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14/22 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 21.03.2022  
 

Behandling 
Fem av syv medlemmer møtte. Ingvild M. Halvorsen og Trine Noodt hadde meldt forfall. 
  



 

Vedtak 
Torbjørn Tangen (fast) og Helene Kvivesen (vara) ønskes velkommen til styret. Styret er 
vedtaksdyktig. Enstemmig 
 
 
 
 

15/22 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av 
elektronisk underskrivere 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 21.03.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjent. Torbjørn Tangen valgt som elektronisk underskriver i tillegg til 
leder Jens- Petter Falkensten. Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 

16/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 21.03.2022  
 

Behandling 
Da kommentarer til protokoller gis av styremedlemmene på e-post etter møte, og to 
medlemmer signerer protokoll elektronisk, kan protokoller fra foregående møter legges som 
orienteringssak i påfølgende møte heretter.  
 

Vedtak 
Protokoll fra foregående styremøte ST 1 2022 godkjent.  
Protokoller fra foregående møte legges som orienteringssak i påfølgende styremøter heretter. 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
 

RS 13/22 Delegasjonssaker 



17/22 Eventuelt 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 21.03.2022  
 

Behandling 
   
  
 

Vedtak 
Sekretariatet gis i oppdrag til neste møte; 
- Pris på fleecejakker til faste styremedlemmer innhentes til neste møte - med norsk, 
nordsamisk og kvensk logo 
- Vindu Bjørneskarhytta innkjøpes - med størrelse som tilsier rømningsadgang, aluminium 
- Sak forberedes angående informasjonsstrategi for nasjonalparken i Vardø, relatert til initiativ 
fra Vardø kommune - mer informasjon ved infopunkt for Hornøya  
- Sak forberedes om bakgrunn for dagens kontorplasseringer, knutepunkt og 
informasjonspunkt   
 
 
 
 

18/22 Behandling av søknad om forlengelse av tiltak 
innvilget hittil i COAT prosjektet inkludert motorisert ferdsel 
- Norges arktiske universitet 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 21.03.2022  
 

Behandling 
 
Som innstilt med noen endringer.  
Følgende endringer vedtas: 
Vedtak 2 
Følgende tas ut i tredje avsnitt: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.  
Motorferdsel  
Endring under femte strekpunkt endres til; 
-Dersom ski/truger er praktisk å benytte fremfor snøskuter til deler av tiltakene ved 
feltarbeidet skal dette benyttes. 
f) Værstasjoner - "inntil" fjernes.  

 



Vedtak 
Som innstilt med noen nevnte endringer jamfør Behandling. 
Enstemmig.  
 
 
 
 

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 
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 forstyrrelser 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 jaktfalk (rettet)* - 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 trasé 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.    

  
 



20/22 Behandling av søknad om rivning og gjennoppføring 
av Hubehytta - Varanger Kraft 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 21.03.2022  
 

Behandling 
Vedtak om Hubehytta 
Alternativt vedtak til innstilt. Enstemmig.  
  
  
  
  
  
  
 

Vedtak 
Vedtak om Hubehytta 
Enstemmig vedtak: 
Søknad om riving av eksisterende Hubehytta og gjenoppføring av ny avslås jamfør 
Verneforskriften for Varangerhalvøya nasjonalpark § 3, 1.1. og Naturmangfoldlovens § 48. 
- Naturmangfoldlovens § 48 kan hjemle tillatelser fra bagatellmessige unntak fra 
verneforskriften og styret vurderer at tillatelse av nybygg jamfør Naturmangfoldlovens § 48 vil 
være uheldig og utvide rammen for vernebestemmelsene i dette tilfellet da renovering og 
vedlikehold fortsatt er et alternativ. Det er ikke fremlagt byggdokumentasjon som tilsier at riving 
og nybygg er eneste reelle alternativ. En tillatelse til nybygg vil påvirke verneområdet 
nevneverdig og medføre uheldig praksis med presedens for ettertiden for byggsaker hvor 
rehabilitering og vedlikehold er aktuelle alternativ, og styret finner ikke hjemmel til å gi tillatelse 
jamfør Naturmangfoldlovens § 48. Generelt gir fullstendig riving og nybygg økt aktivitet og 
påvirkning på verneområdet. 
Verneforskriftens unntaksbestemmelser hjemler muligheten for å gi tillatelse til vedlikehold og 
tilbygg - slik det allerede er gitt tillatelse til. Nasjonalparkstyret ønsker ikke å gi tillatelse jamfør 
Naturmangfoldloven § 48 til riving og nybygg i slike tilfeller.  
Dispensasjon til motorferdsel på snøføre – befaring av Hubehytta med håndtverkere 
Enstemmig som innstilt med en liten endring; 
Følgende tilføyes sist i kulepunkt 2, reinflyttingen/beiting av rein. 
Tidspunkt for oppføring av uthus i tidligere tillatelse 89/20 15.12.2020 kulepunkt 5 
Som innstilt. Enstemmig. 
  
  
 
 
 
 

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. 

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). 
  
 

19/22 Orienteringssaker ST 2- 2022 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 21.03.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Som innstilt. Enstemmig. 
 
 
 
 

Forvalters innstilling 
  
Orienteringssaker tas til orientering. 
  



  
 

  

RS 14/22 Vedtak om endring av navn på Varangerhalvøya 
nasjonalpark / Varnjargga albmotmeahcci - tilføyelse av 
kvensk navn 

RS 15/22 Innvilgelse av søknad om status som 
nasjonalparkkommune - Vardø kommune 

RS 16/22 Oppnevning av representanter til Varangerhalvøya 
nasjonalparkstyre 

RS 17/22 Møtereferat - møte med Vardø kommune 160222 

RS 18/22 Melding om vedtak - godkjenning av ny plassering 
av gapahuk ved Storelva 

RS 19/22 Presentasjon pukkellaksprosjekt - Komagvær jff 

RS 20/22 Informasjon fra Norges nasjonalparkkommuner 
(NPKL) 
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