag et er ingen fast
bosetting i nasjonalparken, men en kan mange steder se rester etter bosetting
ved sjøkanten i form av hustufter, båtstø og små engteiger.
Nasjonalparken er sommerbeite for tamrein. Reindrifta har gjerder og noen
gjeterhytter i nasjonalparken, blant annet i Lille Bekkarfjord. Deler av parken
beites også av sau, og det står et samlegjerde og ei gjeterhytte ved Store
Bekkarfjord.

Gjøre opp kaffebål av tørrkvist og nedfalt virke

Skade vegetasjonen eller markoverﬂata, eller forstyrre dyrelivet unødig
Ferdes med motorkjøretøyer på land

Ta hensyn til andre som ferdes i området. Sett ikke opp telt der det kan
føre til ulempe for andre. Legg ikke igjen søppel i området.

Nærmere informasjon om nasjonalparken kan fås fra
9815 Vadsø, Tlf.: 78 95 03 00, e-post: postmottak@fmﬁ.no
www.fylkesmannen.no/ﬁnnmark

Særprega og frodig planteliv

Rik rovfuglfauna

Fiske og jakte etter gjeldende regler (husk ﬁskekort og jaktkort)

Det er ikke tillatt å:

Seiland er Finmarks nest største øy etter Sørøya. Øya er en østlig utpost av vårt
alpine kystlandskap, med mange topper over 800 moh. De to breene i Seiland
nasjonalpark, Seilandsjøkelen og Nordmannsjøkelen, er Skandinavias nordligste, og ingen andre steder i Skandinavia er det dannet bre i så lav høyde over
havet. Landskapet på Seiland er preget av en rekke større og mindre fjorder. De
dype fjordene Store Kufjord og Jøfjord deler nesten øya i to. Det mest alpine
terrenget i nasjonalparken ligger i vest hvor en rekke bratte fjell stuper i havet.
Sør for Seilandsjøkelen er det et vidstrakt platå med et karakteristisk, småkupert
terreng. Smeltevann fra Seilandsjøkelen samles i den ﬂotte Melkelva, som med
fosser og stryk renner gjennom landskapet og munner ut i Store Bekkarfjord.

Seiland har en egenarta berggrunn med et betydelig innslag av svært næringsrike, såkalt ultrabasiske, bergarter. Den rike berggrunnen ﬁnnes særlig sør på
øya, der den sammen med det fuktige kystklimaet gir opphav til et variert og
stedvis meget rikt og frodig planteliv. I fjellområdene vokser sjeldne og kravfulle
fjellplanter, som dvergarve, snøgress og stjernøyvalmue. Rundt bunnen av Store
Bekkarfjord er fjellene bevokst med høgt gras nesten helt til topps, og framstår
som et svært vakkert beitelandskap. Enkelte steder, slik som i botn av Jøfjorden
og Flaskefjorden, vokser svært frodig bjørkeskog med store bregner og urter.
Havstrendene i nasjonalparken er oftest bratte og steinlendte, men artsrike
strandenger ﬁnnes også, blant annet i Bårdfjord.

Ferdes fritt, telte og plukke bær og sopp

Lokal kontakt: Statens naturoppsyn, 9509 Alta. Tlf.: 78 43 70 55 / 916 22 283

Seiland National Park
Seiland National Park was established in 2006. The aim of the
protection is to preserve a characteristic and beautiful part of the
islands of Western Finnmark.
The National Park contains a large variety of nature types from the sea up
to high mountains and glaciers. A large number of birds of prey breed in the
National Park, among them White-tailed eagle (Haliaetus albicilla), Golden
eagle (Aquila chrysaetos) and Gyr falcon (Falco rusticolus).

Rules and regulations
You are welcome to visit the National Park. Please notice that inside the
protected area you are not allowed to:

•
•
•

Destroy or damage plants including dead trees, or ground surface
Disturb animals unnecessarily
Use motorized vehicles

You may walk and camp freely in the National Park, but please do not put up
your tent where it may cause inconveniences for other people.
Fishing is allowed according to regulations in force. Fishing license is required.
Nature is very vulnerable in the north. Take great care and show respect for
other visitors. Do not leave any garbage at your campsites.
For more information please contact the Ofﬁce of the Finnmark County
Governor, Department of Environmental Affairs, phone 78 95 03 00,
e-mail: postmottak@fmﬁ.no

