
 
 

Møteprotokoll 
 
     ST 4 -  2021 
 

Utvalg: Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra 

Møtested: Teams - nettmøte 
Dato: 26.04.2021 
Tidspunkt: 10:00 – 11:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 

Navn Funksjon 

Hanne Iversen Noste MEDL 

Jens-Petter Falkensten MEDL 

Birger Knudsen MEDL 

Trine Noodt MEDL 

Ronald Wærnes NESTL 
 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 

Navn Funksjon 

Torill Olsen MEDL 
Frank Inge Sivertsen LEDER 
  

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Geir Østereng          Nasjonalparkforvalter 
 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 
Ronald Wærnes _____        
 
Hanne I. Noste__________            
  



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

32/21 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

33/21 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av 
underskrivere 

  

34/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

RS 21/21 Delegasjonssaker   

35/21 Orienteringssaker   

36/21 Eventuelt 

Ekstra sak: 

- Høringsinnspill – regulering av salg av 
fiskekort for tilreisende i Komagelva - 
Sak 2021/4619 
 

  

37/21 Høringsuttalelse til regodkjenning av 
snøskuterløype i Vadsø kommune - innen 
Varangerhalvøya nasjonalpark 

 2021/2561 

38/21 Forespørsel fra Greater Arctic moment/ Visit 
Varanger - tekst nettsider og kart 

 2021/4310 

39/21 Hubehytta og eierskap  2021/4416 

 
 

32/21 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 26.04.2021  

Vedtak 

Torill Olsen og Frank Inge Sivertsen meldte forfall.  
Nestleder Ronald Wærnes fungerer som leder i Sivertsens fravær. 
5 av 7 medlemmer møtte og styret er beslutningsdyktig.  
Enstemmig. 
 
 

33/21 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av underskrivere 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 26.04.2021  

Vedtak 

Innkalling og saksliste godkjennes. Hanne I. Noste signerer i tillegg til fungerende leder 
for møtet – Ronald Wærnes. Enstemmig.  
 



 
 

34/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 26.04.2021  

 

Vedtak 

Protokoll fra styremøte 3 2021 den 12.04.2021 
Godkjent. Enstemmig. 
 
 
 

RS 21/21 Delegasjonssaker 

Ingen saker.  

35/21 Orienteringssaker 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 26.04.2021  

Legges frem i første oppsatte møte.  
 
 

36/21 Eventuelt 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 26.04.2021  

Ekstra sak: 

- Høringsinnspill – regulering av salg av fiskekort for tilreisende i Komagelva - Sak 
2021/4619 

Vedtak 

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre gir følgende tilbakemelding til Finnmarkseiendommen: 

 

- Styret er positiv til at man vil regulere salg av fiskekort per døgn for fiskere også i 

Komagelva. Dugnad for drift av elva og skjøtselstiltak baseres på lokale medlemmers 

innsats og tilreisende gruppe er den naturlige gruppe å regulere.  

- Styret har registrert økt slitasje langs denne elva i nasjonalparken med nyetableringer av 

flere bålplasser, søppel i bålplasser, telting over lengre tid med utfordring for vegetasjon, 

og enkelttilfeller av større enkeltuttak av vier til brensel. Vi legger til grunn at denne 

utviklingen til dels skyldes en markant økning av fiskere. Regulering av salg av 

fiskekort, og salg av fiskekort for inntil tre dager frem i tid for tilreisende, vil dempe 

disse utfordringene noe.  

- Vi mener forpaktende forening Komagvær jff og eventuelle andre interessegrupper i 

dialog med FEFO vil ha tilstrekkelig kunnskap og de beste forutsetninger, til å finne det 



passende bærekraftige nivå og ønskede nivå relatert til maksimalt antall kort som bør 

selges per døgn.  

 

Høring på kartlegging og vektlegging av friluftslivsområder i Båtsfjord kommune behandles av 

Arbeidsutvalget. Enstemmig.  

 
 

37/21 Høringsuttalelse til regodkjenning av snøskuterløype i Vadsø kommune 

- innen Varangerhalvøya nasjonalpark 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 26.04.2021  

Vedtak 

Enstemmig som innstilt med en tilføyelse; 
- Når løypa stenges bør stikkene plukkes ned så fort som mulig.    

 
 

Forvalters innstilling 

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre har følgende innspill til regodkjenning av 
snøskuterløype 2, angående den del som går innen Varangerhalvøya nasjonalpark.  
 

- Løypa er beskrevet i verneforskriften som «Øvre Flintelv til Oarddojávri» og har 
eksistert siden opprettelsen av vernet. 
 

- I samråd med Vadsø kommune er løypa stukket slik at den holder tilbørig 
avstand fra vierområdene – for å sikre fred for småviltet og elg - og krysser Øvre 
flintelv utenom vierområdene slik at vegetasjon ikke slites unødig. Løypa 
stenges så fort ikke hele traseen er snødekt for å unngå unødvendig slitasje på 
vegetasjonen, og når hensyn til reindriften tilsier dette. Disse hensyn må 
videreføres ved en regodkjenning.  

 
Påvirkning ved støy 
Løypa påvirker nasjonalparkens vestside og gir på dager med mest trafikk, som helg 
og i høytidsdager – støy fra kjøringen av noe omfang – som vil høres i det nærmeste 
området og er en negativ påvirkning for miljø og friluftsliv. I nasjonalparkene forventes 
stillhet og ro. I de fleste tilfeller passerer snøskuterne gjennom området i opptil 70 km/t 
og støyen er forbigående. Disse påvirkningene ansees vurdert ved opprettelsen av 
nasjonalparken og da man bestemte at løypa kunne videreføres.  
 
Påvirkning på naturmangfold  
 
Det vises til Kongelig resolusjon 08.12.2006 - Verneplan for Varangerhalvøya – 
  
Hvor videreføring av snøskuterløypa etter vernet ble drøftet; 

- Utgangspunktet er at motorisert ferdsel i nasjonalparker skal være minimalt. Under 

folkemøter har det kommet store ønsker om å opprettholde scooterløyper innenfor det 

foreslåtte verneområdet. Fylkesmannen og DN har funnet å imøtekomme noen av disse 

ønskene. ”Prosjekt Fjellrev” driver kartlegging og undersøkelser av fjellrevbestanden 



på Varangerhalvøya, dersom det skulle vise seg etter hvert å være konflikter mellom 

aktiviteter og fjellreven kan det senere vurderes om det må iverksettes avbøtende tiltak.  

 
Etter at snøskuterløypa ble etablert har kunnskapen økt betraktelig om naturmangfoldet 
i området inkludert om fjellrevbestanden og hiene i områdene i omegn av løypa. 
Området ved løypa benyttes også av snøugle i år det er mye lemen.  

- Ny kunnskap om fjellrevens hi i området tilsier at man må ha et løyperegelverk 
som åpner for å iverksette avbøtende tiltak – for rasting, om vernemyndigheten i 
samråd med Vadsø kommune mener det er behov for det. Dette om ny 
kunnskapsgrunnlaget tilsier at dette er nødvendig. 

 
Vi har drøftet løypa og eventuelle negative effekter på fjellrevbestanden i området med 
eksperter på fjellrev ved Universitetet i Tromsø og Norsk Institutt naturforskning.  

 
- Størst betydning av etablert løype for påvirkning av det registrerte naturmangfold 

i området i dag, vil være ved rasting (folk oppholder seg i et område over en viss 
tid). Vi kjenner ikke praksis for rasting i området særlig godt i de mest populære 
utfartsperioder og i hvilken grad dette skjer i nærhet av de mest sårbare områder 
langs løypa. Av føre - var hensyn jamfør naturmangfoldlovens § 9, og 
naturmangfoldlovens § 12 – valg av beste miljøforsvarlige teknikk ønsker 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre at Vadsø kommune innfører et punkt i 
forskrift for løypa som åpner for at man har mulighet for å begrense lovlig 
rasteavstand fra stikkene, dersom man mener det er områdevise behov for 
reguleringer: 
 
Forslag til tilføyelse i forskrift for løype 2 
«Vadsø kommune kan på eget initiativ eller ved anmodning fra 
vernemyndigheten innen nasjonalparken regulere tillatt rasteavstand ut fra 
løypa. Dette av hensyn til å begrense eventuell uheldig påvirkning for 
naturmangfoldet langs løypa.»      
 
Det bemerkes at dette også kan være like aktuelt i et område utenfor 
nasjonalparken, av hensyn til å ivareta de samme artene. Et fjellrevhi ligger 
ganske nært løypa utenfor nasjonalparken.  

 
- Eksperter på fjellrev anbefaler at man stresser at søppelhåndteringen er god i 

området i forbindelse med løypebruk, rasting, isfiske og fritidshytter. Da 
tilgjengelig søppel og fiskerester styrker rødrevens forhold i høyfjellet, som en 
konkurrent for fjellreven. Vi ser for oss å informere noe mer om dette i området. 
 

- Befaring 21 april 2021 av løypa tilsa at praksis dessverre er at det kjøres lenger 
ut fra stikkene enn 15 meter, det tas snarveier i kurver og på åpne strekker 
kjøres det langt ut fra stikkene – opp til 50 meter. Praksis for bruk av løypa følger 
ikke de generelle regler. Vi ser et behov for særskilt skilting om de generelle 
regler for løypa ved nasjonalparkgrensa, som sannsynligvis vil korrigere 
dette i kombinasjon med oppsyn. 
 

- Løypa gir lett atkomst til de høytliggende vierområdene som er et område som 
er viktig for rypa vinterstid i Vadsø kommune. I perioden med lauvmarkangrep 
på bjørkeskogen i lavlandet har rypebestandene vært svært lave, mens 
vierkratområdene i høyfjellet har klart seg bedre. Ved kongelig resolusjon tilsa 



en uttalelse som var kritisk til løypa; at løypa vil gi økt fjellrypejakt og dermed 
redusere fjellrevens næringsgrunnlag.  
Særlig de siste år ved svært lave rypebestander i omkringliggende områder, 
hvor rypebestanden i vierområdene i nasjonalparken er et viktig 
produksjonsområde, er denne problematikken reell. FEFO har opplyst at man 
har begrenset kortsalget for jegere bosatt utenfor Finnmark noe pga. lav 
rypebestand, det hjelper imidlertid ikke at man har fjernet årskvoten for 
snarefangst. Summen av jakttrykket relatert til bestanden høst og vinter vil 
avgjøre om området fortsatt vil bestå som et godt rypeområde. Både 
barmarksløype og snøskuterløype letter ferdselen til området og jakttrykket. 

 
Påvirkning på reindrift 
Jamfør verneforskriften for Varangerhalvøya nasjonalpark og formålsbestemmelsene 
Skal området kunne brukes til reindrift. 
Ved videreføring av løypa forutsettes at kommunen stenger løypa i de perioder på 
våren reindriften har behov for ro til beite i området. Med klimaendringene kan 
forventes tidligere vårer og at reindriften vil ha behov for å kunne benytte området 
tidligere på våren.   
 

 Forøvrig 
 

- Vi ser at kommunens oversikt på trua og sårbare arter for området har noen 
mangler og kan kompletteres til kommunens endelige vurdering. Dette gjelder 
for en del arter som er sensitive for forstyrrelser. De nyeste registreringer av 
hekkeplasser for rovfugl er ikke implementert i naturbase enda. Fjellrevhienes 
hensynssoner synes ikke å være med i kartet. 
 

- Dagens praksis for stikking, tidspunkt for åpning og stengning av løypa er god. 
Det er i dag registrert lite ulovlig kjøring ut av løypa innen nasjonalparken. 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyres holdning til løypen baseres på at dette 
fortsetter og at ikke skuterløype 2, blir en kilde til ulovlig kjøring for øvrig i 
nasjonalparken.  
 

- Varangerhalvøya nasjonalparkstyre ser behovet for å ha en egen 
passeringstelling på løypa – enkelte år utplassere teller slik at vi blir mer kjent 
med omfang av trafikken og hvordan den fordeler seg i sesongen.  

 

38/21 Forespørsel fra Greater Arctic moment/ Visit Varanger - tekst nettsider 

og kart 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 26.04.2021  

Vedtak 

Som innstilt. Enstemmig.  
 
 
 



Forvalters innstilling 

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre gir sin tilslutning til at Visit Varanger kan benytte 
tekst fra brosjyra på sine nettsider. Vi anbefaler for øvrig på nettsider å linke til vår 
brosjyre som har kartet – på flere språk. 
 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre gir ikke tilslutning til at kartet kan benyttes som 
foreslått. Vi vil selv via dialog med turistinformasjonen i de ulike kommuner stille til 
rådighet karttavla hvor vi og Miljødirektoratet er avsender, om dette er et ønske fra 
Turistinfo. Her er også brosjyrer tilgjengelige. Vi vil undersøke hvordan andre Visit 
selskap informerer via kart og heller komme tilbake til dette. 
 
Når Varangerhalvøya trekkes frem som destinasjonsmål vil vi oppfordre Visit Varanger 
til å trekke frem Varanger som helhet og ikke nødvendigvis fokuserer på 
nasjonalparkens kjerneområder. Vår besøksstrategi tilsier at man ønsker å styre 
besøket til noen utvalgte områder og gjerne randsonene som har tilsvarende verdier 
som nasjonalparkens kjerneområder.   
 
Vi vil oppfordre Visit Varanger til å informere om ferdselsråd; 
Angående søppelhåndtering, praksis for bålbrenning, og hvordan man som besøkende 
bør forholder seg til tamreinen.  
Ferdselsråd relatert til å unngå å forstyrre fjellreven (Prioritert art fjellrev) bør også 
trekkes frem om fjellreven nevnes.  
Vi lager i år nye nettsider hvor det vil kunne hentes eksempler i fra disse temaene som 
Visit Varanger kan benytte. 
 
 

39/21 Hubehytta og eierskap 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 26.04.2021  

Protokolltilførsel: 

• UIT – COAT V/ Rolf Ims har i møte i forkant av saken meddelt at man er positiv 
til at de som er i området i forbindelse med sitt virke som reindriftsutøvere, 
nasjonalparkstyre, naturoppsyn, fiskevakter ved avtale har tilgang til hytta, i de 
perioder UIT-COAT ikke benytter den, forutsatt at man rydder etter seg og at 
man har oversikt over hvem som bruker hytta.  

• Reinbeitedistrikt 6 har gitt følgende uttalelse til saken i forkant for behandlingen: 
 
Hubehytta: 
Viser til mottatt sms fra Geir Østereng den 22.04.21 om overtakelse av hubehytta. 
Vi vil påminne varanger kraft om at det tidligere er gjort avtale mellom RBD6 og 
Varanger kraft.  Sitat: Varanger kraft AL overdrar ikke hubehytten til andre enn 
distriktet, subsidiært blir hytten revet. Avtalen er gjort i 1993. 
 
 
Porthytta:  
Distriktet kommer til å be om at hytta fjernes/rives iflg konsesjons vilkårene ang den 
gamle linjen som gikk ved hytta. 



Vedtak 

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre er positiv til å overta Hubehytta på de gitte 
skisserte vilkår fra Varanger kraft. 
 
Styret opprettholder sin vurdering om at man er positiv til å ta over Porthytta. 
 
Forvalter kontakter reinbeitedistrikt 6 for møte mellom nasjonalparkstyret og styret i 
reinbeitedistrikt 6, om de to linjehyttene. 
 
 

Forvalters innstilling 

Hubehytta: Legges frem av forvalter i møte etter nærmere samtale med UIT og Rbd. 6 i 
forkant av styremøte. 
 
Porthytta: Varanger kraft foreslår at man avventer vurderingene for overtakelsene av 
denne. 
 

 


