
Jan Mayen naturreservat 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 1 Gammelmetten med Beerenberg i bakgrunnen. Foto (c) Kjell Eivind Madsen 

Jan Mayen ligger isolert til midt i Norskehavet. Øya er del av den Midt-Atlantiske 
ryggen, en undersjøisk fjellkjede som strekker seg gjennom hele Atlanterhavet fra 
Nordishavet til Sørishavet. Det meste av Jan Mayen er fredet som naturreservat. Vær 
oppmerksom på at spesielle regler gjelder. 
 
Lenke til verneforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-11-19-1456?q=jan 
mayen naturreservat  

 
Verneverdiene knytter seg til øyas storslåtte og meget spesielle geologi og landskap, øyas 
isolerte beliggenhet, intakte oseaniske økosystemer, store sjøfuglkolonier og det historiske 
perspektivet som kulturminner fra alle hovedepokene i Jan Mayens historie representerer. 
Grensene for Jan Mayen naturreservat går fram av vernekartet https://lovdata.no/static/SF/sf-
20101119-1456-02-01.pdf?timestamp=1474513261000. 
 
Innenfor naturreservatet er det forbud mot telting og leiropphold, med unntak for stasjonens 
ansatte og deres besøkende. Motorferdsel er kun tillatt for stasjonens transportutstyr på 
eksisterende veier og i kjørespor som er avmerket på vernekartet. Det er egne bestemmelser 
i forskriften om motorferdsel på frossen og snødekt mark. 
 
Virksomhetsområdet på østsida av Jan Mayen (Olonkinbyen, den meteorologiske stasjonen 
og flyplassen) samt et mindre område i Kvalrossbukta, på vestsida av øya, er unntatt fra 
naturreservatet. Grensen for dette framgår av eget kart over Midt Jan 
https://lovdata.no/static/SF/sf-20101119-1456-03-01.pdf?timestamp=1474513261000.  
 
Med utgangspunkt i verneverdiene, øyas betydning som referanseområde for forskning, og 
ikke minst de sikkerhetsmessige aspekter, skal all landsetting foregå to steder på øya. Dette 
er i virksomhetsområdene, Båtvika og Kvalrossbukta, som altså ikke omfattes av 
bestemmelsene i naturreservatet.  
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Det er utarbeidet en forvaltningsplan for Jan Mayen naturreservat. Forvaltningsplanen utdyper 
verneforskriftene og skal bidra til en forutsigbar og tydelig forvaltning av naturreservatet. Både 
ansatte på øya og besøkende bør kjenne til planen. Forvaltningsplanen finner du her: Lenke: 
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMNO/Milj%C3%B8%20og%20klim
a%20dokumenter/Verneomr%C3%A5der/Jan%20Mayen/Forvaltningsplan%20Jan%20Maye
n.pdf 
 
Det vil også bli satt i verk arbeid med å lage 
retningslinjer for de to virksomhetsområdene som ikke 
inngår i naturreservatet. 
 
Stasjonssjefen er forvaltningens "øyne og ører" på Jan 
Mayen. Aktuelle observasjoner og annet rapporteres i 
stasjonssjefens faste rapporter. Gitt øyas isolerte 
beliggenhet kan det gjennom året være ulike oppgaver 
Fylkesmannen i Nordland ønsker at stasjonen bidrar 
til å løse.   

 
Film om Jan Mayen naturreservat  

Nedenfor finner du lenke og passord til en kortfilm (6 

minutter) som Miljødirektoratet har fått utarbeidet om 

Jan Mayen naturreservat; 

https://vimeo.com/99107897 (Passord: TMM) 

Verneverdier på Jan Mayen er beskrevet i rapporten: 
Meddelelser fra Norsk Polarinstitutt nr. 144: Natur- og 
kulturmiljøet på Jan Mayen (1997).          
Lenke: 
https://brage.bibsys.no/xmlui//handle/11250/173016  
 
Forut for fredningen utarbeidet Miljødirektoratet 
(tidligere Direktoratet for naturforvaltning) i samarbeid 
med Riksantikvaren en verneplan for Jan Mayen: 
Rapport 2007 – 4: Verneplan for Jan Mayen. Lenke: 
 
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/P
ublikasjoner-fra-DirNat/DN-rapporter/Verneplan-
for-Jan-Mayen/ 

 

 

Jan Mayen naturreservat ble 

opprettet ved kongelig 

resolusjon av 19. november 

2010. Fredningen er gjort 

med hjemmel i lov om Jan 

Mayen (27. februar 1930) § 2 

tredje ledd, og omfatter hele 

øya, med unntak av et 

virksomhetsområde på 

østsiden (som inkluderer 

Olonkinbyen, den 

meteorologiske stasjonen og 

flystripen), samt et mindre 

område i Kvalrossbukta på 

vestsiden av øya. Tilliggende 

territorialfarvann ut til 12 

nautiske mil er også fredet, 

men med unntak av et marint 

areal i og 500 meter utenfor 

Båtvika. Landarealet, 

inkludert ferskvann og 

isbreer, som inngår i 

naturreservatet utgjør 375 

km2. I tillegg kommer et 

marint areal/havbunn på 

4315 km2. Grensene for 

naturreservatet framgår av 

vernekartet 
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