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 Sammendrag 

Formålet med tiltaket er at Vardø havn skal bli en godt skjermet havn som foretrekkes av fiskere i 

Barentshavet som leveringshavn og bidra til utvikling av en framtidsretta havn som gir et godt grunnlag for 

videre vekst i Vardø.  

Vardø havn er i dag utsatt for bølger fra nord, som kommer rett inn i havna og skaper dårlige liggeforhold. 

Det gjelder de fleste båtstørrelsene, men den mindre flåten er spesielt utsatt.  

På oppdrag for Vardø kommune har Norconsult prosjektert en indre molo på tvers inne i havna og mudring 

innenfor denne. Dette arbeidet er igangsatt i 2020.  

På oppdrag for Vardø kommune har Norconsult også prosjektert forslag til ny ytre molo. Moloen skal gi 

roligere havneforhold i indre havn og legge til rette for utvikling av indre havneområder.  

Konsekvenser for friluftsliv og folkehelse utredes for tiltakene ny ytre molo, utvikling på Hasselneset, og 

oppfylling av to nye areal til havnetorg. 

Vardøya består av en tett bystruktur med et omland med nær utmark.  

Det er mange turmuligheter på Vardøya. Målpunkt for turene er gjerne historiske steder, det er områder som 

gir spesielle landskapsopplevelser eller er viktige fuglekikkerområder og for nordlysopplevelse. I tillegg 

kommer lekeplasser, parker, akebakker og fotballflater inne i byområdene. Sammenhengende 

turveger/grusveger og bruk av gatenettet forbinder nærturterreng med parker og leke- og 

rekreasjonsområder i byen. Tusenårsstien forbinder de viktigste kulturhistoriske monumentene som 

Vardøhus festning, Steglneset minnested (Heksemonumentet) med byen og dampskipskaia. 

Nedenfor gjengis friluftsområdene berørt av reguleringsplanen i forhold til dagens verdi, vurdering av 

påvirkning av planlagte tiltak og konsekvensgrad. 

Delområder Verdi Vurdering påvirkning Konsekvens  

Friluftslivsområder berørt av ny ytre molo 

 

1. Skagen 

friluftsrom med 

omegn. 

Middels Forbedret 

 

+ 

2. Ytre molo. Øst og 

vest 

Stor Ubetydelig endring 0 

Friluftslivsområde berørt av forslag til landskapshotell på Hasselneset 

 

3. Hasselneset  Stor Både negativ og positiv. 

 

0 

Friluftslivsområder berørt av foreslåtte fyllinger i Vardø havn 

4. Nytt havnetorg 

ved hotellet 

Uten 

betydning 

Forbedret ++ 

5. Nytt havnetorg 

Vågen 

Uten 

betydning 

  

Forbedret 

++ 

 

Skagen friluftsrom kan bli sterkt forringet eller ødelagt som følge av bygging av ny ytre molo. Det foreslås 

kompenserende tiltak for Skagen friluftsrom for å sikre at området ivaretas eller reetableres når moloen 

ferdigstilles.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Vardø havn er i dag utsatt for bølger fra nord, som kommer rett inn i havna og skaper dårlige liggeforhold. 

Det gjelder de fleste båtstørrelsene, men den mindre flåten er spesielt utsatt. Per i dag er de eneste 

brukbare plassene for den mindre flåten like innenfor dagens to moloer. Men selv med denne plasseringen 

ligger de utsatt til for nordlige bølger, noe som medfører stor slitasje på både båter og flytebryggeanlegg. 

Visjon ”Vardø kommune skal være et fremtidsorientert” kystens fyrtårn” gjennom positiv tenkning og skal bli 

førstevalg for bosetting i Finnmark”. Kommuneplanen beskriver befolkningsnedgang fra 1970 til 1999. Dette 

forklares med en nedgang i antall fiskerier, og en reduksjon i offentlige arbeidsplasser i denne perioden. 

Utfordringene for Vardø beskrives å være befolkningsutviklingen, stabil tilgang til råstoff i fiskeindustrien, 

alternative næringer gjennom blant annet turisme og utvikling av sentrum, utdanning, gode offentlige 

tjenester, og tilrettelegging for et flerkulturelt samfunn. (Kilde; Kommuneplan for Vardø, langsiktig del). 

På oppdrag for Vardø kommune har Norconsult prosjektert en indre molo på tvers inne i havna og mudring 

innenfor denne. Dette arbeidet er igangsatt i 2020.  

På oppdrag for Vardø kommune har Norconsult også prosjektert forslag til ny ytre molo. Moloen skal gi 

roligere havneforhold i indre havn og legge til rette for utvikling av indre havneområder. Når moloen kan 

gjennomføres er avhengig av bevilgninger gjennom Nasjonal Transportplan.  

Innenfor eksisterende ytre mole moloen skal det mudres ned til kote -5,0 LAT. Mudringsplanen var ferdig 

prosjektert i desember 2019. Mudringsmasser fra Vardø skal deponeres i Svartnes. I forbindelse med 

mudring av indre havn vil bunnkotene kartlegges. 

Tiltakene skal legge til rette for en optimal utnyttelse når det gjelder plassering i kommunens havner. Det er 

primært ønskelig å få flere liggeplasser for fiskefartøy 12-20 meter, både hjemmehørende og fremmedflåte. 

Det skal også legges til rette for mindre fiskefartøy.  

Vardø kommune og brukere av havna i Vardø har jevnlig fremmet krav til Kystverket om utbedring av havna, 

sist dokumentert i referat fra møter med både brukere (07.10.2014) og kommunen (08.10.2014).  

Det skal utarbeides en områdeplan for tiltaket. Planområdet er på ca. 800 daa som vist nedenfor. 
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Figur 1Forslag til planområde, vist i annonse oppstart av plan. Kilde: Norconsult 

1.2  Formål 

Formålet med tiltaket er at Vardø havn skal bli en godt skjermet havn som foretrekkes av fiskere i 

Barentshavet som leveringshavn og bidra til utvikling av en framtidsretta havn som gir et godt grunnlag for 

videre vekst i Vardø.  

1.3 Metodikk 

Det er tatt utgangspunkt i Statens vegvesen son håndbok V712 Konsekvensanalyse, d, Ikke-prissatt metode 

og tilpasset metodikken til områdeplannivå og til lokale forhold i Vardø kommune.  

0-alternastivet er definert som dagens situasjon. Det har på forhånd vært analyser av flere moloalternativer 

basert på bølgehøyde og strømningsforhold (se kap. 2) Alternativ 4 (av 5 alternativer) vill ha den beste 

virkingen i forhold til å redusere bølgehøyde. Moloalternativ 4 er det alternativet det planlegges ut ifra. I KU 

vurderes moloalternativ 4 ferdigstilt, ett år etter åpningsår, inklusiv vedtatte planer som alternativ 1. 

Utredningen er basert på eksisterende kunnskap, befaring i januar 2020, ulike datakilder og opplysninger gitt 

av ansatte i Vardø kommune. Folkehelse er ikke vurdert spesielt da folkehelse i friluftslivsammenheng 

henger sammen med å ha tilgang til nok arealer for opphold og aktivitet nær der du bor, hele døgnet og hele 

året og med områder som er tilrettelagt for alle. God tilgang til slike områder gir utgangspunkt for god 

folkehelse.  

Friluftsområder og sammenhenger på Vardøya er beskrevet. Det er kun områder berørt av tiltakene innenfor 

planområdet som omfattes av selve konsekvensutredningen. Konsekvenser vurderes separat for følgende 

områder: 

• Ny ytre molo 

• Foreslåtte fyllinger i Vardø havn 
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• Hasselneset 

Det er kun ny ytre molo som formelt har utløst KU utredning for friluftsliv, men ettersom flere tiltak kan ha 

betydning for friluftsliv er også de andre områdene omtalt. 

Områdene er vurdert med tanke på: 

Verdi som er en vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt perspektiv. 
Påvirkning som er en vurdering av hvordan det samme området påvirkes som følge av et definert 
tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen (o-alternativet). 
Konsekvens som framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold til en matrise 

gitt i håndboken. Konsekvensen er en vurdering av om et definert tiltak vil medføre bedring eller 

forringelse i et område.  

1.4 Utredningsområdet/influensområdet tema friluftsliv 

Kartet nedenfor viser utredningsområdet. Utredningsområdet er vist litt større enn plangrensen for å få med 

tilgrensende friluftslivsområder, turstier og tilknytninger til målpunkt. 

 

 

Figur 2 Influensområdet for konsekvensutredning for tema friluftsliv. Kilde Norgeskart.no. 
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2 Omtale av tiltak 

2.1 Ny ytre molo 

 

 Vurdering av alternative plasseringer av ny ytre molo 

Opprinnelig oppdrag var å utrede en ny skjermingsmolo ved ytre vestre molo som foreslått i Nasjonal 
transport plan. Denne løsningen vise seg å ikke ha den effekten på å redusere bølger slik det var ønskelig. 
 

 
Figur 3 Opprinnelig moloalternativ - skjermingsmolo ved ytre vestre molo. Kilde: Norconsult 

Det er deretter utredet 5 alternative forslag til plassering av ny ytre molo. Moloene er vurdert ut fra 
dybdemålinger og bølgeanalyser som kartlegger hvordan bølgene dempes og skjermes 
ved kystlinjen. Det har vært kontakt med Hurtigruten for å sikre at forslag til ny molo ikke vil hindre deres 

mulighet til å manøvrere og legge til kai. Resultatene har vist hvilken molotype og lokalisering som vil gi 

Vardø de beste havneforholdene i framtiden. Det er alternativ 4, se figurene 4 og 5 det er valgt å gå videre 

med. Ut fra dette er det kun dagens situasjon og alternativ 4 som omtales i konsekvensutredningen.  

 Dimensjonering 

Moloen (alternativ 4) er prosjektert som en skuldermolo. Prosjektert molo er ca. 635 m lang fra molofot til 

ende. Den strekker seg 2/3 deler over fjorden. Det er en innseilingskorridor på 160 m (målt ved dybde 7.0 m 

ved Sjøkartnull til Hasselneset. Det er ca. 300m fra dagens ytre molo til molofot for ny ytre molo. 

På grunn av ulik bølgebelastning er moloen delt opp i tre seksjoner, se Tabell 2. Seksjon 1 starter inne ved 
land og strekker seg 40 m ut i sjøen. Deretter begynner seksjon 2 (fra ca. punkt B og frem til punkt E) hvor vi 
forventer de største bølgene. Seksjon 3 starter fra punkt E og frem til enden av moloen, som har et identisk 
tverrsnitt som seksjon 1. 

Det skal etableres et vegdekke ut til enden av moloen. Det er foreslått at vegen er 4 m bred. Større stormer 
vil tiltrekke publikum og moloen kan oppfattes som trygg ettersom det anlegges et betongdekke på toppen. 
Moloen er dimensjonert for en høyere overskylling enn hva som er anbefalt for menneskelig opphold, og det 
er derfor viktig at moloen stenges under større stormer med høy vannstand. 
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Figur 4 Forslag til ny ytre molo. Kilde: Norconsult 

 

 

 

 

Figur 5 Tverrsnitt av forslag til ny ytre molo. Kilde: Norconsult 
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Figur 6 utsnitt fra forslag til plankart som viser forslag til ny ytre molo.. Kilde: Norconsult 

 Anleggsfase 

I anleggsperioden må dagens turveg/grusveg benyttes som anleggsveg for frakting av masser til første del 

av moloen. Det antas at grusvegen må utvides/forsterkes. Massene til resten av moloen vil fraktes sjøvegen. 

Det forventes en byggeperiode fra 1-2år.  I den perioden vil turvegen/grusvegen være uframkommelig for 

bruk ti friluftsliv, og det må etableres en sikker adkomst rundt anleggsarbeidene eller vise til turveg på 

vestsiden og på midten av Skagen med arbeidene pågår. 

 Massedeponi 

Det er beregnet behov for totalt volum av masser på ca. 745 000m2, fordelt på samfengt sprengstein, 

sprengstein og blokk. Det finnes ikke lokaliteter med egnet kvalitet for å produsere plastringsstein i nærheten 

av byggestedet. Egnet stein kan kjøpes fra steinbrudd som er i drift. En mulighet er Mietinen sitt brudd 

Vestre Jakobselv hvor de også produserer naturstein fra en migmatisk gneis. Transportavstand blir da ca. 

93km hver vei.  

Det er et gammelt steinbrudd på Skagen som kan gjenåpnes dersom det er god nok kvalitet på steinen. 

Kvaliteten kan være god nok til bruk til masse i midten av moloen. Steinkvaliteten må sjekkes ut. Uttak av 

stein derifra har tidligere vært brukt til bygging av eksisterende moloer. Dersom det blir uttak til ny ytre molo, 

medfører det behov for en vesentlig utvidelse av det gamle steinbruddet. Dette medfører konsekvenser for 

områder med turveger til viktig målpunkt, da turveger må benyttes til massetransport i en periode. 
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Figur 7 Blå prikker viser lokaliteter der det tidligere er tatt ut masser på Skagen. Områdene kan bli aktuelle 
masseuttaksområder for masse til ny ytre molo.  Kilde: Vardø kommune 

2.2 Utfyllinger Vardø havn 

Det foreligger sparsomt med beskrivelser av de foreslåtte utfyllingene i indre havn. Til grunn for utredningen 

ligger foreslåtte utfyllingsareal i detaljreguleringsplanen.  

  

Figur 8. Foreslåtte utfyllinger i Vardø havn som omtales i rapporten.Kilde:Norconsult 
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2.3 Landskapshotell på del av Hasselneset 

Området er vurdert fordi det foreslås landskapshotell i et område som i dag e r avsatt som friområde i 

reguleringsplan fra 1952. 

 

Figur 9 Utsnitt fra plankart - Hasselneset. Kjilde Norconsult 
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3 Friluftsliv i planområdet med omland 

 

3.1 Friluftsliv på Vardøya  

Vardøya består av en tett bystruktur med et omland med nær utmark. Den nære utmarka kan defineres som 

nærturterreng i KU-metodikksammenheng, og omslutter tettbebyggelsen på den ene siden, og av møtet med 

hav på de andre sidene.  Det er et slakt terreng, kort veg fra boligbebyggelse til nærturterreng og målpunkter 

både sommer og vinter. 

Det er mange turmuligheter på Vardøya, og i ut.no er det beskrevet mange ulike turforslag. Målpunkt for 

turene er gjerne historiske steder, det er områder som gir spesielle landskapsopplevelser eller er viktige 

fuglekikkerområder og for nordlysopplevelse. I tillegg kommer lekeplasser, parker, akebakker og fotballflater 

inne i byområdene. Sammenhengende turveger/grusveger og bruk av gatenettet forbinder nærturterreng 

med parker og leke- og rekreasjonsområder i byen. Tusenårsstien forbinder de viktigste kulturhistoriske 

monumentene som Vardøhus festning, Steglneset minnested (Heksemonumentet) med byen og 

dampskipskaia. 

Nedenfor beskrives friluftslivet på Vardøya og i Skagen inn i KU-registreringskategorier for kartlegging av 

friluftslivet. 

 Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag 

Arealene langs sjø utenom tettbebyggelsen er i Noratlas registeret som potensielt tilgjengelig strandsone – 

100m beltet langs sjø. Figur 7 viser 100m beltet med grønt.  

 

Figur 10 Potensiell tilgjengelig strandsone. Kilde: Noratlas.no. 
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 Nærturterreng 

Nærturterrenget markert med grønt i figur 8 omkranses av tettbebyggelsen på den ene siden og av møtet 

med hav på den andre siden.  Det er et slakt terreng, kort veg fra boligbebyggelse til nærturterreng og 

målpunkter både sommer og vinter. Nærturterrengets avgrensing gir mulighet for samtidige opplevelser av 

hav og arktisk landskap på land. Det er mange turmuligheter på Vardøya og det er beskrevet flere ulike 

turforslag på ut.no. Målpunkt for turene er gjerne historiske steder, det er områder som gir spesielle 

landskapsopplevelser eller er viktig fugletitteområder og nordlysopplevelser. Figur 11 viser målpunkter og et 

nett av turveger i nærturterrenget. Turvegen langs vestkysten av øya mot Skagodden prepareres som 

skiløype om vinteren. 

 

Figur 11 Grønn områder illustrerer nærturterreng. Kilde: Norgeskart.no 

 

 Målpunkt i nærturterrenget 

Figur 11 viser de viktigste målpunkter for turer i nærturterrenget. 

Skagodden og fyret 

Skagodden er den nordligste spissen på Skagen.  

Ørneredet 

Ørneredet er restene etter hovedbunkeren i Tyskeranlegget på Skagen. 

Drakkar 

En treskulptur på venstre siden av turvegen mot Skagodden.  Kunstverket er formet som rester av et 

vikingskip, en dinosaur og en hval i positur mot himmelen.  
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Skagen friluftsrom 

Friluftsrommet er tilrettelagt på en grunnmur fra en 

oljetank på 1900-tallet. Området er tilrettelagt for 

fuglekikking og bålplass og svært mye brukt.  

Ytre molo 

Eksisterende ytre molo er oppført i 1875 – 1897 og 

er fredet. Moloen er et viktig turmål i seg selv og et 

sted for å oppleve landskap, vær, 

nordlysopplevelse, fiske og et fotosted.  

 

Hasselneset 

Hasselneset ligger på nordspissen av Vardøya og er tilrettelagt for 

landskapsopplevelse og fuglekikking. 

 

 

 

 

 

 

 

Gullringnes fyr 

Gullringnes fyr ligger ytterst på østsiden av Østervågen . 

Minnesmerket på Steglneset (Heksemonumentet)  

Minnesmerket er til minne om 91 mennesker som ble brent som hekser i perioden 1598 til 1692 i Vardø. 

Minnestedet består av en minnehall og et flammehus med en skulptur av den fransk-amerikanske 

kunstneren Louise Bourgeois. Dette er et historiske stede som både lokalbefolkning og turister har som mål i 

seg selv. Det går turstier dit og Tusenårsstien går forbi disse stedene. 

Vardøhus Festning 

Festningen er Norges østligste og nordligste festning.Den første festningen ble bygd rundt ca 1300. Dagens 

festning er den 3 i rekken og KOnekveble bygd i 1734. Festninger er bemannet. Dette er et historisk sted 

som både lokalbefolkning og turister har som mål i seg selv. Det går turstier dit og Tusenårsstien går forbi 

festningen. 

 

Figur 12 Skagen friluftsrom- flyfoto. Kilde: Google maps. 

Figur 13 Hasselneset- flyfota. Kilde: Google 
maps. 
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Figur 14 Målpunkter og forbindelseslinjer som turveger, tusenårssti, sykkeltrase og båt. Forbindelseslinjene binder også 
sammen leke- og rekreasjonsområdene i byen. Kilde: Norgeskart.no. 

 Utearealer i byen – allmenninger - parker og leke- og rekreasjonsområder  

I tettbebyggelsen finnes leke og rekreasjonsområder som allmenninger, friområder, lekeplasser, akebakker, 

parker, fotballflater og kirkegårder noe figur 12 viser.  



Detaljreguleringsplan for ny ytre og indre molo med sjøareal - Vardø kommune 

 
Koneskvensutredning Friluftsliv by- og bygdeliv  
Oppdragsnr.: 5196827   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

  

2020-06-05  |  Side 17 av 27 n:\519\68\5196827\5 arbeidsdokumenter\80 reguleringsplan\planforslag\ferdige dokumenter\2020-06.07 rapp_vardø 
kommune endelig.docx 

 

 

Figur 15 Leke- og rekreasjonsområder i byen. Lekeplasser, akebakker, friområder, allmenninger, parker, fotballflater og 

kirkegårder. Kilde: norgeskart.no. 

Allmenningene og torvet 

Allmenningene ble regulert i reguleringsplanen for Vardø havn i 1952. Allmenningen er viktige passasjer og 

plasser mellom boligbebyggelsen, bryggene med fiskerirelatert virksomhet og sjøen. De fleste 

allmenningene finnes på østsiden av Vestervågen. I samme reguleringsplan ble det avsatt areal til torvet 

mellom bryggene på østsiden av Vestervågen. Torvet ble plassert på samme måte som allmenningene. 

Allmenningene og Torvet har stor kulturhistorisk verdi.  

Parker 

Følgende parker ligger sentralt i byen; Søstre Mates plass, Nansens plass og parker ved rådhuset. 
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Friområder, Lekeplasser og akebakker og utearealer til barnehage og skole 

I forbindelse med boligfelt på begge sider av byen, er det regulert friområder og lekeplasser som er 

opparbeidet. Det er to akebakker, en i boligfelt på vestsiden av byen og en ved skolen på østsiden av byen. 

Det er et stort friområde ved barnehagen. 

Idrettsplass 

På østsiden av byen finnes idrettsplassen, Russevika stadion, med idrettshall og kunstgressbane. 

Uteareal ved barnehage og skole. 

Utearealene ved Vardø barnehage og Vardø skole har begrenset offentlig tilgjengelighet og er tilgjengelig for 

alle etter stengetid. Uteområdene er likevel viktige leke- og rekreasjonsområder i tettbebyggelsen. 

Kirkegårder 

Det er to kirkegårder, ved Stegelnes kapell og ved Vardø kirke. Kirkegårdene er i friluftslivssammenheng 

viktige områder for rolig vandring og stille meditasjon. 

 Forbindelser for gående og syklende  

Det vises til figur 11 som med grønt viser sammenhengende grusvegene som turveger, turveger/stier og 

gater brukt som turveg, tusenårsstien (med gult), og ulike målpunkt (grønn prikk). Med svart stipling vises 

sykkeltrase fra Vardø barnehage til Vardø skole gjennom byen. 

Skagen mot Skagodden.  

På begge sider av området Skagen – Skagodden går det grusvegen som turveger langs strandlinjen for 

gående og syklende som også er kjørbare. Turvegene går mot Drakkar, Ørneredet, Skagodden og fyret og 

er ca. 3,5 km. Fra den østligste turvegen går det en sideveg til Skagen friluftsrom, en opparbeidet 

fuglekikkerplass og bålsplass som ligger like nord for der framtidig ny ytre molo kommer. Om vinteren kjøres 

det skiløype langs den vestligste turvegen helt fram til Skagodden. Midt mellom disse to turvegene går det 

en tursti som også er mye brukt. 

 

Figur 16 Skagen friluftsrom. Kilde: God tur. 
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Tusenårsstien 

Tusenårsstien er 2,9 km lang og starter ved infobygget ved Hotellet. Tusenårsstien går via historiske 

monumenter som statuen av Willem Barentsz. Pomormuseet og paviljongen, russisk minnesmerker og 

fuglekikkerskjul. På tur tilbake passerer du Heksemonumentet, Steilneset minnested og Vardøhus festning.  

Hasselneset 

Turen som er 1,1 km, starter i Vågen og følger Strandgata til Hasselneset. På Hasselneset er det fuglesjul 

og det er utsikt til Hornøya. Turen er fin både sommer og vinter. 

Gullringnes 

Turen er 0,8 km og starter i Vågen og følger Kristian 4 gate, og strake veien rett frem mot Gullrigneset. 

Sammenbinding av turvegene 

Omtalte turveger bindes sammen av gatenettet i sentrum, fra Skagen, via Per Larsens gate eller 

Skagengata, Kaigata, Strandgata med Vågen og Rådhuset i midten og Strandgata. Det er mulig å gå på 

sammenhengende turveg/veg fra Skagodden til Hasselneset. 

Sykkeltrase mellom Vardø barnehage og Vardø skole 

Sykkleltraseen opparbeides trafikksikker og er sammenhengende mellom barnehagen og skolen. 

Sykkeltraseen følger fra barnehagen Per Larsens gate, via Festningsgata og Brotkotbs gate til skolen. 

. 
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4 Konsekvensutredning 

4.1 Friluftsliv innenfor planområdet 

 Eksisterende friluftslivsområder 

Innenfor planområdet berøres følgende eksisterende friluftslivsområder: (områdene er nærmere beskrevet i 

kapittel 3): 

 

• Østre turveg til Skagodden 

• Skagen friluftsrom 

• Ytre molo 

• Hasselneset 

• Del av tusenårsstien ved Dampskipskaia 

 Framtidige behov innenfor planområdet 

Vardø kommune opplyser om at det mangler lett tilgjengelig og opparbeidete møteplasser og torg i byen og 

ved havneområdene. Kommunene ønsker at deler av havneområdene gjøres tilgjengelige og opparbeides 

bedre. Det er ønske om utfylling i sjø i deler av sjøarealet innerst i Vågen og å få opparbeidet et torg. Det er 

og ønske om å fylle ut og skape nytt areal innenfor ny indre molo for å skape en plass/torg. Denne 

plassen/torget blir plassert mellom Hotellet og dampskipskaia der hurtigruten legger til. Disse ønskene er 

vurdert videre i konsekvensutredningen 

4.2 Delområder 

Konsekvenser vurderes separat for følgende områder: 

• Ny ytre molo 

• Foreslåtte fyllinger i Vardø havn 

• Hasselneset 

Det er kun ny ytre molo som formelt har utløst KU utredning for frilfutsliv, men ettersom flere tiltak kan ha 

betydning for frilfutsliv er også de andre områdene omralt. 

Følgende delområder er viktige for friluftslivsinteressene innenfor planområdet og konsekvensutredes: 

1. Østre turveg til Skagodden med Skagen friluftsrom 

2. Ytre molo 

3. Hasselneset 

4. Nytt havnetorg ved Dampskipskaia– forslag til nytt utfyllingsområde. 

5. Nytt havnetorg Vågen – forslag til nytt utfyllingsområde 
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Figur 17 Verdikart som viser dagens friluftslivsverdi innen delområdene. 

 Sammenstilling vurdering av verdi 

Alle 5 delområdene er verdisatt ut fra dagens situasjon. Områdene er vurdert ut fra bruksfrekvens, betydning 

og kvaliteter etter en skala fra uten betydning, noe, middels, stor og svært stor betydning. 

Friluftslivsområder berørt av ny ytre molo 

Områdene som vurderes berørt av ny molo er nærfriluftslivsområdene rundt molofoten som Skagen 

friluftsrom og del av turveg på vestsiden fra Skagvegen til Skagodden og eksisterende ytre molo. 

Delområder Verdi Vurdering av verdi 

1. Skagen 

friluftsrom og 

del av turveg 

på vestsiden 

fra Skagvegen 

til Skagodden 

Middels Bruksfrekvens: Området brukes ofte av mange sommer og vinter 

og er lett tilgjengelig til fots og med sykkel. Området nås også med 

bil. 

Betydning: Skagen friluftsrom er et målpunkt først og fremst for 

lokale brukere og er tilrettelagt med fuglekikkersjul, bålring og 

sittebenker. Området er innenfor tilgjengelig strandsone 100-m 

beltet. 

Kvaliteter: Området ligger på grunnmuren til en tidligere oljetank. 

Området ligger i enden av en avstikker fra en sammenhengende 

turveg fra byen mot Skagodden og Fyret. Det er flott utsikt og 

attraktivt for fugleinteresserte. Tilgjengelig for alle. 

2. Ytre molo. Øst 

og vest 

Stor Bruksfrekvens: Området brukes ofte av mange både lokale og 

turister. 

Betydning: Både den østre og vestre ytre molo er fredet som 

kulturminne.  

Kvaliteter: Begge moloene er viktige turområder/turmål for 

lokalbefolkningen og for turister som utkikkspunkt og fotopunkt med 

utsikt utover havet og innover mot byen. Området nås til fots og med 

sykkel. Adkomsten til området er langs gate/veg og er lett 

tilgjengelig. 
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Friluftslivsområde berørt av forslag til landskapshotell på Hasselneset 

Det foreslås at del av Hasselneset tillates utviklet til fritids- og turismeformål- 

Delområder Verdi Vurdering av verdi 

3. Hasselneset Middels/Stor Bruksfrekvens: Området brukes ofte av mange både lokale og 

turister. 

Betydning: Området er også et målpunkt for lokale turer til fots og 

med sykkel og benyttes av turister, spesielt fugleturisme. Området er 

delvis innenfor tilgjengelig strandssone 100-m beltet. 

Kvaliteter: Området er tilrettelagt for fuglekikking med kikkert og 

værskydd. Området har flott utsikt mot storhavet og mot Reinøya og 

Hornøya. Området nås også med bil. Adkomsten til området er langs 

gate/veg og er lett tilgjengelig for alle. 

 

Foreslåtte fyllingsområder til friluftsliv i Vardø havn 

Med i reguleringsplanen er også enkelte utfyllingsarealer inne i Vardø havn. Det er her snakk om tre større 

og en mindre utfylling i sjø. To av disse utfyllingsområdene er foreslått med tanke på framtidige arealer som 

kan utvikle til områder for friluftsliv/byliv.  Dette er forslag til nytt havnetorg ved Dampskipskaia og Nytt 

havnetorg innerst i Vågen. 

Delområder Verdi Vurdering av verdi 

4. Nytt havnetorg 

ved 

Dampskipskaia 

 

Uten 

betydning 

Området er i dag sjøareal, som skal fylles opp. Tusenårsstien går 

langs området på land. 

 

5. Nytt havnetorg 

Vågen 

Uten 

betydning 

Området er i dag sjøareal som skal fylles opp. Området ligger i 

forkant av Rådhuset, midt i byen. Sjøarealet har kulturhistorisk verdi 

som sjøareal i tilknytning til Pomormuset i Vardø, På land langs 

området i sør går Kaigata. 
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4.3 Forslagets påvirkning og konsekvens 

Alle 5 områder er vurdert ut fra påvirkning og konsekvens. Vurdering av påvirkning gjøres ut fra en skal fra 

Ødelagt/sterkt forringet, forringet, noe forringet, ubetydelig endring og forbedret. Konsekvensgraden 

vurderes ut forholdet mellom dagens verdi og grad av påvirkning. 

Friluftslivsområder berørt av ny ytre molo 

Delområder Verdi Vurdering av verdi Vurdering påvirkning Konsekvens 

1 

6. Skagen 

friluftsrom med 

omegn. 

Middels Bruksfrekvens: Området 

brukes ofte av mange 

sommer og vinter og er lett 

tilgjengelig til fots og med 

sykkel. Området nås også 

med bil. 

Betydning: Området er et 

målpunkt først og fremst for 

lokale brukere og er 

tilrettelagt med 

fuglekikkersjul, bålring og 

sittebenker. Området er 

innenfor tilgjengelig 

strandsone 100-m beltet. 

Kvaliteter: Området ligger på 

grunnmuren til en tidligere 

oljetank. Området ligger i 

enden av en avstikker fra en 

sammenhengende turveg fra 

byen mot Skagodden og 

Fyret.. Det er flott utsikt og 

attraktivt for fugleinteresserte. 

Det forutsettes at det i 

reguleringsbestemmelsene er 

stilt krav om opparbeidelse av 

et friluftsområde i tilknytning til 

områdene rundet molofoten. 

Etter at moloen er ferdigbygd 

vil vegen være utbedret med 

en standard slik at den kan 

bruks til vedlikehold av 

moloen, og vil være lett 

tilgjengelig til fots, med sykkel 

og bil. Moloen vil være 

tilgjengelig for ferdsel når 

været ikke er for dårlig. Dette 

vil øke opplevelsen både i 

forhold til 

landskapsopplevelse, 

fugletitteturer, 

nordlysopplevelse og 

forlengelse av eksisterende 

turvegnett. Bålplass og 

sittegrupper kan reetableres 

og ytterligere tilrettelegges for 

friluftsliv. Dersom molofoten og 

adkomsten til moloen, samt 

sidearealene planlegges godt 

kan dette bli et nytt fint 

friluftsområde som delvis ligger 

i le av ny molo, med mange 

muligheter og som samtidig 

henger sammen med 

eksisterende turvegnett og et 

tidligere kulturlandskap brukt til 

fiskehjeller.   

Påvirkning: Forbedret 
 

+ 

7. Ytre molo. 

Øst og vest 

Stor Bruksfrekvens: Området 

brukes ofte av mange både 

lokale og turister. 

Dagens ytre molo vil stå uberørt 

og være like tilgjengelig som i dag. 

Utsikten fra molen vil endres ut 

mot storhavet og det er mulige 

utsikten forringes noe når øyet 

0 
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Betydning: Både den østre 

og vestre ytre molo er fredet 

som kulturminne.  

Kvaliteter: Begge moloene 

er viktige turområder/turmål 

for lokalbefolkningen og for 

turister som utkikkspunkt og 

fotopunkt med utsikt utover 

havet og innover mot byen. 

Området nås til fots og med 

sykkel. Adkomsten til området 

er langs gate/veg og er lett 

tilgjengelig. 

møter en ny ytre molo i stedet for 

storhavet. 

Påvirkning: Ubetydelig endring 

 

Friluftslivsområde berørt av forslag til landskapshotell på Hasselneset 

Delområder Verdi Vurdering av verdi Vurdering påvirkning Konsekvens 

1 

8. Hasselneset  Middels Bruksfrekvens: Området 

brukes ofte av mange både 

lokale og turister. 

Betydning: Området er også 

et målpunkt for lokale turer til 

fots og med sykkel og 

benyttet av turister, spesielt 

fugleturisme. Området er 

delvis innenfor tilgjengelig 

strandssone 100-m beltet. 

Kvaliteter: Området er 

tilrettelagt for fulgekikking 

med kikkert og værskydd. 

Området har flott utsikt mot 

storhavet og mot Reinøya og 

Hornøya. Området nås også 

med bil. Adkomsten til 

området er langs gate/veg og 

er lett tilgjengelig. 

Områdets størrelse for offentlig 

tilgjengelig friluftsbruk vil 

reduseres ved at en del areal går 

bort til bebyggelse. Dersom 

bebyggelsen medfører turisme, vil 

det bli økt bruk av de arealene 

som er igjen og områdets verdi 

som enkelt og litt uberørt vil 

reduseres. Området vil derimot i 

større grad enn i dag tilrettelegges 

for fuglekikking og 

landskapsopplevelse. Dette kan 

gjøre området mer attraktivt for 

alle og være et enda sterkere 

målpunkt for turer og opplevelser. 

Utbygging bør ikke hindre ferdsel 

langs sjø.  

Påvirkning: Både negativ og 

positiv. 

 

0 
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Friluftslivsområder berørt av foreslåtte fyllinger i Vardø havn 

Delområder Verdi Vurdering av verdi Vurdering påvirkning Konsekvens 

1 

9. Nytt havnetorg 

ved hotellet 

 

Uten 

betydning 
Området er i dag sjøareal, 

som skal fylles opp. 

Tusenårsstien går langs 

området på land. 
 

Området vil få nye 

fastlandsarealer. Tusenårsstiens 

Det planlegges økt tilrettelegging 

med f.eks. sittegrupper i 

tilknytning til tusenårsstien noe 

som vil gi byen flere og bedre 

oppholdskvaliteter/møteplasser 

Påvirkning: Forbedret 

++ 

10. Nytt havnetorg 

Vågen 

Uten 

betydning 

Området er i dag sjøareal som 

skal fylles opp. På land langs 

området er det veg og fortau. 

Vegen går foran Rådhuset. 

Det lages nytt landareal som skal 

benyttes til torg, møteplass og 

samlingssted. Torget vil ligge 

foran Rådhuset.  

Påvirkning: Forbedret 

++ 
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5 Skadereduserende tiltak 

 

Konsekvensutredningsforskriften setter krav til hvordan skadevirkninger av et tiltak skal forebygges. Tiltak 

som blir anbefalt for å redusere negative virkninger, skal omtales som skadereduserende tiltak og behandles 

derfor i dette kapittelet. Ny ytre molo er i seg selv et tiltak som vil redusere mye skade når det gjelder 

havneforholdene i Vardø kommune.  Skadereduserende tiltak for friluftslivet, beskrives nedenfor. 

5.1 Skadereduserende tiltak i permanent situasjon 

 Skagen friluftsrom 

Skagen friluftsrom blir direkte berørt av anleggsarbeidene ved molofoten. Skadereduserende tiltak kan være 

å beskytte friluftslivsområdet mest mulig under anleggsarbeidet. Alternativt kan det stilles krav om at dersom 

friluftsområdet blir ødelagt, skal det etableres på nytt nært eller på samme sted dersom det lar seg gjøre 

etter anleggsperioden. Det kan også stilles krav om at det etableres et nytt friluftslivsområde sør for 

molofoten. Bruk av ny ytre molo i frilufssammenheng kan bli en styrke for både friluftslivet og turismen. Å 

anlegge et godt tilrettelagt friluftsområde i tilknytning til molofoten og gangmulighetet utover moloen og se 

dette i sammenheng, kan være et godt avbøtende tiltak.  

Dersom det av ulike årsaker ikke blir reetablert et friluftsområde rundt molofoten vil konsekvensene av 

etablering av molo bli negative. Konsekvenstabellen vi da se slik ut: 

Delområder Verdi Vurdering av verdi Vurdering påvirkning Konsekvens 

1 

11. Skagen 

friluftsrom med 

omegn. 

Middels Tiltak: Ny ytre molo 

Bruksfrekvens: Området 

brukes ofte av mange 

sommer og vinter og er lett 

tilgjengelig til fots og med 

sykkel. Området nås også 

med bil. 

Betydning: Området er et 

målpunkt først og fremst for 

lokale brukere og er 

tilrettelagt med 

fuglekikkersjul, bålring og 

sittebenker. Området er 

innenfor tilgjengelig 

strandsone 100-m beltet. 

Kvaliteter: Området ligger på 

grunnmuren til en tidligere 

oljetank. Området ligger i 

enden av en avstikker fra en 

sammenhengende turveg fra 

byen mot Skagodden og 

Fyret.. Det er flott utsikt og 

attraktivt for fugleinteresserte 

Skagen friluftsrom vil bli ødelagt 

eller sterkt forringet.  

 

Påvirkning: Sterkt forringet 

 

--- 
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 Hasselneset 

Ved en eventuell begrenset utbygging til turisme må planen viser byggegrenser som ikke med føre hildring 

for ferdsel i strandsonen, stilles krav til tilpasning i landskapet, høyder og hensynet til friluftslivsområdet slik 

at, landskapsverdier og bruk til fugekikking og lokalt turmål opprettholdes. 

5.2 Skadereduserende tiltak i anleggsfasen 

 Riggområder 

Riggområdene bør legges der de ikke kommer i konflikt med friluftslivsverdier. Dersom riggområder skaper 

barrierer for bruken av et område, bør det legges til rette med gangsti rundt området og tilhørende skilting.  

Det er videre viktig å knytte kvalitetskrav til tilbakeføringen av rigg- og anleggsområder i reguleringsplanens 

bestemmelser. Det er avsatt et område til midlertidig riggområde. Det anbefales at riggområdene tilbakeføres 

til grønnstruktur friområde etter bruk. 

 Anleggsveger 

Anleggsveger skal i størst mulig grad plasseres innenfor framtidig vegareal for å avgrense påvirkningen av 

slike anlegg. Midlertidige områder for massedeponi skal primært lokaliseres i nærheten vegen sitt 

sideområde.  

I den perioden vil turvegen/grusvegen være uframkommelig for bruk ti friluftsliv, og det må etableres en 

sikker adkomst rundt anleggsarbeidene eller vise til turveg på vestsiden og på midten av Skagen med 

arbeidene pågår. 

Skadereduserende tiltak i form av sikre kryssinger av anleggsveger bør innarbeides i anleggsfasen der disse 

ligger i nærheten av bebygde områder, eller hvor de skaper en barriere til viktige friluftlivsverdier. Det skal 

være trygt å ferdes for både fotgjengere og syklister ved anleggsområdene.  

Støyskjerming ved massedeponi og anleggsveger, der disse påvirker områder for friluftsliv, by- og bygdeliv, 

må vurderes for anleggsfasen. 


