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Stabbursnes og Valdakmyra

Indre Porsangerfjord, med sitt system av store strand-, fjære- og 
gruntvannsområder, elveutløp, holmer, sund og tidevannsstrømmer, er et 

av de viktigste våtmarksområdene for fugler i Norge. Valdakmyra ligger i 
Stabbursnes Naturreservat, om lag 15 kilometer nord for Lakselv. Stabbursnes 
er et spennende utgangspunkt for å oppleve fugl i Porsanger med nærhet til 
Stabburselvdeltaet og verdens nordligste furuskog. Området er også det stedet 
hvor man hver vår og høst kan oppleve dverggåsa på trekket. 

Beste besøkstid
Beste tida for å besøke Valdakmyra er når fuglene er 
på trekk i mai, juni og i august. Det er da det er flest 
arter og størst antall fugl på myra. Sjansen for å oppdage 
sjeldenheter er også størst i denne perioden.

Habitat og observasjonsarter
Stabbursneset er et stort delta av sand og grus som 
Stabburselva har skylt ut i Porsangerfjorden ved slutten 
av og etter istida. Både nord og sør for neset finner vi 
store, flate strand- og fjærearealer. Sjøen utenfor er svært 
grunn, og naturreservatet omfatter en del av landets 
største sammenhengende gruntvannsområder.
 Det mest særprega ved vegetasjonen i området er de 
store flatene med strandeng med forekomst av mange 
arktiske plantearter og plantesamfunn. En av disse 
strandengene er Valdakmyra som ligger like på sørsiden 
av Stabbursneset. 
 På de store strandengene raster særlig grasender og 
gjess, hvor krikkand, stokkand, gravand, brunnakke, 
grågås, sædgås og dverggås opptrer i størst antall. 
Også myrsnipe og lappspove forekommer i store 
antall, samt tjeld, sandlo, steinvender og brushane. 
Særlig bemerkelsesverdig er det store antallet av den 
arktiske arten polarsnipe, (flokker på 30 000 individer 

er observert).  Vipe, brushane og storspove hekker i 
området.
 Både ender, gjess og vadere bruker området. Spesielt 
viktig er betydningen som rasteplass under trekket 
(vadere), som fjærfellingsområde for ender og som 
overvintringsområde, spesielt for ærfugl.

Adkomst
Fra Lakselv følger du E6 på vestsiden av Porsangerfjorden 
- mot Nordkapp. Etter ca. 15 kilometer kommer du 
til Stabbursnes. Det første du møter når du kommer 
opp på platået er ei informasjonstavle på høyre side, 
med utsikt over Valdakmyra. På motsatt side av E6 
går det av en avkjøring til Stabbursdalen, og grensa til 
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Stabbursnes naturhus og museum
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Nasjonalparken. Her finnes det en fôringsplass for fugl 
og inngangen til verdens nordligste furuskog.   
 Like før man kjører ned fra Stabbursneset går det en 
umerket vei inn til høyre, følger man denne kommer 
man etter 4-500 meter til fuglebua, som er det beste 
punktet for å studere fuglelivet. Herfra er teleskop en 
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Hver vår samles opptil 30 000 polarsniper langs kystene ved Stabbursnes

fordel da det er ganske langt ned til fuglene. Når man 
forlater Stabbursneset på tur nordover, kommer man 
til Stabburelva og Stabbursnes Naturhus og Museum. 
Herfra går det også en natursti med utsikt til elvedeltaet 
og Valdakmyra.

Annen informasjon
Stabbursnes naturreservat ble opprettet i 1983. Formålet 
med fredningen er å bevare et våtmarksområde som har 
internasjonal verdi som raste- og trekkområde for en 
rekke arter av ender, gjess og vadefugl, og for å bevare 
store, velutvikla strandenger med arktiske arter og 
plantesamfunn. Bemerk at det er ferdselsforbud i deler 
av reservatet i periodene 1. mai - 30. juni og 10. august 
- 20. september. Området er merket. 
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Stabbursnes er en viktig rasteplass for dverggås


