
Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre 
Møtested: Halti, Storslett 
Dato: 16.06.2022 
Tidspunkt: 11:30 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest til nasjonalparkforvalter.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

 Styresak   
ST 13/22 Referatsaker   
 Styresak   
ST 14/22 Godkjenning av innkalling til styremøte  2022/5656 
ST 15/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  2022/5657 
ST 16/22 Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Reisa 

nasjonalpark og Ráisduottarháldi 
landskapsvernområde til innsamling av innsekter i 
forskingsøyemed 

 2022/3267 

ST 17/22 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for 
Reisa nasjonalpark til bruk av atv i forbindelse med 
elgjakt 

 2022/5655 

ST 18/22 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for 
Reisa nasjonalpark til landing med helikopter for 
taksering av skog ( Landsskogtaksering ) 

 2022/4383 
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ST 13/22 Referatsaker 
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                   Saksframlegg 

 
 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Reisa nasjonalparkstyre 14/22 16.06.2022 

 

Godkjenning av innkalling til styremøte 

 
 
 

Forvalters innstilling 
Innkallingen til styremøtet godkjennes. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det er innført ny programvare for saksbehandling og arkivering. Dette har medført 
forsinkelser. 

Vurdering 
 
 

  Arkivsaksnr: 2022/5656-1 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 11.06.2022 
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                   Saksframlegg 

 
 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Reisa nasjonalparkstyre 15/22 16.06.2022 

 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 
 
 

Forvalters innstilling 
Protokoll fra forrige møte godkjennes. 
 
 

Saksopplysninger 
 

Vurdering 
 
 

  Arkivsaksnr: 2022/5657-1 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 11.06.2022 
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                   Saksframlegg 

 
 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Reisa nasjonalparkstyre 16/22 16.06.2022 

 

Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark og 
Ráisduottarháldi landskapsvernområde til innsamling av innsekter i 
forskingsøyemed 

 
 
 

Forvalters innstilling 
Søknad om dispensasjon til bruk av feller og fangst av innsekter innvilges. Med 
hjemmel i naturmangfoldloven § 48 gir styret for Reisa nasjonalpark Norges Arktiske 
Universitet v/ Patrycja Dominiak tillatelse til fangst av innsekter i tråd med søknad. 
Tillatelsen er gitt med følgende vilkår: 
 

1. Tillatelsen gjelder for fellefangst av innsekter i Reisa nasjonalpark og 
Ráisduottarháldi landskapsvernområde i perioden juni til september 2022.  

2. Fangsten skal foregå som beskrevet i søknaden. 
3. Ansvarlig for fangsten er Patrycja Dominiak, men også andre kan delta i den 

praktiske fangsten. 
4. Denne dispensasjonen skal medbringes under feltarbeidet og installasjoner skal 

fjernes etter endt sesong. 
5. Rapport, og eventuelle publikasjoner som utarbeides sendes styret etter at 
     arbeidet er utført. 

 
Vedtaket kan innen tre uker påklages til Miljødirektoratet. Eventuell klage rettes til 
Reisa nasjonalparkstyre. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Søknaden er gjengitt under: 

  Arkivsaksnr: 2022/3267-2 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 11.06.2022 
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Regelverk 
Reisa nasjonalpark ble vernet ved kongelig resolusjon 28. november 1986. Formålet 
med 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. 
 
Nasjonalparken og landskapsvernområdet har en egen forskrift. I kap. 4 pkt. 5 fremgår 
det at Forurensning og forsøpling er forbudt. Det må ikke brukes kjemiske midler som 
kan endre naturmiljøet. Etter formålsparagrafen i forskriften er dyrelivet vernet. 
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, 
jf. naturmangfoldloven § 48. 
 
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-var-prinsippet (§ 9), 
økosystemtilnærming og samla belastning (§ 10), kostnadene ved miljøforringelse skal 
bæres av tiltakshaver (§ 11) og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12). 

Vurdering 
Prosjektet gjennomføres av Norges Arktiske Universitet i samarbeid med Norges 
arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag og Norwegian Barcode of Life 
(NorBOL). Alt innsamlet materiale vil oppbevares på sprit ved UMAK og være 
tilgjengelig for fremtidig forsking. Prosjektet er finansiert av artdatabanken. Formålet 
med prosjektet er karlegging av sviknotten i Norge. 
 
Omsøkte aktivitet i Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi landskapsvernområde 
inngår altså i et nasjonalt kartleggingsprosjekt som det er viktig å få gjennomført. 
Sviknotten er en av de mest artsrike fluefamiliene. De har viktig funksjon som 
bestøvere men kan også føre med seg sykdommer eller ødelegge turen for 
friluftsbrukere.  
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Gjennomføringen av kartleggingsprosjektet vil ikke påvirke verneverdiene i 
nasjonalparken eller landskapsvernområdet nevneverdig. Kartleggingsprosjektet vil 
bidra til bedre kunnskap om innsekts faunaen i verneområdet og forbedre 
kunnskapsgrunnlaget for en god kunnskapsbasert forvaltning. 
 
Søker har ikke fremlagt en risikovurdering når det gjelder fare for mennesker og annet 
dyreliv, som kan komme i kontakt med virkestoffene/konserveringsmidlene som brukes 
i fellene. Det opplyses at det skal anvendes miljøvennlig frostvæske basert på sprit og 
vann. Det tolkes dithen at stoffene betraktes som ufarlige i det omfang de skal brukes 
her. Kartleggingsprosjektet gjennomføres av Norges arktiske universitet, som er en 
ansvarlig forskningsinstitusjon. Kunnskapsgrunnlaget for gjennomføring av 
overvåkingen er god og tilfredsstiller naturmangfoldlovens § 8. Det er ikke fare for at 
andre kan søke om tillatelse på samme grunnlag og skape presedens for en utvikling 
som på sikt kan skade verneformålet. 
 
Kartleggingen vil bedre kunnskapsgrunnlaget hva angår insektlivet i området. Søker 
har erfaringer fra tidligere prosjekter vedrørende metode og bruk av materiell. Det 
legges til grunn at man på bakgrunn av denne opparbeidete kunnskapen bruker den 
beste kjente metodikken for fangsten som ansees nødvendig. På grunnlag av det som 
er nevnt ovenfor tilfredsstiller søknaden naturmangfoldlovens § 48 krav til å gi 
dispensasjon fra et vernevedtak og søknaden kan innvilges. 
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                   Saksframlegg 

 
 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Reisa nasjonalparkstyre 17/22 16.06.2022 

 

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark 
til bruk av atv i forbindelse med elgjakt 

 
 
 

Forvalters innstilling 
Ferdsel med atv er etter verneforskriften for Reisa nasjonalpark kap. 4 pkt. 4.1 forbudt. Etter 
forskriftenes kap. 4 pkt. 4.3. kan forvaltningsmyndigheten gi dispensasjon for landing med 
luftfartøy og bruk av motorkjøretøy etter eksisterende kjørespor for transport av felt storvilt. 
Forvaltningsmyndigheten kan også gi dispensasjon for annen nødvendig transport etter pkt 4.3. 
 
Søknad om dispensasjon innvilges med følgende vilkår: 

1. Tillatelsen gjelder for uttransportering av skutt elg, og motorferdselen kan bare 
gjennomføres etter at elgen er skutt. 

2. Det gis dispensasjon for inntil 3 turer med 1 atv langs eksisterende kjørespor i perioden 
24.9.- 1.11.2022. Transport med båt med påhengsmotor på Ráisluoppal med samme 
formål 

3. Dispensasjonen skal medbringes under kjøring sammen med dokumentasjon på 
medlem i jaktlag. 

4. Kjøringen skal klareres med berørte reinbeitedistrikter og skje i forståelse med              
reindriften. 

 
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. 
Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og skal sendes via nasjonalparkstyrets adresse 
over, jf. forvaltningsloven § 32. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Jaktlaget søker om tillatelse til å bruke atv og båt for transport av skutt elg ut av 
nasjonalparken. Det søkes om å kunne bruke båt langs den farbare delen av elva fra 
Raisjavri og nord-vestover. Det vises til at det er store avstander i jaktvaldet. 

  Arkivsaksnr: 2022/5655-2 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 11.06.2022 
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Regelverk 
Reisa nasjonalpark ble opprettet ved kgl. Res. 28. november 1986. Formålet med 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. 
 
I henhold til verneforskriftene for Reisa nasjonalpark og Ráisduottárhaldi 
landskapsvernområde er motorferdsel til lands og til vanns, herunder landing og lavtflyvning 
med luftfartøy generelt forbudt. Forvaltningsmyndigheten kan gi dispensasjon for motorferdsel i 
forbindelse med jakt og annen nødvendig transport i tråd med verneforskriften.  
 
I henhold til naturmangfoldloven (§ 7) skal imidlertid prinsippene i loven §§ 8 – 12 legges til 
grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, også når 
forvaltningsmyndigheten fatter vedtak etter forskrifter for verneområder. Prinsippene i §§ 8- 
12 gjelder kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre var prinsippet (§ 9), økosystemtilnærming og 
samla belastning (§ 10), kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11) og 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12). 

Vurdering 
Det er lov å drive elgjakt innenfor grensene til nasjonalparken og det felles årlig elg. Som 
hovedregel har denne jakten foregått i de nordlige deler langs Reisaelva der man kan ferdes 
lovlig med elvebåt. Det søkes nå om dispensasjon for eventuell nødvendig transport av skutt 
elg i de sørlige områdene med utgangspunkt i Ráisjávri. 
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Områdene rundt Ráisjávri benyttes aktivt i Reindrift og har derfor flere kjørespor. I forskriften 
vises det til at dispensasjon kan innvilges langs faste kjørespor. Denne ferdselen vil innebære 
inntil 3 turer og vil trolig ha liten betydning med tanke på den totale mengden kjøring langs de 
faste kjøresporene.  
 
I den aktuelle perioden er det mye rein i området ettersom jaktområdene blant annet inngår 
som del av gjerdeanlegget i Gurbevuobmi. Gjerdeanlegget er satt opp av og driftes av 4 
reinbeitedistrikter med Distrikt 34 – Aborassa, Distrikt 35 – Favrosorda, Distrikt 36 – Cohkolat 
og Reinbeitedistrikt 42 – Beahcegealli. Store deler av områdene inngår også som høstbeiter for 
flere av distriktene. Det er derfor viktig å ha dialog med reindriften i forbindelse med utøvelse av 
jakten.  
 
I forhold til transporten av skutt elg vil helikopter kunne være et godt alternativ. Det vil imidlertid 
kunne bli forholdsmessig dyrt. Ferdsel med båt er lovlig på hele Ráisjávri og langs Reisaelva til 
Nedrefoss fra Sieimma. Søknaden oppfattes slik at det også søkes tillatelse til ferdsel med båt 
videre vestover fra utløpet av Ráisjávri og Ráisluoppal. Eventuell ferdsel her vil avhenge av at 
vannstanden er god. Eventuell ferdsel videre fra Ráisluoppal ansees ikke som hensiktsmessig 
på grunn av elvas beskaffenhet med grunne og steinete partier.  
 
Det vurderes dithen at jakten i dette området vanskelig kan gjennomføres uten bruk av 
transportmidler for transport av skutt elg. På grunnlag av det som er nevnt ovenfor mener 
forvaltningsmyndigheten at tiltaket ikke vil påvirke verneverdiene nevneverdig eller strider mot 
vernevedtakets formål. Søknaden innvilges derfor med vilkår. 
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                   Saksframlegg 

 
 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Reisa nasjonalparkstyre 18/22 16.06.2022 

 

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark 
til landing med helikopter for taksering av skog (Landsskogtaksering) 

 
 
 

Forvalters innstilling 
Lavtflyging og landing er etter verneforskriften for Reisa nasjonalpark kap. 4 pkt. 4.1 forbudt. 
Etter forskriftenes kap. 4 pkt. 8 kan forvaltningsmyndigheten gjøre unntak fra vernereglene når 
formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, eller i særlige tilfeller når 
dette ikke er i strid med formålet med vernet. Saken behandles etter § 48 jf. § 77 i 
naturmangfoldloven. 
 
Søknad om dispensasjon innvilges med følgende vilkår: 
 
1. Tillatelsen gjelder for en landing i perioden 1. august – 9. september 2022 
2. Dispensasjonen skal medbringes under feltarbeidet. 
3. Takseringsdata gjøres tilgjengelig for nasjonalparkstyret. 
4. Flyvningen skal klareres med berørte reinbeitedistrikter og skje i forståelse med 
reindriften. 
 
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. 
Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og skal sendes via nasjonalparkstyrets adresse 
over, jf. forvaltningsloven § 32. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Fra søknaden: 
2 feltarbeidere (Erik Sørensen og Asbjørn Gangstad) med hver sin sekk med takstutstyr 
transporteres inn til prøvefeltene. Helikopteret venter på bakken mens de gjør 
feltundersøkelsene. Registreringene framskaffer arealrepresentativ informasjon om skog og 
andre tresatte arealer. Det vil si informasjon om skogtyper, volum og 
tilvekst for ulike treslag, samt forekomst av viktige livsmiljøer i skog. Dataene vi framskaffer gir 
grunnlag for nasjonal og regional skogstatistikk, og informasjon om tilstanden i norsk skog 

  Arkivsaksnr: 2022/4383-2 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 09.06.2022 
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generelt. De målinger vi gjør er også et viktig grunnlag for Norges rapportering av 
karbonopptak og karbonlagring i utmark til FN's klimapanel og Kyotoavtalen (sektoren «Land 
Use, Land Use Change and Forestry»). 
 
Kartleggingen i nasjonalparker og reservater er også nødvendig for å sammenligne verna skog 
med øvrig skog i Norge 
 

 

Regelverk 
Reisa nasjonalpark ble opprettet ved kgl. Res. 28. november 1986. Formålet med Reisa 
nasjonalpark er å bevare et vakkert og tilnærmet urørt fjell- og dalområde med dets planteog 
dyreliv og geologiske forekomster, og å gi allmennheten adgang til friluftsliv i et slikt 
område. 
 
I henhold til verneforskriftene for Reisa nasjonalpark og Ráisduottárhaldi 
landskapsvernområde er motorferdsel til lands og til vanns, herunder landing og lavtflyvning 
med luftfartøy generelt forbudt. Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et 
vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke 
verneverdiene nevneverdig, jfr. Naturmangfoldloven § 48. 
 
I henhold til naturmangfoldloven (§ 7) skal imidlertid prinsippene i loven §§ 8 – 12 legges til 
grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, også når 
forvaltningsmyndigheten fatter vedtak etter forskrifter for verneområder. Prinsippene i §§ 8- 
12 gjelder kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre var prinsippet (§ 9), økosystemtilnærming og 
samla belastning (§ 10), kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11) og 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12). 
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Vurdering 
Kartleggingen vill bidra til økt kunnskap om hvordan tilveksten av skogen utvikler seg. 
Plasseringen av ruten kommer som random punkt der man skal ende opp med et tilfeldig 
utvalg av prøveflater. Basert på dette kan man se for seg at flaten kunne ligge ett annet sted 
også utenfor parken. Dette vil imidlertid rokke ved metodikken. Det legges til grunn at denne 
kartleggingen vil kunne gagne forvaltningen blant annet i forhold til utviklingen for 
skogbandet. 
 
Det er forventninger om at kartleggingen blir gjort på en skånsom måte, og det vises til at det 
er kompetente personer som skal utføre dette arbeidet. Lavtflygingen og landing vil kunne 
føre til stress for fuglene og føre til at fugler forlater reiret. Erfaring viser imidlertid at flere av 
fulgene trykker på reiret og venter til helikopteret flyr videre. Erfaringsmessig forlater flere av 
fugleungene reiret allerede i starten av juli. 
 
Et viktig formål med vernet dreier seg også om allmennhetens tilgang til å drive naturvennlig 
friluftsliv. Vi har kunnskap om at helikopterflyging gir støy og kan virke forstyrrende for folk på 
tur. Det er imidlertid primært øde områder som flyges i der det primært ferdes 
reindriftsutøvere. 
 
Prosjektet gjennomføres av NIBIO som er en forskningsinstitusjon. Det er ikke fare for at 
andre vil søke om tillatelse på samme grunnlag og skape presedens for en utvikling som på 
sikt kan skade verneformålet, jfr. naturmangfoldlovens § 10. Lavtflyvning og landing med 
helikopter vil kunne forstyrre dyreliv og friluftsliv og stride imot verneformålet. Det vurderes 
imidlertid slik at forstyrrelsen i forbindelse med prosjektet vil bli relativt kortvarig og ikke 
medføre økt samlet belastning med stort omfang. Forvaltningsmyndigheten vurderer derfor 
at en tillatelse ikke strider mot føre var prinsippet. 
 
Det vurderes dithen at prosjektet vanskelig kan gjennomføres uten bruk av helikopter. På 
grunnlag av det som er nevnt ovenfor mener forvaltningsmyndigheten at tiltaket ikke vil 
påvirke verneverdiene nevneverdig eller strider mot vernevedtakets formål. Søknaden 
tilfredsstiller kravet i naturmangfoldloven § 48 til å gi dispensasjon og søknaden kan derfor 
innvilges. 
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