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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Reisa nasjonalparkstyre 27/21 21.08.2021 

 

Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til 
oppføring av gapahuk ved Naustihytta 

 

Forvalters innstilling 

Med hjemmel i verneforskriften for Reisa nasjonalpark kap. 4 pkt. 8 jf. § 48 i 

naturmangfoldloven innvilges Nordreisa scooter- og båtforening dispensasjon til oppføring av 

gapahuk ved Naustihytta i Reisa nasjonalpark. Dispensasjonen innvilges med følgende vilkår: 

 

1. Gapahuken skal oppføres i tråd med tegninger, bilder og beskrivelser som følger 
av saken. 

2. Byggetillatelsen varer i 3 år fra 21.8.2021. Dersom bygget ikke er påbegynt i 
denne perioden må det søkes på nytt. 

3. Før byggingen kan påbegynnes skal det foreligge tillatelse fra grunneier og 
Nordreisa kommune. 

4. Byggeplassen skal holdes ryddig og bygget skal plassers rett sør for 
eksisterende bålplass. 

 
Vedtaket kan påklages til miljødirektoratet innen 3 uker. Klagen sendes til Reisa 

nasjonalparkstyre. 

 

Saksopplysninger 

Styret behandlet søknad om dispensasjon for oppføring av gapahuk i styremøte 21.6.2021. Det 

ble også gjennomført befaring i forbindelse med dette. Styret fattet følgende vedtak i saken:  

 

«Styret stiller seg positiv til bygging av gapahuk. Det er utarbeidet forvaltningsplan for Reisa 

nasjonalpark der det fremgår i tiltaksdelen at det kan oppføres gapahuk ved Nausti. I forhold til 

design og materialbruk fremgår videre at oppgradering av rasteplasser skal utføres med særlig 

høy kvalitet. Alle tiltak som skal gjennomføres skal godkjennes av forvaltningsmyndigheten 

(fvm). Materialbrukene skal være i tråd med det som er gjort på anleggene ved Sieimma – vest 

(platting) og ved Mollis (gapahuk). 
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Styret ber foreningen utarbeide tegninger. Saken vil behandles endelig på bakgrunn av dette i 

neste møte.» 

 

På bakgrunn av vedtaket har foreningen fått utarbeidet enkle skisser og beskrivelser av bygget. 

De ønsker å bygge en gapahuk tilsvarende den som er oppført ved Mollisfossen. Dette er i tråd 

med styrets ønsker og krav.  

 

 
 

Foreningen har hentet inn tilbud på gapahuk med følgende beskrivelse: Tilbud 

gapahuk/gammehuk produsert i tømmer og villmarkspanel. Grunnarbeid, fraktet og montert 

med torv/mold sekker på tak, beiset, grillovn montert med pipe. 

 

Den produseres ila høsten, bygges ferdig og plukkes ned før frakt. Tak Konstruksjon med 

opplegg så pipe kan være i nært senter av bygget. 

 

Vi tar utgangs punkt i at den blir lik size den som står i Mollis Men litt forandring ifht tak 

grunnet bæring. 

 

Det bygges i rundtømmer, og  8 og 6 toms bjelker. Villmarkspanel til kledning og vindskier og 

grove planker i gulv. Det bør være minimum 1 vindu.(grillhytte vindu med sprosser). Benker og 

evt bord innvendig ser vi på, spørs hvordan dere vil ha det. 
 



  
 

Vurdering 

Etter forskrift om vern av Reisa nasjonalpark kap 4 punkt 1.1 er Landskapet vernet mot tekniske 

inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger. Etter forskriftens kap 4  punkt 1.3. kan 

forvaltningsmyndigheten etter søknad gi tillatelse til oppføring av bygninger og anlegg som er 

nødvendig til oppsyn og reindrift. I dette tilfellet gjelder det verken oppsyn eller reindrift. 

Bygningen det søkes om er en gapahuk.  

 

Det er utarbeidet forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark der det fremgår i tiltaksdelen at det kan 

oppføres gapahuk ved Nausti. I forhold til design og materialbruk fremgår videre at 

oppgradering av rasteplasser skal utføres med særlig høy kvalitet. Alle tiltak som skal 

gjennomføres skal godkjennes av forvaltningsmyndigheten (fvm). Materialbrukene skal være i 

tråd med det som er gjort på anleggene ved Sieimma – vest (platting) og ved Mollis (gapahuk). 

Farge skal være «tjæreaktig» type burmateak eller tilsvarende. Det vil være naturlig å bruke 

stedegen byggestil slik at stilen tilpasses byggene på tunet noe. 

 

Siden det ikke er åpnet for nye bygg til andre formål (herunder uthus) i verneforskriften, må 

saken behandles etter unntaksbestemmelsene i naturmangfoldloven §48. Her heter det i første 

ledd: «§ 48.(dispensasjon fra vernevedtak) Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et 

vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke 

verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 

samfunnsinteresser gjør det nødvendig.» Verneformålet i Reisa nasjonalpark 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». 

 

Hytta på Nausti ble gitt fra turlaget til foreningen på 90-tallet og senere flyttet fra Nedrefoss til 

Nausti. Bakgrunnen var ønske om å skille brukergrupper. Høyt forbruk av ved medfører at det 

årlig hugges en del ved i nasjonalparken. Den eksisterende bålplassen ved Nausti vil erstattes av 

utegrill som krever tilgang på tørr ved.  



Det er kultur for bålbrenning i Reisa og årlig går det betydelige mengder ved til dette langs 

Reisaelva. Denne hentes gjerne fra rasteplasser med vedforsyning som er lett tilgjengelig. 

Foreningen kjører selv ved til hytta. Oppføring av gapahuk vil trolig medføre at vedforbruket vil 

gå ned.  

 

Det framgår av nml. § 8 at kravet til «kunnskapsgrunnlaget» skal være oppfylt før myndighetene 

fatter vedtak. Det foreligger god kunnskap om verneverdiene i Reisa nasjonalpark gjennom 

blant annet arbeidet med «Utkast til forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark og dens 

forarbeider». Området ved Mollisfossen er blant annet omtalt i rapporten «Kartlegging av 

verdifulle naturtyper i Kvænangen og Nordreisa med Reisa nasjonalpark» datert 

31.3.2010. Videre er det gjennomført naturtypekartlegging etter NIN metoden i det aktuelle 

området. Fra innsynsløsningen i artsdatabanken fremgår det at det er gjort funn av blant annet 

kveinhavre. Den aktuelle lokaliteten ligger ved elvebredden et godt stykke unna. Det fastslås på 

dette grunnlaget at «kunnskaps-grunnlaget» i henhold til nml. § 8 er godt.  

 

En ny gapahuk er i utgangspunktet et positivt tiltak, men vil også medføre slitasje og skader på 

grunn og vegetasjon og det kan oppstå støy fra byggeaktiviteten. Tomta der gapahuken er tenkt 

er preget av bruk og deler av vegetasjonsdekket er slitt bort. 

Spor og lignende som eventuelt har oppstått i grunnen som følge av bygging, vil jamnes ut når 

arbeidet er avsluttet, jf. nml. §§ 10 om «økosystemtilnærming og samlet belastning» og 12 om 

«miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder». 

 

Det legges til grunn at tiltaket ikke vil medføre presedens ved at andre vil kunne søke om 

tilsvarende oppføring av gapahuk. Bruk av aggregat i bygging vil medføre støy, og kan 

innebære forstyrrelse av folk og dyreliv. Bruken vil imidlertid kun være begrenset og reduseres 

til det absolutt nødvendige. 

 

Ved de vilkår som settes, legges det til grunn at tiltakene ikke strider mot formålet i 

verneforskriften eller kan påvirke verneverdiene nevneverdig. En dispensasjon for tiltaket vil 

heller ikke føre til presedensvirkning. Gapahuken ved Naustihytta er omtalt i forvaltningsplanen 

som et tiltak som kan tillates.  

 
 
 
 

 


