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Saksprotokoll i Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre - arbeidsutvalget - 03.03.2022  

SAK; Gjennomgang og innspill til utkast til ny nettside 

 

Vedtak 

Siden sier mest om nasjonalparken og områdene rundt – bør det være en delside om hvert 
enkelt naturreservat vi har ansvar for også?  
Vedtak 
--) Det opprettes en egen fane under «Om nasjonalparken» som forteller kort om de andre 
områdene styret forvalter.  
 
Bør vi ha en side om sauedrift også ? (Det er sauedrift i Persfjorden – syltefjorden 
landskapskvernområde, Komagdalen, Skallelv, Cosken) –  
Vedtak: 
--) Hensyn til sauedriften mht. båndtvang og informasjon om at det er sauedrift i utkanten av 
nasjonalparken og i Persfjorden landksapsvernområde - tas med der det er naturlig.  
 
Historie –-> forvalter kontakter Einar Niemi mht. kvalitetssikring og om det er noe vesentlig som 
er utelatt. 
 
Videoklipp benyttes som foreslått – Tema reindrift bør ha nordsamisk musikk.  
 
Annet; 
Språk på sida – Norsk, engelsk*, nordsamisk* og finsk. * prioriteres først 

- Styret søker Miljødirektoratet om mer midler til oversettelser nordsamisk og 

finsk/kvensk.   

Kart – Vi benytter samme kart som i brosjyra. Som er til oppdatering.  

 
Befaringsbilde byttes ut.  
Bildetekster gjennomgås – så alle bilder har tekst. 
 
Informasjon om reinbeitedistrikt 6 som driver i området – suppleres, siidaandeler og antall 
reinmerker. Kontaktinformasjon via Statsforvalteren i Troms og Finnmarks sider. 
 
Informasjon om kalvingstiden tydeliggjøres – også mht. ferdsel ved kalvings flokker.  
«I perioden 15 mai – 15 juni går elvene flomstore og reinkalvingen – den mest sårbare tiden for 
reinen – pågår. Da er det best å planlegge turen et annet sted.»  

 
Innstilling 
Sak uten innstilling. Drøftelsessak. 
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AU 3/2022 Behandling av søknad om organisert kiting – Michael Charavin (vedlegg) 



Vedtak 

Som innstilt med følgende tilføyelser;  
- Nestleder i rbd.6 John Arne Neshavn – telefon oppgis som kontakt 2 for distriktet før 

kiting. 

- Forvalters telefonnummer suppleres til tlf. som får sms når de skal kite i nasjonalparken.  

- Reinbeitedistrikt 7 mottar kopi av vedtaket.  

- Vilkår om at tillatelsen kan bli trukket tilbake på kort varsel. 

- Anmerkes i vedtaket at man ikke tillegger saken presedens da styret nå skal utarbeide 

retningslinjer for behandling av søknader om organisert kiting.  

Styret utarbeider retningslinjer for behandling om søknader om organisert kiting.    
 
 

 

Innstilling 
 
Med hjemmel i Naturmangfoldlovens § 48 og verneforskriften for Varangerhalvøya 
nasjonalpark § 3 punkt 5.2, og i verneforskriften for Persfjorden – Syltefjorden 
landskapsvernområde § 3 punkt 4.2, gir Varangerhalvøya nasjonalparkstyre Michael 
Charavini tillatelse til å arrangere en organisert kitetur med inntil 4 personer (guide + 3 
klienter). Traseen som innvilges brukt er samme trase som ble innvilget i 2019 til 
samme aktør.  
 
Tillatelsen gjelder i perioden 7 – 12. april 2022.  
 
Tillatelsen gis på vilkår som er listet opp under. 
Ruten er nøye vurdert relatert til å unngå forstyrrelser på sårbart dyreliv i 
nasjonalparken. 
 
De røde linjene på kartene angir korridorer/grenser som kiterne må holde seg innenfor.  

• De grønne prikkene på kartene nedenfor er obligatoriske passeringspunkter som 
kiterne må passere for å unngå at de mest sårbare områdene det seiles 
igjennom. Punktene har følgende koordinater (oppgitt i EU89-UTM sone 35):  

• Mellom Bergebyvatn og Vadsø 
o Vann/myr 208 vest for Teodorvannet: 0584572 / 7799346  

o Urdfjellet 460 m.o.h. 590581 / 7798065  

o Reinelvfjellet 329 m.o.h. 590299 / 7792251 

o Gjelhaugane – Varjjoaivi 594182/ 7787472 

o Høyde 345 – Nissolahttenvarri m.o.h 597376/ 7787065 

o Fra 345 – videre til Vadsø via Dobbeltnasa utenfor Nasjonalparken 

 

 



 

Kart 1. Obligatorisk waypoints (blå punkt) mellom Bergebyvatn og Vadsø, for å unngå 
sårbare områder. Trase vest for linje i Høyelva. Fra 345. m.o.h via Dobbeltnasa til 
Vadsø.  

• Mellom Vadsø og Komagvær 

Som VAKE- trase 2017 via Falkfjellet som omsøkt, eller i område mellom (grønn 
pil og blå pil) 



 

Tillatt rute langs grønn linje. 

• Mellom Komagvær og Smelror – utenfor nasjonalparken 

Høyde 131 – 632333/7797980 Videre utenfor Nasjonalparken til Kråketuva og 
Oksevatnet. Begge veier.  

 

 

Trase mellom Komagvær og Smelror tur / retur - Øst for Nasjonalparkgrensa.  



 

• Arrangør skal ta kontakt med Statens naturoppsyn lokalt ved Arne-Petter Sarre 
(905 51 743)) i forkant av turen for å meddele når man kommer inn i 
verneområdet ved Bergebyvatn, samt forhøre seg om eventuelle hensyn som 
må tas i forhold til fjellrev og annet dyreliv.  

• Dersom noen av deltakerne skulle observere fjellrev underveis ber vi om at 
Statens naturoppsyn får tilbakemelding med kartangivelse på observasjonen(e).  

• Dyrelivet skal ikke forstyrres unødig. Om elg observeres i vierkrattene skal disse 
unngås med god margin for å unngå forstyrrelse.  

• Arrangementet skal gjennomføres slik at man ikke ser spor i verneområdet av 
arrangementet etter at det er avsluttet. Verneområdene skal ikke belastes ved 
forsøpling og all søppel skal tas med. Alt søppel tas med ut av verneområdene.  

• Kiting i nærheten av rein skal unngås. Reinbeitedistrikt 6 skal kontaktes på 
forhånd ved leder for distriktet Asllat Smuk tlf. 403 90 736, for å undersøke om 
det er reinflokker langs ruta. Vi viser til Reindriftsloven § 65 § 65.Ferdsel i 
område hvor rein beiter .De som ferdes i område hvor rein beiter, plikter å vise 
hensyn og opptre med varsomhet slik at reinen ikke unødig uroes eller skremmes 
under beiting, flytting mv. 

• Arrangøren skal videreformidle informasjon fra nasjonalparkforvalter og / eller 
Statens naturoppsyn om nødvendige hensyn til ferdselen i nasjonalparken til 
deltakerne i forkant av arrangementet.  

• Arrangøren skal formidle Faktaark M-394 «Fjellreven må ikke forstyrres» på 
engelsk til deltakerne før start. Også nasjonalparkbrosjyre skal formidles. 


