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Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)»

Færdesmyra naturreservat og 
myrene langs E6 

Langs E6 mellom Neiden og Bugøyfjorden ligger det mange myrer. Den 
største og beste av dem for fugleobservasjoner er Færdesmyra. Dette er det 

første store myrområdet man kommer til på vei vestover fra Kirkenes, 40 km. 
fra flyplassen. Den imponerende store myra strekker seg syd- vestover fra veien 
inn til grensen mot Finland. Med sine mange små tjern og pytter, skaper den 
et viktig hekkeområde for mange arter. Mange tilreisende fuglekikkere får her 
sitt første møte med nordlige arter av vadere, ender, rovfugl og spurvefugl.

Myr og våtmarksområder er viktige hekke- og 
rasteplasser for mange fuglearter. Færdesmyra er 

også en «palsmyr» som er en sjelden naturtype i Norge. 
Palser er torv eller jord med iskjerner som danner 
forhøyninger på myra.  På grunn av klimaendringene er 
den dessverre i ferd med å forsvinne.

Beste besøksttid
Helt fra de de første barflekkene viser seg om våren, til 
snøen kommer igjen, er det verdt å ta en stopp her. Den 
aller beste tiden er fra slutten av mai til slutten av juli. 
Området er spesielt viktig som hekkeplass, men en del 
rastende fugl kan også sees.

Habitat og observasjonsarter
Fuglelivet på myrene er rikt, både med tanke på 
bestander og artsmangfold. Spesielt vadefugler er det 
mange av.  
 De forskjellige artene trives på ulike deler av myra. 
Småspove, lappspove og heilo trives på de tørreste 
delene, mens gluttsnipe og grønnstilk foretrekker 
fuktige områder med noen trær. Utover på de åpne 
og fuktige flatene trives rødstilk, sotsnipe, brushane, 
enkeltbekkasin og myrsnipe. Svømmesnipa finner 
man i de små pyttene og tjerna. Kvartbekkasin og den 
uvanlige fjellmyrløperen kan man også være heldig å få 
med seg. Disse foretrekker også de fuktigste delene av 
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Ved å gå opp på høyden fra rasteplassen får man en god oversikt over myrene.
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myra.  Den beste tiden for å få med seg disse artene er i 
månedsskiftet juni – juli. For å få med seg hannenes sang 
og spill, er det best å være ute grytidlig om morgenen 
eller om natten. Antallet og artsutvalget av vadefugler 
varierer imidlertid en del fra år til år.
 Smålom, krikkand og haveller hekker rundt de 
største tjernene. Blåstruper er vanlig i bjørkeskogen 
rundt myra og langs veien. Den avslører seg ofte med 
sin vakre sang. Gjøken hører man også ofte her. På 
tuene på myra hekker blant annet lappspurv og gulerle. 
Beveger man seg langs kantene av myra, kan man 
skremme opp liryper. Trane, sangsvane og sædgås kan 
man finne rastende. Rovfugler bruker dette området 

Fjellmyrløperen er en sjelden art som det er mulig å se på Færdesmyra. Den trives best i de våteste delene av myra og er 
vanskelig å få øye på.

mye til næringssøk. Fjellvåk, dvergfalk, myrhauk og 
jordugle kan alle sees ved å bruke litt tid her.
 Elg er ofte å se langs myrkanten. Den er gjerne lettest 
finne på myrene som strekker seg langs veien nordover 
mot Bygøyfjorden. 
 

Adkomst
Myrområdene ligger strategisk til rett ved E6. Det er 
flere plasser å stoppe lang veien. Ved Færdesmyra ligger 
det en stor rasteplass på nordsiden av veien. Her er 
det god oversikt over myra og de største tjerna, og det 
lønner det seg å bruke tid med teleskop. Det er mulig 
å gå langs myra på nedsiden av veien. Da kommer man 
tettere på fuglene og blir mindre forstyrret av trafikken.  
Ønsker man å utforske myra nærmere, kan man kjøre 
på sydsiden av myra. Da tar man inn på en grusvei én 
kilometer nord for Neiden. Veien stopper etter ca. 7 
km. Fra den kan man gå utover på de tørreste delene av 
myra, og langs bjørkeskogen som omkranser den.

Annen informasjon
Færdesmyra er et naturreservat. For å unngå forstyrrelser 
av hekkefuglene, er det å anbefale at man ikke går langt 
ut på myra. Det er dessuten meget fuktig og ikke helt 
trygt å bevege seg her!
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