
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre 
Møtested: E-post/Telefonmøte/Teams 
Dato: 06.01.2022 
Tidspunkt: 12:00 

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





Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

 Styresak   
ST 1/22 Godkjenning av innkalling til møtet  2021/11328 
ST 2/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  2021/11329 
ST 3/22 Tiltaksplan for Reisa nasjonalpark 2022  2021/11423 

 



Styresak

ST 1/22 Godkjenning av innkalling til møtet 22. des 2021 00.00.00



  
 
                   Saksframlegg 

 
 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Reisa nasjonalparkstyre 1/22 06.01.2022 

 

Godkjenning av innkalling til møtet 

 
 

Forvalters innstilling 
Innkalling til møtet godkjennes. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 

Vurdering 
 
 

  Arkivsaksnr: 2021/11328-1 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 22.12.2021 



  
 
                   Saksframlegg 

 
 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Reisa nasjonalparkstyre 2/22 06.01.2022 

 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 
Vedlegg: 
1 Reisa nasjonalparkstyre - Protokoll fra styremøte 16.11.2021 

 
 

Forvalters innstilling 
Protokoll fra forrige møte godkjennes.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 

Vurdering 
 
 

  Arkivsaksnr: 2021/11329-1 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 22.12.2021 



 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre 
Møtested: Sørkjosen Hotell 
Dato: 17.11.2021 
Tidspunkt: 13:00 – 17:00 

 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 

Navn Funksjon 

Mikkel O. Nilut Leder 

Herborg Ringstad Nestleder 

Tom Vegar Kiil Medlem 

Máret Láila Logje Medlem 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 

Navn Funksjon 

Line Fusdahl MEDL 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 

Navn Møtte for 

Jan Martin Rishaug Line Fusdahl 
 

Merknader 

Under styremøtet ble det gjennomført bestillingsdialog 
sammen med SNO/fjelltjenesten. Styret fra Anárjohka 
nasjonalpark var på besøk og deltok i felles lunsj. Det ble 
satt av 2 timer til forberedelse og 4 timer i møte. 
Kveldsmøtet med rådgivende utvalg ble avholdt fra kl 
19:00 – 21:00. Dagen etter ble det gjennomført felles 
befaring. 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Asgeir Blixgård 
Rune Benonisen 

Forvalter 
Forvalter 

 
 
Underskrift: 
 
I tråd med rutiner godkjennes protokollen i første påfølgende styremøte som egen sak. 

  



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 

 
 
  



Styresak 

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

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 17.11.2021  

 
 

Vedtak 

Innkalling til styremøtet godkjennes. 
 
 
 

Forvalters innstilling 

Innkalling til styremøtet godkjennes. 
 
 

ST 33/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 13. nov 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 17.11.2021  

 
 

Vedtak 

Protokoll fra forrige møte godkjennes. 
 
 

Forvalters innstilling 

Protokoll fra forrige møte godkjennes.  
 
 

ST 34/21 Tiltaksplan for Reisa nasjonalpark 2022 1. nov 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 17.11.2021  

 
 

Vedtak 

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. 
 
 
 



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. 
 
 

ST 35/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til bruk av 

snøscooter for nødvendig transport av varer og utstyr til hytte 1. nov 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 17.11.2021  

 
 

Vedtak 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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:  

6. 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. 

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

8. 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..  

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

10. 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. 
 
 

 

Referatsaker 

RS Møtegodtgjøring for styrets representanter 

RS Kunngjøring av vedtak - ny forskrift for snøskuterløyper i Nordreisa kommune 

 



  
 
                   Saksframlegg 

 
 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Reisa nasjonalparkstyre 3/22 06.01.2022 

 

Tiltaksplan for Reisa nasjonalpark 2022 

 
Vedlegg: 
1 Tiltaksplan 2022 Reisa NP 

 
 

Forvalters innstilling 
Tiltaksplanen for 2022 vedtas som vedlagt. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I tråd med vedtak fra styremøtet 17.11.2021 legges tiltaksplanen frem for endelig 
vedtak i nasjonalparkstyret. Etter at utkast til plan ble gjennomgått under forrige møte 
har det kommet innspill om flere tiltak som her er tatt med. Dette dreier seg om: 

- Bidrag til oppføring av gapahuk tilgjengelig for allmenheten ved Nausti med kr 
30.000,-.  

- Bidrag til stiskjøtsel langs Reisaelva i, og utenfor Reisa nasjonalpark med kr 
75.000,-. 

 
Det har ellers kommet melding om at Reisa nasjonalpark, Ráisduottarháldi 
landskapsvernområde og Käsivarsi villmarksområde er sertifisert som 
grenseoverskridende park gjennom Europark’s sertifiseringssystem. Den offisielle 
seremonien i anledning dette vil trolig finne sted under Europarkkonferansen i Østerrike 
2.- 6.5.2022. Det tas høyde for at styret skal kunne delta, og det søkes midler til dette.  

Vurdering 
Det omsøkes midler til vedlikehold av stien fra Øvre Kirkestilla mot Ráisjávri etter 
innspill fra turlaget. Etter stor flom de siste årene er det behov for å gjøre større arbeid 
langs stien. Det er usikkert hvor stort omfanget av selve arbeidet vil bli. Under 

  Arkivsaksnr: 2021/11423-1 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 30.12.2021 



bestillingsdialogmøte kom det frem at det er behov for å bytte ut klopper og en trapp 
langs stien ved elva. Det er satt en rund sum i første omgang. 
 
Nordreisa skuter- og båtforening bygger gapahuk ved Naustihytta og har i den 
forbindelse søkt midler fra styret. Summen som er satt opp vil utgjøre ca en fjerdedel av 
totalsummen. Gapahuken vil være åpen og tilgjengelig for allmennheten.  
 
Det vil fortsatt knytte seg noe usikkerhet til om det er mulig å reise i 2022. 
Europarkkonferansen er imidlertid en god anledning for styret å lære om hvordan 
grenseoverskridende samarbeid foregår andre steder. I for- eller etterkant av 
arrangementet kan det legges inn besøk til andre verneområder i området.  
 



 6/1/2022   
Rapport 

Tiltaksplan 2022 

Tiltak i Reisa nasjonalpark og 
Ráisduottarháldi LVO, utredninger, planer 
og bevaringsmål  
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Kolofon  

Utførende institusjon  
Nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark og Ráisduttarháldi landskapsvernområde   

Kontaktperson  
   

Asgeir Blixgård     

Publikasjonsnummer    År    Sidetall    Opplag  
-  2021 16  -  

Utgiver  

  

 

  

 

  

 

 Reisa nasjonalparkstyre    

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. Her inngår også bevaringsmål med en kort beskrivelse av metodikk.  

Forsidefoto: Toalett og vedsjå ved Mollisfossen. 
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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 mottok styret kr 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 ble styret innvilget  
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 og vedtatt utkast 

 17. november 2021  Møte med rådgivende utvalg med innspill   

10. desember 2021 Innspill fra andre  

desember-januar  Gjennomgang av innspill   

januar 2022 Behandling av plan i nasjonalparkstyret.  

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 og elvebåt.  

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 også i 2022.  

Tiltaket gjøres i samarbeid med Fjelltjenesten/SNO.  

Post 2022     Merknad  

Som skjøtsel ved, renovasjon, 
tilsyn mm.     

kr      55 000   Drift og tilsyn  

SUM    kr      55 000      
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2.2 Vedlikehold av Nordkalottleden 
Stien som går fra vegenden ved Øvre Kirkestilla til Ráisjávri, og Kautokeino er den viktigste 
ferdselsåra for friluftsfolk. Stien er en del av Nordkalottleden som starter ved Kautokeino og 
ender i Kvikkjokk i Sverige. Dette er også en del av E1, stien som går fra Sicilia til Nordkapp. 
Den ble også en av flere historiske vandreruter i Norge fra 2018. Stien er merket med 
turlagets «T» hele veien og turlaget har også stått for vedlikeholdet i form av rydding og 
merking.  

På grunn av ressurssituasjonen og flommen i 2021 ber turlaget om bistand til vedlikeholdet. 
Nasjonalparkstyret har tidligere brukt midler på klopplegging i bløte partier av stien, bygget 
stige og ellers utbedret stien i vanskelig terreng. Stien er den viktigste infrastrukturen for 
friluftsbrukere og kan derfor sees som en del av formålsparagrafen med allmennhetens 
tilgang til friluftsliv. Det søkes derfor midler til vedlikehold av stien som skjøtselstiltak for å 
skape et godt alternativ til elvebåtkjøring.  

Post 2022     Merknad  

Omlegging og stirydding     kr      75 000    

SUM    kr      75 000      
 

2.3 Gapahuk ved Naustihytta 
Hytta som eies av Nordreisa skuter- og båtforening ligger ved Nausti. Herfra er det ca 2 
kilometer til Nedrefoss som er slutten av den delen av elva som er farbar med elvebåt. 
Nasjonalparkstyret innvilget i 2021 dispensasjon for oppføring av en gapahuk i tilknytning til 
hytta. Mange av de som skal til Nedrefoss og videre oppover dalen legger båten igjen ved 
Nausti når vannstanden er lav. Den nye gapahuken vil være tilgjengelig for alle som ferdes 
langs stien og det er derfor naturlig at styret bidrar i finansieringen av denne. Det omsøkes 
derfor et mindre beløp til dette. 

Post 2022     Merknad  

Gapahuk til Naustihytta   
 
   

kr      100.000,-   
 
Kr       30.000,- 

Andel fra Nordreisa 
skuter- og båt 
Andel fra 
nasjonalparkstyret 

SUM omsøkt   kr        30.000,-      
 

2.4 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.  
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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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2.5 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    
  

2.6 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 
skilter og gapahuk på stedet. Det er nå behov for toalett ved parkeringsplassen. 
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Post 2022      Merknad  

Grunnarbeid    kr         40 000   Materiell og gjennomføring  

Oppføring av bygg Kr       140 000  

Toalett Kr         20 000  

SUM    kr       200 000      
  

 

    

2.7 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. 
 
 
 

  
Post 2022     Merknad  

4 tavler   kr          60 000    

oppføring Kr          60 000  

Trykking av plakat Kr            6 000    

SUM    kr         126 000    
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2.8 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      
 

2.9 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      

 
2.10 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. 
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Post 2022     Merknad  

Vedskjul    kr      200 000   Bygging av to vedskjul 

SUM    kr      200 000      
 

2.11 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      
 

2.12 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:   

- Opprustning av nedfalls-gamme ved Jiertáfossen. 

- Rasteplass/gapahuk på østsiden av Nedrefoss.  
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2.13 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 

Nord-Troms Turlag 
2 Tilrettelegging 

og informasjon 
Rydding og vedlikehold av 
stien gjennom Reisadalen   

Eksterne 2022 75 Kr 75 000 

3 Tilrettelegging 
og informasjon Gapahuk ved Naustihytta Nordreisa skuter- og 

båtforening  Eksterne      2022 30 Kr 30 000 

4 Tilrettelegging 
og informasjon Gapahuk ved Ráisjávri  Statskog SF Eksterne 2022 60 kr 140 000 

Felles informasjonsskilt i 
Kautokeino 

5 Tilrettelegging 
og informasjon 

 

Anárjohka 
nasjonalparkstyre Ekstern 2022 50 kr 100 000 

Toalett og vedsjå til 
Guollasjavri 6 Tilrettelegging 

og informasjon  
Fjelltjenesten Ekstern 2022 100 kr 200 000 

Fjelltjenesten  
7 Tilrettelegging 

og informasjon 
Nye informasjonsskilt til 
Ráisjávri  

Fjelltjenesten/ 
Ekstern 2022 100 kr 126 000 

8 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 9 Annet 

  

Reinbeitedistrikt 36 
-Chokolat Ekstern 2022 100 kr 37 600 

10 Tilrettelegging 
og informasjon 

Tiltak gjennom arbeidet 
med interegg – Regional 
besøksforvaltningsstrategi   

Finske Metsähallitus Ekstern 2022 50 kr 100 000 

11 Tilrettelegging 
og informasjon 

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

  
SUM (eks 
mva)           kr 1 107 350 
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3 Forvaltningsplan, bevaringsmål 
og kartleggingsarbeid  

Det er planlagt felles samling for alle styrer i 2022. Reise og opphold må trolig dekkes av styret. 
Videre tas det høyde for reise i forbindelse med sertifisering som grenseoverskridende park. 
Prisutdelingen vil trolig finne sted under EUROPARC-konferansen i Østerrike 2-6.5.2022. Det tas 
sikte på deltagelse for hele styret.    

Hva Sum 
Felles styresamling med påfølgende samling for 
sametingets representanter 50000 
Deltagelse under Europarc-konferansen i Østerrike   70000 

  
Til sammen 5 styremøter 220000 
Befaring  50000 
  
Kostnader i forbindelse med forvaltningsplan 60000 
Møte i Faglig rådgivende utvalg 20000 
Forstudie om elvebåtkjøringens påvirkning   100000 
Totalt 570000 

 

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. Denne sertifiseringen er nå på 
plass og sermonien vil finne sted i Østerriket i løpet av mai 2022. Det tas høyde for 
deltagelse for hele styret.  

Hovedhensikten i prosjektet 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 
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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 
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. Det er blant annet behov for oversetting.      
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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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