
 
 

Møteinnkalling 
      ST 2 /2022 
 

Utvalg: Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra 

Møtested: Varangerbotn, Varanger samiske museum 
Dato: 21.03.2022 
Tidspunkt: 10:15 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 41470437.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
 
Program 
Kl. 10.15 – presentasjon av nye medlemmer av nasjonalparkstyret 
Ny konstituering med implementering av nye medlemmer 
Kl. 10.30 – 11.45 saksbehandling 
Kl. 12.00 – 12.30 lunsj, dagens middag på Varangerkroa 
Kl. 12.30 – 13.00 – vi ser på uteområdet ved Varanger samiske museum, gapahuken 
og info om nasjonalparken, naturreservatet - Gruppebilde 
Kl. 13 – 15 Saksbehandling etc. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra 

18/22 21.03.2022 

 
 

Vedlegg: 

1 Nasjonalparkstyrets svar til søknad om COAT 01032018 vnp styre 

2 Klageavgjørelse COAT Miljødirektoratet 07092018 

3 KU COAT _aktivitet og konsekvensutredning 

4 Tillegg til søknad om motorferdsel - rype feltarbeid 

5 Kart trase Skoarroajohka-Hubehytta 

 

Behandling av søknad om forlengelse av tiltak innvilget hittil i COAT prosjektet 
inkludert motorisert ferdsel - Norges arktiske universitet 

Det vises til søknad fra Norges Arktiske universitet 17.12.2021 om fornyelse av 
tillatelser i COAT prosjektet i Varangerhalvøya nasjonalpark som har gått ut i 2021, 
samt tiltak som går ut i 2023 eller 2024, inkludert motorisert ferdsel. 
 
Forvalter har drøftet saken med styreleder og styret vil behandle tiltak som har tillatelse 
videre til 2023 og 2024 senere. Tiltakene som har tillatelse ut 2023 og 2024 er ikke 
etablert/ nylig etablert, og vi har lite grunnlag til å vurdere forlengelse. For å gjøre dette 
på et ordentlig vis vil søknader om forlengelse bli besvart når det blir aktuelt. Søknader 
om langsiktige motorferdseltillatelser knyttet til det enkelte tiltaks innvilgede periode 
behandles i denne saken. 
 
Angående søknad om utlegg av åte for overvåkning av fjellrev m.m. er den besvart for 
2022, men for 2023-2025 vil man avvente denne til man har mottatt søknad fra NINA 
angående søknad om skjøtselstiltak i nasjonalparken relatert til fjellrevbestanden for 
2022 --). Siden «fjellrev i Finnmark» ble etablert, og kameraprosjektet påstartet er det 
kommet til mye ny kunnskap også om forekomst om fjellrev, fjellrevhi og fjellrevens 

  Arkivsaksnr: 2021/11228-7 

 Saksbehandler: Geir Østereng 

Dato: 11.03.2022 

http://fmeph6web2/FMTF/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=224106&DB_DOKID=476031
http://fmeph6web2/FMTF/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=224106&DB_DOKID=476031
http://fmeph6web2/FMTF/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=224106&DB_DOKID=476031


økologi, konkurranseforholdet mellom rødrev og fjellrev og fjellrevens områdebruk som 
er relevant å vurdere angående tiltaket.  
 
Søknad om fornyelse av tillatelser for COAT gjengis i tabell 1 . under 
Rød: Utgår, svart: behandles i denne saken, Grønn: tillatelse gjelder fortsatt, Gul: behandles senere i 
2022.  

Type 
aktivitet/instrument/installasjon  

Tillatelse 
gitt 

Gyldig 
til  

Saksnr.  
Søkes 
fornyet 

 
 
Behandles i 
denne saken 

Generelt - merking av plott  2018  2021  2017/3536  Ja ja 

Generelt - Recco  2019  2021  2019/4838  Ja ja 

Klima - temperaturloggere  2018  2021  2017/3536  Ja ja 

Klima - værstasjoner Ragnarokk og 
hengebrua  

2021  2024  
2019/2232
- 
26 

Ja 
Tillatelse 
gyldig til 2024 

Klima – værstasjoner Hubehytta  2021  2024  
2019/2232
- 
22 

Ja 
Tillatelse 
gyldig til 2024 

Fjellrev – fotobokser - åte  2018  2021  2017/3536  Ja Senere i 2022 

Fjellrev – utsetting, fôring mv. – NINA  2017  2021  
2017/268-
0  

NINA* 
Senere i 2022, 
søknad 
kommer snart 

Fjellrev – overvåkning av hi, hikamera  2018  2021  2017/3536  Ja 
ja 

Smågnager – kamerabokser  2018  2021  2017/3536  Ja Ja 

Smågnager – klappfellefangst  2018  2020  2017/3536  Nei 
Ikke omsøkt, 
UTGÅR 

Smågnager – overvåkning av snøleier  2018  2021  2017/3536  Ja 
Ja  

Smågnager – måling av 
plantebiomasse i hei  

2018  2021  2017/3536  Ja 
Ja  

Smågnager – overvåkning av 
smågnagerpredatorer. Besøk av 
hekkeplasser 
for fjelljo og andre rovfugler. 
Ringmerking av 
fjelljo og fjellvåk. Gulpeboller og 
mytefjær fra reir av snøugler og 
fjellvåk. 

2018  2021  2017/3536  Ja 

Ja  

Smågnager - vegetasjonsbur i snøleier  2021  2024  
2019/2232
- 
19 

Ja 
Tillatelse 
gyldig til 2024 

Rype - skittregistreringer i 
intensivlokaliteter  

2018  2021  2017/3536  Ja 
Ja  

Rype - reirpredasjon ved bruk av 
vaktelegg  

2018  2021  2017/3536  Nei 
Ikke omsøkt, 
UTGÅR 

Rype - hekkesuksess hos 
spesialistpredatorer 
som jaktfalk og kongeørn, inkl. 
motorferdsel i 
den forbindelse 

2021  2023  
2021/1928
- 
3 

Ja 

Tillatelse 
gyldig til 2023 
 
 

Rype - lyttestasjoner  2021  2024  
2019/2232
- 
19 

Ja 
Tillatelse 
gyldig til 2024 

Kratt-tundra - 1. biomassemålinger i 
intensivkvadrater 

2018  2021  2017/3536  Ja 
 
ja 



Kratt-tundra - 2. innsamling av 
planteprøver av 
silikatholdige gress 

2018  2021  2017/3536  Ja 

ja 

Motorferdsel – vinterfelt, fotobokser og 
utstyr 
til Hubehytta 

2020  
2021 
(2022)  

2019/2232
- 
0 

Ja 

Ja 

 

Forvalters innstilling 

Vedtak 1 
Tillatelser som utgikk i 2021 tas opp til behandling, mens søknader hvor tillatelsen utgår senere vises til 
eksisterende tillatelser inntil videre. Tiltak som styret allerede har gitt tillatelse til som gjelder til og med 
2023 og 2024 behandles før disse utløper, med eventuelle videreføring til og med 2025. 
 
Dette er; 
7. Tillatelse for de aktiviteter, installasjoner og instrumenter som det relativt nylig er 
gitt tillatelse for, og som gjelder til og med 2023 og 2024 ønskes forlenget til 2025. Dette gjelder: 
a. Klimamodul: enkle Værstasjoner ved Hubehytta, Ragnarokk og hengebrua 
b. Smågnager-modul: Vegetasjonsbur i snøleie 
c. Rype-modul: Overvåkning av jaktfalk 
d. Rype-modul: Lyttebokser for rype 

 

Vedtak 2  
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre forlenger tillatelsen jamfør Naturmangfoldlovens § 48 til UIT – 
COAT prosjektet til å videreføre infrastrukturen og aktivitetene som ble innvilget i vår sak 2017/3536 
01.03.2018 for 2018 – 2021, og utvides for perioden 2022 – 2025 jamfør naturmangfoldlovens § 48  
innen Varangerhalvøya nasjonalpark.  
 
-Feltaktiviteten knyttet til prosjektet skal ikke utvides utover de rammene som er gitt i tillatelse og 
omfang av delaktiviteter definert i konsekvensutredningen.  
-Prosjektet skal ikke bidra til økt press på verneområdet ved forskningsaktiviteter ved at det inviteres til 
ytterligere forskningsprosjekter i nasjonalparken eller landskapsvernområdet med bakgrunn i at COAT 
allerede er etablert i verneområdet.  
-Nasjonalparkstyret gir tillatelse 4 år om gangen, og prosjektet må søke om fornyet tillatelse hvert 
fjerde år. Dette er en risiko COAT må akseptere ved etablering av et langsiktig overvåkningsprogram 
innenfor verneområdet.  
 
UIT-COAT skal holde Reinbeitedistrikt 6 oppdatert om prosjektet. Reinbeitedistrikt 6 uttrykte ønske i sitt 
innspill til første høring ved opprettelsen av prosjektet, om å kunne ha tilgang til en nødbudel ved 
opprinnelig plan for eget bygg for «feltstasjon». Varangerhalvøya nasjonalparkstyre anbefaler at UIT -
COAT i samarbeide med Varanger kraft gjør en vurdering om Hubehytta kan nyttes til dette formålet for 
reindriften på gitte vilkår i de perioder den er ledig.  
 
Generelle vilkår for tillatelsen 
Forvalter og Statens naturoppsyn skal varsles på forhånd før de ulike feltperiodene, inkludert for 
motorisert ferdsel slik at forvaltning og naturoppsyn er informert om aktiviteten i nasjonalparken 
fortløpende i prosjektet.  
 
Prosjektet bidrar til økt kunnskap om de økologiske sammenhengene relatert til klimaendringene og 
nasjonalparkstyret skal få tilgang til resultatet av de vitenskapelige undersøkelsene, som ledd i å øke 
kunnskapen om området, jf. Naturmangfoldlovens § 8. Forskningsartikler publisert i regi av prosjektet 
sendes verneområdestyret for å bidra til å videreformidle økt kunnskap om verneområdet. 
 



 

 

 

Tillatelsen gjelder fornyelse av følgende for 2022-2025, som var innvilget fra 2018 - 2021 
herunder; 
Det gis tillatelse jamfør Verneforskriften for Varangerhalvøya nasjonalpark og  
Naturmangfoldlovens § 48 til 

 
1. Merking, overvåkning og prøvetakning av plott i eng, hei og snøleier, inkludert bruk av 
temperaturloggere og Recco-brikker. 
 
- merking av prøveplottene i eng, hei og snøleier markert i figur 5 med små trepinner,  
- samt små RECO brikker på samme sted jf. Figur 13 i søknad (48 stk. på eng og hei og 19 på snøleier).  
- montering av temperaturloggere på samme sted, som står i ett lite plastrør, som 
festes i bakken med streng på hvert prøveplott jfr. figur 10.     
- registreringer av skitt og plantebiomasse på prøveplottene 
- innsamling av planteprøver av silikatholdig gress på elveslettene (skudd fra 3-6 enkeltplanter per 
lokalitet) 
- bladprøver av vanlige plantearter i eng, hei og snøleier (et blad pr. lokalitet/art av de 
vanligste gress og urter.  
- Jordprøver med jordbor 2 cm i diameter – 12 prøver per intensivkvadrat for måling av næringsnivåer 
og næringsflyt (intensivkvadrater). 
 
2. Fjellrev: fotobokser med åte foran – tillatelse på delegert vedtak for 2022 foreligger, utettes og 
besvares senere i 2022 
 
3. Fjellrev: hi - kamera for overvåkning av fjellrevhi - yngling –  
Det gis tillatelse til å utplassere viltkamera i mai på de fjellrevhiene hvor 
det er aktivitet av fjellrev, og hvor man kan forvente ynglinger og hvor arbeidet gjøres av SNO i 
forbindelse med hiovervåkningen. Kameraene kan også brukes til å dokumentere i hvilken grad 
fjellrevhiene besøkes av andre arter, som kan forstyrre fjellreven. 
 
Vilkår til tiltaket:  
-Nasjonalparkforvaltningen skal holdes orientert om hvilke hi det er utplassert kamera på og 
fortløpende hvor det registreres ynglinger.  
-Dersom det mistenkes at utplassering av kamera påmontert pinne på hi medfører at hiene lettere blir 
oppdaget av folk slik at det medfører unødige forstyrrelser skal ikke kamerapinne og kamera settes opp 
og helst bør kamerapinne fjernes fra hiområdet fra år til år. Dersom utplassert kamerapinne/ kamera 
vurderes for å øke sannsynligheten for økt predasjon av Kongeørn/ rødrev ved at de lettere finner 
fjellrevhiene, skal man avvikle kameraovervåkningsmetoden i nasjonalparken på hi.  
 
4. Overvåkning av smågnagere: kamerabokser for overvåkning av smågnagere, snømus og røyskatt 
Det gis tillatelse til videreføring av utplassering av smågnagerkamerabokser (figur 12 b og c) i 
intensivkvadratene i Komagdalen og Sandfjorddalen, samt i snøleier ved Kjøltindan, Ryggfjellet, Gárgaš 
og Røyskattfjellet – tillatt plassering synliggjort i figur 6 (116 stk.). Det gis tillatelse til å ha 60 små RECO 
brikker på lokalitetene for kameraboksene. 
 
Bruk av klappfeller på 4 ekstensivområder nede i Komagdalen – 4 plott med 12 feller på hvert plott 
jamfør figur 9.  
 
 
5. Smågnager: overvåkning av smågnagerpredatorer (fjelljo, fjellvåk og snøugle) 
Det gis tillatelse til å registrere antall hekkende par og reproduksjonssuksess, og alder på unger ved 
oppsøk av potensielle hekkeplasser for fjellvåk og snøugle tidlig i juli i faste områder. Oppsøk av 



fjellvåkreir for registering av overlevelse og ringmerking. Plukke inn gulpeboller av fjellvåk og snøugle på 
hekkeplasser. Registrering av hekkesuksess hos Fjelljo i utvalgte felt med ringmerking av unger ved 
nettfangst samt samtidig registrering av rypeforekomst.  
    
Motorferdsel  
- Det utvises spordisiplin slik at man kjører i samme trase og spor i følge for å unngå at området blir 
preget av spor av motorisert ferdsel. 
- Snøskutere med lavest mulig støynivå skal benyttes. 
- Motorferdsel skal skje før 5 mai, og etter 15 april skal reinbeitedistrikt 6 kontaktes ved leder/ 
nestleder for å tilse at kjøringen ikke kommer i konflikt med reindriften. 
- Tillatelse gjelder på snødekt mark og skal gjøres med minst mulig forstyrrelse på dyreliv og friluftsliv i 
området. 
- Dersom ski/ truger kan benyttes fremfor snøskuter til deler av tiltakene ved feltarbeidet skal dette 
benyttes. 
  
a. Vinterfelt 
Det gis tillatelse til å kjøre med to snøskutere via Antonjavri til Hubehytta i vinterfeltperioden i 1-2 
ukersperiode i mars måned i Komagdalen og videre ut til de faste snømålingspunktene i Komagdalen, 
Sandfjorddalen, Røyskattfjellet, Ryggfjellet og Kjøltindan jamfør figur 2, vinterfeltområdet i 
Komagdalen.  
 
Det gis tillatelse til å bruke en snøskuter med utgangspunkt i Skoarrojohka til snømålingsplott i 
Jakobselvkroken som ligger innenfor nasjonalparken. 
 
b. Transport av utstyr til Hubehytta 
Det gis tillatelse til seks årlige turer med snøskuter til Hubehytta på østsiden av Komagdalen fra 
Antonjavri til Hubehytta via Hestdalen med utstyr og proviant 2022 - 2025. 
 
c. Fotobokser – fjellrev – utsettes og besvares senere i 2022 
 
d. Overvåkning av fjellvåk* - Utsettes og besvares senere  
 
e. Rypefelt – oppsetting av lyttebokser 
En tur med to snøskutere til oppsetting av lyttebokser for ryper med utganspunkt i Antonjavri og trase til 
Hubehytta t.o.m. 2024 jamfør figur 4.  
 
f. Værstasjoner – service og befaring 
To årlige turer med inntil to snøskutere i følge langs følgende trase fra Antonjavri via hengebrua, 
Hubehytta, og Ragnarokkhytta jamfør trasè til de tre værstasjonene i figur 4 inntil .  
- Tiltaket gjennomføres av COAT/ Meteorologisk institutt. 
- Tilsynet skal hovedsakelig skje i forbindelse med andre oppgaver som krever motorferdsel til 
komagdalen innen nasjonalparken som vinterfelt, transport av utstyr til Hubehytta og kameraprosjekt 
med åteblokker.  
 
g. Motorferdsel i forbindelse med fjellrevtiltak** 
I forbindelse skjøtselstiltakene relatert til å ivareta fjellrevbestanden (oppfølging av utsetting og 
støtteforing) gis tillatelse til å bruke snøskuter i følge med Statens naturoppsyn i forbindelse med 
støtteforing og evt. utsetting av fjellrevvalper.  
 
Tilleggssøknad til e.  
Jamfør verneforskriften for Varangerhalvøya nasjonalpark og Naturmangfoldlovens § 48 avslås søknad 
om å kjøre snøskuter gjennom nasjonalparken mellom område for oppsett av lyttestasjoner for rype 
ved Hubehytta i Komagdalen og forsøksfelt i Skuorrojohka i Nesseby.  



En tillatelse vurderes for å ha uheldig presedens for fremtiden, med økt motorferdsel i nasjonalparken. 
Man kan kjøre til forsøksfeltet i Skuorrojohka uavhengig av nasjonalparken og en tillatelse vurderes ikke 
for nødvendig.    

 
 
  

Saksopplysninger 

Historikk i saken kort oppsummert;  

✓ Norges Arktiske universitet ved prosjektet COAT – klimaøkologisk observasjonssystem 

for Arktisk tundra, søkte i 2017 om etablering av intensivområde i Varangerhalvøya 

nasjonalpark med en rekke større installasjoner som værstasjoner, foskningshytte og 

større og mindre teknisk infrastruktur for å overvåke økosystemet i et klimaperspektiv. 

Til søknaden var det av COAT utarbeidet en Konsekvensutredning for planene relatert til 

nasjonalparken.  

✓ Varangerhalvøya nasjonalparkstyre innvilget tillatelsen kun delvis, da man kort 

oppsummert anså en rekke av tiltakene for omfattende eller summen av infrastruktur for 

omfattende til at man ville innvilge etableringen av dette jamfør Naturmangfoldloven § 

48. Men man vedtok; Nasjonalparkstyret åpnet for å kunne tillate flere av de omsøkte tiltakene 
dersom de endres og/eller modereres, får en annen lokaliseringens eller at det foretas andre endringer 
som medfører at de ikke strider mot verneformålet eller påvirker verneverdiene nevneverdig.   

✓ UIT-COAT påklaget vedtaket da man i hovedsak ville etablere det man hadde søkt om 

innen Nasjonalparken 

✓ Miljødirektoratet opprettholdt nasjonalparkstyrets vedtak, men påpekte at dialogen 

mellom UIT- COAT og nasjonalparkstyret om de små installasjonene og plasseringen av 

enkelttiltakene, kunne medføre at man fant løsninger som tilsa at man kunne tillate noe 

av de omsøkte tiltakene.   

✓ I 2020 var fullskala intensivområde i Skuorrojohka i Bergeby innen COAT etablert 

utenfor nasjonalparken, og styret med forvalter befarte dette. Styret åpnet for at flere av 

tiltakene ble omsøkt på nytt innen nasjonalparken. Behovet for feltstasjon er løst ved at 

UIT – COAT har inngått langsiktig leieavtale med Varanger kraft, og det er innvilget 

tillatelse fra nasjonalparkstyret til å bygge på eksisterende Hubehytta noe og etablere et 

uthus tiltenkt lagring av forskningsutstyr. Fullskala værstasjoner ble avslått innen 

nasjonalparken, men det er innvilget 3 små 3m høye værstasjoner nær eksisterende 

infrastruktur som hengebrua, Hubehytta og Ragnarokkhytta. Det ble innvilget tillatelse 

til å ha kamerabokser for smågnagere i noen områder til, et felt med lyttestasjoner for 

ryper og vegetasjonsbur i utvalgte snøleier. For de sistnevnte tiltakene gjelder tillatelsene 

ut 2023 og 2024.   

 
 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



 
 



 



 

 

 



 



 



 



 
 



 

 



 



 

 

 



Tillegg til søknad i e-post 

Viser til søknad om fornyelse av tillatelser for COAT av 17. desember 2021. 

 

I punkt 6. e. er det søkt om tillatelse til motorferdsel i forbindelse med oppsetting av lyttebokser 

for rype.  

 

Feltarbeid for rype skal pågå i Jakobselv-området og i Komagdalen, med samme felt-team. Det 

mest praktiske for vår del vil derfor være å kunne kjøre direkte fra Skoarrojohka og over til 

Hubehytta, med retur samme vei. 

Se vedlagte kart. 

 

Vi søker derfor om å kunne benytte denne traseen i den forbindelse. For 2022 er det søkt om 

bruk av inntil 3 skutere, øvrige år inntil 2.  

Med bakgrunn i sikkerhet mtp. ev. uvær ønsker vi samtidig å ha traseen ned Komagdalen som et 

alternativ.  

En slik løsning vil effektivisere feltarbeidet vårt betydelig, vi håper derfor det lar seg gjøre.  

 

Bare ta kontakt om det er noen spørsmål. 

 

 
Søknad om kjøring med snøskuter mellom intensivområde Komagdalen og Skuorrojohka i 

forbindelse med oppsett av lyttestasjoner for ryper. 

 

 

 



Regler og retningslinjer for saksbehandlingen 
 
Naturmangfoldloven, verneforskrift og retningslinjer 
Søknaden er behandlet etter verneforskriften for Varangerhalvøya nasjonalpark og 
naturmangfoldloven (NML). Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter utgitt av 
Miljødirektoratet 2014 er også lagt til grunn. 
 
Verneforskriften for Varangerhalvøya Nasjonalpark sier; 
Verneformål 

Formålet med Varangerhalvøya Nasjonalpark er å bevare et stort i det vesentlige urørt 

naturområde, tilnærmet fritt for tekniske inngrep, som sikrer biologisk mangfold med 

økosystemer, arter og bestander. I dette inngår blant annet å bevare den mest arktisk 

pregete del av fastlands-Norge med spesielle landformer og avsetninger etter istida, et 

plante- og dyreliv med østlige og arktiske innslag, et kjerneområde for fjellrev og unike 

samiske kulturminner. 

I sone A er det avgrenset et særlig viktig myr- og våtmarksområde med stor vitenskapelig 

betydning som referanseområde og med egenart i form av mange småvann og 

myrdammer. Området gir leveområder for en rik og variert fauna av våtmarksfugl, også trua 

arter. Området er svært viktig for sædgås og dverggås. 

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt og 

enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget 

innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal 

kunne brukes til reindrift. 

• Verneforskriftens § 3, punkt 1.1 Vern mot inngrep i landskapet 

Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger, andre 
varige eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, 
vassdragsregulering, graving, utfylling, henleggelse av masse, sprenging, boring, bryting 
av steiner, mineraler og fossiler, fjerning av større steiner og blokker, drenering, annen 
form for tørrlegging, nydyrking, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, 
bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper o.l. Opplistingen 
av tiltak er ikke uttømmende. 

 
Tiltakene som omsøkes med utplassering av midlertidige og permanente installasjoner 
vil være strid med §3 punkt 1.1 i verneforskriften og krever tillatelse hvor en søknad om 
dispensasjon må vurderes etter Naturmangfoldloven § 48.  
 
Vern av Plantelivet 
 
2. Plantelivet 

2.1 Vern av plantelivet 

Vegetasjonen, også døde busker og trær, skal vernes mot all skade og ødelegging. 

Planting, såing og innføring av nye plantearter på land og i ferskvann er forbudt. 

2.2 Bestemmelsen i punkt 2.1 er ikke til hinder for: 

a) Bruk av området til beite. 

b) Plukking av bær og sanking av matsopp. 



c) Skånsomt uttak av trevirke til bålbrenning. 

d) Bruk av ris til snarefangst. 

e) Plukking av planter som er alminnelig forekommende på stedet til privat bruk. 

2.3 Forvaltningsmyndigheten, jf. § 6, kan gi tillatelse til: 

a) Rydding av vegetasjon langs stier, rundt hytter og lignende. 

b) Uttak av materialer til duodji (samisk husflid). 

 
Tiltakene som omsøkes med å ta planteprøver til forskningsformål, vil være strid med 
§3 punkt 2.1 i verneforskriften og en søknad om dispensasjon må vurderes etter 
Naturmangfoldloven § 48.  
 

4. kulturminner 

4.1. Vern av kulturminner 

Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner skal ikke 

flyttes eller fjernes…. 

Generelt om ferdsel 

All ferdsel skal skje varsomt slik at det ikke skjer skade på vegetasjon og kulturminner. 

Dyrelivet må ikke forstyrres. 

 
6.1. MOTORFERDSEL 

• Verneforskriftens § 3 punkt 6.1. gir et generelt forbud mot motorferdsel: 

”Motorferdsel i nasjonalparken er forbudt på land og vann, og i lufta under 300 meter.” 
I § 3 punkt 6.2 a) gis det direkte unntak fra dette forbudet, herunder motorferdsel i 
forbindelse med eller gjennomføring av skjøtsels- eller forvaltningsoppgaver bestemt av 
forvaltningsmyndigheten. 
 
Motorferdselen på snødekket - og barmark, er i dette tilfellet relatert til 
skjøtselsoppgaver ved utsetting og overvåkning av resultat av tiltakene, som 
igangsettes av Miljødirektoratet og hvor oppgaven er gitt til NINA, hvor avgjørelsen om 
utsetting og foring er skjedd i samråd med Nasjonalparkstyret, for å styrke en 
fjellrevbestand i verneområdet. I tilfeller COAT personellet bistår Statens Naturoppsyn i 
arbeidet med utsetting og foring av fjellrev, er kjøringen sammen med SNO vurdert til å 
komme innunder skjøtselshjemmelen.  
 
Forvaltningsmyndigheten, jf. § 7, kan gi tillatelse til: 

f) Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer til hytter. 

g) 
Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til 
vedlikehold og byggearbeid på hytter, klopper o.l 

 
Dyrelivet 

• Verneforskriftens §3, punkt 3.1. Vern av dyrelivet. 

Dyrelivet, også hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser er fredet mot skade og 
unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vatn er forbudt. 
 
Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, jf. § 7, kan iverksette tiltak for å fremme formålet med vernet. 
 



Kulturminneloven 
I området COAT har søkt om installasjoner er det flere steder unike samiske 
kulturminner spredt omkring i landskapet. Omfanget og type kulturminner antyder at 
komplette kulturminnemiljøer fins i forskningsområdet. Hele forskningsområdet er 
neppe kartlagt for kulturminner.  
 

§ 1.Lovens formål. 

Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av 

vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. 

Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og 

som varig grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, 

trivsel og virksomhet. 

Når det etter annen lov treffes vedtak som påvirker kulturminneressursene, skal det legges 

vekt på denne lovs formål. 

Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldlovens § 7 sier at prinsippene i lovens §§ 8-12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 
 
Med hjemmel i lovens § 48 kan forvaltningsmyndigheten gjøre unntak fra 
vernevedtaket dersom det ikke strider mot verneformålet, og ikke kan påvirke 
verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 
samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Denne bestemmelsen er en sikkerhetsventil 
som skal fange opp uforutsette eller spesielle tilfeller som ikke ble vurdert på 
vernetidspunktet. 
 
Denne saken er ikke av en slik karakter at den angår § 48 bestemmelser om vesentlige 
samfunnsinteresser eller sikkerhetshensyn. 
 
Vurdering av dispensasjon til vitenskapelige formål 
Søknaden angår dispensasjon til vitenskapelig formål, og verneforskriftens 
unntaksbestemmelse gjelder ikke lenger, og slike saker skal da  
vurderes etter § 48 første alternativ som åpner for unntak dersom det “ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig”. 
 
I vurderingen av om dispensasjon skal gis må nytten av et forskningsprosjekt vurderes opp mot 
omfanget av eventuelle inngrep eller tiltak og de ulemper forskningen ellers medfører. Det er 
først og fremst aktuelt å gi dispensasjon til tiltak når det er nødvendig for forskning.  
 
Forskningsaktiviteter som ikke trenger å lokaliseres til et verneområde, bør imidlertid 
kanaliseres utenfor verneområdet. Det vitenskapelige motivet bak vernet vil kunne begrunne en 
mer liberal dispensasjonspraksis når det ikke er tale om etablering av faste anlegg (ny 
infrastruktur) eller terrenginngrep i verneområdene. 
 
Som regel bør det gis dispensasjon for tiltak som bidrar til å fremme verneverdier. Det kan 
være aktuelt å stille vilkår om at forvaltningsmyndigheten skal få tilgang til resultatet av 
vitenskapelige undersøkelser, som ledd i å øke kunnskapen om området, jf. 
Naturmangfoldloven §8. 
 



Vurdering av saken 
 
Vurdering jamfør Naturmangfoldlovens § 8 – 12 (tiltak merket svart i Tabell 1) 
Som er ;  
Generelt - merking av plott, Generelt – Reccobrikker, Klima – temperaturloggere, 
Fjellrev – overvåkning av hi, hikamera, Smågnager – kamerabokser, Smågnager – 
overvåkning av snøleier, Smågnager – måling av plantebiomasse i hei, Smågnager – 
overvåkning av smågnagerpredatorer. Besøk av hekkeplasser 
for fjelljo og andre rovfugler. Ringmerking av fjelljo og fjellvåk. Gulpeboller og mytefjær 
fra reir av snøugler og fjellvåk. Rype - skittregistreringer i intensivlokaliteter, Kratt-
tundra - 1. biomassemålinger i intensivkvadrater, Kratt-tundra - 2. innsamling av 
planteprøver av silikatholdige gress, Motorferdsel – vinterfelt, fotobokser og utstyr til 
Hubehytta. 
 
Kunnskapen i saken vurderes som god da tiltakene har vært etablert siden 2018, og 
noen også før dette. Styret har ikke mottatt negative tilbakemeldinger utenifra om 
prosjektet eller installasjoner utplassert hittil. Nasjonalparkstyret og forvalter har befart 
intensivområdet utenfor nasjonalparken i Skuorrojohka og en del av installasjonene i 
nasjonalparken. Tiltakene som behandles i denne saken er lite synlige i nasjonalparken 
og preger ikke i dag verneområdet på noe vis i sitt omfang, og aktivitetene knyttet til 
oppfølging av utstyret pågår i intensivitetsperioder i noen bolker gjennom året. Dette 
gjelder da Recobrikkene, merking av vegetasjonsmålingsfeltene og smågnager 
kamerabokser. Den motoriserte ferdselen pågår kun på snøføre og i faste traseer som 
er kortest mulig og omfanget holdes til et beskjedent nivå.  
 
Kunnskapen om prosjektet   
Da tiltakene er godt kjent av forvalter og styret ved diverse befaringer og vurderingene 
har vært grundige mht. hva man ville tillate fra 2018 og frem til i dag, vurderes 
naturmangfoldlovens § 9 (før – var hensyn) som lite relevant.  
 
Naturmangfoldlovens § 10 – samlet påvirkning av prosjektet vurderes som i 2022 som i 
2018 til å være det samme. I ettertid er det innvilget noen flere 
smågnagerkamerabokser i nye felt under forutsetning av at klappfellefangsten ble 
avviklet her innen 2022, som den er blitt. Kun et felt i utkanten av nasjonalparken har 
klappfeller (ekstensivområde).  
 
Tiltakene som er innvilget knyttet til prosjektet med tillatelser som går ut i 2023 og 2024 
som er overvåkning av hekkesuksess hos spesialistpredatorer som jaktfalk og 
kongeørn, lyttestasjoner for ryper og utplassering av vegetasjonsbur i snøleier vil ved 
tillatelsens utløp kunne vurderes nærmere som deler i prosjektet som da eventuelt kan 
videreføres på lang sikt i COAT relatert til Naturmangfoldlovens § 10 og samlet 
belastning. Da vil man ha bedre forutsetninger for å vurdere det. Forvalter har vært 
med på jaktfalkovervåkningen med helikopter og her er kunnskapen god nok til å 
vurdere saka senere i år om styret vil prioritere dette.  
Omfanget av overvåkningstiltak tilser at hele økosystemet overvåkes og med et slikt 
perspektiv kan det virke noe omfattende. Ser man aktiviteten i et års-perspektiv er 
installasjonene små og lite synlige spredt i landskapet med liten påvirkning på 
verneverdiene og den nødvendige innsatsen for å følge opp utstyret er begrenset til et 
minimum hvor forstyrrelsene er forbigående i korte perioder av året, noe som også 
gjelder den omsøkte motoriserte ferdselen.   
 
Naturmangfoldlovens § 11 vurderes som lite relevant.  



 
Naturmangfoldlovens § 12 om beste miljøforsvarlige teknikk vurderes som ivaretatt 
jamfør de vurderinger som er gjort i konsekvensutredningen, og dialogen med 
prosjektet frem til i dag.     
  
Presedens 
Når vedtak etter naturmangfoldlovens § 48 skal fattes, er det særlig viktig å tenke på 
eventuelle presedensvirkninger av vedtaket. Angående nivået som prosjektet er på i 
dag av infrastruktur hvor det gis tillatelser 4 år av gangen og prosjektet er klar over at 
forvaltningsmyndighetens syn på omfang av vitenskapelig infrastruktur i området som 
kan tillates i sum kan endre seg, ansees prosjektet for å ha lite presedens for andre 
nasjonalparker. Per i dag er det ikke gitt tillatelse til større infrastrukturtiltak som heller 
ikke har presedens for andre områder. Hver enkelt nasjonalparkstyre har selv 
myndighet for å bestemme i hvilket omfang av forskning og overvåkning man kan ha i 
sitt område av verneverdiene, så lenge det kommer innen Naturmangfoldlovens § 48. 
Selv om det er hjemmel til å gi tillatelse til et tiltak kan nasjonalparkstyret bestemme at 
man ikke ønsker å videreføre en tillatelse, om mål i eksempelvis forvaltningsplaner 
endrer seg.  
Flere tilsvarende prosjekter innen samme verneområde ansees for lite sannsynlig. 
 
For øvrig er studieområde av UIT-COAT valgt da det inneholder arter knyttet til arktis 
med arktisk preget klima på fastlandet, hvor klimaendringene vil gi mest merkbar 
endring i temperatur på landsbasis. En del av forskningstiltakene har pågått siden 
2004. Å ha kunnskap for å kunne møte klimaendringene med eventuelle 
forvaltningstiltak, knyttet til ivaretakelsen av de forskjellige artene i området som har sitt 
leveområde i en nasjonalpark, vil være en fordel på sikt for forvaltningen. Dette så 
lenge forskningsinstrumentene eller aktiviteten ikke ansees for å true verneverdiene, 
eller omfanget av infrastruktur blir så stor, synlig eller markant at graden av urørthet 
reduseres.  
 
Vurdering av hvert enkelt tiltak 
 
Generelt - merking av plott, Generelt – Reccobrikker, Klima – temperaturloggere,  
Både merking av intensivplott for planteprøver, omfanget av prøvetaking på hvert sted 
samt størrelsen på Reccobrikkene og temperaturloggerne er beskjedne og vurderes 
ikke for å stride mot verneformålet, og påvirker ikke verneverdiene nevneverdig. 
Jordprøver med 2 cm bor ansees som et lite inngrep som fort leges ved gjengroing. 
 
 
Fjellrev – overvåkning av hi, hikamera,  
Disse pågående aktivitetene har vært ansett for å være nyttige for å overvåke 
ynglesuksess hos fjellreven på Varangerhalvøya på en presis måte, da det er mange 
aktive hi og metoden forteller i hvilken grad rødreven oppsøker fjellrevhi.   
 
Forvalter vurderer tiltaket som nødvendig og ønsket av SNO lokalt, til gunst for 
verneformålet som omfatter å bevare et kjerneområde for fjellrev. Tiltaket vurderes som 
mer til gunst enn til skade ved eventuell forstyrrelser gitt dagens kunnskap. 
 
Smågnager – kamerabokser, Smågnager – overvåkning av snøleier,  
Klappfellefangsten har noe bifangst av småfugl og har etiske aspekter ved seg ved 
avlivning som tilsier at bruk av kamerabokser er en bedre miljøforsvarlig metode, selv 
om boksene vil stå ute hele året gir de både smågnager, lemen og smårovdyrsdata 



(Røyskatt og snømus). Disse tiltakene er en videreføring av tidligere tiltak i utvidet 
skala i Nasjonalparken hvor Nasjonalparkstyret har behandlet søknadene grundig 
tidligere, og hvor man har gode erfaringer. Kamerabokser har vært befart i felt av 
nasjonalparkstyret. Overvåkningen bidrar til en god kunnskapsstatus for hele 
verneområdet og sees i sammenheng med resten av overvåkningsmodulene som 
kompletterer hverandre. Tiltaket kommer ikke i strid med verneformålet eller påvirker 
verneverdiene nevneverdig. 
 
Smågnager – måling av plantebiomasse i hei, Smågnager – overvåkning av 
smågnagerpredatorer.  
Målinger av plantebiomasse og registrering av smågnagerskit har liten påvirkning på 
verneverdiene.  
 
Besøk av hekkeplasser for fjelljo og andre rovfugler.  
Ringmerking av fjelljo og fjellvåk. Gulpeboller og mytefjær fra reir av snøugler og 
fjellvåk.  
Oppfølging av et område i nasjonalparken hvor man overvåker fuglelivet gir en generell 
kunnskapsstatus om hekkesuksess og utvikling hos en rekke arter i fjelløkosystemet og 
vurderes positivt for verneområdet og har liten betydning for artene som overvåkes. 
Ringmerking gir svar på om det er de samme individene som kommer tilbake. 
Ringmerking er en lite bestridt metode mht. fugleregistrering og overvåkning av trekk 
hos fugl. 
 
Rype - skittregistreringer i intensivlokaliteter, Kratt-tundra - 1. biomassemålinger i 
intensivkvadrater, Kratt-tundra - 2. innsamling av planteprøver av 
silikatholdige gress. 
Undersøkelsene har liten betydning for verneverdiene da de gjøres i noen få områder 
og undersøkelsene skjer på en slik måte at det ikke medfører en vesentlig forstyrrelser i 
nasjonalparken, og har lite å si for vegetasjonen.   
 
Motorferdsel – vinterfelt, fotobokser og utstyr til Hubehytta. 
Nasjonalparkstyret har hatt praksis for å gi tillatelse til å kjøre utstyr til Hubehytta. 
Antallet turer er beskjedent med 6 turer (som til fritidshytter). Vinterfeltarbeidet gjøres 
av et par personer og er også dimensjonert slik at omfanget av motorisert ferdsel 
vurderes som beskjedent i forhold til arbeidet og nytten undersøkelsene gir for 
prosjektet (totalt 3 turer fordelt på to områder) og i det vesentlige en tur ut til hvert 
område hvor snøprofiler undersøkes og hvor arbeidet pågår i kun en ukes tid.  
 
 
Motorferdsel ved rypefelt 
Det er søkt om å kjøre to turer med snøskuter (2 snøskutere i følge) til å sette opp 
lyttebokser på pinner øst for Hubehytta. Nasjonalparkstyret var kjent med dette da man 
innvilget prosjektet for 2021 – 2024. 
 
For 2022 omsøkes 3 snøskutere, og forøvrige år 2 snøskutere for kjøring i trase i figur 
4. Grunnet besøk av 2 gjesteforskere som skal bli kjent med metodikken ønskes 3 turer 
i 2022, men forvalter legger til grunn at gjesteforskere kan sitte på de andre to 
snøskuterne. For å kunne gi tillatelse må kjøringen være nødvendig. I dialog med 
prosjektet ansees to snøskutere som tilstrekkelig til arbeidet i 2022 - 2025.  
 
Det omsøkes å kjøre med to snøskutere til planlagte værstasjoner ved hengebrua, 
Hubehytta og Ragnarokkhytta.  



 
I Komagdalen hvor Hubehytta ligger er det en god del motorisert ferdsel i regi av 
Statens naturoppsyn relatert til oppfølging av fjellrevhi, avskyting av rødrev og UIT har 
transekt for kameraovervåkning ved utlagte åteblokker. Det kjøres ved til 
Bjørneskarhytta (inntil 4 turer per år) og hengebrua sjekkes på våren på snøføre. 
Kjøring ved rypefelt i april og tilsyn med værstasjonene vil øke den motoriserte 
ferdselen men forstyrrelsen skjer en dag og er forbigående. Kameraene plukkes inn i 
starten av juli. 
 
Forvalter legger til grunn at det vil bli gitt opplæring innad blant prosjektets feltpersonell 
slik at tilsynet med værstasjonene kan gjøres samtidig med annet feltarbeid i dalen – 
hovedsakelig for å begrense antall dager i året prosjektet medfører motorferdsel og 
aktivitet i Komagdalen.  
 
Prosjektet har en adaptiv tilnærming og omfanget av prosjektet ved å overvåke hele 
økosystemet gir mer kunnskap ut av hvert enkelt tema det forskes på, når det kan 
relateres til andre arter og vegetasjonsendringer. Nytten av dataene på dette nivået av 
prosjektet vurderes som større enn ulempene. 
 
Forvalter innstiller på at det gis tillatelse jamfør Naturmangfoldlovens § 48 til de nevnte 
tiltakene overfor. Det vektlegges at fordelene med kunnskapen som innhentes på sikt 
oppveier eventuelle ulemper. Tiltakene vurderes ikke for å stride mot verneformålet, og 
påvirker ikke verneverdiene nevneverdig. 
 
Det omsøkes å kjøre gjennom nasjonalparken til Skuorrojohka. Dette vil øke omfanget 
av motorisert ferdsel og vil ha uheldig presedens da UIT – COAT kan nå området uten 
å kjøre i nasjonalparken. Selv om det vil være praktisk for feltpersonellet, vil kjøringen 
stride mot verneformålet. Forvalter innstiller på at det gis avslag til dette formålet da 
kjøringen ikke ansees for nødvendig og den motoriserte ferdsel i nasjonalparken skal 
være på et minimum generelt og i prosjektet. 
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Vedlegg: 

1 Dispensasjon til ombygning og utvidelse av Hubehytta samt nytt uthus i 
Komagdalen i Varangerhalvøya nasjonalpark - UIT COAT prosjektet - Varanger 
Kraft 

2 Til uttalelse - Ny søknad angående renovering av Hubehytta 

3 Angående uthus ved Hubehytta tidspunkt for innflyging uthus 

4 Helikopterrute - Hubehytta - Komagvær 

 

Behandling av søknad om rivning og gjenoppføring av 
Hubehytta - Varanger Kraft/ UIT-COAT, motorferdsel 
 
Det vises til Ny søknad om Riving Og gjenoppbygging av Hubehytta fra UIT – COAT/ Varanger 
kraft.  
 
Søknaden inkluderer søknad om motorferdsel med snøskuter til Hubehytta relatert til 
planlegging av byggeprosjektet, samt søknad om frakt av utstyr med helikopter for etablering 
av uthus, samt forøvrig korrespondanse om egnet tidspunkt for påbegynnelse av uthusprosjekt 
og innflygingsrute av materialer.   

Vedlegg:  

- Nasjonalparkstyrets tillatelse til å bygge på og renovere Hubehytta 15.12.2020. 
- Korrespondanse i 2021 med UIT – COAT om tilbygg på Hubehytta 
- Korrespondanse om tidspunkt for flyging av uthus til Hubehytta 

Forvalters innstilling til Vedtak 

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre gir tillatelse til Varanger Kraft/ UIT – COAT å rive og 
gjenoppføre ny hytte på 34.6 m2 for eksisterende linjehytte Hubehytta i Komagdalen, jamfør 
verneforskriftens § 3 punkt 1.1. og Naturmangfoldlovens § 48. 
 
Vilkår 

• Høyde på tak og takvinkel skal være som før på hytta, og hytta skal ha samme 
plassering som i dag. Hytta står i dag på grunnmur, men kan settes på korte stolper om 
tiltakshaver ønsker dette som alternativ.  
 

• Utvendig bygningsmessig preg som materialvalg for tak, og dagens farge skal 
videreføres ved utbyggingen – slik at den er gjenkjennbar som en opprinnelig linjehytte.  

• Hytta skal ha utvendige lemmer på vinduene som dekker vinduene når hytte og uthus 
ikke er i bruk. Slik vil man unngå gjenskinn fra vinduer i perioder den ikke er i bruk og 
bygget blir mer anonymt, og kan ikke forveksles med andre åpen hytter i 
nasjonalparken. 

• Vindskier og vinduskarmer på hytte og uthus skal ha samme rødfarge som hytta har i 
dag  

• Arbeidet på hytta skal foregå etter 15 august og utenom perioden hvor friluftslivet vil bli 
mest påvirket av helikoptertransport og snekkerarbeid. Tidspunktet er utenom perioden 
hvor reindriften er mest sårbar for forstyrrelser. 

• Helikopter vurderes som mest hensiktsmessig metode for frakt av materialer og utstyr 
inn til tomten. Dette må omsøkes særskilt når tidspunkt og omfang er avklart. 

http://fmeph6web2/FMTF/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=223346
http://fmeph6web2/FMTF/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=223346
http://fmeph6web2/FMTF/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=223346


• Det kan ikke påregnes tillatelse til frakt av mannskap, materialer eller utstyr ved 
motorisert ferdsel på barmark.  

• Arbeidet med renovering og utbygging hytta må legges opp slik at området rundt 
Hubehytta slites minst mulig. 

• Materialer som rives for å erstattes ved renoveringsarbeidet av hytta skal ikke brennes 
på stedet, men fraktes ut med helikopter eller snøskuter etter egen tillatelse, som 
fremmes når man kjenner tidspunkt og omfang.  

• Tiltakshaver må dokumentere ferdigstilling ved å legge frem minst tre gode bilder, 
digitalt fra forskjellige vinkler av hvert bygg. Bildene sendes til Varangerhalvøya 
nasjonalparkstyre v/ nasjonalparkforvalter.  

• Nasjonalparkstyre vil rutinemessig måle opp bygget utvendig etter at prosjektet er i mål, 
for å tilse at det er bygd jamfør tillatelsen. 

• Tiltakshaver er selv ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelse fra grunneier og 
kommunen jamfør Plan- og bygningslovens bestemmelser.   

• Tømmerkassen til hytta med rominndeling skal ivaretas ved demontering, slik at den 
kan settes sammen igjen senere.  
Dette slik at hytta eventuelt senere om man ved egen prosess senere kommer frem til 
at restestokkene av tømmerkassa kan inngå til gjenoppføring/ restaurering, enten som 
åpen hytte eller for formidling av linjehyttehistorien i nasjonalparken, klimaforskningen 
på egnet sted utenfor nasjonalparken.  

• Byggetillatelsen gjelder i 3 – år, byggeavfall skal fjernes og sikres før utfrakt slik at det 
ikke blåser ut i terrenget i Nasjonalparken.  

 
 

 
Dispensasjon til motorferdsel på snøføre – befaring av Hubehytta med 
håndtverkere 

• Varangerhalvøya nasjonalparkstyre gir dispensasjon fra verneforskriften for 
Varangerhalvøya nasjonalpark FOR-2006-12-08-1384, motorferdselsforbud § 3. punkt 
6.1 og innvilger tillatelse jamfør verneforskriftens § 3 punkt 6.3 g), til å kjøre tre turer 
med snøskuter til Hubehytta med utgangspunkt i åpen snøskuterløypes ende ved 
Ántonjávri jfr. kart 1.  
 

• Formålet er befaring med snekkerfirma relatert til innhenting av tilbud for planlagt arbeid 
på stedet. Tillatelsen gjelder til og med 4 mai 2022, men med kjøring etter 15 april må 
tiltakshaver avklare med reinbeitedistrikt 6 ved leder for distriktsstyret Asllat N. Smuk 
eller nestleder John Arne Neshavn, hvilke hensyn som må tas for at ikke kjøringen 
kommer i konflikt med reinflyttingen. 

 
Nasjonalparkforvalter (41470437) og Naturoppsynoppsynet ved Arne Petter Sarre 
(90551743) og Christer Michaelsen (950 38 207) skal varsles på sms senest dagen før 
transport skal skje.   
 

  
 
Tidspunkt for oppføring av uthus i tidligere tillatelse 

• Varangerhalvøya nasjonalparkstyre endrer vilkår i tillatelse til oppføring av uthus ved 
Hubehytta, gitt i tillatelse i sak 89/20 i vedtak av 15.12.2020 kulepunkt nummer 5.  
 

FRA 
Arbeidet på hytta skal foregå etter 15 august og utenom perioden hvor friluftslivet vil bli mest 

påvirket av helikoptertransport og snekkerarbeid. Tidspunktet er utenom perioden hvor 
reindriften er mest sårbar for forstyrrelser. 

 
ENDRES TIL 



Arbeidet på hytta skal foregå etter 15 august og utenom perioden hvor friluftslivet vil bli mest 
påvirket av helikoptertransport og snekkerarbeid. Tidspunktet er utenom perioden hvor 

reindriften er mest sårbar for forstyrrelser. 
 

Oppsett av uthuset inkludert innflyging av materialene til dette, og fjerning av de første revne 
deler av Hubehytta kan tas på returen. Innfrakt av uthus kan påbegynnes fra 1 juli 2022. Best 
egnet innflygingsrute fremgår av lilla strek i Kart 1 for å unngå sårbare områder i juli, og skal 

også skje med høyde over 300 m såfremt det er mulig.    
 

Jamfør Naturmangfoldlovens § 48 innvilges dispensasjon til å frakte utstyr for uthus og 
bygningsmaterialer for vedlikehold til Hubehytta med helikopter. Rute ved innflyging skal unngå 

områder sårbare for forstyrrelser av vilt og tamrein jamfør lilla strek i Kart 1. Ved frakt av 
utstyret skal man unngå å skade vegetasjon og kulturminner. Antallet turer skal være på et 
minimum og ramme for dette avklares på forhånd med forvalter på delegert myndighet fra 

nasjonalparkstyret når flygebehovet knyttet til fraktbehovet til Hubehytta i de to periodene er 
planlagt nærmere.    

 
Nasjonalparkforvalter (41470437) og Naturoppsynoppsynsmennene Arne Petter Sarre 
(90551743) og Christer Michaelsen (950 38 207) skal varsles på sms senest dagen før 

transport skal skje. 
 
 
 

 
Kart 1. Snøskutertrase Hubehytta (rød linje) og innflygingsrute for helikopter – material til 
tilbygg av Hubehytta og uthus (lilla linje). 

 
 
 



Saksopplysninger 

Varangerkraft søker i samarbeide med leier Norges Arktiske universitet Tromsø – COAT 
prosjektet, om å rive Hubehytta slik den er og gjenoppføre ny.   
 
Den 15.12.2020 innvilget Varangerhalvøya nasjonalparkstyre dispensasjon til ombygging og 
utvidelse av Hubehytta i Komagdalen i Varangerhalvøya nasjonalpark.  
Det ble også innvilget å bygge et uthus tiltenkt forskningsformål. 
Det søkes om å fremskynde tidspunkt for innflyging av uthuset som styret har gitt tillatelse til å 
bygge allerede. 
 
Det søkes om å påbegynne arbeidet med uthuset fra 15 juni, men i senere dialog mellom 
forvalter og prosjektet er 1 juli tilstrekkelig tidsnok for UIT, av hensyn til å unngå flyging i en 
sårbar tid.   
 
Søker har etter gjennomgang av bygget kommet til at man ønsker å rive hytta og gjenoppføre 
helt ny hytte grunnet byggets skrøpelige tilstand med råte og lang liste på hva som må skiftes 
ut.  
 
Søknad er gjengitt under:  

 



 
 
 



 



 
 



 

Opprinnelig søknad om tilbygg på Hubehytta inkl. tegninger (30.11.2020) – 
(Tegninger for tilbygg gjelder også for søknad om nybygg) 

 

Søknaden om utvidelse av Hubehytta og bygging av nytt uthus 2020 
 
1. Innledning  
Bakgrunn for søknaden 
Økosystembasert overvåkning forutsetter feltarbeid i forskjellige sesonger i løpet av året. 
Personell som utfører dette feltarbeidet over flere dager og uker i strekk må ha en innendørs 
base (feltstasjon) som dekker personlige og arbeidsmessige behov.  
 
Overvåkningssystemet i Komagdalen/Sandfjorddalen ligger opptil 25 km innenfor 
nasjonalparkgrensa. Denne avstanden er for lang til at en feltstasjon plassert utenfor 
nasjonalparkgrensa vil være hensiktsmessig; dvs. en slik plassering vil kreve uhensiktsmessig 
mye tid, krefter og trafikk til transport av personell og utstyr. For å være funksjonell må 
feltstasjonen være sentralt og nært plassert i forhold til alle målepunktene. Forøvrig skal 
feltstasjonen ha følgende primære funksjoner:  
- Overnatting og opphold for COAT-personell (opptil 6 personer i 2-3 ukers feltperioder).  

- Arbeidsplass for datalogging og klargjøring av instrumenter.  

- Lagerplass for HMS-utstyr, instrumenter, proviant og drivstoff.  
 
Hubehytta har fungert som en base for COATs pågående aktiviteter VNP (Varangerhalvøya 
nasjonalpark). Den er sentralt plassert i forhold til lokaliseringen av målepunktene i 
Komagdalen/Sandfjorddalen. I den tilstand Hubehytta er nå, er den imidlertid uegnet som 
feltstasjon for COAT. Den er for liten og ikke minst uhensiktsmessig innredet; særlig med 
mangel på nok romareal for oppholds-, sove-, arbeids - og spiseplass. Lagerplassen er også for 
liten for COATs behov. Hytta har også vært utsatt for et betydelig forfall i løpet av de siste 
årene. Nå dekker Hubehytta ikke grunnleggende HMS-krav.  
 



Hubehytta eies av Varanger KraftNett AS som har den som en drifts og beredskapshytte. Dette 
gjør at COAT så langt har brukt hytta på lånebasis, noe som i noen tilfeller har skapt usikkerhet 
om når COAT har tilgang til hytta.  
 
Etter at COAT fikk avslag på søknad om å bygge en ny feltstasjon i tilknytning til Hubehytta har 
vi blitt enige med Varanger Kraft om en langsiktig kontrakt om leie av hytta; dette mot at COAT 
finansierer en nødvendig, omfattende restaurering/ombygning og en begrenset utviding av 
hytta. Avtalen innebærer også at UiT skal stå for hele søknadsprosessen på vegne av Varanger 
KraftNett som eier av hytta. Samarbeidsavtalen er vedlagt.  
 
I de neste avsnittene beskrives og søkes det om restaurering og utvidelse av hytta, samt 
bygging av et uthus i tilknytting til hytta. (rømningsvei). Videre er det behov for noe strøm på 

hytta, derfor vil vi installere et strømanlegg som drives på solcellepanel. 

 
 
2. Restaurering  
Restaureringen gjelder et betydelig forfall som inkluderer fornying av tak (som lekker), 
bordkledning (som har råtnet), murpipe og fundament (som begge har forvitret). Ombygningen 
gjelder isolering av vegger, tak og gulv, og re-arrangering av romfordeling. Den sistnevnte 
gjelder i størst grad omgjøring av et stort uisolert lagerrom til et isolert soverom. Hubehytta er 
også særdeles mørk innvendig, det planlegges derfor for flere og litt større vinduer på hytta 
(mål oppgitt i fig.2), noe som blant annet vil være påkrevd for soverommet (rømningsvei). 
Videre er det behov for noe strøm på hytta, derfor vil vi installere et strømanlegg som drives på 
solcellepanel. 
 

 



 
Bilde 1. og 2. Viser noe av forfallet på hytta, med avflasset maling og råte i bordkledning. Foto. Rolf Ims. 

 

Av verneforskriften § 3 punkt 1.2 a), ser vi at vedlikehold av eksisterende bygninger er tillatt. 
Over har vi listet opp det som planlegges av vedlikehold og restaurering.  
Vi antar at deler av det ovennevnte går inn under bestemmelsen for nødvendig vedlikehold. 
For det som eventuelt ikke regnes å gå inn under denne bestemmelsen søker vi om tillatelse 
etter verneforskriftens § 3 punkt 1.3 a). 
 
3. Utvidelse av hytta  
Det søkes om en utvidelse av hytta med 2 meter i hyttas lengderetning mot vest, noe som vil gi 
et større oppholdsrom som er separat fra soverommet. I dag er blant annet kjøkkendelen en 
del av gangen og derfor svært upraktisk. En utvidelse av oppholdsrommet gjør at kjøkkendelen 
kan reorganiseres. I tillegg er det ingen egnet plass for å arbeide med forberedelse av 
vitenskapelige instrumenter eller biologiske prøver, derfor planlegges det for en arbeidsbenk 
langs den ene veggen. Utvidelsen vil også gi bedre muligheter for tørking av klær.  
 
4. Bygging av uthus  
Det søkes om bygging av et uthus som erstatning for ombygning av hyttas nåværende 
lagerrom til boareal. Dette er viktig av flere grunner. Den ene er som allerede nevnt, at man får 
frigitt areal til et eget soverom i hytta. Det andre er av HMS hensyn. I dag lagres bensin, parafin 
og gass på selve hytta, sammen med mye annet. Et uthus vil i tillegg være et viktig 
sikkerhetstiltak i tilfelle brann i selve hytta. Særlig vinterstid prøver vi i dag å oppbevare noe 
klær på utedoen og har den som nødbu i tilfelle brann, noe som åpenbart ikke er en optimal 
løsning.  
Uthuset planlegges todelt, en lagerdel og en badstue. Grunnen til at vi ønsker badstue er at 
dette gir feltarbeidere som er der flere uker av gangen en plass hvor de kan vaske seg 
ordentlig, noe som er viktig av hygieniske årsaker.  
 
 
 
5. Vurdering av miljøkonsekvenser  
De omsøkte utvidelsene av Hubehytta – inkludert bygging av et uthus - skal ikke medføre noe 
øket aktivitet av personell fra COAT eller Varanger Kraft i nasjonalparken. Bedre lagringsplass 



gjør faktisk at det kan bli mindre trafikk av COAT-personell i forbindelse med transport av utstyr 

inn og ut av VNP. Det blir heller ikke behov for å sette opp telt for utstyr og personell i 

nærheten slik det har vært nødvendig i noen tilfeller når Hubehyttas kapasitet har vært sprengt. I 

ombyggefasen vil det naturligvis bli mer materialtransport med helikopter og aktivitet av 

personell på stedet enn i driftsfasen. Denne etableringsfasen er imidlertid av kortvarig karakter. 

 

 
 
Fig. 1. Skisse av fasade, øst- og nordside. 
 

 
Fig. 2. Skisse av fasade, vest- og sørside. Vinduer på vestvegg: 80x80cm. Stuevindu på sørvegg 80x120cm. Soveromsvindu 

80x50cm. 

 

Uthus 

 
 



Fig. 3. Skisse av fasade på uthus, en kortside samt nordsiden hvor det planlegges to dører. Det planlegges et lite vindu på 

sørveggen i forbindelse med badstua. 
 

 
Fig. 4. Planlagt romfordeling etter ombygging. 
 

 
Fig. 5. Enkel skisse av planløsning ved Hubehytta som viser hvordan uthuset er tenkt plassert i forhold til hytta. Det er også en 

mulighet å flytte utedoen inntil uthuset. 

 

 

Hytta i dag 
 



 
Fig.6. Utvendige mål på hytta. Skissen viser øst- og nordveggen. 
 

 

 
Fig. 7. Innvendige mål på hytta og dagens romfordeling. 
 



 
Hubehyttas plassering. 

 

Vurdering 

Regler og retningslinjer for saksbehandlingen 
 
Naturmangfoldloven, verneforskrift og retningslinjer 
Søknaden er behandlet etter verneforskriften for Varangerhalvøya nasjonalpark og 
naturmangfoldloven (NML). Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter utgitt av 
Miljødirektoratet 2014 er også lagt til grunn. 
 
Verneforskriften for Varangerhalvøya Nasjonalpark sier 
 
Utdrag av Verneformålet 

Formålet med Varangerhalvøya Nasjonalpark er å bevare et stort i det vesentlige urørt 

naturområde, tilnærmet fritt for tekniske inngrep, som sikrer biologisk mangfold med 

økosystemer, arter og bestander. I dette inngår blant annet å bevare den mest arktisk 

pregete del av fastlands-Norge med spesielle landformer og avsetninger etter istida, et 

plante- og dyreliv med østlige og arktiske innslag, et kjerneområde for fjellrev og unike 

samiske kulturminner. 

Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt og 

enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget 

innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal 

kunne brukes til reindrift 



 

• Verneforskriftens § 3, punkt 1.1 Vern mot inngrep i landskapet 

Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger, andre 
varige eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, 
vassdragsregulering, graving, utfylling, henleggelse av masse, sprenging, boring, 
bryting av steiner, mineraler og fossiler, fjerning av større steiner og blokker, drenering, 
annen form for tørrlegging, nydyrking, bakkeplanering, fremføring av luft- og 
jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, merking av stier, løyper 
o.l. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 
 
Jamfør verneforskriften § 3 , punkt1.1 .er landskapet vernet mot inngrep av enhver 
art… 
 
Verneforskriftens1.3 sier; Forvaltningsmyndigheten, jf. § 7, kan gi tillatelse til: 

b)Gjenoppføring av bygninger som går tapt ved brann eller naturskade. 
f) Nybygging eller ombygging av hytter til bruk for oppsyn med verneområdet og/ 
eller allmennheten i tråd med forvaltningsplan etter § 5. 

 
Naturmangfoldloven (§ 7) viser også til at prinsippene i loven §§ 8 – 12 skal legges til 
grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder også når 
forvaltningsmyndigheten fatter vedtak 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). 
 
I forbindelse med ønske om tidligere innflyging av uthus til Hubehytta, ble helhetlig 
søknad sendt til Reinbeitedistrikt 6 på høring; 
--- 
Til Reinbeitedistrikt 6  

UIT – COAT søker om å erstatte Hubehytta med en ny nytte. Varangerhalvøya 

nasjonalparkstyre ønsker at Reinbeitedistrikt 6 har mulighet til å uttale seg til saken før den 

behandles. Vi ser at bl.a. tidspunkt for bygging kan ha betydning for reindriften. Vi ønsker om 

mulig tilbakemelding innen 14 dager – i løpet av 9 februar. 
 
Svar fra Reinbeitedistrikt 6 var; 
Vi går imot denne søknaden. Viser til avtale mellom Rbd6 og Varanger Kraft fra 1993. 

Vedlegger skriv fra Varanger Kraft til Fylkesmannen av 25.05.2004 

Leder 

 

--- 
Vurdering av Reinbeitedistrikt 6 sin uttalelse; 
Distriktet nevner ikke tiltakets påvirkning på reindriften konkret og grunngir ikke hvorfor 
Reinbeitedistrikt 6 er imot søknaden, foruten vedlagt dokument fra Varanger Kraft som 
angår eierskap (vedlagt i saken).   
 
I tidligere dialog med Reinbeitedistrikt 6 er perioden frem til 1 juli angitt som en periode 
man ønsker at områder med simler med kalv ikke forstyrres unødig, og dette 
vektlegges angående frakt av uthus til Hubehytta. 
--- 
 
 



 
 
 
Vurdering 
 
Denne søknaden om nybygg har ikke dispensasjonsadgang etter vernebestemmelsene 
i verneforskriften for Varangerhalvøya nasjonalpark. Hytta er eid av Varanger Kraft som 
en gammel linjehytte for mannskapene som førte tilsyn med kraftlinja som krysset 
halvøya. Varanger kraft har inngått utleiekontrakt på 30 år med UIT- COAT prosjektet 
som i faste perioder av året benytter den til overnatting i forbindelse med vitenskapelige 
studier i området.  
 
Saken om nybygg av hytte må vurderes jamfør den generelle unntaksparagrafen i 
Naturmangfoldlovens § 48.  
 
Søknad om motorferdsel på snøføre for befaring med snekkere og søknad om frakt av 
utstyr inn til Hubehytta med helikopter behandles jamfør verneforskriftens 
unntaksbestemmelser § 3 punkt 6.3  
g) Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til  
vedlikehold og byggearbeid på hytter, klopper o.l. 
 
Hjemmel for å gi tillatelse til bruk av snøskuter og helikopter er tilstede.  
-- 
 
Vurdering av motorferdsel på snøføre og tidspunkt for bruk av helikopter jamfør 
unntaksbestemmelsen i verneforskriften 
Kjøring med tre snøskutere hvor hensikt er å befare Hubehytta for tilbudsgivere 
vurderes som en forbigående forstyrrelse. Det er behov kun i år og er et engangstilfelle 
og har ikke betydning på lang sikt. Det samme gjelder innflyging av uthus til Hubehytta 
fra 1 juli, Kjøretraseen for snøskuter vinterstid er fra Antonjavri til Hubehytta og er en 
fast trase hvor UIT også har dispensasjon for frakt av utstyr til hytta og frakt av ved 
vinterfeltperioden / lyttestasjoner for ryper etc. Rute i kart 1 vil angi de områder som blir 
minst forstyrret ved innflyging av utstyr til uthuset, hvor den unngår hekkeplasser for 
rovfugl og de mest brukte friluftslivsområdene i Komagdalen langs elva hvor også 
turstiene går.  
 
Bruk av snøskuter på 3 turer for befaring med snekkere vurderes som bedre enn 
helikopter eller barmarkskjøring til denne befaringen av hytta gitt tidsperspektivet. 
Kunnskapen om tiltaket er god jamfør naturmangfoldlovens § 8, og føre – var hensyn i 
§ 9 ilegges lite vekt. Jamfør naturmangfoldlovens § 10 er det en god del motorferdsel i 
Komagdalen allerede knyttet til forskning og frakt av utstyr til Bjørneskarhytta, men 
tilfellet det søkes om er et engangstilfelle og omfanget i dag ansees ikke for stort. 
Angånde flyvning med helikopter er flyvning etter 1 juli ansett som rimelig mht. uthuset 
som ikke vil kreve mange turer, og perioden er etter den mest sårbare for reindriften. 
Henvisning til å fly på hverdager og utenom dalen jfr. kart 1 vil begrense påvirkning på 
vilt og friluftsliv langs Komagelva mht. laksefiskere og turgåere som går linjehytteruta 
nettopp på denne tiden av året. Naturmangfoldlovens § 11 vurderes som lite relevant, 
og bruk av snøskuter og helikopter til de to formålene vil gi de beste miljømessige 
resultater jamfør naturmangfoldlovens § 12.   
 

• Forvalter innstiller på at det gis tillatelse til å kjøre 3 turer til Hubehytta med 
snøskuter med snekker som skal gi tilbud på arbeidet.  



 

• Forvalter innstiller på at styret endrer vilkår i tillatelse til oppføring av uthus ved 
Hubehytta, gitt i tillatelse i sak 89/20 i vedtak av 15.12.2020 kulepunkt nummer 
5.  

 
Oppsett av uthuset inkludert innflyging av materialene til dette, og fjerning av de første 
revne deler av Hubehytta kan tas på returen. Innfrakt av uthus kan påbegynnes fra 1 
juli 2022 utenom helgedag. Best egnet innflygingsrute fremgår av lilla strek i Kart 1 for 

å unngå sårbare områder i juli, og skal også skje med høyde over 300 m såfremt det er 
mulig.    

 
Antallet turer skal være på et minimum og ramme for dette avklares på forhånd med 
forvalter på delegert myndighet fra nasjonalparkstyret når flygebehovet knyttet til 
fraktbehovet til Hubehytta i de to periodene er planlagt nærmere.    
 
Vurdering jamfør Naturmangfoldloven – søknad om å rive og oppføre ny hytte 
 
Med hjemmel i lovens § 48 kan forvaltningsmyndigheten gjøre unntak fra 
vernevedtaket dersom det ikke strider mot verneformålet, og ikke kan påvirke 
verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 
samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Denne bestemmelsen er en sikkerhetsventil 
som skal fange opp uforutsette eller spesielle tilfeller som ikke ble vurdert på 
vernetidspunktet. 
 
Ingen har krav på dispensasjon selv om vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt, det 
er i slike tilfelle opp til forvaltningens skjønn om dispensasjon skal gis. Av 
bestemmelsens forarbeider fremgår det at terskelen for å gi dispensasjon skal være 
høy og i utgangspunktet skal fange opp uforutsette eller spesielle/særlige tilfeller som 
ikke ble vurdert på vernetidspunktet.  
 
Bestemmelsen skal ikke anvendes for å utvide den rammen som er trukket opp i 
vernevedtaket og det bør vurderes hvilke konsekvenser det kan få dersom andre kan 
tenkes søke på samme grunnlag. 
 
I klageavgjørelse 7.9.2020 for etablering av fullskala Coat prosjekt kom 
Miljødirektoratet til at etableringen av COAT prosjektet ikke kommer innunder 
kategorien for «vesentlig samfunnsinteresse» mht. uforutsette eller spesielle tilfeller 
som ikke ble vurdert på vernetidspunktet, jamfør naturmangfoldlovens § 48. Linjehyttas 
rolle relatert til Kraftlagets evne til å føre tilsyn og reparasjon av kraftledningene på 
Varangerhalvøya utenfor nasjonalparken nærmere kysten i landskapsvernområdet er 
nok hovedsakelig teoretisk.  
 
Denne saken er ikke da av en slik karakter at den angår § 48 bestemmelser om 
vesentlige samfunnsinteresser eller sikkerhetshensyn. Man må vurdere om tiltaket vil 
stride mot verneformålet og om det kan påvirke verneverdiene nevneverdig. 
 
Vurdering jamfør naturmangfoldlovens § 8-12 
 
§ 8 og 9 kunnskapsgrunnlaget og føre-var prinsippet 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge 
på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Dersom det er usikkerhet knyttet til 



virkningene et tiltak kan ha for naturmiljøet bør § 9 i Naturmangfoldloven” føre-var-
prinsippet” tillegges stor vekt. 
 
Jamfør naturmangfoldlovens § 8 vurderes kunnskapen i saken som god. Det er 
utarbeidet en egen vedlagt konsekvensutredning for COAT prosjektet som definerer 
når hytta brukes til forskningsformål og omfang ved antall personer. Aktiviteten til 
forskningspersonellet er knyttet til de ulike tiltakene som det er gitt tillatelse til å 
etablere av nasjonalparkstyret, hvor det er gitt 4 – årige tillatelser. UIT – COAT har 
funnet en løsning for innkvartering av feltpersonellet i eksisterende Hubehytta, som er 
en smidig løsning. Om man ser belastningen blir for høy av prosjektet og det blir behov 
for å nedskalere virksomheten og forstyrrelsene av området har nasjonalparkstyret 
muligheten til det. Området rundt hytta er noe slitt fra før. Det er ikke registrert spesielle 
arter eller vegetasjon som må ivaretas i umiddelbar nærhet av Hubehytta, men man 
bør unngå påvirkning av vegetasjonen mest mulig. I 2018 befarte medlemmer fra styret 
Hubehytta og konstaterte at den er trang og lite hensiktsmessig innredet med behov for 
vedlikehold, noe søknaden viser til og for så vidt er vektlagt ved at det er gitt tillatelse til 
å bygge på den og bygge den om. Innendørs er det behov for større omveltninger av 
romløsningen.  
 
Naturmangfoldlovens § 9 vurderes som lite aktuell da saken og konsekvensene er godt 
opplyst. 
Søker trekker frem at man mener at hytta har såpass vedlikeholdsbehov at man vil 
benytte kortere tid på å reetablere en ny hytte, enn å måtte gjøre større vedlikehold på 
stedet med utskifting av store deler av hytta, også med mer slitasje rundt bygget og 
vegetasjonen ved valg av den metoden.   
 
Naturmangfoldlovens § 10  
Tilfellet vil isolert sett ved å erstatte gammel hytte med ny, påvirke området lite sett i 
forhold til å rehabilitere og bygge om.  
Søker mener at fjerning av gammelt bygg vil gi mindre risiko for slitasjeskader på 
bakken og kortere periode for bygging av ny enn restaurering av den gamle hytta. 
Transportbehovet anses også for å bli mindre da ny hytte kan flys inn i moduler. 
 
Da nasjonalparken har 6 linjehytter og nybygging generelt vil gi et større 
transportbehov enn jevnlig vedlikehold og tilbygg av eksisterende som verneforskriften 
også hjemler, vil en praksis med å tillate etablering av nye bygg for gamle, jamfør 
naturmangfoldlovens § 48 være uheldig praksis som gir presedens i området. Andre 
alternativ finnes og praksis for å tillate nybygg fremfor vedlikehold kan påvirke området 
nevneverdig på sikt. Verneforskriften hjemler ikke dette.     
 
Naturmangfoldlovens §11 
Kostnadene ved tiltaket belastes tiltakshaver relatert til å velge den beste metoden.   
 
Naturmangfoldlovens §12 
Søker mener den beste miljøforsvarlige teknikk vil være å erstatte gammelt bygg med 
nytt grunnet mindre slitasje og transport og forstyrrelser i området da man effektivt kan 
fjerne gammelt bygg og reetablere nytt på en enklere måte enn ved rehabilitering.  
 
Vurdering om det er hjemmel til å gi tillatelse 
Forvalter forstår søkers tankegang om å erstatte gammel hytte for ny og fordelene for 
tiltakshaver, og at man ser for seg mindre forstyrrelser med erstatning med ny hytte for 
gammel da den er såpass dårlig.  



 
Verneforskriften gir ikke hjemmel til å erstatte gamle hytter av denne typen for ny. 
 
Hytta har i dag en spesiell bruk knyttet til UIT – COAT prosjektet, med langsiktig 
leiekontrakt med eier (30 år) som er Varanger kraft.  Nasjonalparkstyret har vært positiv 
til COAT – prosjektet i nasjonalparken relatert til at prosjektet gir kunnskap om 
vegetasjon og dyreliv i et scenario hvor klimaet er i endring. Med dette skiller hyttas 
rolle seg noe fra de andre linjehyttene. Tilfellet vurderes som spesielt gitt planlagt bruk 
og nivå på behov for oppgradering.  
 
Innledning av praksis med å erstatte gamle bygg tilsvarende linjehyttene med nye bygg 
kan ha noe uheldig presedens. Forvalter vurderer at denne hytta har en spesiell bruk 
og det er behov for at den settes i ordentlig stand i et 30-årsperspektiv. I denne saken 
kan dette ilegges liten vekt. 
 
Saken ansees derfor ikke for å ha betydning for fremtidig praksis i tilsvarende tilfeller i 
langsiktig perspektiv. Da vi ikke anser det vil være sannsynlig at det blir tilsvarende 
tilfeller av hytter med den typen bruk.  
 
Forvalter vurderer at tiltaket med riving og gjenoppføring ikke vil stride med 
verneformålet eller påvirke verneverdiene nevneverdig.  Ved dette vektlegges 
omfanget det vil være på restaureringen og påbygg av eksisterende som alternativ som 
det er gitt tillatelse til. At bygget benyttes til forskning i faste perioder ilegges vekt som 
også oppveier de eventuelle ulempene med å ikke velge å bygge på eksisterende 
bygg.  
 
Etablering av nytt bygg virker for å ha en mindre påvirkning på verneområdet enn å gå 
på et restaureringsprosjekt av bygget. Dette da revne bygningsmaterialer må fraktes ut 
uansett, og etablering av helt ny hytte ansees for å gi kortere arbeidsperiode, samme 
behov for innflyging av materiell og noe mindre påvirkning av verneområdet ved 
etableringen.  
 
Forvalter innstiller på at det gis dispensasjon fra Verneforskriftens § 3 punkt 1.3 og 
tillatelse jamfør Naturmangfoldlovens § 48 til å rive den gamle Hubehytta og sette opp 
helt ny av tilsvarende areal det er gitt tillatelse til å utvide eksisterende hytte.  
 
Ny hytte skal i størst mulig grad flys inn i elementer slik at arbeidet på bakken i området 
strekker seg i kortest mulig tid og slik at mest mulig av omkringliggende vegetasjon 
ødelegges.  
 
Tømmerkassen til hytta med rominndeling skal ivaretas ved demontering.  
Dette slik at hytta eventuelt senere om man ved egen prosess senere kommer frem til 
at restestokkene av tømmerkassa kan inngå til gjenoppføring/ restaurering, enten som 
åpen hytte eller for formidling av linjehyttehistorien i nasjonalparken, klimaforskningen 
på egnet sted etc.  
 
Om Varanger kraft/ Universitet i Tromsø – COAT tar i bruk tillatelsen, faller tillatelse til å 
bygge på Hubehytta av 15.12.2020 bort. 
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Orienteringssaker styremøte 2 -2022 

Forvalters innstilling 

Orienteringssaker tas til orientering. 
 
 
 

Orienteringssaker Styremøte 2 - 2022  
 

Det jobbes med: 

Prikken over i`en på nettsida – siste redigeringer – oversettelse engelsk 

Videosnutter – siste redigeringer  

 

Møter side sist 

- 21. 2. Møte Nettrakett – hjemmesideredigering – Ny side 

- 25.2. Varanger regionalpark – oppstartsmøte Scandic, Vadsø, forvalter deltok med 

foredrag – signaliserte at nasjonalparkstyret er positivt til å samarbeide med 

Regionalparken videre 

- Nytt møte 5 april i Varangerbotn -  

- Møte med ordfører i Vadsø og Vardø – nasjonalparkkommunesamling i 2023 

- 2.3. Bestandsplanmøte elg Tana, Nesseby, Vadsø, Vardø - digitalt. 

- 3.3 Bestandsplanmøte elg Båtsfjord og Berlevåg (forvalter forfall) 

- 3.3. AU-møte 2 – søknad om kiting og arbeid med nettsider - videosnutter. 

-  

- 9 .3 Møte med prosjektleder for Varanger Regionalpark – Marit og leder Kvenmuseet 

Mia om organisering av Varanger parkmøte  

- 15.3 Foredrag Nettseminar «Besøksstrategi» – Troms og Finnmark Fylkeskommune 

- Opplæring av nye styremedlemmer / vara den 18 mars. 

- Sametinget har hatt møte med sine representanter 17 mars (forvalter forfall) 

- Forvaltersamling i Lyngen 4-6 april T og F 

  Arkivsaksnr: 2022/1405-12 

 Saksbehandler: Geir Østereng 

Dato: 17.03.2022 


