
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre 
Møtested: Sørkjosen Hotell 
Dato: 17.11.2021 
Tidspunkt: 12:00 – 17:00 med påfølgende møte med rådgivende utvalg kl 19:00 – 

21:00. Vi starter med lunsj på taket kafe. 
 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91328614.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. Jan Martin møter for Line.
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

 Styresak   
ST 32/21 Godkjenning av innkalling til styremøte  2021/10252 
ST 33/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  2021/10253 
ST 34/21 Tiltaksplan for Reisa nasjonalpark 2022  2021/9875 
ST 35/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften 

for Reisa nasjonalpark til bruk av snøscooter 
for nødvendig transport av varer og utstyr til 
hytte 

 2021/9888 

 Referatsaker   
RS Møtegodtgjøring for styrets representanter  2021/10254 
RS Kunngjøring av vedtak - ny forskrift for 

snøskuterløyper i Nordreisa kommune 
 2021/10255 
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Styresak

ST 32/21 Godkjenning av innkalling til styremøte 13. nov 2021 00.00.00



  
 
                   Saksframlegg 

 
 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Reisa nasjonalparkstyre 32/21 17.11.2021 

 

Godkjenning av innkalling til styremøte 

 
 
 

Forvalters innstilling 
Innkalling til styremøtet godkjennes. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
 
 

  Arkivsaksnr: 2021/10252-1 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 13.11.2021 
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                   Saksframlegg 

 
 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Reisa nasjonalparkstyre 33/21 17.11.2021 

 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 
Vedlegg: 
1 Reisa nasjonalparkstyre - utkast til protokoll fra styremøte 22.9.2021 

 
 

Forvalters innstilling 
Protokoll fra forrige møte godkjennes.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
 
 

  Arkivsaksnr: 2021/10253-1 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 13.11.2021 
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Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre 
Møtested: Kautokeino Thon Hotell 
Dato: 22.09.2021 
Tidspunkt: 12:00 – 16:00  

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 

Navn Funksjon 
Mikkel O. Nilut Leder 
Herborg Ringstad Nestleder 
Máret Láila Logje Medlem 
Tom Vegar Kiil Medlem 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 

Navn Funksjon 
Line Fusdahl TFFK 

Følgende varamedlemmer møtte: 
 

Navn Møtte for 
Jan Martin Rishaug Line Fusdahl 

 
Merknader 
Det ble satt av 2 timer til forberedelse til møtet. Selve 
møtet varte i 4 timer. Det var videre planlagt befaring til 
Ráisjávri dagen etter. Grunnet dårlig vær ble det 
gjennomført en amputert befaring på 2 timer. 
 
I selve møtet informerte styreleder fra Anarjohka 
nasjonalparkstyre om pågående arbeid for Anarjohka 
nasjonalpark. Det ble diskutert mulighet for samarbeid om 
informasjonstiltak ved Kautokeino. Videre ble forvaltere 
bedt om å tilrettelegge for besøk fra Anarjohkastyret i 
forbindelse med neste styremøte 17.-18. november. 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Asgeir Blixgård 
Rune Benonisen 

Forvaltere 

 
 
Underskrift: 
 
Protokollen signeres ikke, men behandles som egen sak ved første påfølgende møte. 

6



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

 Styresak   
ST 28/21 Godkjenning av innkalling til styremøtet  2021/8501 
ST 29/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.8. og 

21.6.2021 
 2021/8503 

ST 30/21 Status for tiltak 2021  2021/8506 
ST 31/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til 

tomt for gumpihytte ved Somásoaivi i Reisa 
nasjonalpark 

 2021/6074 

 Referatsaker   
RS Melding fra Statsforvalteren  2021/8509 
RS Kopi til Nasjonalparkstyret for Reisa og 

Ràisduottarhàldi - retningslinjer for private gaver 
og bidrag til forvaltningen av verneområder 

 2021/6751 

RS Innvilget søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften for Reisa nasjonalpark til bruk 
av atv i forbindelse med rivning av gjerde 

 2021/6387 
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Styresak 

ST 28/21 Godkjenning av innkalling til styremøtet 14. sep 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 22.09.2021  
 
 

Vedtak 
Innkallingen til styremøtet godkjennes.  
 
 
 

Forvalters innstilling 
Innkallingen til styremøtet godkjennes.  
 
 

ST 29/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.8. og 21.6.2021 14. sep 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 22.09.2021  
 
 

Vedtak 
Protokoll fra styremøtene godkjennes. 
 
 
 

Forvalters innstilling 
Protokoll fra styremøtene godkjennes. 
 
 

ST 30/21 Status for tiltak 2021 14. sep 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 22.09.2021  
 
 

Vedtak 
Tiltaksmidlene disponeres i tråd med vedtak. Eventuelle restmidler går til 
restfinansiering av toalett ved Øvre Kirkestilla. Dernest til bidrag for steintrapp ved 
Nedrefoss.  
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Forvalters innstilling 
Tiltaksmidlene disponeres i tråd med vedtak. Eventuelle restmidler går til 
restfinansiering av toalett ved Øvre Kirkestilla og bidrag til steintrapp ved Nedrefoss.  
 
 

ST 31/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til tomt for gumpihytte ved 
Somásoaivi i Reisa nasjonalpark 9. jun 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 22.09.2021  
 
 

Vedtak 
Reisa nasjonalparkstyre anmoder distriktet om å følge vanlig prosedyre for søknad om 
reindriftshytte via statsforvalteren. 
Stryet viser ellers til formulering i forvaltningsplanen: «Tillatelse kan gis til den som har 
rett til å utøve reindrift etter reindriftsloven og som oppfyller de bestemmelser som 
gjelder for bygg og anlegg i reindrift.  
Dersom nye bygninger må plasseres innenfor verneområdene skal de søkes lokalisert 
nær eksisterende bygg der slike fins. Plassering skal være i samsvar med 
bruksmønsteret i distriktsplanen. Størrelsen på hytta vurderes i hvert enkelt tilfelle 
avhengig av behov og bruk. 
… 
Gumpier (flyttbare hytter) som står over to sesonger på ett sted er å anse som fast 
anlegg og er søknadspliktig.» 
 
 
 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 21.06.2021  
 
 

Vedtak 
Styret utsetter saken inntil forvaltere har undersøkt nærmere om når gumpihytte går over 
fra mobil enhet til fast installasjon. Videre hvilke regler som gjelder for dette etter annet 
lovverk. 
 
 
 

Forvalters innstilling 
Reisa nasjonalparkstyre gir midlertidig tillatelse til fastmontert hytte påmontert ski ved 
Somášoaivi. Tillatelsen gjelder inntil 1 år fra denne dato. Nasjonalparkstyret kan ikke 
innvilge dispensasjon i strid med annet gjeldende lovverk. Hytta defineres som 
permanent bebyggelse etter 2 år og må etter plan og bygningsloven behandles med full 
byggesak.  
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Referatsaker 

RS Melding fra Statsforvalteren 

RS Kopi til Nasjonalparkstyret for Reisa og Ràisduottarhàldi - retningslinjer for private 
gaver og bidrag til forvaltningen av verneområder 

RS Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til bruk 
av atv i forbindelse med rivning av gjerde 
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                   Saksframlegg 

 
 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Reisa nasjonalparkstyre 34/21 17.11.2021 

 

Tiltaksplan for Reisa nasjonalpark 2022 

 
Vedlegg: 
1 Tiltaksplan 2022 Reisa NP 

 
 

Forvalters innstilling 
Utkast til tiltaksplanen for Reisa nasjonalpark 2022 godkjennes som fremlagt. 
Eventuelle innspill til planen tas med og legges til endelig behandling av styret i forkant 
av innsending først i januar 2022. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det omsøkes midler i tråd med plan til fysiske tiltak, kartlegging og oppfølging. Hver 
post legges inn i elektronisk søknadsskjema innen gitt frist. Det jobbes videre med 
kartlegging av ferdsel på elva og langs de viktigste stiene i dalen. I tillegg til dette skal 
bevaringsmålene følges opp i felt. Denne jobben utføres av feltpersonell og registreres 
via natreg. 
 
Basert på sårbarhetskartlegging og NIN rapport frarådes hugging av brensel i 
nasjonalparken. Videre er det ønskelig å etablere vedskjul ved de mest brukte 
rasteplassene som kan forsynes med ferdig kappet og kløvd ved. Muligheten for 
transport av sekkeved med båt er også god, spesielt på god vannstand. Det tas derfor 
høyde for at det meste av veden fra kommende år fraktes med båt. 

Vurdering 
 
 

  Arkivsaksnr: 2021/9875-1 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 01.11.2021 
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 16/11/2022   
Rapport 

Utkast til Tiltaksplan 2022 

Tiltak i Reisa nasjonalpark og 
Ráisduottarháldi LVO, utredninger, planer 
og bevaringsmål  
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Utkast – tiltaksplan 2022 

 
Kolofon  

Utførende institusjon  
Nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark og Ráisduttarháldi landskapsvernområde   

Kontaktperson  
   

Asgeir Blixgård     

Publikasjonsnummer    År    Sidetall    Opplag  
-  2021 16  -  

Utgiver  

  

 

  

 

  

 

-     

Forfatter(e)  
   

Asgeir Blixgård og Rune Benonisen     

Tittel – norsk og engelsk  
   

Tiltaksplan 2022 

Sammendrag – summary  

Denne planen oppsummerer alle tiltak og kartleggings og skjøtselprosjekter 
forvaltningsmyndigheten ønsker å gjennomføre i 2022 for å ivareta formålet med vernet. Planen 
gjennomføres med midler fra Miljødirektoratet for post hhv. tiltak i verneområder og 
forvaltningsplaner/skjøtselsplaner. Behovet for midler til drift av styret oppsummeres også i 
denne planen.      

Forsidefoto: Toalett og vedsjå ved Mollisfossen. 
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Utkast – tiltaksplan 2022 

1 Rammer og føringer for 2022 
1.1 Om tiltaksplanen  
Nasjonalparkstyret kan hvert år be om midler til finansiering av tiltak i 
verneområdene. Midlene bevilges da over statsbudsjettet og fordeles av 
Miljødirektoratet. I Statsbudsjettet 2022 er det vedtatt en ramme på om lag 
samme sum som forrige år til tiltak i verneområder.   

Gjennomføring av konkrete, praktiske tiltak i verneområdene er en del av forvaltningen av 
verneområdene og skal sammen med praktisering av verneforskriften og annet arbeid bidra til 
å oppnå målsettingene med vernet.  

Tidligere år har finansieringen til tiltak ligget omkring kr 300 000,-. For 2018 ble Reisa 
nasjonalparkstyre tildelt supplerende midler med kr 300 000,- for tiltak på kjørespor ved 
Ráisjávri. I tillegg ble det tildelt kr 159.000,-  i midler for informasjonstiltak gjennom posten 
for tiltaksmidler, 200 000,- til drift av utvalg og 400 000,- til arbeid med forvaltningsplan og 
kartleggingsarbeid. I 2019 har styret mottatt 650.000,- for tiltak i nasjonalparken og hhv 
400.000,- til drift og det samme til forvaltningsplanen. Videre i 2021 var summen for tiltak 
på kr 450.000,-. For videreføring av samarbeidet på tvers av grensen kr 50.000,-. Det 
søkes videre finansiering for dette arbeidet i 2022 der det er utarbeidet en egen 
tiltaksplan i samarbeid med finske Metsähallitus (finsk forvalter av statsgrunn). 

  

1.2 Prosess  
Tidspunkt  Hendelse  

17. november 2021  Gjennomgang av tiltak i styremøte  

 17. desember 2021  Møte med rådgivende utvalg med innspill   

10. desember 2021 Innspill fra andre  

desember-januar  Gjennomgang av innspill   

8. januar 2022 Behandling av utkast til plan i nasjonalparkstyret. Foreløpige 
prioriteringer gjøres.  

10. januar 2022 Frist for søknad om midler. Opplasting i elektronisk 
søknadssenter. 

Mars 2022 Bevilgning fra Miljødirektoratet er klart  

Mars 2022 Endelig disponering av midler vedtatt i nasjonalparkstyret  
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2 Tiltak i verneområder  
2.1 Vedlikehold og mindre tilretteleggingstiltak i 

nasjonalparken  
Nasjonalparkstyret har tidligere brukt om lag kr 150 000,-  årlig til løpende vedlikehold i 
nasjonalparken. Dette har dekket hogst, transport og lagring av ved, renovasjon, tilsyn av 
hytter og øvrig vedlikehold i verneområdene. For 2018 ble det disponert 125 000,- til dette 
formålet og i 2021 endte forbruket på ca 55.000,-. Arbeidet har vært utført av 
Fjelltjenesten/Statens naturoppsyn (SNO) i kombinasjon med andre oppdrag, og bidraget 
til nasjonalparkstyret har inngått i betalingen av deres tjenester.   

Det er, ut fra erfaringstall fra de siste årene, beregnet at disse tiltakene som knytter seg til 
de offentlige partene (NP styret, SNO og Statskog) utgjør om lag 460 timer, dvs. 12 
ukesverk/3 md. verk (tabell 1). Vi har lite oversikt over hva andre partene, f. eks. Reisa 
Elvelag, Troms Turlag og Nordreisa scooter og båtforening, har av driftsutgifter.  

Tabell 1. Oversikt over finansierte arbeidstimer fra hvv. Reisa nasjonalparkstyre, Statens naturoppsyn 
(SNO) og Statskog.    
  
  
  

  
  
Tot. arbeidsbehov  

Timer - fordeling  
  

Reisa NP-styre     SNO     Statskog  
Tot. timer finansiert  461                  216                145           100  
  

Hvis vi legger til grunn finansieringen av oppgaver i de to siste årene, så har NP-styret tatt 
ansvar for om lag 15% av finansieringen knyttet til vedlikehold og drift i verneområdene, 
mens SNO har tatt 45% som del av og i kombinasjon med oppdraget og Statskog 40%. I 
tillegg til kostnaden for timer, kommer et årlig vedforbruk på om lag 30m3 som enten 
hugges på stedet eller kjøpes inn som strangved. Etter dagens priser utgjør dette om lag 
Kr 3.000,- pr år som rotpris. Fra kommende sesong vil store deler av denne veden kjøpes 
i sekkeved som fraktes inn på snøskuter.  

Etter gjeldende timespriser vil driftsutgifter og tabellen over vil driftsutgiftene være på ca 
Kr 200 000,-. Dette har vært en stor andel av bevilgningene som har blitt gitt årlig. Det har 
vært sett som nødvendig enten å redusere dette omfanget eller få andre parter med på 
finansiering. Det er derfor gledelig at SNO har ansatt en ny mann med kontorsted i 
Lyngen som vil ta del i dette arbeidet i 2020. Kostnaden med arbeidet er derfor betydelig 
redusert for nasjonalparkstyret ettersom SNO vil ta en større andel. 

Tiltaket gjøres i samarbeid med Fjelltjenesten/SNO. Det må i framtiden utredes muligheter for 
annen finansiering.   

Post 2022     Merknad  

Ved, renovasjon, tilsyn mm.     kr      55 000   Drift og tilsyn  

SUM    kr      55 000      
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2.2 Gapahuk ved Ráisjavri 
Raisjavrihytta kan leies via Inatur. Det gis tilgang til toalett via leie av hytta. Ved hytta er 
det det et mye brukt område for telting. De fleste starter vandringen fra Kautokeino som 
er startpunktet for Nordkalottleden. På stedet har nasjonalparkstyret fra tidligere satt opp 
informasjon og kommunen har bygd bru over elva som sikrer ankomst til selve hytta.  

I dag er gangen i hytta ved Ráisjavri flittig brukt av vandrere som går nordkalottleden. De 
fleste legger seg inn når det er dårlige forhold for telting. Dette byr på utfordringer når 
hytta er leid ut. Det er mange brukere av stedet og behov for et tak over hodet. Det tas 
derfor initiativ til oppføring av gapahuk i tilknytning til rasteplassen ved vannet.  

 

  

 
Post 2022      Merknad  
Bygging av gapahuk   kr         140 000   Samfinansieres sammen  

med Statskog SF 
SUM    kr         140 000      
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2.3 Felles informasjonsskilt i Kautokeino 
Det er behov for å informere om Reisa- og Anárjohka nasjonalpark i Kautokeino sentrum. 
Det tas sikte på å utarbeide et felles informasjonspunkt i tilknytning til hotellet eller et 
annet sentralt punkt i bygda. Statens vegvesen utfordres på skilting fra veien til 
informasjonspunktet. 
 

 
 
Post 2022      Merknad  

Oppføring av skilt og tavler i tråd 
med merkevare (andel Reisa)   kr         100 000   

Samfinansiering med styret for 
Anárjohka  

SUM    kr         200 000    
  

2.4 Toalett og vedsjå ved Goulasjavri 
Goulasjavri og parkeringen ved Vordnas er et viktig startpunkt for de som ønsker å 
besøke toppen av Halti fjellet. Fjellet er det høyeste i Nordreisa kommune, og sørtoppen 
som ligger 2 km lenger sør er det høyeste fjellet i Finland. Fra tidligere er det satt opp 
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skilter og gapahuk på stedet. Det er nå behov for toalett ved parkeringsplassen. 

  

 
 

Post 2022      Merknad  

Grunnarbeid    kr         40 000   Materiell og gjennomføring  

Oppføring av bygg Kr       140 000  

Toalett Kr         20 000  

SUM    kr       200 000      
  

 

    

2.5 Nye informasjonsskilter til Ráisjávri 
Det informasjonsskilt ved til sammen fire lokaliteter ved Ráisjávri. Disse er bygget på 
gammel mal og er klar for utskiftning. Det dreier seg om krysset ved Lemsejavrit, ved 
Biedjuvaggibakken, parkeringsplassen ved Ráisjávri og rasteplassen ved Ráisjávri. 
Tidligere innkjøp av grove treskilt i tråd med malen har kostet kr 15.000,- pr stk. i tillegg til 
dette må det påregnes tilsvarende til transport og oppføring. 
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Post 2022     Merknad  

4 tavler   kr          60 000    

oppføring Kr          60 000  

Trykking av plakat Kr            6 000    

SUM    kr         126 000    
  

2.6 Stedsnavn langs historisk vandrerute i 
Reisadalen 

Gjennom prosjektet har vi som mål å sette opp vippeskilt på utvalgte steder hvor navn på steder 
formidles. Vi ønsker å gi denne formidlingen på fire språk nemlig samisk, kvensk, norsk og engelsk. Vi 
vil ta utgangspunkt i kartverkets stedsnavnsbase og bruke lokaliteter der det faktisk er godkjente 
navn på enten kvensk, samisk eller begge. Det søkes også midler til dette gjennom sparebankstiftelsen. 
Det søkes derfor her om midler for dekning av egenandelen som sammen med eget arbeid vil utgjøre 
halvdelen av totalbudsjettet.  

  
Post 2022     Merknad  
Vedlikehold av grensehyttene kr         43 750    
SUM    kr         43 750      
 

2.7 Geonett og klopper over myrene ved 
Rivttotoaivejeaggi 

Rivttotoaivejeaggi er et myrområde der hoved -ATV sporet går til Sáitejávri. Den brukes under hele 
barmarks perioden. Det søkes om midler til denne myra, da Geonett og planker, en kombinasjon 
av disse to gir god terrengforsterkende effekt ved bruk av ATV. De største fordelene er at kjøring med 
ATV kanaliseres til ett spor. Videre bevares bærelag, frøbank og opprinnelige vann- og 
dreneringssystemer i myrer i større grad med bruk av midlertidig forsterkning. Noe geonett og 
planker har visst seg å fungere meget bra blant annet i myrområder. 
Planen er å sette Geonett og planker slik det også er gjennomført i tiltak ved Čiekŋaljohkamyr nord for Ráisajávri. 
Kostnader i forbindelse med dette nevnte tiltaket, totale kostander for tiltaket er beregnet til kroner 37.600,-. 
 

Post 2022     Merknad  

Tiltak og informasjon    kr      37 600   Basert på erfaringstall 

SUM    kr      37 600      
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2.8 Bygging av vedskjul til de mest brukte 
rasteplassene i nasjonalparken 
Som del av arbeidet med bevaringsmål er det behov for vedskjul for å oppbevare tilført 
sekkeved. Det bygges derfor vedskjul der det tidligere har vært kjørt inn strangeved. Dette vil 
redusere behovet privatfolk vil ha til å ta med egen motorsag for kapping mm. Det er mange 
mulige utforminger av et slikt vedskjul. Nasjonalparkstyret har imidlertid ønsket å videreføre 
byggverk i stavlaft slik det har blitt utført de seinere år. Et eksempel fra varangerhalvøya er 
gjengitt under. Det er ønskelig å oppføre vedskjulet ved Lillemollis og Vuomatakka. 

 

Post 2022     Merknad  

Vedskjul    kr      200 000   Bygging av to vedskjul 

SUM    kr      200 000      
 

2.9 Tiltak gjennom arbeidet med interegg – 
Regional besøksforvaltningsstrategi   
Det skal utarbeides tematisk informasjon og gjennomføres tiltak i regi av prosjektet. Det 
legges derfor opp til egenandel og finansiering i tråd med forutsetningene i prosjektet.    

Post 2022     Merknad  

Tiltak og informasjon    kr      100 000   Egenandel gjennom interregg  

SUM    kr      100 000      
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2.10 Øvrige prosjekter  
Det foreligger tidligere forslag til tiltak som ikke er blitt utredet videre, da de ikke har blitt 
prioritert i tidligere års disponeringer av tildelte midler. De er aktuelle å vurdere på nytt 
dersom det er interesse for dette. Dette gjelder:   

- Åpen hytte/gapahuk ved Statskogs hytte ved Reisavann.  
- Opprustning av nedfalls-gamme ved Jiertáfossen. 

- Rasteplass/gapahuk på østsiden av Nedrefoss.  
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2.11 Oppsummering av tiltak i verneområder  
Tabell 2: Foreløpig oversikt over mulige tiltak for 2022 og disponering av tildelte midler 

Gjennom- 
Prioritering Tiltakskategori Kort beskrivelse av 

tiltaket Samarbeid 
Hvem 
gjennomfører 
tiltaket føring år 

Andel % 
NPstyre 

NP styrets 
andel 

Fjelltjenesten/ 
1 Annet Drift og tilsyn i NP 

SNO 
Fjelltjenesten 2022 20 kr 55 000 

 Statskog SF 
2 Tilrettelegging 

og informasjon Gapahuk ved Ráisjávri 
  

Eksterne 2022 60 kr 140 000 

Felles informasjonsskilt i 
Kautokeino 

3 Tilrettelegging 
og informasjon 

 

Anárjohka 
nasjonalparkstyre Ekstern 2022 50 kr 100 000 

Toalett og vedsjå til 
Guollasjavri 4 Tilrettelegging 

og informasjon 
  

Fjelltjenesten Ekstern 2022 100 kr 200 000 

Fjelltjenesten  
5 Tilrettelegging 

og informasjon 
Nye informasjonsskilt til 
Ráisjávri  

Fjelltjenesten/ 
Ekstern 2022 100 kr 126 000 

6 Tilrettelegging 
og informasjon 

Stedsnavn langs historisk 
vandrerute 

Nord-Troms 
Museum og 
Kvenkultursenter 

Ekstern 2022 50 kr 43 750 

Geonett og klopper over 
myrene ved 
Rivttotoaivejeaggi 7 Annet 

  

Reinbeitedistrikt 36 
-Chokolat Ekstern 2022 100 kr 37 600 

8 Tilrettelegging 
og informasjon 

Tiltak gjennom arbeidet 
med interegg – Regional 
besøksforvaltningsstrategi   

Finske Metsähallitus Ekstern 2022 50 kr 100 000 

9 Tilrettelegging 
og informasjon 

Vedskjul som del av 
bevaringsmål Fjelltjenesten Ekstern 2022 100 Kr 200 000 

  
SUM (eks 
mva)           kr 1 002 350 
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3 Forvaltningsplan, bevaringsmål 
og kartleggingsarbeid  

Det er planlagt samling for alle styrer regionalt i 2022. Opphold og reise må trolig dekkes av 
styret. Videre tas det høyde for opplæring for styrene etter siste valg for styrerepresentanter 
oppnevnt fra Sametinget.   

Hva Sum 
Regional samling 50000 
Opplæring for styrene i Troms og Finnmark  50000 

  
Til sammen 5 styremøter 240000 
Studietur/befaring  70000 
  
Kostnader i forbindelse med forvaltningsplan 60000 
Møte i Faglig rådgivende utvalg 20000 
Forstudie om elvebåtkjøringens påvirkning   100000 
Totalt 590000 

 

3.1 Regional besøksforvaltningsstrategi – Interreg  
Det har i mange år vært jobbet med et tettere samarbeid med forvaltningsmyndigheten for 
verneområder og annen statlig grunn i Finland.  

Interreggprosjektet er nå ferdig og videreføres gjennom sertifisering som 
grenseoverskridende park innenfor Europark systemet. Det legges til grunn at 
godkjenningen kommer på plass om kort tid. Det er videre eta 

Hovedhensikten er å sikre at en forventet økning i turisme og rekreasjonsbruk ikke gir 
negative effekter for hverken naturgrunnlaget eller for annen bruk, f. eks. reindrift. Dette 
krever god samordning mellom de mange aktørene som har å gjøre med naturforvaltning 
og planlegging i dette området.  

Søknad om finansiering har gått igjennom interreg. Potten med midler på norsk side 
forutsetter eget arbeid og en årlig egenandel. Det anslås at NP styrets andel i prosjektet i 
2022 (i tillegg til egeninnsats) vil ligge på om lag Kr 100 000,-. Disse midlene omsøkes 
via drift av styret.  

3.2 Ferdsel og påvirkning på livet i og langs elva 
Det er etter hvert flere som ytrer bekymring i forhold til elvebåtenes påvirkning på livet i, 
og langs Reisaelva. Det hevdes blant annet at antallet laks er betydelig redusert spesielt 
på strekningen som kjøres mest med båt. Dette kommer også frem gjennom 
dykkertellinger gjennomført av Reisa elvelag. Det er lite kunnskap om denne 
påvirkningen på livet i elva. Det søkes midler til en forstudie for å gå igjennom 

24



Rapport  16/11/2022  14  
Utkast – tiltaksplan 2022 

eksisterende data som finnes. Ivaretagelse av laksen er i seg selv ikke en del av 
verneformålet og forskriften for Reisa nasjonalpark. Styret forvalter imidlertid elva som 
oppvekstområde for laksen og andre dyr og planter. Det er derfor ønskelig å gjennomføre 
denne kartleggingen blant annet med tanke på laksen som viktig element i friluftsliv og 
som matkilde for andre fugler og dyr.  
  

3.3 Bevaringsmål 
Det etableres bevaringsmål for Reisa nasjonalpark i tråd med forvaltningsplanen. Det er 
vedtatt fire bevaringsmål som skal følges opp gjennom Natstat og natreg. Dette gjelder: 

- Begrense stibredden og slitasjen frem til Imofossen 
- Minkbestanden holdes på et minimum i Reisa nasjonalpark 
- Stoppe villhogst langs Reisaelva 
- Hindre etablering av nye faste kjørespor i Reisa nasjonalpark 

4 Driftsutgifter  
4.1 Drift av styre  
Drift av nasjonalparkstyret  

Erfaringstall viser at drift av styre har en ramme på om lag 35 000,- pr møte. Kostanden 
varierer med antall fremmøtte, reisevei, om medlemmene er selvstendig næringsdrivende 
eller ansatt og om det da fremmes krav om tapt arbeidsfortjeneste. Det budsjetteres med  
fem ordinære og et telefonmøte samt befaing/studietur.  

 

Faglig Rådgivende Utvalg  

Driftsutgifter for Faglig Rådgivende Utvalg er relativt lav. Det er to møter i året, og først og 
fremst lokale fremmøtte med følgelig lave reisekostnader.  

 

4.2 Driftsutgifter ved avslutning av 
forvaltningsplanarbeidet  

Det legges opp til litt møtevirksomhet i sammenheng med avslutning av arbeidet med 
forvaltningsplanen. Språkvask av forvaltningsplanen er nødvending. Det er videre behov 
for oversettelse. Forvaltningsplanen må også trykkes opp (ca. 100 per stk.).      
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Reisa nasjonalpark og 
Ráisduottarháldi 
landskapsvernområde                                       

Reisa nasjonalpark er 803 km² stor og består av canyon, lakseelv, bekkedaler, 
våtmarker og fjellplatå. Reisadalen strekker seg i nordvestlig retning fra et 
viddelandskap i sørøst gjennom et mer alpint landskap nærmere kysten i 
nordvest. Naturen er spesiell, med trange daler og kløfter som skjærer seg ned 
som en stor canyon i fjellvidda omkring.   
 
Verneformålet i Reisa nasjonalpark omfatter å bevare et vakkert og  tilnærmet urørt fjell- og 
dalområde. Landformene i nasjonalparken er særpregede, og langs dalføret finnes en rekke 
fosser, med Mollisfossen og Imofossen som de mest kjente. Videre innehar området et rikt 
plante- og dyreliv, som også skal bevares i henhold til verneforskriftens formål. En viktig del 
av verneformålet er også at allmennheten skal ha adgang til friluftsliv i verneområde. 
 
Ráisduoattarháldi landskapsvernområde omfatter høyfjellsområde vest for Reisa 
nasjonalpark, og inkluderer Ráisduottarháldi-toppen samt Finlands høyeste fjell. 
Verneformålet med landskapsvernområde er «å bevare et særpreget høgfjellsområde med 
løsavsetninger av stor naturhistorisk verdi, og å gi allmenheten adgang til friluftsliv» her.   

    
Kontaktinformasjon Reisa nasjonalparkstyre  

 Telefon:  77642222/77642221  
E-post:    fmtrakb@fylkesmannen.no /fmtrrub@fylkesmannen.no   

 Nett:  nasjonalparkstyret.no/Reisa-nasjonalpark  
 Post:  adr. Fylkesmannen i Troms, Pb. 6105,  
   9291 Tromsø  
 Besøksadresse:  Hovedveien 2, 9151 Storslett  
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Reisa nasjonalparkstyre 35/21 17.11.2021 

 

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark 
til bruk av snøscooter for nødvendig transport av varer og utstyr til 
hytte 

 

Forvalters innstilling 
 
Det innvilges dispensasjon til nødvendig transport av materialer og utstyr til Naustihytta etter 
verneforskriftens kap. 4 pkt 4.3. Tiltaket dreier seg om kjøring i forbindelse med hugging av ved 
og bygging av gapahuk ved Naustihytta.  
 
Vilkår:  

1. Tillatelsen gjelder for Nordreisa skuter- og båtforening til nødvendig transport av 
materialer og utstyr med snøscooter i forbindelse med arbeid på hytte og gapahuk ved 
Naustihytta. Videre kjøring av ved til hytta. 

2. Tillatelsen er kun gyldig sammen med dispensasjon gitt etter Motorferdselsloven som 
behandles av Nordreisa kommune. Må søkes særskilt.  

3. Dispensasjonen gjelder for inntil 15 turer (tur-retur) med 1 snøskuter i tidsrommet 15. 
januar til 15. mars 2022. Dersom 2 snøscootere kjører sammen blir dette 2 turer etc..  

4. All motorferdsel i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø 
og mennesker. 

5. Oppsynet v/Fjelltjenesten må varsles særskilt før oppdragene starter og det føres 
kjørebok jf vedlegg.  

 
Denne dispensasjonen er gitt med hjemmel i kapittel IV pkt. 4.3 i verneforskriften for Reisa 
nasjonalpark, og vurdert mot prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12. Hvis vilkårene i 
tillatelsen ikke følges opp, vil forvaltningsmyndigheten trekke tilbake tillatelsen.  
 
Klageadgang:  
Dette vedtaket kan med hjemmel i forvaltningsloven påklages til Miljødirektoratet innen tre uker 
etter at vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes til Miljødirektoratet via 
nasjonalparkstyret. 
 
 
 
 

  Arkivsaksnr: 2021/9888-2 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 01.11.2021 
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Saksopplysninger 
Nordreisa scooter og båtforening søker om dispensasjon til motorferdsel i Reisa Nasjonalpark. 
Formålet med turene er årlige vedhogstturer, samt denne vinteren planlegges det frakt av 
gapahuk, og oppretting av hytta da den har blitt skeiv og på tur ramle av fundament på ene 
side. 
Søker om totalt 15 turer. 
 
Byggherre av gapahuk planlegger ca 10 turer, vedhogst/opprett av hytte 5 turer. 
Det blir som vanlig fulgt samme kjøretrase som alle andre år, så har ikke noe kart vedlagt ang 
kjøretrase. 
 
Regelverk  
Reisa nasjonalpark ble vernet ved kongelig resolusjon 28.11.1986. Formålet med 
nasjonalparken er å bevare et vakkert og tilnærmet urørt fjell- og dalområde med dets plante- 
og dyreliv og geologiske forekomster, og å gi allmennheten adgang til friluftsliv i et slikt område  
 
Nasjonalparken har en egen forskrift. Motorferdsel til lands, til vanns og landing eller lavtflyging 
er forbudt jfr. forskriften § 4 pkt 4.1. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til bruk av 
beltekjøretøy på snødekket mark for nødvendig transport jfr. forskriften § 4 pkt 4.3.  
 
Naturmangfoldloven (§ 7) viser også til at prinsippene i loven §§ 8 – 12 skal legges til grunn 
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når forvaltningsmyndigheten 
fatter vedtak etter om dispensasjon etter Naturmangfoldloven § 48. Dette gjelder 
kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre-varprinsippet (§ 9), økosystemtilnærming og samla belastning 
(§ 10), kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11) og miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder (§ 12). 

Vurdering 
Nasjonalparkstyret har behandlet dispensasjonssak for oppføring av gapahuk ved Naustihytta.  
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i nasjonalparken ettersom dette kan ha negative 
effekter for verneverdiene gjennom forstyrrelse, slitasje og støy. Friluftsliv er også en del av 
formålet og motorisert ferdsel vil kunne ha negativ innvirkning på naturopplevelsen blant anna i 
form av støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom og omfang, vil 
ha liten innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje.  
 
Den omsøkte kjøringen er vurdert opp mot føre-var-prinsippet. Det er derfor lagt  
begrensninger på ferdselen både mht tidsramme og antall turer. Med de vilkår som  
er satt vil ikke scooterkjøring i dette omfanget skade naturmangfoldet eller ha nevneverdig 
negativ effekt for friluftsliv og naturopplevelse i nasjonalparken. Vi vurderer det heller ikke til at 
denne kjøringen sammen med annen lovlig kjøring i området vil medføre for stor samlet 
belastning på økosystemet.  
 
Søker har kontrahert snekker til gjennomføring av jobben med oppføring gapahuk og det er 
behov for bruk av snøscooter for transport av bygget frem til lokasjon. Transporten kunne 
gjennomføres ved hjelp av helikopter men dette er forholdsmessid dyrt i forhold til snøscooter. 
Det er også mulig å kjøre båt til støa ved Naustihytta det er imidlertid fortsatt et stykke til tomta 
og materialene er tunge. 
 
Isforholdene varierer fra år til år og det må gjøres tiltak langs traseen for at kjøring med 
snøskuter skal være mulig. Dyrelivet er også spesielt sårbart om vinteren. Erfaring fra andre 
transportoppdrag viser at elvebåten har god kapasitet for transport, og kan ta opp til 750 kg last 
på en tur. Det er derfor naturlig at transport som kan gjennomføres med båt gjøres med båt. 
Sårbarhetsvurdering og kartlegging sier også at det er uheldig å hugge skog i nasjonalparken 
og at dette bør foregå utenfor verneområdet. I fremtiden sees det derfor som naturlig at 
vedtransport gjennomføres pr båt som sekkeved eller strangeved helt frem til Naustihytta der 
forholdene ligger godt til rette for at veden kan kjøres nærmes helt til trappa på god vannstand. 
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Nasjonalparkstyret vil ellers be om at det holdes ryddig rundt Naustihytta og at for eksempel 
ovner som er skiftet ut transporteres ned til godkjent mottak. 
 
Et av formålene med vernet er tradisjonelt friluftsliv med liten grad av tilrettelegging. Tiltaket 
med gapahuk og vedlikehold vil også bidra til friluftsliv. Omsøkte tiltak, med de begrensninger 
som er gitt, vurderes til ikke å være i strid med formålet med vernet av nasjonalparken. Det kan 
derfor gis dispensasjon. 
 
Kjørebok: 
Hvem Dato Tur 
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RS Møtegodtgjøring for styrets representanter



  
 
                   Saksframlegg 

 
 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Reisa nasjonalparkstyre  17.11.2021 

 

Møtegodtgjøring for styrets representanter 

 
Vedlegg: 
1 Møtegodtgjøring 
2 Forventning 

 
 

Forvalters innstilling 
Saken tas til orientering.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det er sendt ut nye retningslinjer for møtegodtgjøring. Dette gjennomgås i møtet.  

Vurdering 
 
 

  Arkivsaksnr: 2021/10254-1 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 13.11.2021 
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Retningslinjer for møtegodtgjøring i verneområde- og nasjonalparkstyrer 

(sist revidert 29. okt 2021) 

 

Det tas utgangspunkt i Statens personalhåndbok (kap. 10.14.2, gjeldende fra 1. januar 2021). 

Utgangspunktet er at møter kan godtgjøres med inntil 6 timer pr møtedag (faktisk medgått tid), og 
godtgjøring for møteforberedelser (vurderes ut ifra saksmengde – men maksimum møtets lengde). 
Begrensingen på 6 timer er ikke absolutt etter de nye retningslinjene. Reisetid inngår ikke i beregnet 
møtetid. 

Det beregnes kostgodtgjørelse, etter statens satser. Her inngår også reisetid. Men husk fratrekk ved 
servering av måltider (frokost, lunsj og/eller middag).  

Møtegodtgjøring: 

Alle deltagere i styremøtene har rett på møtegodtgjøring etter følgende satser: 

Leder:    kr 643,- pr time 

Øvrige medlemmer: kr 486,- pr time 

Leder skal ha ledergodtgjørelse kun for tidsbruk i møter han/hun leder, for øvrig skal leder ha samme 
sats som øvrige medlemmer (f.eks. for forberedelser til møter).  

Selvstendig næringsdrivende, kan ha krav på egen sats. Dette forutsetter at hovedbeskjeftigelsen er 
som selvstendig næringsdrivende, med eget organisasjonsnummer. Forutsetter også at de i vesentlig 
utstrekning har utgifter til f. eks eget kontor, behov for ekstrahjelp/ avløser / vikar mv.  

Følgende satser gjelder: 

Arbeid i møter:   kr 1337,- pr time 

Møteforberedelser kr 486,- pr time 

Dersom timesatsen for selvstendige næringsdrivende benyttes ved deltagelse i møter, skal det ikke 
utbetales erstatning for tapt arbeidsfortjeneste i tillegg. 

Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste 

Dette kan utbetales i tillegg til ordinær møtegodtgjøring. 

1) Dersom møtedeltager gjør krav på erstatning for tapt arbeidsinntekt, kan dette utbetales 
direkte til møtedeltager i henhold til gjeldende satser. Dokumentert tap forutsetter at 
arbeidsgiver framviser en bekreftelse på at møtedeltageren ikke har permisjon med lønn for 
å delta i det aktuelle møtet. 

 Dokumentert tap – inntil kr 2 133,- pr dag 
 Sannsynliggjort tap – inntil kr 857,- pr dag 

 

2) Dersom virksomheten der møtedeltageren er ansatt framsetter faktureringskrav, kan tapte 
inntekter dekkes av oppdragsgiver. Det er fastsatt en veiledende sats på kr 1 405,- pr time 
+mva. 
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Når kan det utbetales møtegodtgjøring og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste 

 Ved alle ordinære møter i nasjonalpark- og verneområdestyrer (i hht antall timer 
brukt til møte og forberedelse) 

 Ved deltakelse i kompetansedager for styret og befaringer for hele styret (leder skal 
ha ordinær møtegodtgjøring som for øvrige styremedlemmer med mindre han/hun 
leder eller har ansvaret for hele eller deler av dette) 

 Ved deltakelse på møter og/eller befaringer i forbindelse med rollen som 
styremedlem/ styreleder. 

 Ved deltagelse på nasjonalparkkonferanse og andre tilsvarende seminar/ konferanser  
 Ved deltagelse på møter med departement/direktorat i forbindelse med 

forvaltningsordningen  
 Ved deltagelse i tilsettingsprosesser. 
 Ved deltakelse på studieturer utbetales det ikke møtegodtgjøring, med mindre det 

legges inn et styremøte som del av studieturen. Krav om tapt arbeidsfortjeneste kan 
utbetales. 
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Fra: Olav Nord-Varhaug[olav.nord-varhaug@miljodir.no]
Sendt: 29. okt 2021 12.57.30
Til: Haugen, Jorunn; Gulbrandsen, Jenny Marie; Sødergren, Guro; Odden, Alf; Haug, Jørn Trygve; Grevrusten, Stein Magne;
Snøtun, Trygve; henriette.kildahl@gmail.com; Valan, Sindre Kolstad; Sveen, Kari; Ullring, Ulf; Liebe, Morten; Sørlie,
Kristine; Rødstøl, Mari Melbø; Stensby, Trond; Berge, Eirin; Nystuen, Hilde; Bjurstedt, Carl S.; gunhildsem@hotmail.com;
Svendsgard, Bernhard; Nystad, Ingvild Hansen; i.skjelbostad@hotmail.com; Kvalshaug, Ole-Jakob; Aarstrand, Bjørnar;
Pettersen, Oskar Nyheim; Forthun, Eli; Rova, Johan; Ingvaldsen, Inge Sollund; Turtum, Marte; Halvorsen, Morten;
Buttingsrud, Trond Erik; Jaren, Hege; Olsen, Monika; Skjemstad, Oddrun; Hansen, Stine Emilie Nøding; Benonisen, Rune;
'fmtrakb@statsforvalteren.no'; Sørmo, Thomas; Vistnes, Ingunn Ims; Salmila, Karoline; Østereng, Geir; Solbakke, Jørgen
Eira; Baardvik, Bjørn Morten; Kollstrøm, Rolf; Birkeland, Ingve; Tødås, Tore; Thyrum, Kirsten; Bull, Hans; Nisja, Eli Grete;
Slettom, Lars; Berger, Marit Sophie; Pettersen, Roar; Strand, Sigbjørn; Moen, Hege Sæther; Sjømæling, Anne;
Herregården, Kristian Kvaalen; Johannessen, Morten; Haavik, Astrid Bakke; Gjerde, Marthe; Hauge, Tor Arne; Nedrelo,
Eldrid; Nornes, Anbjørg; Vallestad, Jorunn; Røyrvik, Alf Erik
Tittel: Møtegodtgjørelse for styrerepresentanter

Hei
 
Takk for hyggelig samling i Trondheim. Fint å kunne møtes fysisk igjen.
 
Vi er kjent med at det har vært noe ulik fortolkning av regelverket for møtegodtgjørelse for styrerepresentantene.
Vi har derfor presisert og forenklet regelverket noe. Revidert regelverk er vedlagt.
 
Vi planlegger med regionale forvaltersamlinger sammen med SNO i 2022. Vi har også en diskusjon i direktoratet
om det forventes fysisk nasjonalparkkonferanse hvor styrerepresentantene kan møtes i 2022. Vi vurderer det
mindre aktuelt med en slik konferanse i 2023 da det da er valgår. Neste mulighet blir i så fall for de nye styrene i
2024. Har dere registrert forventninger om en slik konferanse blant styremedlemmene?
 
Mvh
Olav
 
Med hilsen
Olav Nord‐Varhaug
fagdirektør, verneområdeseksjonen

Miljødirektoratet 
Telefon: 03400 / 73 58 05 00
Mobil: 900 23242
E‐post: olav.nord‐varhaug@miljodir.no

www.miljødirektoratet.no ‐ www.miljøstatus.no
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                   Saksframlegg 

 
 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Reisa nasjonalparkstyre  17.11.2021 

 

Kunngjøring av vedtak - ny forskrift for snøskuterløyper i Nordreisa 
kommune 

 
Vedlegg: 
1 Skuterløyper 

 
 

Forvalters innstilling 
Saken tas til orientering.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det er bare løype som går til Somájavri som berører verneområde som 
nasjonalparkstyret er forvaltningsmyndighet for. Nasjonalparkstyret sendte 
høringsinnspill til saken i forhold til 300 meters regelen og bruk av hytta ved 
Somásjavri. Det ser ut til at alle innspill ble tatt hensyn til. 

Vurdering 
 
 

  Arkivsaksnr: 2021/10255-1 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 13.11.2021 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

STATSFORVALTEREN I TROMS OG 
FINNMARK 
Postboks 700 
9815  VADSØ 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/605-127 13190/2021 K01 02.11.2021 

 

Kunngjøring av vedtak av ny forskrift for snøskuterløyper i Nordreisa 
kommune 

Vedtatt i kommunestyret 28.10.21 
 
Ny forskrift med tilhørende løypekart for kommunale snøskuterløyper i Nordreisa 
kommune ble vedtatt av kommunestyret i møte 28.10.21. 
 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak: 

Med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag §4a og 
forskrift 15. mai 1988 nr. 356 med endring av 14. juli 2015 for bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag § 4a vedtar kommunestyret Forskrift om snøskuterløyper, 
Nordreisa kommune, Troms og Finnmark med tilhørende løypekart. 
Kommunestyret slutter seg til de vurderinger som er gjort i saksutredningen med vedlegg 
hvor det fremgår hvordan innkomne uttalelser til forskriften er vurdert, konsekvenser av 
forskriften, og hvilken betydning disse er tillagt, samt vurderinger av hensyn til friluftsliv. 
Kommunestyret opphever Forskrift 2005-10-24-1249, Forskrift om snøscooterløyper, 
Nordreisa kommune, Troms. 
Kommunestyret opphever Forskrift 2017-04-20-1807, Forskrift om motorferdsel med 
snøskuter på islagte vann for å raste, Nordreisa kommune, Troms. 
Driftsutvalget ber administrasjonen vurdere innspill om løype på Hamneidet på nytt i 
egen sak.  
Kommunestyret ber administrasjonen om at man utreder innføring av parkeringsavgift 
ved løypestart. 
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Dette er løypene som er vedtatt: 
 

1. Gahperus – Somájávri 
2. Stikkløype fra løype 1 til Skorajávre 
3. Sammenbindingsløype fra løype 1 – kommunegrense Gáivuotna-Kåfjord 
4. Oksfjord – Gearpmeskrysset 
5. Gearpmeskrysset – kommunegrense Guovdageainnu – Kautokeino 
6. Sammenbindingsløype Luosmelahkujávri – kommunegrense Kvænangen 
7. Sideløype Mollešluoppal – Mollešjávri 
8. Sideløype rundt Sidusoaivi 
9. Svartfoss bru – Gearpmeskrysset 
10. Stikkløyper fra løype 9 – Svartfosslia hyttefelt 
11. Sammenbindingsløype Svartfoss bru – Gahperus på østsiden av Reisaelva 
12. Sappen til løype 1 
13. Rotsundelv – Gievdnejávri 
14. Oksfjordhamn – kommunegrense Kvænangen 
15. Fallvika – Storvatnet 
16. Røyelen (Røyelløypa) 
17. Stikkløype Rágasjohka – Ragasjárvi 

 
Dokumentene i saken finner du her: Vedtak av ny forskrift for snøskuterløyper - Nordreisa 
kommune 
 
Klageadgang og klagefrist 
Kommunestyrets vedtak kan påklages. Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag setter føringer for klageadgangen. § 4a, 8. ledd i forskriften sier følgende om 
muligheten til å klage på vedtaket: 

Kommunens vedtak om snøscooterløyper kan påklages til statsforvalteren. 
Forvaltningsloven kapittel VI gjelder, likevel slik at vedtaket bare kan påklages av 
grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og 
berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøscooterløypene, 
nabokommuner og berørte statlige og regionale organer. 

Forvaltningsloven kapittel VI angir klagefrist for enkeltvedtak: 
Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet 
frem til vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner 
klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort. 
For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han 
har fått eller burde ha skaffet sig kjennskap til vedtaket. 

 
Klager må sendes skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett 
Klagefrist settes til 25.11.21 
 
Spørsmål rundt vedtaket kan rettes til kommunen på telefon 77 58 80 00 eller epost 
postmottak@nordreisa.kommune.no 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Bendik Fanghol 
bendik.fanghol@nordreisa.kommune.no 
 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Likelydende brev sendt til: 
Viggo Larsen Elvebakken 67  Storslett 
Torill Olaussen Elvebakken 2  Storslett 
Trond Eirik Olaussen Elvebakken 13  Storslett 
Gunvor Sigfrida Vassbotn Vaddasveien 2  Storslett 
Kjetil Bergland Elvebakken 75  Storslett 
Line Nyvoll Bergland Elvebakken 75  Storslett 
Thomas Heggelund Meierivegen 29  Sørkjosen 
Annelill Aas Haakon Tveters Vei 72  Oslo 
Birger Bertelsen Elvebakken 39  Storslett 
Eivind Elvebakken Elvebakken 39  Storslett 
Per Oscar Karlsen Viervegen 18  Storslett 
Nils Peder Nilsen Siri Suomaluodda 48  Kautokeino 
Heidi Rikardsen Henriksen Tronsanes, Svartfossveien 30  Storslett 
Ken Sivert Henriksen Tronsanes, Svartfossveien 30  Storslett 
Gunn Marianne Valø Reisadalen 3184  Storslett 
Ella Margrethe Evensen Solbakken 27  Sørkjosen 
Oddmund Olai Hasselberg Reisadalen 3148  Storslett 
Stine Sæterbø Lund Reisadalen 2897  Storslett 
Tore Konrad Elvestad Reisadalen 2922  Storslett 
Gunn Marit Nordberg Kirkely 11  Storslett 
Ken Olav Nordberg Muoniovegen 14  Storslett 
Odd Stefan Nordberg Arnestad 6  Storslett 
Olaug Petra Bergset Reisadalen 2951  Storslett 
Tommy Enger Reisadalen 2914  Storslett 
Karianne Lund Heggelund Mellomveien 6  Skjervøy 
Karsten Heggelund Mellomveien 6  Skjervøy 
Liv Johanne Elvestad Harry Olsens Vei 1  Lørenskog 
Magne Johannes Elvestad Reisadalen 2951  Storslett 
Rolf Arvid Elvestad Myrengvegen 29  Tromsø 
Gudleif Hansen Moan 54  Storslett 
Maria Elveskog Hansen Moan 54  Storslett 
Pål Pettersen Rotsundelvdalen 6 A  Rotsund 
Jens Ole Fyhn Rotsundelvdalen 26  Rotsund 
Anna Heidi Sandelin Rotsundelvdalen 226  Rotsund 
Reidun Åse Gaare Rotsundelvdalen 215  Rotsund 
Asgeir Fyhn Rotsundelvdalen 72  Rotsund 
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Steinar Hansen Rotsundelvdalen 194  Rotsund 
Anne Jensine Karlsen Sentrum 1 B  Storslett 
Jonny Nordeng Austerfjordveien 22  Borkenes 
Adrian Stabell Storengveien 143  Storslett 
Frode Asle Stabell Mellomveien 35  Skjervøy 
Jarle Johnsen Storengveien 154  Storslett 
Jorunn M S Johnsen Storengveien 154  Storslett 
Steinar Thomassen Storengveien 93  Storslett 
Jorunn Petrine Fines Heggelivegen 22  Steinkjer 
Berit Johanne Solheim Kåre Kongsbrors Veg 15 B  Saksvik 
Teodor Edvard Solheim Industrivegen 129  Stjørdal 
Marianne Karlsen Storengveien 131  Storslett 
Oddstein Karlsen Storengveien 131  Storslett 
Elsa Marie Elvelund Storengveien 117  Storslett 
Ronny Pedersen Eilert Sundts Gate 3 A  Trondheim 
Arnt E Thomassen Arnestad 7  Storslett 
Sigurd Thomassen Rabbenveien 34  Ånstad 
Torstein Thomassen Elvelund, Storengveien 117  Storslett 
Fredrik Soleng Ulriksen Storengveien 85  Storslett 
Inger Lyngsmark Jensen Uranusvegen 31  Tomasjord 
Bjørg Elin Vidjeland C/O Tromsø, Sommarfjøsvegen 52  Tromsdalen 
John Eivind Olaisen Viervegen 17  Storslett 
Asbjørn Rasmussen Nedre Baisit 7  Sørkjosen 
Jan Oddvar Rasmussen Workinntoppen 10  Tromsø 
Merethe Johanne Rollstad Straumfjordeidet 82  Storslett 
Svend Andreas Pedersen Sonjatunvegen 45  Storslett 
Cathrin Bergersen Storengveien 185  Storslett 
Beate Ulriksen Malin Storengveien 207  Storslett 
Oddbjørg K Ulriksen Storengveien 237  Storslett 
Roar Ulriksen Strandgata 21  Mo I Rana 
Steinar Toresen Hansvoll 20  Storslett 
Arnold Kyrre Mikkelsen Storvikveien 433  Storslett 
Terje Johansen Storvikveien 419  Storslett 
Paul Johan Henriksen Storvikveien 713  Storslett 
Helene Aas Storvikveien 690  Storslett 
Annfrid Birkelund Hansen Storvikveien 509  Storslett 
Irene Anita Jensen Elvhusvegen 29  Tromsdalen 
Elisabeth Johansen Tømmernesvegen 16  Storslett 
Hermod Johansen Skavåsen 12  Tromsdalen 
Knut Øystein Johansen Strandveien 77  Skjervøy 
Kristin M S Johansen Fjordvegen 166  Kvaløya 
Magnar Johannes Johansen Langbølgen 44  Tromsø 
Per Åsmund Johansen Lundefjellvegen 21  Storslett 
Robert Johansen Karveslettvegen 164  Kvaløysletta 
Rolf Andrè Johansen Innelvvegen 83  Kvaløya 
Pauline Ottosen Midtgårdvegen 20 C  Kvaløya 
Ann Mari Olsen Storvikveien 681  Storslett 
Steinar Georg Olsen Storvikveien 681  Storslett 
Arne Leif Andersen Høydaveien 34  Moss 
Liv Grønlund Strandvegen 24  Storslett 
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Marit Anie Kristensen Grefsenkollveien 12 B  Oslo 
Elise Blixgård Storvikveien 798  Storslett 
Jonny Vidar Johannesen Lillebergveien 1  Mehamn 
Mona Kristine Gjerdrum Maukstadveien 19  Øverbygd 
Malfrid Kaspara Husøy Onagarden 4  Ona 
Andreas Blixgård Storvikveien 798  Storslett 
Camilla Renate Mikkelsen Storvikveien 883  Storslett 
Eli-May Grønlund Hansvoll 28  Storslett 
Gerda Marie Bergland Storvikveien 824  Storslett 
Nelly Pauline Mikkelsen Njords Veg 3  Tromsø 
Elsa Pedersen Gneisvegen 136  Krokelvdalen 
Lillian Margrethe Solstad Evjebakken 5  Stjørdal 
Leif Kyrre Bergland Storvikveien 812  Storslett 
Tom Einar Vang Reisadalen 1126  Storslett 
Ingebjørg Elise Bjerkås Storvikveien 920  Storslett 
Dagfinn Viken Storvikveien 279  Storslett 
Tommy Marvik Storvikveien 140  Storslett 
Roy Tormod Hofsøy Strandveien 15 B  Skjervøy 
Ann Hilde Johansen Alvheim 10  Sørkjosen 
Karl Erik Johansen Alvheim 10  Sørkjosen 
Algeir Røyland Røyelveien 24  Storslett 
Terje Storslett Røyelveien 40  Storslett 
Jonny Isaksen Røyelveien 59  Storslett 
Per Steinar Aspelund Røyelveien 86  Storslett 
Sonja H Aspelund Hætta Postboks 241  Kautokeino 
Frank-Johan Rundhaug Røyelveien 125  Storslett 
Rolf Johannes Hauge Røyelveien 71  Storslett 
REISA FRILUFTSSENTER AS Reisadalen 2912  STORSLETT 
STATSKOG SF Postboks 63 Sentrum  NAMSOS 
TROMS OG FINNMARK 
FYLKESKOMMUNE 

Postboks 701  VADSØ 

Sappen Grende- og idrettslag 
v/Tore Konrad Elvestad 

Reisadalen 2922  Storslett 

Straumfjord grendelag v/Brynjulf 
Steinar Blixgård 

Straumfjord Øst 1011  Storslett 

Storbakken grendelag v/Margrethe 
Eleonore Haslund 

Arnestad 3   

Reisadalen grendelag v/Terje 
Nordberg 

Lilandveien 78   

Nordkjosen og Straumfjordeidet 
grendelag v/Birgit Dorothea 
Nielsen 

Straumfjordeidet 50  Storslett 

BAKKEBY AKTIVITETSLAG Bakkeby  ROTSUND 
MENTAL HELSE NORDREISA c/o Værna Lise Viken 

Storvikveien 279 
 STORSLETT 

NORDREISA 
NÆRINGSFORENING 

Hovedvegen 2  STORSLETT 

ROVDAS GRENDE OG 
TURLAG 

c/o Jim-Roger Hansen 
Storestevegen 16 

 STORSLETT 
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SNEMYR OG KJELDEREN 
GRENDELAG 

c/o Tom Einar Vang Reisadalen 
1126 

 STORSLETT 

TØMMERNES OG OMEGN 
GRENDELAG 

c/o Ragnhild With 
Tømmernesvegen 294 

 STORSLETT 

Bakkeby grendeutvalg v/Kai 
Øystein Olsen 

Bakkebyveien 366  Rotsund 

HAMNEIDET 
GRENDEUTVALG 

c/o Renate Ingebrigtsen 
Hamneidet 

 HAMNEIDET 

HAVNNES OG VEST-ULØY 
BYGDELAG 

  HAVNNES 

HØGEGGA OG SONJATUN 
GRENDELAG 

c/o Veronika Jensen Høgegga 60  STORSLETT 

KILDAL OG KRAKENES 
GRENDE OG TURLAG 

v/ Ron Victor Olsen Kildalveien 
147 

 STORSLETT 

OKSFJORD UTVIKLINGSLAG Oksfjordhamn  STORSLETT 
ROVDAS GRENDE OG 
TURLAG 

c/o Jim-Roger Hansen 
Storestevegen 16 

 STORSLETT 

SØRKJOSEN GRENDE- OG 
TURLAG 

c/o Jørn Hugo Lunde 
Bjørklysvingen 10 

 SØRKJOSEN 

STORSLETT VEST 
GRENDELAG 

Blomstereng 5  STORSLETT 

STORVIK GRENDELAG v/Randi Viken Nilsen Storvikveien 
190 

 STORSLETT 

KJELDEREN 
IDRETTSFORENING 

C/O Gunbjørg N. Melkiorsen 
Reisadalen 1225 

 STORSLETT 

ROTSUND OG OMEGN 
GRENDEUTVALG 

  ROTSUND 

STATSFORVALTEREN I 
TROMS OG FINNMARK 

Postboks 700  VADSØ 

SAMEDIGGI / SAMETINGET Ávjovárgeaidnu 50  KARASJOK 
STATENS VEGVESEN Postboks 1010 Nordre Ål  LILLEHAMMER 
NORGES VASSDRAGS- OG 
ENERGIDIREKTORAT (NVE) 

Postboks 5091 Majorstua  OSLO 

MATTILSYNET Felles postmottak Postboks 383  BRUMUNDDAL 
GAIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Postboks 74  OLDERDALEN 

KVÆNANGEN KOMMUNE Gárgu 8  BURFJORD 
SKJERVØY KOMMUNE Postboks 145  SKJERVØY 
GUOVDAGEAINNU SUOHKAN 
/ KAUTOKEINO KOMMUNE 

Bredbuktnesveien 6  KAUTOKEINO 

NORDREISA SCOOTER OG 
BÅTFORENING 

Sandbakken 13  SØRKJOSEN 

NORDREISA JEGER OG 
FISKERLAG 

c/o Siw-Merete Enoksen Hansen 
Ravelseidet ytre 81 

 ROTSUND 

OKSFJORD JEGER OG 
FISKERIFORENING 

c/o Harald Elvebakken 
Oksfjordveien 688 

 STORSLETT 

NORGES JEGER OG 
FISKERFORBUND TROMS 

Hovedvegen 2  STORSLETT 
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NATURVERNFORBUNDET I 
NORDREISA 

  STORSLETT 

NORD-TROMS FRILUFTSRÅD c/o Hugo Tingvoll Pedervegen 14  MOLDE 
NORD-TROMS TURLAG c/o Bodil Bråstad Moan 59  STORSLETT 
NORDREISA 
PENSJONISTFORENING 

c/o Knut Morten Pedersen 
Gammelbruvegen 18 

 STORSLETT 

OKSFJORD 
PENSJONISTFORENING 

c/o Mona Lene Solvang 
Strandbakken 4 

 STORSLETT 

NORDREISA 
SANITETSFORENING 

Sentrum 1A  STORSLETT 

ROTSUNDELV OG OMEGN 
SANITETSFORENING 

Rotsundveien 1261  ROTSUND 

NORDREISA RØDE KORS Skogly 14  SØRKJOSEN 
NORSK FOLKEHJELP 
NORDREISA 

Postboks 297  STORSLETT 

NORDREISA 
HUNDEKJØRERLAG 

c/o Geir Wang Myrslettveien 46  STORSLETT 

NORDREISA IDRETTSLAG Postboks 112  STORSLETT 
ROTSUNDELV IDRETTSLAG c/o Siv Gamst Rotsundveien 598  ROTSUND 
OKSFJORD OG 
STRAUMFJORD IDRETTSLAG 

c/o Caroline Liland Johansen 
Storengveien 243 

 STORSLETT 

NORDREISA MK Postboks 67  STORSLETT 
Nordreisa bondelag v/Jan Harald 
Tørfoss 

Tørfossveien 110  Storslett 

NORDREISA SAU OG GEIT C/O Gunbjørg Nygård Melkiorsen 
Reisadalen 1225 

 STORSLETT 

NORDREISA SANKELAG SA Strømmen Staumfjord øst 1029  STORSLETT 
NORGES 
HANDYKAPFORBUND 
NORDREISA 

Sentrum 1B  STORSLETT 

OKSFJORD UTVIKLINGSLAG Oksfjordhamn  STORSLETT 
REISA ELVELAG Hovedvegen 2  STORSLETT 
REISA TURFORENING Reisadalen 2912  STORSLETT 
RIVERLAND AS Reisadalen 1126  STORSLETT 
NORSK ORNITOLOGISK 
FORENING 

Sandgata 30B  TRONDHEIM 

FORUM FOR NATUR OG 
FRILUFTSLIV (FNF) 

Nedre Slottsgate 25  OSLO 

NORD TROMS MUSEUM AS Hovedvegen 2  STORSLETT 
YMBER AS Bjørklysvingen 3  SØRKJOSEN 
DISTRIKT 30/31 A VESTRE 
SONE 

v/Nils Johan Siri Áv��iluodda 14  KAUTOKEINO 

REINBEITEDISTRIKT 30 B 
GUOVDAJOHTOLAT 

c/o Johan Anders Kemi 
Gironluodda 5 

 KAUTOKEINO 

REINBEITEDISTRIKT 33-
SPALCCA 

c/o Per Anders P Bals Stornes  KAUTOKEINO 

REINBEITEDISTRIKT 34 - 
ABORASSA 

Postboks 88  KAUTOKEINO 

REINBEITEDISTRIKT 35 - 
FÁVRROSORDA 

c/o Mikkel Johan Eira Ájastealli 
21 

 KAUTOKEINO 
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REINBEITEDISTRIKT 36 
CÅKOLAT 

c/o Johan Aslak Logje 
Mattaluoppal 

 KAUTOKEINO 

REINBEITEDISTRIKT 39 
ARNØY/KÅGEN 

c/o Inger Marie Gaup Eira 
Áv��iluodda 9 

 KAUTOKEINO 

REINBEITEDISTRIKT 42 - 
BEAHCEGEALLI - FIMPPAID 
SIIDA 

c/o John Andreas Johansen Utsi 
Adjetjohka 

 KAUTOKEINO 

NASJONALPARKSTYRET FOR 
REISA NASJONALPARK OG 
RÁISDOUTTARHÁLTI 
LANDSKAPSVERNOMRÅDE 

Hovedvegen 2  STORSLETT 

REISADALEN OG KILDALEN 
GRUNNEIERLAG SA 

c/o Roald Storslett Røyelen  STORSLETT 

NORDREISA RIDEKLUBB Tømmernesvegen 120  STORSLETT 
NORDLYS 4H v/ Katrine Winther Bogstrand 

Lundefjellvegen 15 
 STORSLETT 

LANDVIND 4H c/o Astrid Lende Einevoll 
Reisadalen 1407 

 STORSLETT 

POLARSTJERNA 4H c/o Johanne Viken Storvikveien 
417 

 STORSLETT 

REINROSA 4 H c/o Mari Kiil Spåkenesveien 161  ROTSUND 
NORD TROMS 
FUGLEHUNDKLUBB 

Nessevegen 19  SØRKJOSEN 

NORDREISA 
REVMATIKERFORENING 

c/o Harry Kristiansen Bekkestien 5  STORSLETT 

LHL NORDREISA Postboks 7  STORSLETT 
GRÅBEIN 4 H c/o Ann-Hege Hanstad 

Sørdalsveien 94 
 BARDU 
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