
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre 
Møtested: Teams etter egen innkalling 
Dato: 24.03.2021 
Tidspunkt: 09:00 – 15:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91328614.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
 
 

 

Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

 Styresak   

ST 8/21 Godkjenning av innkalling til styremøte  2021/2699 

ST 9/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  2021/2700 

ST 10/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for 
Reisa nasjonalpark til oppføring av gapahuk 
ved Naustihytta 

 2021/2526 

ST 11/21 Reisa nasjonalpark - søknad om 
innsamlingstillatelse for Tromsø arktisk-alpine 
botaniske hage 

 2021/2125 

ST 12/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for 
Reisa nasjonalpark til bruk av snøskuter til 
transport av materialer for opprusting av 
reindriftshytte 

 2021/2738 

ST 13/21 Disponering av tiltaksmidler for Reisa 
nasjonalpark 2021 

 2021/2745 

ST 14/21 Drift av Reisa nasjonalparkstyre 2021  2021/2766 

ST 15/21 Bevaringsmål for Reisa nasjonalpark  2021/2769 

ST 16/21 Årsmelding for Reisa nasjonalpark i 2021  2021/2773 

 
 
  



Styresak 

  

 

                   Saksframlegg 

 

 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Reisa nasjonalparkstyre 8/21 24.03.2021 

 

Godkjenning av innkalling til styremøte 

 

Forvalters innstilling 

Innkalling til styremøtet godkjennes. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

 
 
 
 

 

  

  Arkivsaksnr: 2021/2699-1 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 17.03.2021 



 

  

 

                   Saksframlegg 

 

 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Reisa nasjonalparkstyre  24.03.2021 

 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 
 

Forvalters innstilling 

Protokoll fra forrige møte godkjennes.  
 
 

Saksopplysninger 

 
Protokoll fra forrige møte ble sendt ut etter forrige møte og ligger vedlagt. 

  

  Arkivsaksnr: 2021/2700-1 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 17.03.2021 



Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre 
Møtested: Telefonmøte/teams 
Dato: 16.02.2021 
Tidspunkt: 15:30 – 16:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 

Navn Funksjon 

Mikkel O. Nilut Leder 

Herborg Ringstad Nestleder 

Máret Láila Logje Medlem 

Tom Vegar Kiil Medlem 

Line Fusdahl Medlem 

  
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 

Navn Funksjon 

  
Følgende varamedlemmer møtte: 
 

Navn Møtte for 

  
 

Merknader 

Det ble satt av 0,5 timer til forberedelse og 0,5 timer i 
møte. Neste møte ble satt til 24.-25. mars i Kautokeino. 
Det tas sikte på gjennomføring av befaring i 
forbindelse med møtet. 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

 

 
Underskrift: 
 
Protokollen underskrives ikke, men vedtas under det første påfølgende møte. 

  



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

 Styresak   

ST 5/21 Godkjenning av innkalling til styremøte  2021/49 

ST 6/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  2020/10646 

ST 7/21 Disponering av tiltaksmidler for Reisa 
nasjonalpark 2021 

 2020/10557 

 Referatsaker   

RS 1/21 Raisjavri - avsluttet rapport  2021/1453 

RS 2/21 Delegering av myndighet etter 
naturmangfoldloven 

 2021/519 

RS 3/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften 
for Reisa nasjonalpark til bruk av snøskuter til 
nødvendig transport av materiell og utstyr til 
Mollisfossen 

 2020/11719 

RS 4/21 Innvilget søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften for Reisa nasjonalpark til 
kjøring med snøskuter til Nedrefosshytta 

 2020/1574 

 
 
  



Styresak 

ST 5/21 Godkjenning av innkalling til styremøte 11. feb 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 16.02.2021  

 
 

Vedtak 

 
Innkallingen til styremøtet godkjennes.  
 
 

Forvalters innstilling 

Innkallingen til styremøtet godkjennes.  
 
 

ST 6/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 11. feb 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 16.02.2021  

 
 

Vedtak 

Protokollen fra forrige møte godkjennes.  
 
 
 

Forvalters innstilling 

Protokollen fra forrige møte godkjennes.  
 
 
  



ST 7/21 Disponering av tiltaksmidler for Reisa nasjonalpark 2021 9. feb 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 16.02.2021  

 
 

Vedtak 

Det vises til vedlagt skjema fra elektronisk søknadssenter og tiltaksplan. Følgende tiltak 
prioriteres, og følges opp fra årets bestillingsdialog. 

- Vedlikehold og mindre tilretteleggingstiltak   kr 55.000,- 
- Montering av ovn i gapahuk ved Mollisfossen  kr 50.000,- 
- Flytting av gammelt toalett fra Mollis til Nedrefoss kr 30.000,- 
- Flytting av gammelt toalett over elva ved Sieimma kr 15.000,- 
- Bord og benker til Mollisfossen    kr 20.000,- 

 
Disponering av resterende tiltaksmidler tas opp til behandling på neste styremøte.  
 
 
 

Forvalters innstilling 

Det vises til vedlagt skjema fra elektronisk søknadssenter og tiltaksplan. Følgende tiltak 
prioriteres, og følges opp fra årets bestillingsdialog. 

- Vedlikehold og mindre tilretteleggingstiltak   kr 55.000,- 
- Montering av ovn i gapahuk ved Mollisfossen  kr 50.000,- 
- Flytting av gammelt toalett fra Mollis til Nedrefoss kr 30.000,- 
- Flytting av gammelt toalett over elva ved Sieimma kr 15.000,- 
- Bord og benker til Mollisfossen    kr 20.000,- 

 
Disponering av resterende tiltaksmidler tas opp til behandling på neste styremøte.  
 
 
 

Referatsaker 

RS 1/21 Delegert myndighet etter naturmangfoldloven 

RS 2/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til bruk av 

snøskuter til nødvendig transport av materiell og utstyr til Mollisfossen 

RS 3/21 Rapport fra prøvefiske på Ráisjávri 2021 

RS 4/21 Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til 

kjøring med snøskuter til Nedrefosshytta 

 

Vurdering 

 
  



  

 

                   Saksframlegg 

 

 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Reisa nasjonalparkstyre 10/21 24.03.2021 

 

Søknad om 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 og males i tjærebrun farge lik 
hytta 

2. Byggetilatelsen varer i 3 år fra 24.3.2021. Dersom bygget ikke er påbegynt i 
denne perioden må det søkes på nytt. 

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

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

Saksopplysninger 

Søknaden 
Nordreisa Scooter og Båtforening ønsker sette opp gapahuk ved Naustihytta. 
 
Det har lenge vært ønske blant medlemmer av foreningen, og andre brukere av området, at det 
skulle vært gapahuk ved Naustihytta. Dette er vi i styret og årsmøte i foreningen enig i. 
 
Vi søker da om å få settet opp en gapahuk (se bilde eget vedlegg). Denne blir beiset i samme 
farge som hytta, og det bil bli brukt samme material på tak som det er på hytta. 

  Arkivsaksnr: 2021/2526-2 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 11.03.2021 



Er ønsket satt opp rett sør for eksisterende bålplass, med åpning nedover elva. 
Hvordan den settes opp vil da gjøres i samråd med grunneier Statskog og Reisa 
Nasjonalparksyret. 
 
En gapahuk vil være et løft for området rundt naustihytta. Det bygges ellers rundt i 
nasjonalparken hytter og gapahuker, så en ved naustihytta ser ikke vi som noe ulempe. 
Håper dette er noe som er gjennomførbart. Så hører vi ifra dere. 
 
 

 
 



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 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 er utartbeidet forvaltningsplan for Reisa nasjoanlarpk der det fremgår i tiltaksedelen at det 
kan oppføres gapahuk ved Nausti. I forhold til design og materialbruk fremgår videre 
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 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. Fra innsynsløsningen i artsdatabanken fremgår det at det er 
gjort funn av blant annet kveinhavre. Den aktuelle lokaliteten ligger ved elvebredden et 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.  

 
 
 
  



  

 

                   Saksframlegg 

 

 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Reisa nasjonalparkstyre 11/21 24.03.2021 

 

Reisa nasjonalpark - søknad om innsamlingstillatelse for Tromsø 
arktisk-alpine botaniske hage 

 
 
 

Forvalters innstilling 

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark innvilges med vilkår. 
Vegetasjonen, herunder også døde trær og busker, er fredet mot skade og ødeleggelse av 
enhver art som ikke skyldes vanlig ferdsel og beiting jf kap 4. pkt 2.1. i verneforskriften. 
Vedtaket er fattet i medhold av naturmangfoldlovens § 48 jf § 77 med følgende vilkår.  
 

1. Innsamlingen av frø skal gjennomføres så skånsomt som mulig og foregå på en 
måte som ikke reduserer forekomstenes overlevelsesevne. Det kan derfor samles 
maksimalt inntil ca. 10% av frømengden fra den enkelte lokalitet.  

2. Alle funn av artene rapporteres inn til Artsdatabankens artsobservasjonstjeneste 
3. Håndtering av innsamlet frø administreres av Naturhistorisk museum, Universitetet i 

Oslo. 
 
Vedtaket kan påklages inne 3 uker til Miljødirektoratet. En eventuell klage rettes til Reisa 
nasjonalparkstyre. 

 
 
 

Saksopplysninger 

Søknaden 

  Arkivsaksnr: 2021/2125-2 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 11.03.2021 



 



 
 
Brev fra Miljødirektoratet med tillatelse til innsamling følger her:  
 
Tillatelse til innsamling av fredete planter 2020-2024 
Miljødirektoratet viser til søknad den 24.4 d.å. der det søkes om videreføring av dispensasjon 
fra 2019 for innsamling av frø eller levende planter av fredete plante-arter. Innsamlet materiale 
vil inngå i ex situ bevaring gjennom Nasjonalt nettverk for botaniske hager. 
 
Søknaden gjelder følgende fredete plantearter: 
Narrmarihand Anacamptis morio 
Vasskjeks Berula erecta 
Huldrenøkkel Botrychium matricariifolium 
Høstmarinøkkel Botrychium multifidum 
Dvergmarinøkkel Botrychium simplex 
Purpurkarse Braya purpurascens 
Parykknoppurt/Skjeggknoppurt Centaurea phrygia 
Hvit skogfrue Cephalanthera longifolia 
Rød skogfrue Cephalanthera rubra 
Bittergrønn Chimaphila umbellata 
Dvergtistel Cirsium acaule 
Marisko Cypripedium calceolus 
Purpurmarihand Dactylorhiza purpurella 
Søstermarihand Dactylorhiza sambucina 
Drakehode Dracocephalum ruyschiana 
Myrflangre Epipactis palustris 
Huldreblom Epipogium aphyllum 
Strandtorn Eryngium maritimum 



Sibirstjerne Eurybia sibirica ssp. subintegerrima 
Gul hornvalmue Glaucium flavum 
Honningblom Herminium monorchis 
Flytegro Luronium natans 
Kammarimjelle Melampyrum cristatum 
Knottblom Microstylis monophyllos 
Mykt havfruegras Najas flexilis 
Svartkurle Nigritella nigra 
Hestekjørvel Oenanthe aquatica 
Flueblom Ophrys insectifera 
Skredmjelt Oxytropis campestris ssp. scotica 
Masimjelt Oxytropis deflexa ssp. norvegica 
Varangervalmue Papaver dahlianum ssp. dahlianum 
Kolavalmue Papaver lapponicum 
Læstadiusvalmue Papaver radicatum ssp. laestadianum 
Fjellvalmue Papaver radicatum ssp. radicatum 
Hjortetunge Phyllitis scolopendrium 
Trådbregne Pilularia globulifera 
Sibirnattfiol Platanthera obtusata ssp. oligantha 
Polarflokk Polemonium boreale 
Kvitmure Potentilla rupestris 
Myrsildre Saxifraga hirculus 
Mosesildre Saxifraga hypnoides 
Bergjunker Saxifraga paniculata 
Finnmarkssvineblom Senecio integrifolius 
Jærtistel Serratula tinctoria 
Finnmarksjonsokblom Silene involucrata ssp. tenella 
Tatarsmelle Silene tatarica 
Kveinhavre Trisetum subalpestre 
Misteltein Viscum album 
Dvergålegras Zostera noltei 
 
I opprinnelig søknad fra 2019 vises det til mål 8 i konvensjonen om biologisk mangfold som 
innebærer at minimum 75 % av de truete planteartene bevares i ex situ-samlinger, fortrinnsvis i 
opphavslandet, og minimum 20 % av planteartene er tilgjengelig for reetableringer og 
restaureringsprogram. Fordi enkelte av disse truede plantene er på listen over fredete arter i 
Norge, søker Nasjonalt nettverk for botaniske hager dispensasjon til å samle levende materiale 
av dem. 
 
Ex situ oppbevaring av truede planter foregår hovedsakelig i form av frøinnsamling og 
oppbevaring i den nasjonale frøbanken for truede arter. I spesielle tilfeller, f. eks. hvis arten ikke 
setter spiredyktige frø i Norge, kan det også være nødvendig at levende planter blir samlet inn. 
Nasjonalt nettverk for botaniske hager søker samlet om dispensasjon. Selv om det kun er 
nødvendig med frø fra en lokalitet per art for å nå mål 8 så er det en generell anbefaling om 
innsamling fra minst 5 forskjellige lokaliteter som ligger minst 50 km unna hverandre for å sikre 
genetisk variasjon. Innsamlingen vil utføres av ansatte i de botaniske hagene, som også 
ønsker å administrere innsamling utført av blant annet lokale floravoktere i botanisk forening. 
 
Lovgrunnlaget 
I listen over arter i søknaden er det også noen der fylkesmannen i sitt forvaltningsområde er 
forvaltningsmyndighet jf. forskriftene for disse artene. Dette gjelder de prioriterte artene 
dragehode, dvergålegras, honningblom, rød skogfrue, skredmjelt og svartkurle. 
I tråd med forskriftene for disse artene skal imidlertid søknaden behandles av Miljødirektoratet i 
de tilfellene der søknaden gjelder flere fylker. Honningblom og skredmjelt finnes bare i ett fylke, 
hhv. I Oslo og Viken og i Rogaland. Søknad som omhandler disse to artene må derfor sendes 
de respektive fylkesmenn. 
 



Vedrørende misteltein, masimjelt, purpurkarse og sibirstjerne, så er misteltein er fredet i 
medhold av forskrift av 29. oktober 1976 nr. 3763. Mens masimjelt og purpurkarse er fredet i 
medhold av forskrift av 25.02.1983, og sibirstjerne ble fredet ved forskrift av 02.10.1981. 
Myndighet til å gjøre unntak fra disse forskriftene for disse fire artene er delegert til 
fylkesmannen, jf. forskrift av 26. juli 1983. Søknad om dispensasjon fra disse forskriftene må 
derfor sendes til aktuelle fylkesmenn for misteltein, Fylkesmannen i Troms og Finnmark for 
masimjelt og purpurkarse, og til Fylkesmannen i Trøndelag for sibirstjerne. 
 
Forskrift om fredning av truede arter Etter forskrift 21. desember 2001 nr. 1525 om fredning av 
truede arter (fredningsforskriften), punkt II, er alle artene listet i søknaden, med unntak av 
artene dragehode, dvergålegras, honningblom, rød skogfrue, skredmjelt, svartkurle, masimjelt, 
purpurkarse, misteltein og sibirstjerne, fredet mot bl.a. innsamling og annen form for direkte 
etterstrebelse. Etter forskriften punkt III, jf. punkt IV, kan imidlertid Miljødirektoratet gjøre unntak 
fra fredninga når formålet med fredninga krever det, for vitenskapelige undersøkelser og 
arbeider, for tiltak av vesentlig samfunnsbetydning og i andre særlige tilfeller. 
 
Bestemmelsen åpner for at Miljødirektoratet kan gi tillatelse etter en skjønnsmessig vurdering. 
Ved denne vurderinga må det da legges vekt på forvaltningsmålet for artene i henhold til 
naturmangfoldloven § 5, som sier at artene og deres genetiske mangfold skal ivaretas på lang 
sikt og at artene skal forekomme i levedyktige bestander i det naturlige utbredelsesområdet. 
Videre må det legges vekt på miljørettsprinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, i den grad 
det enkelte prinsipp er relevant for saken. 
 
Forskrifter for de prioriterte artene 
Følgende forskrifter gjelder for de artene som er vedtatt som prioriterte arter med egne 
lovhjemler: 
- forskrift av 20.05.2011 om dragehode (Dracocephalum ruyschiana) som prioritert art 
- forskrift av 22.05.2015 om dvergålegras (Zoestera noltei) som prioritert art 
- forskrift 20.05.2011 om rød skogfrue (Cephalanthera rubra) som prioritert art 
- forskrift av 29.05.2015 om svartkurle (Nigritella nigra) som prioritert art 
I medhold av § 3 i disse forskriftene er enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av arten 
forbudt. 
Hva som menes med "ødeleggelse" i forskriftene for de ulike artene kan variere noe, men i alle 
forskriftene nevnes følgende: handlinger dersom de er egnet til å skade, (---) eller på annen 
måte forringe individer (eller for dvergålegras: forekomster) av arten. 
I medhold av forskriftene kan Fylkesmannen, etter søknad, gjøre unntak fra forbudene i § 3, i 
samsvar med naturmangfoldloven § 24 femte ledd. Gjelder søknaden flere fylker, behandles 
den av Miljødirektoratet. 
 
I medhold av naturmangfoldlovens § 24 femte ledd kan det gjøres unntak fra forbudet i § 3 
dersom det ikke forringer artens bestandssituasjon eller bestandsutvikling, eller dersom 
vesentlige samfunnshensyn gjør det nødvendig. 
 
Miljødirektoratets vurdering 
Miljødirektoratet legger til grunn at innsamling av levende materiale rammes av forbudet i 
forskriftenes § 3 for de nevnte prioriterte artene, og forbudet i punkt III i forskriften om fredning 
av truede arter. Innsamling kan da kun gjøres dersom Miljødirektoratet gir dispensasjon. 
Forskrift om fredning av truede arter åpner for at det kan gis dispensasjon fra fredningen i 
særlige tilfeller når det ikke strider mot formålet med fredningen. Forskriftene om prioriterte 
arter åpner for at det kan gjøres unntak fra forbudet i § 3 dersom det ikke forringer artens 
bestandssituasjon eller bestandsutvikling, eller dersom vesentlige samfunnshensyn gjør det 
nødvendig. 
 
Innsamlinga det søkes om skal bidra til å ivareta artene og det genetiske mangfoldet på lang 
sikt i tråd med målet i naturmangfoldloven § 5. Når det gjelder innsamling av levende planter 
ønsker ikke Miljødirektoratet å gi dispensasjon til dette på et generelt grunnlag som denne 
søknaden legger opp til. 



Miljødirektoratet må kunne forholde seg til hvilke arter og lokaliteter dette evt. vil gjelde, og 
hvilket omfang slik innsamling vil kunne ha. Det må derfor leveres en egen søknad der det 
gjøres greie for dette, og at det er kjent at arten ikke setter spiredyktige frø i Norge. 
Miljødirektoratet vurderer inngrepet i form av innsamling av frø på de aktuelle prioriterte artene 
som beskjedent, og potensialet for å skade individer av disse som svært lite. Vi legger derfor til 
grunn at det kan gis tillatelse til dette etter fredningsforskriften og etter forskriftene for de 
aktuelle prioritert artene. 
 
Når vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt, må Miljødirektoratet foreta en avveiing av 
fordelene ved det aktuelle tiltaket opp mot den skaden tiltaket gjør på bestanden av de aktuelle 
truede artene. Miljødirektoratet legger til grunn norsk rødliste fra 2015 som kunnskapsgrunnlag 
for bestandssituasjonen for de omsøkte artene, jf. naturmangfoldloven § 8. Situasjonen for de 
enkelte art på listen i søknaden varierer. Generelt er det er viktig at det ikke samles inn så stor 
mengde frø fra den enkelte lokalitet at det kan påvirke forekomsten negativt. Vi legger derfor til 
grunn en føre-var tilnærming om at det maksimalt kan samles inn inntil 10% av den totale 
frømengden fra den enkelte lokalitet. 
 
Vi vil likevel knytte en særlig merknad til tatarsmelle. Den er i rødlista vurdert i kategorien 
"kritisk truet (CR)" fordi arten har få forekomster i Norge og et svært begrenset antall individer. 
Antallet individer antas å være i nedgang, men det er store fluktuasjoner både i individtall og 
forekomst av delbestander. Ved å samle inn frøene og bevare plantematerialet ex-situ, vil 
innsamlinga kunne bidra positivt til at arten og dens genetiske mangfold sikres for framtida. 
Men i og med at innsamling av frø vil kunne påvirke en svært stor andel av bestanden av 
tatarsmelle, forutsettes det derfor en særlig varsom innsamling av frø fra denne arten. 
Vi legger til grunn at frø skal samles inn for hånd, noe som framstår som en miljøforsvarlig 
teknikk, jf. naturmangfoldloven § 12. De øvrige miljørettsprinsippene framstår ikke som 
relevante i saken. 
 
Ut ifra det ovennevnte gir Miljødirektoratet dispensasjon fra 
- forskrift om fredning av truede arter 
- forskrift om dragehode som prioritert art 
- forskrift om dvergålegress som prioritert art 
- forskrift om rød skogfrue som prioritert art 
- forskrift om svartkurle som prioritert art 
 
Vi minner om at det må søkes om egen dispensasjon fra respektive verneforskrifter i de 
tilfellene det må samles frø fra forekomster som ligger i verneområder. 
Vi minner også om at polarflokk på deler av kirkegården i Bugøynes er beskyttet etter forskrift 
om fredning av plantearten polarflokk, Bugøynes kirkegård, Sør-Varanger kommune. 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. Vi ber 
dere derfor foreta de nødvendige avklaringer med Fylkesmannen før frø eventuelt innsamles 
fra kirkegården. 
 
Vedtak 
Miljødirektoratet gir Nasjonalt nettverk for botaniske hager dispensasjon fra fredningen i forskrift 
om fredning av truede arter og fra forskriftene om artene dragehode, dvergålegras, rød 
skogfrue og svartkurle som prioritert art for innsamling av frø. Tillatelsen gjelder i perioden 2020 
og ut 2024. Dispensasjonen er hjemlet i 
- forskrift om fredning av truede arter punkt III, jf. IV 
- forskrift om dragehode som prioritert art § 6 
- forskrift om dvergålegress som prioritert art § 6 
- forskrift om rød skogfrue som prioritert art § 8 
- forskrift om svartkurle som prioritert art § 6 
 
Dispensasjonen er gitt på følgende vilkår: 



1. Innsamlingen av frø skal gjennomføres så skånsomt som mulig og foregå på en måte 
som ikke reduserer forekomstenes overlevelsesevne. Det kan derfor samles maksimalt 
inntil ca. 10% av frømengden fra den enkelte lokalitet 

2. Alle funn av artene rapporteres inn til Artsdatabankens artsobservasjonstjeneste 
3. Håndtering av innsamlet frø administreres av Naturhistorisk museum, Universitetet i 

Oslo 
 
Dette vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet etter reglene i forvaltningsloven 
kapittel VI. Klagefristen er tre uker fra klager mottar dette brevet, eller fra klager ble eller burde 
ha blitt kjent med vedtaket dersom klager ikke har mottatt dette brevet. Klagen sendes til 
Miljødirektoratet for forberedende klagebehandling. 

Vurdering 

Forvaltningsmyndigheten er enig i Miljødirektoratets vurderinger vedrørende skånsom 
innsamling av frø. Vilkårene for denne innsamlingen i Reisa nasjonalpark er de samme. 
Ofte vil områdene innenfor nasjonalparker bli spesielt godt kartlagt blant annet gjennom 
prioritet på NIN-kartlegging. Verneområdene vil også kunne trekke til seg botanikere. 
Noe som gir funn i artsdatabanken. I mange tilfeller vil man kunne gjøre samme funn 
også utenfor nasjonalparken. Det oppfordres derfor til å ta kontakt med lokale 
botanikere vedrørende lokaliteter utenfor verneområdene.   
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Reisa nasjonalparkstyre 12/21 24.03.2021 

 

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark 
til bruk av snøskuter til transport av materialer for opprusting av 
reindriftshytte 

 
 

Forvalters innstilling 

Søknad om dispensasjon for transport av materialer avslås. Vedtaket er hjemlet i 
verneforskriften for Reisa nasjonalpark kap. 4 pkt. 4.1. som sier at motorferdsel i 
utgangspunktet er forbudt. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

Kopi av søknad: 

I dette dokumentet beskrives hva som kan gjøres på Logjes hytte i Geatkevuopmi 
(Nordreisa kommune og Reisa nasjonalpark) og når jobben kan gjøres. Vi starter med 
litt bakgrunnsinformasjon. 
Bakgrunnen for ønsket om å pusse opp hytta er at deler av hytta har materialer som 
har begynt å ta inn vann. Med enkle tiltak kan hytta få flere års levetid. Vi er 3-4 lokale 
gutter som har brukt hytta noen dager i september til rypejakt. Det er i vår interesse å 
bruke litt tid og penger på å gi hytta noen flere års levetid. Vi foreslår følgende tiltak 
med Logjes tillatelse. 

- Tilstandsanalyse. Kartlegge totalbehovet. Det er mulig behovet er større enn 

det som beskrives her. Ved evt endringer av tiltaksliste vil dette bli informert om 

til både eier og styre og om nødvendig omsøkt i en ny runde.  

- Nytt tak grunnet lekkasje. Her er det mulig det holder med ny papp eller plater. 

Dette må bestemmes etter første tur i mars. Hvis behov må det legges nye 

taktro. Dette inkluderer nye vannbord og vindskier. 
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- Hvis behov jekkes hytta for å sette på leca. Dette må avgjøres ved befaring i 

mars 

- Nye møbler etter avtale med Logje 

 
Vi foreslår følgende framdrift i oppussing: 
27-28 mars 2021: 2 stk scooter til hytta med materialer og møbler.  

- Tilstandsanalyse. Vi må på denne turen fastslå hvilket materialer som behøves 

for jobben.  

- Etter-isolering innvendig  

- Montering av nye møbler 

16-18 april 2021: 2 stk scooter med resten av materialet. 
- Arbeidet fortsetter med tak innvendig 

- Klargjøre for arbeidet som skal skje sommer. 

- Div jmf behov avdekket i tilstandsanalyse i første tur. Eksempelvis kan det 

tenkes at mellomdør bør skiftes. Dette må avklares med Logje etter første tur. 

 
Juni-september 2021: hytta ferdigstilles uten bruk av motorisert ferdsel. 
Vi foreslår for nasjonalparkstyret at det organiseres transport ut av materialet som rives 
(takpapp etc.) Dette må i såfall gjøres sommer 2021 eller vinteren 2022.  
Alle tiltak forutsetter godkjent transport av nasjonalparkstyret. 

Sammen med søknaden følger en godkjenning av planen med eier godkjenning: «…at det er 
helt i orden …» å restaurere litt på hytta, men ikke på innsiden. 

Regelverk 

Verneforskriften for Reisa nasjonalpark sier at motorferdsel i utgangspunktet er forbudt. Videre 
kan nasjonalparkstyret gi dispensasjon til nødvendig transport etter kap 4 pkt. 4.3. 

Av § 2-1 bokstav a i plan og bygningsloven: «… følger at det er bruksendring når byggverk eller 
del av det tas i bruk til eller blir tilrettelagt for en annen bruk enn det formålet som tidligere er 
godkjent eller ellers er lovlig etablert. Hva som er lovlig bruk før endring skjer vurderes ut fra de 
bestemmelser og de forutsetninger som gjaldt den gang nåværende bruk ble lovlig etablert, 
herunder eventuelle vilkår i tillatelsen som ble gitt. Ny ønsket bruk må vurderes opp mot 
gjeldende plan- og bygningslovgivning for å se om nye krav kan komme inn i forhold til den nye 
bruken. 

Det kan ikke legges til grunn at en bygning skal brukes til naust, dersom naustet er innredet til 
og fremstår som en hytte, og det ikke er lagt til rette for plassering av båt, fiskeredskap eller 
annet som hører til et naust, eller at det omsøkte eller opplyste ikke skal utgjøre den primære 
bruken. Tilsvarende ved innredning av kjellere til rom for varig opphold. Dersom det for 
eksempel er store vinduer, peis og/eller annen tilrettelegging for annet enn bodbruk i et rom 
som er angitt som bod, skal det legges til grunn hva rommet åpenbart framstår som, og ikke 
hva som er angitt i søknaden eller som lovlig bruk. 

Det ovenstående vil være i samsvar med det departementet alt understreket i forarbeidene til 
bygningsloven av 1965 i Ot.prp. nr. 1 (1964-65) s. 121 om at endringen ikke behøvde å være 
vesentlig, det var ”tilstrekkelig at den påtenkte bruksendring vil bryte med forutsetningene for 
byggetillatelsen”. Dette er fulgt opp av domstolene senere. Det er således karakteren av 
virksomheten – og behovet for å kunne vurdere den – som får betydning for hva som anses 
som bruksendring i relasjon til pbl. § 20-1 første ledd bokstav d og byggesaksforskriften § 2-1, 
og som medfører søknadsplikt.» 



En eventuell bruksendring vil også være søknadspliktig etter forskriften for nasjonalparken. 

Det vises videre til Reindriftslovens § 21 om rett til husvære, buer o.l. «Grunnen som er tatt i 
bruk eller utvist og bygninger og anlegg som er oppført med hjemmel i første eller annet ledd, 
kan ikke uten godkjennelse av Kongen og samtykke fra grunneieren brukes til annet formål enn 
reindrift eller overdras til andre enn utøvere av reindrift og som fyller forutsetningene i første og 
annet ledd.» 

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 

Det fremgår av ordlyden i verneforskriften at nasjonalparkstyret kan gi dispensasjon til 
motorferdsel for annen nødvendig transport. Det er positivt at den gamle hytta i Geatkevuopmi 
tas vare på. Hytta ligger midt i et mye brukt reinbeiteland og forvaltningen er usikker på 
omfanget av bruk i reindriftsøyemed. Det er kjent at de innvendige veggene har inskripsjoner 
som vitner om bruk i lang tid. 

Det vil oftest være greit å få dispensasjon til transport av materialer og utstyr i forbindelse med 
vedlikehold av blant annet reindriftshytter. Initiativet kommer da som regel fra hytteeieren selv, 
og en evt snekker som utfører denne jobben på vegne av eier. I dette tilfellet fremgår det 
imidlertid av søknaden at dere har brukt hytta noen dager i september til rypejakt. Videre er det 
i deres interesse å bruke litt tid og penger på å gi hytta noen flere års levetid.  

Forvaltningsmyndigheten vil være varsom med å innvilge dispensasjon til motorferdsel der en 
innvilgelse kan bidra til bruksendring og mulig ulovlig bruk av reindriftshytta. Det legges til 
grunn at allmennheten ikke vil få den samme muligheten til bruk av hytta i forbindelse med 
rypejakt. På bakgrunn av denne vurderingen avslås søknaden. 
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Disponering av resterende tiltaksmidler for Reisa nasjonalpark 2021 

Forvalters innstilling 

Følgende tiltak prioriteres, og følges opp fra årets bestillingsdialog i tillegg til 
disponering under forrige møte i sak 7/21. Det vises til vedlagt skjema fra elektronisk 
søknadssenter og tiltaksplan.  
 

- Etablering av fast elektronisk båtteller    kr   41.000,- 
- Andel av nasjonalparkmagasin 2021   kr   30.000,- 
- Utskifting av toalett ved Øvre Kirkestilla   kr 150.000,- 
- Nye informasjonstavler til Sieimma   kr   39.000,- 
- Montering av toalett ved Ráisjávri   kr   20.000,- 

 
 
 
 

Saksopplysninger 

Reisa nasjonalparkstyre har mottatt tiltaksmidler for 2021. Styret søkte totalt om kr 
1.110.000,- til tiltak i tråd med liste vedlagt. Styret har fått kr 450.000,- i pott basert på 
sendt søknad. Dette er god uttelling om man ser på samlet tildeling i landet for øvrig.  
Under forrige styremøte vedtok styret følgende foreløpige disponering av midler for 
tidlig iverksetting og transport på elveisen: 
 
Vedtatt disponering fra forrige møte 

- Vedlikehold og mindre tilretteleggingstiltak   kr   55.000,- 
- Montering av ovn i gapahuk ved Mollisfossen  kr   50.000,- 
- Flytting av gammelt toalett fra Mollis til Nedrefoss kr   30.000,- 
- Flytting av gammelt toalett over elva ved Sieimma kr   15.000,- 
- Bord og benker til Mollisfossen    kr   20.000,- 
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Det er nødvendig med en prioritering for hva potten skal disponeres til. Direktoratet har 
også vurdert noen av tiltakene til å være utenfor «postformål» slik det fremgår av 
utklipp under.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Vurdering 

Noen av tiltakene er allerede gjennomført som følge av behov for transport på elveisen. 
De resterende tiltakene er foreslått på bakgrunn av en samlet vurdering. Hydrofonen 
var i drift hele forrige sesong og ga gode og viktige data. Denne var allikevel krevende 
å holde i drift noe som førte til at man ble nøtt til å se på alternative løsninger. Sammen 
med utvikler er det laget et oppsett for etablering av tellepunkt ved Sieimma. Tallet er 
tuftet på stipulerte kostnader. 
 
Halti nasjonalparksenter har hentet inn tilbud på utarbeidelse av et sommermagasin. 
Kostnaden i forbindelse med dette arbeidet er stipulert til ca 90.000,-. Dersom man 
deler på tre parter vil det gi ca kr 30.000,- pr enhet. De forespurte er 
nasjonalparksenter, nasjonalparkstyre og nasjonalparklandsby. Fra tidligere har dette 
vært et bilag til framtidinord som gikk ut sammen med avisen til alle husstander. 
 
Det er utarbeidet nye tavler for Sieimma. Det er ønskelig å skifte ut stativene i 
forbindelse med montering av disse.  
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Drift av Reisa nasjonalparkstyre 2021 

 
 

Forvalters innstilling 

Styret disponerer driftsmidlene på følgende måte: 
 
Hva Sum 
Drift av nasjonalparkstyre med møter og befaringer kr 220.000,- 
Sluttføring av forvaltningsplanen med møter og oversetting Kr 100.000,- 
Samarbeid med Finland og europark sertifisering Kr   50.000,- 
  
Sum Kr 370.000,- 

 
Nasjonalparkstyret orienteres i møtene gjennom året vedrørende forbruk. Eventuelle 
justeringer tas opp i møte. 
 
 
 

Saksopplysninger 

Styret hadde søkt om finansiering av driften i tråd med tabellen under. Tildelingen er 
noe mindre. Aktiviteten og forbruket avhenger imidlertid mye av smittesituasjonen og 
korona. Direktoratet har poengtert at styret ikke kan bruke midlene dedikert til 
samarbeid på tiltak.  
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Tildeling til drift av Reisa nasjonalparkstyre. 

 
 

Vurdering 

Det legges til grunn at styret har tilstrekkelig med driftsmidler for 2021. Videre at store 
deler av midlene for forvaltningsplanen vil gå med til oversetting på samisk og kvensk. 
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Bevaringsmål for Reisa nasjonalpark 

 

Forvalters innstilling 

Følgende fire bevaringsmål vedtas for Reisa nasjonalpark: 
- Begrense stibredden og slitasjen frem til Imofossen 
- Redusere bestanden av mink i Reisa nasjonalpark så mye som mulig 
- Stoppe villhogst langs Reisaelva 
- Holde kontroll med faste kjørespor i Reisa nasjonalpark 

 
 
 

Saksopplysninger 

Sti til Imofossen (140805) 
 
Stien til Imofossen er en avstikker fra Nordkalottleden på ca 2 kilometer. Deler av stien går over 
barfjell med tynt vegetasjonsdekke bestående av lav og lyng. Det er behov for å samle stiene 
og redusere bredden gjennom tiltak som merking. Det holdes kontroll med endringer og tiltak 
iverksettes ved behov. 
 
22.02.2021 - Reisa - Mink – Problemarter 
Det finnes mink langs Reisaelva i Reisa nasjonalpark. Det har tidligere vært gjennomført fangst 
med feller. Denne fangsten har ikke vært systematisk. Minken er generalist som spiser fisk, 
fugler, egg mm. Dette griper direkte inn i formålet med vernet som blant annet dreiser seg om 
bevaring av naturlig tilstedeværende fugler og dyr. Minken er revirhevdende og beveger seg 
stort sett langs elvebredden. Det er gjennomført NIN-kartlegging langs elva der minken er 
registrert som fremmedart. 
 
22.02.2021 - Reisa - Hogstskader - Fysiske inngrep 
Det kjøres årlig store mengder brensel til hytter, gammer og faste rasteplasser i Reisa 
nasjonalpark. Dette er skjøtselstiltak som gjøres for å unngå villhogst spesielt langs Reisaelva. 
Erfaring viser at mangel på brensel medfører ulovlig hogst som ikke er ønskelig og direkte i 
strid med verneformålet for Reisa nasjonalpark. Det tas sikte på å kartlegge nye ferske stubber 
årlig. 
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Faste kjørespor 
Verneforskriften for Reisa nasjaonalpark peker på faste kjørespor vedrørende dispensasjon til 
motorisert barmarksferdsel. Det er vansklig å holde øye med antallet faste kjørespor og 
hvordan de utvikler seg . det er alikelvel ønskelig å etablere et bevaringsmål der målet er å 
overvåke antallet fastekjørespor og begrense antallet nye. 

Vurdering 

Nasjonalparkstyrene skal i løpet av 2021 etablere minimum tre bevaringsmål . disse 
skal si noe om hvordan man har lyktes med vernet og om formålet er ivaretatt. 
Målingen skal være enkel og videre gjennomførbar for hvem som helst. Forslagene til 
bevaringsmål er diskutert med Miljødirektoratet og fremmes for styret. 
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Årsmelding for Reisa nasjonalpark i 2021 

 
 
 

Forvalters innstilling 

Årsmeldingen tas til orientering og legges ut på styrets hjemmesider. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

Årsmeldingen for 2020 legges frem i møtet. 

Vurdering 
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