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Vernetidspunkt og verneformål 
Anárjoga álbmotmeahcci / Anárjohka nasjonalpark ble opprettet ved kongelig resolusjon av 
19. desember 1975. Verneområdet dekker et areal på 1 414 301,2 dekar (daa) eller 1 414,3 
km² og befinner seg i indre Finnmark. Nasjonalparken dekker østre del av Kautokeino og 
søndre del av Karasjok -kommuner. Området grenser til finske Lemmenjogi nasjonalpark i 
sørøst og Hammastunturi ødemarksområde i sørvest. 

 

 

 

Verneformål 
Formålet med Anárjoga álbmotmeahcci / Anárjohka nasjonalpark er å bevare et stykke av 
Finnmarksvidda med et representativt utvalg av de naturtyper som forekommer der, så som 
furuskog, bjørkeskog og vidde med kratt, myr, vatn, elver og låge fjell. Dyre- og plantelivet 
skal få utvikle seg mest mulig fritt uten menneskelig påvirkning. 
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Hvorfor utarbeides det en forvaltningsplan? 
En forvaltningsplan skal være et praktisk hjelpemiddel til å opprettholde og fremme 
verneformålet. Planen skal sikre en enhetlig forvaltning av verneområdet ved å gi konkrete 
retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel, eventuell tilrettelegging osv. ut fra 
verneforskriften. 

Ved hjelp av en forvaltningsplan skal man unngå tilfeldige enkeltavgjørelser som kan være 
uheldige for verneverdiene. Slik vil forvaltningsplanen også bidra både til en mer forutsigbar 
forvaltning av verneområdene og til at konflikter dempes. 

Verneforskriftene for verneområdene danner de ytre rammene for forvaltningsplanen. 
Gjennom forvaltningsplanen kan det ikke gis tillatelse til tiltak som er forbudt i 
verneforskriften. Likeledes kan ikke tiltak som er tillatt i verneforskriften forbys gjennom 
forvaltningsplanen. I tillegg vil det være en rekke tiltak og aktiviteter som det kan gis 
tillatelse til. Forvaltningsplanen skal forsøke å avklare hva som kan/bør tillates. 
 

Prosess – utarbeidelse av forvaltningsplan 
Anárjohka nasjonalparkstyre (forvaltningsmyndigheten) er ansvarlig for å utarbeide 
forvaltningsplanen for Anárjoga álbmotmeahcci / Anárjohka nasjonalpark. Før selve 
forvaltningsplanarbeidet starter opp skal kommunen, grunneiere, rettighetshavere og 
aktuelle brukergrupper gis melding om at arbeidet starter opp. 

For å sikre lokal medvirkning ønsker vi å opprette en referansegruppe for arbeidet. Det 
foreslås at følgende interesser er representert i referansegruppa: 

• Kautokeino kommune 
• Karasjok kommune 
• Finnmarkseiendommen (FeFo) 
• Brukerinteresser naturverdier, friluftsliv og rekreasjon 
• Reinbeitedistrikter med beiteområder i nasjonalparken  
• Statlige institusjoner 

Verneområdestyrets sekretariat vil lede gruppen og ivareta sekretariatsoppgavene. 
Verneområdestyret vil være styringsgruppe. Referansegruppa vil være viktig for 
kvalitetssikring av forvaltningsplanen. Gruppa vil bli bedt om å gi råd om viktige tema som 
bør inn i planen. Det vil leggers opp til et møte med referansegruppa så tidlig som mulig 
etter melding om oppstart. Møtet vil avholdes digitalt hvis det ikke lar seg gjøre å møtes 
fysisk. 
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Forvaltningsplanens innhold 

 Presisere og utdype verneforskriften, både verneformålet og enkeltbestemmelser 
 Dokumentere tilstand for natur, kulturminner og brukerinteresser 
 Definere forvaltningsmål, herunder bevaringsmål, ut fra natur- kulturkvalitetens 

tilstand 
 Definere nødvendige og/eller ønskede tiltak 
 Gi en oversikt over oppgaver med ansvarsfordeling og myndighet 
 Besøksstrategi 

 

Hvilke tema vil være viktige for forvaltningsplanen? 
Det er flere tema som er aktuelle for planen. Det er satt opp en del punkter under og 
verneområdestyret ønsker tilbakemelding på både disse og andre tema som dere der som 
viktige i forvaltningsplanen. 

 Området er viktig vinterbeiteområde for reindrift og det er viktig å få frem 
dagens bruk og tekniske installasjoner (gjeterhytter, gjerder og anlegg).  

 Området nord for nasjonalparken er godt etablert som destinasjon både sommer og 
vinter (Andreas Nilsen hytta utenfor nasjonalparken). Det er imidlertid likevel viktig å 
se på dette i forbindelse med planen. 

 Områdene innenfor nasjonalparken har historisk sett vært nyttet som utmarksressurs 
over lang tid, selv om det i dag ikke er bosetting der utover reindriftens 
vinterbeitebruk. Det er noen få kartlagte kulturminner i området, men antakeligvis 
også mange kulturminner som ikke er kartlagt. 

 Det er rester av bosetting – Hva skal man gjøre med hus/rester av hus (forurensing – 
forefalte tømmer hytter/naust. 

 Tilrettelegging/informasjon med tanke på besøkende – besøksstrategi (vedlegg til 
forvaltningsplanen). 

 Klimaendringer gir nye utfordringer/endret bruk, særlig for reindriftsnæringen. 

 

Møter: 
Det vil arrangeres møte der alle som ønsker å komme med innspill eller ønsker informasjon 
om forvaltningsplanen er hjertelig velkommen. Møtet vil annonseres i lokale media, 
Facebook, styrets hjemmeside og andre aktuelle fora. 
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Fremdriftsplan: 
Saksgang  Tidsplan 

Vedtak om oppstart.  26. mai 2021 

Sende melding om oppstart.  22. februar 2022 

Åpent møte / digitalt møte 

8. mars 2022, Karasjok samfunnshus kl 
18:00 

9. mars 2022, Kautokeino Thon hotell kl 
18:00 

Frist innspill til oppstarts melding. 10. april 2022 

Oppsummering av innspill og gjennomgang 
av utkast til forvaltningsplan med 
referansegruppe. 

August/September 2022  

Innsending av forvaltningsplan til 
Miljødirektoratet for faglig gjennomgang. Desember 2022 

Høring.  Mars 2023 

Forslag til forvaltningsplan presenteres 
referansegruppe, gjennomgang av 
innkomne høringsuttalelser. 

Juni 2023  

Forslag til forvaltningsplan vedtas av 
styringsgruppe (nasjonalparkstyret). August 2023  

Forvaltningsplan sendes Miljødirektoratet 
for godkjenning og vedtak. September 2023  
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