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FORSKRIFT OM FREDNING AV STUORAJÁVRI NATURRESERVAT I KAUTOKEINO KOMMUNE, 

FINNMARK FYLKE  

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon ..........................i medhold av lov 19. juni 2009 nr. 100 om 

forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av 

Miljøverndepartementet. 

§ 1 Avgrensning 
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 

1/1, 8/1, 9/1, 10/1 i Kautokeino kommune 

 

Naturreservatet dekker et totalareal på 130,8 km
2
. Grensene for naturreservatet går fram av kart i 

målestokk 1:50 000 datert Miljøverndepartementet ......... De nøyaktige grensene for naturreservatet 

skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 

 

Verneforskriften med kart oppbevares i Kautokeino kommune, hos Fylkesmannen i Finnmark fylke, i 

Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet 

som lages etter grensemerking. 

§ 2 Formål 
Formålet med vernet er å bevare et omfattende våtmarkssystem, med truet, sjelden og sårbar natur, 

med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske 

prosesser. Området representerer en rekke myrtyper, deriblant ulike rikmyrsamfunn og palsmyr, 

som danner mosaikk med mange vann, bekker, tjern og dammer. Området har svært mange sjeldne 

og truede fuglearter og har derfor særlig betydning for biologisk mangfold. Området har særskilt 

naturvitenskapelig verdi. 

§ 3 Vernebestemmelser 
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

 

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser: 

 

1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. 

Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. 

Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt. 

 

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig 

forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt. 

 

3. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av 

bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, 

brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller 

annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre 

konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske 

bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. 

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 

 

4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er 

forbudt. 

 

5. Bålbrenning er forbudt. 
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§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene 
Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:  

 

1. Beiting. 

 

2. Sanking av bær og matsopp.  

 

3. Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til tradisjonell samisk husflid og 

tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter 

som står på den til enhver tid gjeldende norsk rødlisten. 

 

4. Jakt og fangst etter ryper og pattedyr, samt skadefelling og fiske, i samsvar med gjeldende lovverk. 

 

5. Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved.  

 

6. Vedlikehold av bygninger, veg og reingjerder som er i bruk på fredningstidspunktet. 

 

7. Bestemmelsene i § 3 nr. 4 er ikke til hinder for oppsetting av midlertidig leirplass i forbindelse med 

reindrift, dersom dette foregår på skånsomt vis uten å forringe verneverdiene angitt i verneformålet. 

 

§ 5 Regulering av ferdsel 
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: 

 

1. All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.  

 

2. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.  

 

3. Utenom eksisterende stier og kjørespor kartfestet i forvaltningsplan, jf.§ 10, er bruk av sykkel, hest 

og kjerre samt ridning forbudt. 

 

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene 
Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for: 

 

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 

brannvern-, rednings-, og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 

forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke 

øvingskjøring. 

 

2. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som 

benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 

verneområdet i forkant av kjøring. 

 

3. Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for reineiere 

eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver.  

 

4. Bruk av snøskuter langs offentlig godkjent snøskuterløype fra Kautokeino til Biedjovággi, kartfestet 

i forvaltningsplan jf. § 10, til og med 4. mai. Det er ikke tillatt å kjøre mer enn 15 m ut fra løypa i 

reservatet. Kommunen skal sende skriftlig varsel til forvaltningsmyndigheten senest ei uke før 

snøskuterløypa åpnes. Av hensyn til vernet kan forvaltningsmyndigheten stenge eller legge om 

snøskuterløypa.  

 

5. Motorisert ferdsel på kommuneveg 9. 
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[Alternativ A: Ingen direkte unntak for 

motorferdsel til vanns, men med åpning for at 

forvaltningsmyndigheten kan gi dispensasjon 

etter § 7 nr. 10, se denne.] 

6. [Alternativ B:] 

Bruk av motorbåt på berørt del av Stuorajávri 

med Suvdoš og Devkeseatnu med Devkesjávri 

videre opp til Jie�u�i�À�]U�u����v�Z�Ç������]oo����

hastighet på 5 knop/10 km/t. 

 

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til: 

 

1. Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4. 

 

2. Vedhogst i form av tynningshogst av bjørk til privat/ikke-kommersiell bruk i bygninger i området. 

 

3. Tynningshogst av bjørk til gjerdemateriale og virke i forbindelse med reindrift og til leir jf. § 4 nr. 7. 

 

4. Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 7 nr. 2.  

 

5. Nødvendig uttransport av felt elg med lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varig spor i 

terrenget. 

 

6. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med reindrift som ikke er regulert i § 6 nr. 3. 

 

7. Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark for frakt av materialer, utstyr og ved i tilknytning til 

vedlikehold og bruk av bygninger i området. 

 

8. Oppsetting av midlertidig reingjerde på strekningen Dealljadas over Njavkkanjárga til godkjent 

permanent gjerde øst for Stuorajávri.  

 

9. Oppgradering av kommuneveg, samt nødvendig motorferdsel i tilknytning til dette. 

 

10. Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk. 

 

11. Klopplegging og lignende markforsterkningstiltak som ikke innebærer inngrep i grunnen eller 

deponering av masser over våte partier som er kartfestet i forvaltningsplan, jf.§ 10. 

 

12. [Alternativ A:] 

Bruk av motorbåt på berørt del av Stuorajávri 

med Suvdoš og Devkeseatnu med Devkesjávri 

videre opp til Jie�u�i�À�]U�u����v�Z�Ç������]oo����

hastighet på 5 knop/10 km/t, i forbindelse med 

fiske, bærplukking, elgjakt og uttak etter § 4 nr. 

3 og § 7 nr. 2. 

[Alternativ B – se § 6 nr. 6.] 

 

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot  

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. 

naturmangfoldloven § 48.  



70 

 

§ 9 Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å 

opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. 

naturmangfoldloven § 47.  

§ 10 Forvaltningsplan 
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. 

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel. 

§ 11 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 

forskrift. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres. 

§ 12 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks.  
 


