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Sammendrag:  

Rapporten er en konsekvensutredning for reindrift ved utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark. Reindrifta 
påvirkes relativt lett av ulike naturgitte faktorer og av menneskeskapte faktorer.  Det er vedtatt at et 
område nord for dagen eksisterende nasjonalpark skal utredes for vern etter Naturvernloven. Det skulle 
utredes konsekvenser ved vern av området som nasjonalpark eller som landskapsvernområde etter standard 
forskriftsmal. Arealene innenfor utredningsområdet blir benyttet til vinterbeiter av reindrifta. Beiteperioden 
er fra november og frem til april. Det er ikke konkrete planer om å endre dagens beitemønster i vesentlig 
grad. Siidaenhetene bruker faste ruter for å drive reinflokken inn og ut av utredningsområdet. Snøskuter blir 
benyttet daglig for å holde tilsyn med flokken når den er på vinterbeite. Barmarkskjøring med motoriserte 
kjøretøy skjer i dagens situasjon i liten grad innenfor utredningsområdet, men det brukes kjøretøyer til å 
utføre vedlikehold og opprydning av tekniske installasjoner som reingjeterhytter og skillegjerder. 
Ved vern av utredningsområdet etter alternativ 1- nasjonalpark, vurderes virkningene for reindrifta samlet 
sett som begrenset negative og de negative konsekvensene for reindrifta er små. Det er særlig mulige 
begrensinger i motorisert ferdsel innenfor utredningsområdet som gir negative virkninger, spesielt 
restriksjoner i bruk av ATV på barmark. Det er foreslått avbøtende tiltak for å redusere de negative 
konsekvensene for reindrifta ved eventuelt vern.  
Det er et krav fra reindrifta at de blir tatt aktivt med i prosessen med tilpassningen av forskriftene til 
verneområdene. Dersom forholdene rundt vernet tar hensyn til reindriftas bruk og behov for området og det 
tilrettelegges for det gjennom avbøtende tiltak, vil vern av utredningsområdet som nasjonalpark kunne være 
positivt for reindrifta. Dersom utredningsalternativ 1 ikke kan legges til rette for dagens reindrift og 
fremtidens behov gjennom, så vil vern av området som landskapsvernområde være et bedre alternativ. 
 
Foreliggende versjon er korrigert og tilpasset til standard vernebestemmelser for nasjonalparker og 
landskapsvernområder. 
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Forord  
Dette oppdraget er utført for Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen. Vurderinger av 

konsekvenser er et viktig verktøy for å få et overblikk over ulike effekter av tiltak. 

Konsekvensanalysen baserer seg på informasjon om forholdene i dette tilfelle reindrifta.  

Arbeidet i denne rapporten er basert på intervju med lederne for siidaene og samtaler med en del 

andre knyttet til reindrifta på ulike nivå I dette arbeidet forsøker vi å evaluere verdiene uhildet. 

Uttrykket av verdiene er satt sammen for å være mest mulig dekkende for alle siidaene, men det er 

selvsagt forskjeller for de ulike siidaene.  

To av de store langtidsutfordringene i reindrifta er klimaets innflytelse og rekruttering av 

reindriftsutøvere. Den første kan medføre store økonomiske og ikke minst driftsmessige 

konsekvenser. Rekrutteringen er knyttet til økonomi.  

Det var ikke bestandig like enkelt å få kontakt med de enkelte næringsutøverne i deres travle 

hverdag, eller få finne møtetidspunktet som passer, og noen henvendelser endte ubesvart. Til slutt 

føler vi likevel at den kunnskapen som ligger til grunn gir en god innsikt i konsekvenser for reindrifta 

i utredningsområdet. Vi vil gjerne takke alle for tiden de har latt meg få til å ta del i kunnskapene. 

For meg var det mange berikende samtaler og synspunkter. God reindrift er ikke bare agronomisk 

skjøtsel, men også forståelse og ”sensing” av naturen og ikke minst dyra. Hadde vi behersket samisk 

reindriftsspråk så hadde kanskje informasjonene gitt mer detaljer, men bildet som denne rapporten 

gir, ville neppe blitt annerledes. 



 

4 

 

Sammendrag 

Øvre Anarjohka Nasjonal park ble vernet i 1975 og dekker 1390 km2. Det er vedtatt at et område 
nord for dagen eksisterende nasjonalpark skal bli utredet for vern etter Naturvernloven. 
Utredningsprogrammet (Fylkesmanne i Finnmark miljøvernavdelingen 2008) beskriver hva som skal 
utredes. For reindriftens vedkommende skal konsekvenser for reindrifta ved vern av området som 
både nasjonalpark og landskapsvernområde utredes. Utredningsalternativene er som følger: 

0-alternativet 
For utformingen av 0-alternativet legges dagens situasjon til grunn. Det vil si at det tas 
utgangspunkt i dagens aktivitets-, plan- og vernestatus. I tillegg skal påregnelig utvikling ut fra 
faglige vurderinger, konkrete planer, retningslinjer og virkemidler som er aktuelle tas med i 
vurderingen. Tidsperspektivet skal være langt fram i tid (minst 20 år). 
 
Reindrift i utredningsområdet 
Reindrifta i utredningsområdet organiseres av Reindriftsforvaltningen. De fleste siidaene holder på 
med å utarbeide driftsplaner for sine områder. Disse driftsplanene er planlagt ferdige til sommeren 
2009. Noen av siidaene hadde påbegynt arbeidet og noen har laget plan for sitt område. Arealene 
innenfor utredningsområdet blir benyttet til vinterbeiter. Beiteperioden er fra november og frem til 
april. Det er ikke konkrete planer om å endre dagens beitemønster i vesentlig grad. Siidaenhetene 
bruker faste ruter for å drive reinflokken inn og ut av utredningsområdet. Snøskuter blir benyttet 
daglig for å holde tilsyn med flokken når den er på vinterbeite. Barmarkskjøring med motoriserte 
kjøretøy skjer i dagens situasjon i liten grad innenfor utredningsområdet, men det brukes kjøretøyer 
til å utføre vedlikehold og opprydning av tekniske installasjoner som reingjeterhytter og 
skillegjerder. 
 
Alternativ 1 Nasjonalpark som verneform innenfor utredningsområdet. 

Virkning av utredningsalternativ 1 
Ved vern av utredningsområdet etter alternativ 1 vurderes virkningene for reindrifta samlet sett 
som begrenset negative og de negative konsekvensene for reindrifta er små. Temaene som her 
vurderes til å ha negative konsekvenser kan allikevel utvikle seg til middels negative konsekvenser 
for reindrifta hvis det ikke gjøres avbøtende tiltak for disse temaene. Det er særlig forbudet mot 
motorisert ferdsel innenfor utredningsområdet som gir negative virkninger, spesielt forbudet mot 
bruk av ATV på barmark. I dag er området brukt som vinterbeiteland fra 1. november til 1. mai. Men 
vi ser at klimaendringen holder på å gjøre seg gjeldende med virkninger på hvordan drifta i området 
kan utøves. Det er sannsynlig at klimapåvirkningen i nær fremtid vil virke sterkt inn på hvordan 
drifta kan gjennomføres og gjør det påkrevd med endring i driftsopplegget, i alle fall deler av det. 
Det vil også være positive konsekvenser for reindrifta ved et vern av utredningsområdet som 
Nasjonalpark når deltemaene hyttebygging, mineralaktiviteter og motorferdsel som ikke er 
reindriftsrelatert blir regulert. 
 
Alternativ 2 Landskapsvernområde i hele utredningsområdet. 

Virkning av utredningsalternativ 2 
Ved vern av utredningsområdet etter alternativ 2 vurderes virkningene for reindrifta samlet sett 
som ubetydelige og vernet fører til ubetydelige konsekvenser for reindrifta. Det er positivt ved et 
vern at vernebestemmelser vil sikre viktige beiteområder mot nedbygging.  
 
Forslag til avbøtende tiltak 
De negative konsekvensene for reindrifta ved utredningsalternativ 1 er mulige begrensinger i bruken 
av ATV til tilsyn, flytting og gjeting av rein innenfor utredningsområdet. Dette kan avbøtes ved 
følgende tiltak:  

 Justere forskriften slik at dersom klimamessige behov gjør seg gjeldende, så kan reindrifta 
benytte motorisert ferdsel under tilsyn, gjeting og flytting av rein med ATV i perioden 
november til mai.  

 De negative konsekvensene for reindrifta ved utredningsalternativ 1 er at det kan bli 
begrensinger i bruken av ATV på barmark til arbeid med gjerder og gjeterhytter eller 
høsting av naturressurser kan avbøtes ved justering av forskriften. 

 Som det går fram av utredningen skaper et mulig forbud eller begrensinger i bruk av 
luftgående fartøy små negative konsekvenser for reindrifta (tabell 4). De negative 
konsekvensene kan reduseres ved å justere forskriften. 
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 Vedlikehold av gjerder er ikke særskilt omtalt som et tiltak som er tillatt. Dette bør 
innarbeides i forskriften. 

 Som det går fram av utredningen må reindrifta søke om tillatelse for å sette opp gjerder. 
Usikkerhet om tillatelse vil bli gitt innenfor et vernet område kan fjernes ved å endre 
forskriften. 

 Sikre i forskriften slik at rovdyr som volder skade og tap i reindrifta kan tas ut ved normal 
prosess for fellingstillatelser. 

 Tillatelse til plukking av reinlav, tyrirøtter samt andre naturressurser til bruk i duodji bør 
inkluderes i forskriften. 

 Det er også viktig at forskriften utformes slik at det er adgang til å fôre reinen med vinterfôr i 
form av gress som er tørket eller ensilert i baller, samt at det kan brukes kraftfôr dersom det 
skulle være behov for det. 

 I forbindelse med organisering av tillatelser og rapportering for bruk av både kjøretøy på 
barmark bør det gis et fast tilskudd for en ”sekretær” som kan ta seg av administrasjonen av 
dette merarbeidet for siidaene som blir berørt som følge av vernet. 

 
Dersom ikke de foreslåtte avbøtende tiltakene kan innarbeides i forskriften bør utredningsalternativ 
2 velges for å unngå negative konsekvenser for reindrifta. 
 
 Ved vern av utredningsområdet som landskapsvernområde (utredningsalternativ 2) bør følgende 
avbøtende tiltak vurderes: 
 

 De negative konsekvensene for reindrifta ved at reindrifta kan få begrensinger i bruken av ATV 
til tilsyn, flytting og gjeting av rein innenfor utredningsområdet kan avbøtes ved å justere 
forskriften slik at dersom klimamessige behov gjør seg gjeldende, så kan reindrifta benytte 
motorisert ferdsel under tilsyn, gjeting og flytting av rein med ATV. 

 De negative konsekvensene for reindrifta ved at utredningsalternativ 2 kan gi begrensinger i 
bruken av ATV på barmark til arbeid med gjerder og gjeterhytter eller høsting av 
naturressurser kan avbøtes ved justering av forskriften. 
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1. Innledning 

Øvre Anárjohka nasjonalpark ble vernet i 1975 og dekker 1390 km2. Området gir et flatt men 
duvende inntrykk av et viddelandskap med store myrer, lange flate åser som ofte er treløse eller 
glissen fjellbjørkeskog. Marka utenom myrene er sandig, men har steinete områder inne imellom. I 
en del av områdene er det fine, savanneliknende lav-mose og bærriskledde små rygger med glissen 
furu- og bjørkeskog. Men det er de store viddeåsene med lav som er viktige vinterbeiter. I 
lavereliggende deler og i dalene finner vi en subarktisk skogtype hvor det er furuskoger og 
blandingsskoger. Et utall av små bekker og små elver drenerer seg mot Anárjohka og gir påfyll til 
Tanaelva. Floren og faunaen er vestlig, men med en del kontinentale og østlige arter. For eksempel 
finner man lappflokk, brannmyrull, åkerbær tanatimian og sibirturt. Myrhauk, kongeørn, dvergfalk, 
duetrost, dvergspurv fjellmyrløper og en rekke andefugler og vadefugler både hekker og oppholder 
se ellersr i Anárjohka. I de høyereliggende delene av nasjonalparken finner man palser. På finsk side 
av Øvre Anárjohka nasjonalpark har man Lemmenjoki nasjonalpark mot sør og mot sørøst møter 
grensen et ”multi-use” område.  
Det er vedtatt at et område nord for dagen eksisterende nasjonalpark skal utredes for vern etter 
Naturvernloven. Det påtenkte utvidelsesområdet viser interessante karaktertrekk og bedømmes 
både til å ha nasjonal, regional og lokal verdi. Området langs nedre del av Goššjohka har raviner 
som på senvinteren kan ha store spektakulære issvuller. Ravinene er interessante geomorfologiske 
og kvartærgeologiske forekomster. Langs Goššjohkdalen er det identifisert to områder som innehar 
viltverdier på nasjonalt nivå. Det ene er våtmarkene ved Nirvejávri og det andre er ravinene langs 
de nedre delene av Goššjohka. Ytterligere er myrområdene rundt Čuolggotjávrrit vurdert å ha lokal 
viltverdi, se Strann et al 2008. I nedre del av Goššjohka, finner man blant annet kontinental 

engbjørkeskog. I 
utvidelsesområdet finner man 
også områder med furuskog 
som er vurdert som viktige i 
forbindelse med nasjonal 
verneplan for barskog. Det er 
en ganske rik flora i området 
bland annet med skavgras som 
er betegnet som en sjelden 
plante i indre Finnmark. det er 
også funnet andre interessante 
arter som fjellpestrot og 
engfrytle, og den østlige 
storvassoleia kan man finne i 
bekkene. Områdene i 
Goššjohkdalen og vest av 
Glammat/Gurrbeš er betegnet 
som interessante botaniske 
områder, se bla Karlsen et al 
2000.  Området har også 
kulturhistoriske minnesmerker 
blant annet etter gullgraving. 
 
 
 
 
 
 Figur 1. Kart over dagen 

område som er vernet som Øvre Anárjohka nasjonalpark. 
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Utredningsprogrammet (Fylkesmannen i Finnmark, 2008) beskriver hva som skal utredes, bl.a. 
gjelder dette konsekvenser for reindrifta ved vern av området som nasjonalpark og som 
landskapsvernområde. Utredningsalternativene er som følger: 

0-alternativet 
For utformingen av 0-alternativet fastsetter utredningsprogrammet at dagens situasjon skal legges 
til grunn. Det vil si dagens aktivitets-, plan- og vernestatus. I tillegg skal påregnelig utvikling ut fra 
faglige vurderinger, konkrete planer, retningslinjer og virkemidler som er aktuelle tas med i 
vurderingen. Tidsperspektivet skal være langsiktig (minst 20 år). 

Alternativ 1 Nasjonalpark som hovedverneform innenfor hele utredningsområdet. 
 
Alternativ 2 Landskapsvernområde i hele utredningsområdet. 
 
 
 
 

 
Figur 2. Kartet for oppstartsmelding av utvidelsen av Øvre Anárjohka nasjonalpark. 
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Figur 3. Justert utvidelsesområde for forslag til utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark. 
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2. Utredningsprogrammet 

 

 

Utredningsprogrammet (Fylkesmannen i Finnmark, 2008) beskriver hva som skal utredes. 
Programmet beskriver også i noen grad hvilke metoder som utredningsarbeidet skal styres etter. 
Utredningsprogrammet må sees nært i sammenheng med beskrivelsen av 0-alternativet. I 
utredningsprogrammet står følgende: 

1. Det skal gis en fyldig beskrivelse av reindrifta i det berørte området. Beskrivelsen skal omfatte 
administrativ inndeling og siida-inndeling, antall siidaandeler og personer ellers tilknyttet 
reindrifta, eksisterende driftsmidler (bygninger, gjerder, anlegg, kjøretøy mv.) og 
driftsopplegget over året med særlig vekt på arealbruk (årstidsbeiter, trekk- og drivingsleier, 
oppsamlingsområder), bruken av motorkjøretøy, luftfartøy og faste og midlertidige gjerder og 
anlegg. Dette skal visualiseres på kart. Eventuelt andre forhold som vurderes å ha betydning 
skal også beskrives. 

2. Det skal gis en beskrivelse i tekst og på kart av planlagte endringer i arealbruk, driftsopplegg, 
gjerder, anlegg mv. Det må komme fram i hvor stor grad slike planer er konkretisert. 

3. Det skal gis en vurdering av konsekvensene for reindrifta av at det opprettes en nasjonalpark 
med standard vernebestemmelser. Det skal tilsvarende gis en vurdering av konsekvensene for 
reindrifta om det innføres landskapsvernområde med tilsvarende vernebestemmelser. 

4. Det skal gis forslag til avbøtende tiltak, herunder grensejusteringer, tilpasning av vernefor-
skrifter, endringer i driftsopplegg mv. Utredningen skal gi en vurdering av konsekvensene av at 
reindriftas motorferdsel på barmark. 

1)begrenses til faste traseer.  
2) begrenses til soner/delområder 
3) begrenses til bestemte tidsrom 
4) begrenses til kjøring etter søknad 
5) begrenses til bestemte typer kjøretøyer 

Forslag til traseer, soner og tidsrom skal angis på kart om dette er mulig. Fylkesmannen tenker 
under punkt 5 i retning av begrensning til firehjuls motorsykler uten hele akslinger, og med 
kjøretøyvekt på under ca. 150-200 kg. Dette er et alternativ vi ønsker behandlet, men også 
justeringer og helt andre typer kjøretøybegrensninger bes vurdert. Mulige kombinasjoner av 
punktene skal vurderes ut i fra et mål om en klarest mulig ramme for kjøringen, som samtidig 
kan fungere tilfredsstillende for reindrifta. Utredningen skal vurdere behovet reindrifta har for 
å bruke helikopter lavere enn 300 m (jf. forbud mot lavtflyging i vernebestemmelsene). Det skal 
videre vurderes tilpasning av verneforskriftene i forhold til åpning for lavtflyging i bestemte 
områder og i bestemte tidsrom, eller kun etter søknad. 
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3. Metode, avgrensning og datagrunnlag 

Konsekvensutredningen er utarbeidet på grunnlag av eksisterende og innhentet dokumentasjon om 
bruken av området. Samtaler med siidaene som vil berøres av en utvidelse har vært særlig viktig 
som kilde for vurderingen av konsekvensene. Informasjon om reindriftsaktiviteten er innhentet fra 
de ulike siidaenhetene som benytter utredningsområdet som reinbeiter. Det er også innhentet 
informasjon om tamreindrifta fra reindriftsforvaltningen, SNO (Statens naturoppsyn) og ulike andre 
aktører. 
Utredningsarbeidet har tatt utgangspunkt i standardisert og systematisk metodikk for konsekvensut-
redninger. Klassifisering av verdi, virkning og konsekvenser er basert på Håndbok 140 (Statens 
vegvesen 2006) etter følgende trinnvise metode: Statusbeskrivelse, verdisetting, vurdering av effekt 
og omfang og vurdering av konsekvens. I utredningen er det tatt utgangspunkt i veileder M-0692 B: 
Konsekvensutredninger og landbruk, fra Landbruksdepartementet. Følgende momenter fra 
veilederen skal spesielt vektlegges: 

3.1 Statusbeskrivelse (0-alternativet) 

En viktig del av konsekvensvurderingen er å fremstille 0-alternativet så detaljert som mulig. 
Statusbeskrivelsen (0-alternativet) er en verdinøytral og faktaorientert omtale av situasjonen 
innenfor temaet reindrift. 0-alternativet benyttes som et sammenlikningsgrunnlag ved 
konsekvensvurderingen av tiltaket. 

3.2 Verdivurdering 

Det første trinnet i konsekvensutredningen er å beskrive og vurdere temaets status og forut-
setninger innenfor det planlagte utredningsområdet for vern. Fastsettelsen av ”verdi” er i størst 
mulig grad basert på dagens bruk og behov uttrykt ved konkrete planer for framtidig utvikling og 
sannsynligheten for å kunne realisere disse i et område uten vern. Det er gitt en selvstendig og 
subjektiv verdivurdering av områdets verdi innenfor utredningsområdet samt influensområdet. 
Klassifisering av verdi, virkning og konsekvenser er basert på Håndbok 140 (Statens vegvesen 2006) 
og DN-håndbok nr 18-2001. Verdivurderingen er gradert etter følgende femdelte skala: Svært stor 
verdi, stor verdi, middels stor verdi, liten verdi og ubetydelig/ ingen verdi. Verdivurderingen er 
gitt ut fra viktigheten av arealene for reindrifta (tabell 1). En viktig begrensende faktor for 
reindriftsaktiviteten er tilgangen på gode vinterbeiter. Reduksjon av tilgjengelige vinterbeitearealer 
gjennom utbygging og forstyrrelser er særlig negativt for reindrifta. I tillegg er det helt avgjørende 
for reinen at kalvingslandet som simlene benytter er mest mulig uforstyrret i kalvingsperioden. 
Tilgang på flyttveier mellom de ulike sesongbeitene er også avgjørende for at reindrifta skal kunne 
opprettholde drifta på dagens nivå. For å kunne gjennomføre og opprettholde en moderne reindrift 
med store reinflokker er det nødvendig å bruke tekniske driftsmidler. Snøskuteren er et helt 
nødvendig driftsmiddel, og i mange distrikt er også bruk av terrenggående barmarkskjøretøy 
avgjørende for en effektiv reindrift. I mange distrikter er også helikopter et viktig hjelpemiddel 
under samling og flytting av reinflokken. Tilgang på uforstyrrede beiter resten av året er også viktig, 
men reinen er litt mindre sårbar for forstyrrelser i disse periodene. 

Tabell 1. Kriterier for verdsetting av reindrift. 

Verdi Kriterier 

Svært stor verdi Tilgang på området for beiting, flytting og/eller kalving er en forut-
setning for opprettholdelse av reindrifta på dagens nivå. Bruk av 
teknisk hjelpemiddel i det aktuelle området er avgjørende for 
opprettholdelse av reindrifta på dagens nivå. 

Stor verdi Området utgjør en betydelig del av beitegrunnlaget i deler av året. 
Bruk av teknisk hjelpemiddel i det aktuelle området er viktig for 
opprettholdelse av reindrifta på dagens nivå. 

Middels stor verdi Området utgjør en marginal del av beitegrunnlaget i deler av året. 
Bruk av teknisk hjelpemiddel i det aktuelle området har betydning for 
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opprettholdelse av reindrifta på dagens nivå. 

Liten verdi Området er lite brukt til beiting i dag og har liten økonomisk 
betydning i reindriftssammenheng. Reindrifta kan opprettholde 
dagens drift selv om det settes store begrensinger på bruk av tekniske 
hjelpemidler i området. 

Ubetydelig/ingen verdi Tilgang på området har ikke målbar økonomisk verdi i 
reindriftssammenheng 

3.3 Vurdering av virkning (omfang) 

Med vurdering av virkning (effekt og omfang) menes hvordan og i hvilken grad reindrifta i 
reguleringsområdet vil bli påvirket av tiltaket. Tiltakets virkninger blir bl.a. vurdert ut fra omfang 
av eksisterende aktiviteter og sannsynligheten for endringer i bruk eller bruksmuligheter for 
næringen, etter hvilke vernebestemmelser som velges. Det gjøres en vurdering av hvor stor 
virkningen trolig vil bli. Omfanget graderes etter følgende femdelte skala som viser antatt 
verdiendring: Stor positiv – middels positiv – liten/ingen – middels negativ - stor negativ. Kriterier 
og gradering av virkning (omfang) for reindrifta er beskrevet i tabell 2. 

Tabell 2. Kriterier for vurdering av virkning på reindrift.  

Virkninger (omgang) Kriterier 

Betydelig negative Drift eller planlagt reindrift må enten opphøre eller reduseres 
betydelig  

Negative Drift eller planlagt reindrift må endres  

Begrenset Reindrift i området blir begrenset i forhold til dagens nivå eller 
planlagt aktivitet blir ikke gjennomført 

Ubetydelige/ingen Tiltaket har ubetydelig eller ingen virkninger for dagens eller 
framtidig reindrift i området 

Positive Tiltaket har positive virkninger for dagens eller framtidig reindrift i 
området 

 

3.4 Vurdering av konsekvens 

I vurderingen av konsekvensgrad for reindrifta blir verdiene sammenstilt med tiltakets effekt og 
omfang. Denne sammenstillingen er vist i en matrise (fig. 4; Jfr. håndbok 140, Statens vegvesen, 
2006). Konsekvens er gradert etter en nidelt skala fra meget stor positiv konsekvens til meget stor 
negativ konsekvens (tabell 3). Matrisen (fig. 4) innebærer for eksempel at for områder med stor 
verdi vil et stort negativt omfang gi meget stor negativ konsekvens.   
 

Tabell 3. Skala som viser konsekvensgraden. 

++++ Meget stor positiv konsekvens - Liten negativ konsekvens 

+++ Stor positiv konsekvens -- Middels negativ konsekvens 

++ Middels positiv konsekvens --- Stor negativ konsekvens 

+ Ubetydelig positiv konsekvens ---- Meget stor negativ konsekvens 

0 Ubetydelig/ingen konsekvens   
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Figur 4. Samlet presentasjon av de tre trinnene i konsekvensvurderingen, der trinn 1- verdsetting 
er vist øverst, trinn 2- virkning er vist nedover til venstre og trinn 3- samlet konsekvensvurdering 
er resultatet av disse og vist til høyre i figuren. 

3.5 Vernebestemmelser for nasjonalpark 

Følgende punkter i standard vernebestemmelser for nasjonalpark kan ha relevans for reindrifta: I 
følge § 3 pkt 1.1 i vernebestemmelsene er området bl.a. vernet mot inngrep av enhver art, 
herunder oppføring av bygninger, andre varige eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, 
vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving, utfylling og henleggelse av masse, 
sprenging og boring, bryting av stein, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for 
tørrlegging, nydyrking, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og 
klopper, oppsetting av skilt, opparbeiding og merking av stier, løyper og lignende. 
 
Bestemmelsene er ikke til hinder for vedlikehold av bygninger eller vedlikehold av eksisterende 
stier, skilt bruer og lignende (§ 3 pkt 1.2). 
 
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til (§ 3 pkt 1.3) ombygging og mindre tilbygg til bygninger, 
gjenoppbygging av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade samt bygging av bruer og 
legging av klopper. Forvaltningsmyndigheten kan videre gi tillatelse til oppføring av bygninger, 
anlegg og innretninger som er nødvendig for utøvelse av reindrift. 
 
I følge § 3 pkt 2.1 er: Vegetasjon, herunder døde busker og trær vernet mot all skade og ødelegging. 
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.  
 
Beite er tillatt (§ 3 pkt 2.2) og bestemmelsen er ikke til hinder for skånsom bruk av trevirke til 
bålbrenning. Direktoratet for naturforvaltning kan ved forskrift regulere beiting som kan skade eller 
ødelegge naturmiljøet (§ 3 pkt 2.4). Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til hogst av ved til hytter, 
støler og gammer i nasjonalparken (§ 3 pkt 2.3).  
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Jakt er tillatt etter viltlovens bestemmelser (§ 3 pkt 3.2) og fiske er tillatt etter lakse- og innlands-
fiskeloven (§ 3 pkt 3.2). 
 
Organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av 
forvaltningsmyndigheten (§ 3 pkt 5.2). Innenfor deler av nasjonalparken kan Direktoratet for 
naturforvaltning ved forskrift regulere eller forby ferdsel som kan skade naturmiljøet (§ 3 pkt 5.4). 
 
Motorferdsel er forbudt på land og vatn, og i lufta under 300 meter fra bakken (§ 3 pkt 6.1). 
Forbudet er ikke til hinder for bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med utøvelse av 
reindrift (§ 3 pkt 6.2). Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til bruk av beltekjøretøy på 
vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr til hytter og støler (§ 3 pkt 6.3), for 
transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på hytter, klopper og lignende og bruk av 
luftfartøy eller motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift. (§ 3 pkt 6.3).  
 

3.6 Vernebestemmelser for landskapsvernområde 

Følgende punkter i standard vernebestemmelser for landskapsvernområde kan ha relevans for 
reindrifta: I følge § 3 pkt 1.1 i vernebestemmelsene er området bl.a. vernet mot inngrep som 
vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets særpreg eller karakter. Bestemmelsene er ikke 
til hinder for vedlikehold av bygninger og innretninger. Bestemmelsen er heller ikke til hinder for 
vedlikehold av eksisterende stier, skilt bruer og lignende i samsvar med forvaltningsplan (§ 3 pkt 
1.2), vedlikehold av eksisterende veier i samsvar med forvaltningsplan (§ 3 pkt 1.2). Bestemmelsen 
er heller ikke til hinder for anlegg av sanketrøer og nødvendig gjerding i sone..(§ 3 pkt 1.2).  
 
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til ombygging og utvidelse av bygninger (§ 3 pkt 1.3), 
gjenoppbygging av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade (§ 3 pkt 1.3). Samt 
oppføring av bygninger og anlegg som er nødvendig til jordbruksformål og oppføring av bygninger, 
anlegg og innretninger som er nødvendige for utøvelse av reindrift (§ 3 pkt 1.3). 
 
Beiting er tillatt (§ 3 pkt 2.2). Hogst av ved til eget bruk og til hytter i landskapsvernområdet er 
tillatt (§ 3 pkt 2.3). Skogsdrift skje i medhold av plan som er godkjent av forvaltningsmyndigheten 
(hogsten skal følge et sett av opplistede retningslinjer i § 3 pkt 2.4.). Jakt og fiske er tillatt etter 
gjeldende lovverk (§ 3 pkt 3). Motorferdsel er forbudt på land og vatn, herunder start og landing 
med luftfartøy (§ 3 pkt 6.1). Forbudet er ikke til hinder for nødvendig bruk av beltekjøretøy på 
vinterføre i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for reineier eller reindriftsansvarlig må 
medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig (§ 3 
pkt 6.2). Forbudet er heller ikke til hinder for motorferdsel for transport av gjerdemateriell. 
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: Bruk av luftfartøy eller motorkjøretøy på barmark i 
forbindelse med reindrift (§ 3 pkt 6.3g). Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: Motorferdsel i 
forbindelse med vedhogst (§ 3 pkt 6.3c). Forvaltningsmyndigheten kan videre gi tillatelse til bruk av 
beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr til hytter og støler, for 
transport av materialer til byggearbeid og vedlikehold på byggninger, anlegg og innretninger(§ 3 pkt 
6.3). 
 

3.7 Tolking av vernebestemmelser og definisjoner 

I vernebestemmelsene (§ 3 pkt 1.2) står følgende: ”Bestemmelsene i pkt 1.1 er ikke til hinder for 
vedlikehold av bygninger og andre anlegg”. Gjerder og sanketrøer brukt i reindrifta defineres som 
anlegg. Sanketrøer blir i denne rapporten betegnet for skillegjerder (også kalt ”kontor”). Flere 
steder i vernebestemmelsene omtales bygninger (bl.a. § 3 pkt 1.2 og 1.3). Gammer defineres som 
bygninger. Bestemmelsene er ikke til hinder for vedlikehold av bygninger og innretninger (§ 3 pkt 
1.2). Gammer defineres som bygninger.  
 

3.8 Avbøtende tiltak 
Avbøtende tiltak innebærer justeringer eller endringer av vernebestemmelsene, som ofte gjør 
vernet svakere, men gir klare fordeler for reindrift.  
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4. Statusbeskrivelse og verdivurdering 

Dagens reindrift i utredningsområdet hører inn under Øst-Finnmark reinbeiteområde. Øst-Finnmark 
reinbeiteområde har et totalt areal på omlag 30.700 km2 og begrenses geografisk av 
kommunegrensen mellom Karasjok og Kautokeino i vest og den russiske grensen i øst. 
Reinbeiteområdet er inndelt i 15 reinbeitedistrikt som til sammen berører 15 kommuner. Karasjok 
omfatter de vestligste reinbeitedistriktene i Øst-Finnmark reinbeiteområde. Reindrifta foretar 
flytting mellom sommerbeiter langs kysten til felles vinterbeiter i innlandet. Hvert av 
reinbeitedistriktene har sitt geografisk avgrensede sommerbeite og er regulert med vinterbeiteland. 
I det vestligste reinbeitedistriktet har siidaene utarbeidet bruksplaner. Fra gammelt av var det 
fellesbeiter under vår og høst trekket og fordelingen på fellesbeitene bygger på etablert sedvane. 
Beitegrenser i vinterbeitelandet endrer seg ved at siidaene endrer seg (nedleggelse, endring i 
siidaandeler etc.). Likeledes endrer beiteforholdene seg slik at noen områder ikke blir like 
attraktive og noen områder må forlates for kortere eller lengre tid. Flytting fra fellesbeitene til 
sommerbeite foregår i månedsskiftet april/mai. Kalvingsperioden starter i midten av mai etter at 
flokken er ankommet sommerbeite. Slaktingen blir stort sett foretatt før høstflyttingen. Det er 
likevel enkelte som velger å vente med slakting til november/desember. I utredningsområdet er det 
fire reinbeitedistrikter som blir berørt; Reinbeitedistrikt 13, 14a, 16 og 17. Navnet på 
sommerbeitene (siidaene) kan være et annet enn vintersiidaen. Dagens beiteland er for de fleste 
siidaene basert på en fordeling av beiteland som skjedde på midten av 1950- tallet, men det har 
blitt gjort ulike endringer og justeringer av områdene siden den gang.   
I den fjerde hovedrapporten fra FNs Klimapanel i 2007 (ICCP) ble det lagt fram dokumentasjon på 
klimaendringer. Rapporten er ansett som det viktigste faglige grunnlaget for den internasjonale 
klimapolitikken og viser blant annet at Nord Norge er et av de områdene som kommer til å få 
endringer i klimaet. Reindriftsnæringen er antakelig den landbaserte næringen som vil bli mest 
direkte påvirket av fremtidige klimaendringer. Endring i klima kan føre til endringer i reindriftens 
interne driftsmønster, slik som beitemønster, trekkveier, osv. Hvordan fremtidige klimaendringer 
kan endre og påvirke reindriftsnæringen anses derfor som viktig tema å få innsikt i. 
Verdivurderingen av de ulike deltemaene som angår reindrifta innenfor utredningsområdet er 
sammenfattet i tabell 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Reinspor.  
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4.1 Reindrift i utredningsområdet, 0-alternativet 

4.1.1 Vintersida for Vuorji sommersiida - Anders Nils S. Anti 
siida. 

Vintersiidaen har fire aktive siidaandeler og en som for tiden ikke er i drift. Det er i alt knytta 
omlag 15 personer til reindrifta og det er fem utøvere i vintersiidaen. Gjetingen utføres vanligvis av 
en person med snøskuter gjennom vinterbeiteperioden, men det bruker å være to til tre gjetere 
med skutere inn mot våren. Siidaen har en gjeterhytte som ligger mot nord utenfor utrednings-
området (fig. 6). Det er et midlertidig gjerde fra området sørvest av Njoammelcearru, som går i 
sørøstlig retning tvers over Goššjohkdalen ned mot Galmmat. Siidaen bruker ofte et område som 
ligger ved Calbmebealskaidi til fôringsplass. I dette området fôres det med store rundballer 
gjennom sesongen. Ballene transporteres inn på snøføre. Til ettersyn, vedlikehold og rydding i 
sommerhalvåret benyttes det en gammel trasé til transport som går fra skogsveien fra Goššjohka og 
vestover til gjeterhytta. Denne traseen går på nordsiden og er delvis utenfor utredningsområdet. 
  
Siidaen trekker vanligvis inn i vinterbeitet i desember, men siden beitelandet ligger lengst mot nord 
kommer de gjerne inn som de siste til utredningsområdet. En del av vinterbeitet for siidaen ligger 
utenfor utredningsområdet, men delen som dekkes av utredningsområdet er viktig for siidaen. 
Under vanlige klimaforhold og beiteforhold er reinen i beite like nord for utredningsområdet i 
desember-januar, i februar – mars er reinen inne i Goššjohkdalen i utredningsområdet og mot 
slutten av beiteperioden er reinen ofte i den vestre delen av siidaens beiteland rundt 
Njoammelcearnu (på kanten av utredningsområdet).  
 

 

 
Figur 6. Anders Nils S. Anti - siida. Gul linje er trekkvei for reinen, oransje linje indikerer 
siidaområde, lilla strek indikerer midlertidig gjerde, lilla sirkel med punkt indikerer gjeterhytte og 
lyserød linje indikerer løype som brukes for transport på barmark. 
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4.1.2 Skaidan siida  

Vintersiidaen har åtte aktive siidaandeler. Det er i alt knytta omlag 40 personer til reindrifta og det 
er åtte utøvere pluss hjelpemenn i vintersiidaen. Hjelpemennene er viktige for å gjennomføre 
transportoppgaver når redskap eller utstyr må hentes fra bygda. Behovet for å få hjelpemenn frem 
til reinflokken kan skje på kort varsel. 
 
Gjetingen utføres vanligvis av gjetere med snøskuter gjennom vinterbeiteperioden. Siidaen har to 
hytter; en hytte inne i dagens Øvre Anárjohka nasjonalpark ved Spierkojeaggi, og en som ligger i 
utredningsområdet ved Aibmejohka (fig. 7). I drifta bruker også siidaen to gompi (små 
”arbeidsbrakker” med ski som kan trekkes etter snøskuter). Gompiene blir ofte stående igjen over 
sommeren til neste sesong innenfor utredningsområdet. I nærheten av hver at de to gjeterhyttene 
er det et skillegjerde. Siidaen har behov for å fornye skillegjerdet ved gjeterhytta i nordenden av 
Spierkojearggi. Siidaen har to midlertidige gjerder; et kort gjerde vest for Galmmat, og et lengre 
gjerde som går langs kommunegrensen mellom Karasjok og Kautokeino.  
Til ettersyn, vedlikehold og rydding i sommerhalvåret benyttes det en gammel trasé til transport 
som går fra skogveien fra Goššjohka og sør-vestover over Galmmat til gjeterhytta ved Spierkojarggi. 
Denne traseen går på nordsiden utenfor utredningsområdet. Til gjeterhytta ved Aibmejohka følger 
man i sommerhalvåret en trasé som ferdselstien fra Karasjohka som går langs Bavttajohka. Siidaen 
henter ved til sine gjeterhytter i Goššjohkdalen. 
  
Siidaen trekker vanligvis inn i vinterbeitet i slutten av november rett etter at Karasjohka fryser, i de 
siste årene har det blitt noe senere pga føre- og isforholdene. Reinflokken drives inn i området langs 
hovedtrekkveien som kommer fra nord-nordvest ved Ravotjohka. Reinen beiter seg nedover mot 
Gurbbes ved årsskiftet og over mot Skielgan i mars - april og videre over Aibmecearru nordover 
hovedtrekkveiene ved Ravotjohka.  

 
Figur 7. Skaidan siida. Gul linje er trekkvei for reinen, oransje linje indikerer siidaområde, lilla 
strek indikerer midlertidig gjerde, lilla sirkel med punkt indikerer gjeterhytte, lilla ring med kryss 
inni indikerer skillegjerde og lyserød linje indikerer løype som brukes for transport på barmark. 
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4.1.3 Aibmejavre siida 

 
Vintersiidaen har en aktiv siidaandel. Det er i alt knytta seks personer til reindrifta Mesteparten av 
siidaen ligger på utsiden av det utredningsområdet, men gjeterhytta ligger innenfor.  
 
Siidaen har en gjeterhytte som ligger mellom Ravvotcohkka og Aibmecerarru; og en bu sør for 
Aibmejavri (fig. 8). I nærheten av gjeterhytta, litt vestenfor mot Sadgecohkkahar har siidaen et 
skillegjerde. Til ettersyn, vedlikehold og rydding av skillegjerde og gjeterhytte i sommerhalvåret 
benyttes det en trasé på ferdselstien fra Karasjohka som går langs Bavttajohka Siidaen henter ved 
til drifta i ulike områder blant annet inne i utredningsområdet. Siidaen har en aktiv bruk av 
naturressurser som jakt, fiske, høsting av bær og andre produkter i området igjennom 
barmarksperioden. Siidaen har gjennom tidene brukt mye av arealet innenfor utredningsområdet. 
  
Siidaen er vanligvis inne i vinterbeitet i slutten av november. Reinflokken drives inn i området langs 
hovedtrekkveien som kommer fra nord ved Ravotjohka. Reinen beiter seg rundt i området gjennom 
sesongen avhengig av vær og beiteforhold. Gjetingen utføres vanligvis av en gjeter med snøskuter 
gjennom vinterbeiteperioden. Siidaen benytter tilleggsfôr til reinflokken. Flokken går oftest relativt 
samlet og patruljeres daglig i nesten hele siidaens område. Rovdyr er en av utfordringene, sammen 
med behov for transport i barmarksperioden i forhold til vernebestemmelsene.  
 
 
 

 
 
Figur 8. Aibmejarvi siida. Gul linje er trekkvei for reinen, oransje linje indikerer siidaområde, lilla 
sirkel med punkt indikerer gjeterhytte, lilla ring med kryss inni indikerer skillegjerde og lyserød 
linje indikerer løype som brukes for transport på barmark. 
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4.1.4 Gurbbes Manabai/Caskin siida. 

Vintersiidaen har ni aktive siidaandeler. Det er i alt knytta omlag 40 personer til vintersiidaen. 
Gjetingen skjer med tre mann i skiftet Når reinen skal drives er det 10 - 20 mann med. Siidaen har 
tre gjeterhytter i området og det er planlagt en hytte til (beskrevet i driftsplanen). Alle disse er 
innefor dagens nasjonalpark. Tre av hyttene ligger ved Spierkojeaggi og en sør for Caskincohkka 
(fig. 9). Siidaen har ingen permanente gjerder og de pleier ikke å ha midlertidige gjerder. De har 
heller ikke skillegjerder. 
  
Til transport ved ettersyn, vedlikehold av hyttene og rydding benyttes en trasé langs et gammelt 
traktorspor i sommerhalvåret. Det går fra skogveien fra Helligskogen og vestover langs Manabaijohka 
mot Heargevarri.  
  
Denne vintersiidaen flytter reinen vanligvis inn i vinterbeitet i slutten av november rett etter at 
Karasjohka fryser. Reinflokken drives inn i området langs hovedtrekkveien som kommer fra nord-
nordvest ved Ravotjohka - samme vei som Skaidan siidaen. I vinterbeitelandet kommer reinen ofte 
frem til Spierkojeaggi i desember, deretter trekker reinen ned mot Gollvarri i januar og videre mot 
Manabaijohka i februar og så i mars- april beiter reinen i området ved Helligskogen. 
 
 

 
Figur 9. Gurbbes Manabai/Caskin siida. Gul linje er trekkvei for reinen, oransje linje indikerer 
siidaområde, lilla strek indikerer midlertidig gjerde, lilla sirkel med punkt indikerer gjeterhytte, 
og lyserød linje indikerer løype som brukes for transport på barmark. 
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4.1.5 John Per L. Anti siida 

 
Vintersiidaen har ni aktive siidaandeler. Det er i alt knytta omlag 12 personer til denne vintersiidaen 
samt to hjelpere. Utredningsområdet dekker omtrent 30 % av beitelandet. Imidlertid er Goššjohka 
naturreservat opprettet tvers gjennom dette beitelandet.   
 
Reinflokken drives inn i området langs hovedtrekkveien som kommer fra nord-nordøst (fig. 10). 
Reinen beiter oftest i området etter jul og sprer seg da i små flokker og gjetes videre ut av området 
i april. 
Siidaen har ikke gjeterhytte i området, men bruker gompi som mobile gjeterhytter. Daglig brukes en 
til to snøskutere til gjetingen og når reinen skal drives kan det delta opptil fem snøskutere. Siidaen 
bruker ikke ATV eller andre barmarkskjøretøyer i området. I driftsplanen er det planlagt å kunne 
bruke helikopter i forbindelse med samling under ekstreme (snøsmelte) forhold, men dette har så 
langt ikke blitt aktuelt.  Siidaen bruker tørt høy som tilleggsfôr, men foreløpig ikke i 
utredningsområdet. 
 
 Siidaen har ikke noe skillegjerde i utredningsområdet. Siidaen har to midlertidige gjerder; et kort 
som står langs hovedtrekkveien for reinen som skal sørover over Goššjohka og ned til 
”Elverumskrysset”. Det andre midlertidige gjerdet går langs siidaens beiteland langs veien som 
følger Anarjohka for å hindre at reinen vandrer over til Finland. På finsk side er det ikke reingjerde. 
I driftsplanene er det lagt opp til å gjøre disse midlertidige gjerdene til permanente gjerder. Det er 
av spesiell viktighet for reindrifta at ikke reinen krysser grensen. Siidaen bruker en del lokalt 
trevirke til gjerdestolper i de midlertidige gjerdene. 
 

 
Figur 10. John Per L Anti siida. Gul linje er trekkvei for reinen, oransje linje indikerer siidaområde, 
lilla strek indikerer midlertidig gjerde.  
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4.1.6 Assuorge-buollan siida 

 
Vintersiidaen har fem aktive siidaandeler. Det er i alt knytta omlag 30 personer til denne 
vintersiidaen.  
 
Denne vintersiidaen flytter reinen vanligvis inn i vinterbeitet i slutten av november rett etter at 
Karasjohka fryser. Reinflokken drives inn i området langs hovedtrekkveien som kommer fra nord-
nordøst gjennom ”Elverumskrysset” like ved Goššjohka naturreservat (fig. 11). Reinen beiter oftest 
først i området ved Assuorgebuollan til etter jul. I januar - februar er flokken ved Gourrasvuovdi og 
deretter beiter reinen seg ut mot Anarjoka og nordover igjen i april og i slutten av april drives 
reinen ut igjen mot nord i retning sommerbeitene. 
 Siidaen har en gjeterhytte i området og siidaen har fått en tomt som de snart skal bygge 
gjeterhytte på. Daglig brukes et par snøskutere til gjetingen. Siidaen bruker ATV til kjøring til 
gjeterhytta. Det går en gammel traktorsti fra Anarjohka og vestover langs Raitejohka som blir brukt 
til trase i området.   
  
Siidaen har ikke noe skillegjerde i utredningsområdet, men bruker skillegjerdet sammen med 
Buallannjargga siidaen. Siidaen har et midlertidig gjerde som går langs siidaens beiteland langs 
veien som følger Anarjohka, for å hindre at reinen vandrer over til Finland. På finsk side er det ikke 
reingjerde. I henhold til driftsplanene arbeides det å gjøre dette 8 km lange midlertidige gjerdet til 
et permanent gjerde. Det er av spesiell viktighet for reindrifta at ikke reinen krysser grensen. 
Siidaen bruker en del lokalt trevirke til gjerdestolper og de hugger ved på senvinteren. Det fortelles 
om mye rovvilt, da mest jerv og ørn, som kommer fra Finland og skaper problemer i flokken. Den 
store elgbestanden bruker også av beitene. Det påpekes at klimaet går mot lengre og lengre 
barmarksperioder  
 

 
Figur 11. Assuorge-buollan siida. Gul linje er trekkvei for reinen, oransje linje indikerer 
siidaområde, lilla strek indikerer midlertidig gjerde, lilla sirkel med punkt indikerer gjeterhytte, 
lilla ring med kryss inni indikerer skillegjerde og lyserød linje indikerer løype som brukes for 
transport på barmark. 
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4.1.7 Boallannjargga siida.  

 
Vintersiidaen har nå tre aktive siidaandeler med et manntall på ti personer.  
 
Denne vintersiidaen flytter reinen slik som John Per L. Anti-siidaen og Assuorge-buollan siida inn i 
vinterbeitet langs hovedtrekkveien som kommer fra nord-nordøst gjennom ”Elverumskrysset” like 
ved Goššjohka naturreservat (fig. 12). Reinen beiter oftest først i området nord for Galmmat til 
etter jul. I januar - februar trekker flokken møt sørvest og beiter seg etter hvert mot øst mot 
Assuorcielg og deretter nordover igjen i april og i slutten av april drives reinen ut igjen mot nord til 
sommerbeitene samme vei som de kom til vinterbeitet. 
Siidaen har to gjeterhytter i sør i Galmmatskaidi og de har planer om å bygge en gjeterhytte nordøst 
for Galmmat. Det er også en gamme ved Goššjohka som brukes. Dagelig brukes et par snøskutere til 
gjetingen. Siidaen bruker ATV til kjøring til gjeterhyttene. De bruker samme trase som Assuorge-
buollan siidaen på den gamle traktorstien som går fra Anarjohka og vestover langs Raitejohka. 
Siidaen har et skillegjerde i utredningsområdet like vest for gjeterhyttene. 
Siidaen hugger ved til drifta i ulike deler av området. 
 

 
Figur 12. Boallannjargga siida. Gul linje er trekkvei for reinen, oransje linje indikerer siidaområde, 
lilla strek indikerer midlertidig gjerde, lilla sirkel med punkt indikerer gjeterhytte, lilla ring med 
kryss inni indikerer skillegjerde, lilla kryss indikerer planlagt gjeterhytte og lyserød linje indikerer 
løype som brukes for transport på barmark. 
 

4.1.8 Bruken av ATV i utredningsområdet.  

Reindrifta i utredningsområdet benytter i dag ATV i svært liten grad. Bruken er begrenset fra en til 
et titalls turer pr siida. ATV brukes i forbindelse med klargjøring av gjeterhytter og gjerder i 
sommerhalvåret, men benyttes også noe ved høsting av naturressurser. I stor grad blir faste, 
eksisterende traseer benyttet. Kjøringen gjøres ofte mens forholdene er tørre slik at kjøreskader og 
virkning på vegetasjonen blir liten. Reindriftsutøverne ønsker å bruke maskiner som er så lette som 
mulig men som har god maskinkraft. I markedet er det nå en rask utvikling av lette, sterke ATV, og 
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det er også ATV med larveføtter som i en god del tilfeller synes å påføre mindre kjøreskader enn 
ATV med klassiske gummidekk. Reindrifta benytter ikke ATV til å gjete reinen innenfor 
utredningsområdet under dagens driftsforhold. 

4.1.9  Årstidsvariasjoner i beitebruken 

I følge opplysninger fra de berørte reinbeitedistriktene blir arealene innenfor utredningsområdet 
kun benyttet til vinterbeite fra november til begynnelsen av mai. Resten av året beiter reinen i 
områdene nord for utredningsområdet. På vårparten, i løpet av april blir reinen flyttet ut av 
utredningsområdet og nordover mot kalvingslandet. 
 
De ulike siidaenhetene har ingen konkrete planer om å endre dagens beitemønster. Men reindrifta 
er dynamisk og den må tilpasses naturforholdene. En av de faktorene som regulerer trekket inn i 
vinterbeitelandet er isleggingen på de store elvene Isjohka og Karasjohka. Isen må kunne bære 
reinflokken før reinen kan krysse elva på vinterstid. I de senere årene har ikke isen vært trygg før i 
desember og reinflokken har blitt ”stående” på nordsiden og vente til isen har blitt farbar. Dette 
har selvsagt medført at det har blitt stort beitetrykk langs vandringsledene i stedet for de egentlige 
beiteområdene.  
 
Siidaenhetene bruker faste ruter for å drive reinflokken inn og ut av utredningsområdet (fig. 6, 7, 8, 
9, 10, 11 og 12).  I beitelandet til siidaene rullerer reinflokken mellom de ulike delene av 
beiteområde. Oftest er det organisert i fire deler hvor reinen flytter i en sirkel mot eller med klokka 
gjennom vinterbeitet. Snøskuter blir benyttet daglig for å holde tilsyn med flokken når den er på 
vinterbeite. De fleste siidaene har en eller to gjetere som utfører det daglige tilsynet. Det er ikke 
planer om store endringer i drifta i området. 
 
Ingen av siidaene benytter i dag vanligvis helikopter innenfor utredningsområdet. Det er en rekke 
tekniske anlegg (skille/merkegjerder, gjeterhytter og lignende) som reindrifta disponerer innenfor 
utredningsområdet. Verdien av utredningsområdet for reindrifta er meget stor og størrelsen på 
vinterbeiteområdene for siidaene er av meget stor verdi.  

4.1.10  Vinterbeiter 

Vinterbeiter er begrensende faktor i reindrifta. Gode vinterbeiter bør ha tilgjengelige lavheier i 
vinterperioden. Verdien av vinterbeitenes status er vurdert som svært store for reindrifta. Gode 
vinterbeiter og beiteforhold gir resultat i god vekst og næringsakkumulering for simlene og dermed 
god fosterutvikling og melkeproduksjon ved kalvingen. Dette gjør at kalvene i øker raskt i vekt og 
får god kondisjon. Driften og forholdene på vinterbeitene har svært stor verdi for reindrifta.  

4.1.11  Flytte og trekkveier  

Reindrifta er avhengig av flytte- og trekkveier mellom beiteområdene. Adgangen til fritt og uhindret 
å drive og forflytte rein er hjemlet i ”Lov om reindrift” § 10. Den største utfordringen for reinen for 
vandringen mellom vinter- og sommerbeiter er kryssingen over Iesjohka og Karasjohka. Det benyttes 
faste flyttveier som kan brukes ved driving av reinen mellom de ulike sesongbeitene. Plasseringen 
av trekkveiene er også basert på hvor det vil være ”naturlig” for reinen å trekke. Trekkveiene er 
også plasser slik at det gir rekkefølgen for hvordan de ulike siidaene skal trekke inn i for eksempel 
vinterbeitet og hvordan rekkefølgen skal være når de trekker ut av vinterbeitet. Verdien av 
trekkveiene er vurdert som svært store for reindrifta. 

4.1.12  Gjerder og anlegg 

”Lov om reindrift” hjemler retten til å anbringe anlegg som trengs til reindrifta (§ 12) og gir adgang 
til å føre opp arbeids- og sperregjerder og andre nødvendige anlegg. Gjerder og anlegg som skal bli 
stående ut over en sesong, kan ikke oppføres uten godkjenning av departementet. Godkjenning av 
større anlegg kan først gis etter en fagkyndig vurdering av de samlede miljømessige virkninger, 
sammenholdt med de reindriftsfaglige behov for anlegget. Departementet kan også gi bestemmelser 
om vedlikehold av permanente gjerder og anlegg og om plikt til å ta bort gjerder og anlegg som ikke 
holdes i forskriftsmessig stand eller som ikke lenger er i bruk. De fleste av siidaene har 
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skillegjerder, og flere av siidaene benytter midlertidige gjerder for å hindre at flokkene skal blande 
seg. Et moment som de fleste siidaer langs Anárjohka trekker frem er behovet for et permanent 
reingjerde langs elva Anarjohka slik at ikke norsk rein trekker over til finsk side. I dag setter 
siidaene opp midlertidige reingjerder. Behovet for skillegjerder og midlertidige gjerder betraktes 
som stort og verdien av gjerder vurderes som svært stor for reindrifta. 

4.1.13 Gjeterhytter 

Forskriften for Øvre Anárjohka nasjonalpark av 1976 hjemler også retten til å sette opp gjeterhytter 
osv i kapittel II, avsnitt 1.2, del b; ”Gammer, koier, boder (bur), gjetehytter og gjerder (men ikke 

helårs bolighus), som er nødvendige for utøvelse av lovlig reindrift kan oppføres etter samtykke fra 
forvaltningsmyndigheten.” De fleste siidaene har en eller flere gjeterhytter i beitelandet sitt. 
Områdene til en del av siidaene er store og daglige avstander vil bli meget lange ettersom reinen 
flytter rundt i beitelandet. For å unngå mye persontransport til og fra reinflokken i forbindelse med 
gjeting av reinen, er det nødvendig med flere gjeterhytter fordelt ut over beiteområdene. Verdien 
av gjeterhyttene er vurdert som stor for reindrifta.  
En del av siidaene benytter ”gompi” – mobile små hytter som trekkes på meier etter snøskuter. 
Disse kan derfor forflyttes etter reinflokken ettersom den forflytter seg i beitelandet. Verdien av 
disse mobile hyttene vurderes som stor for reindrifta.  

4.1.14  Motorferdsel 

”Lov om reindrift” hjemler adgang til bruk av nødvendige fremkomst- og transportmidler (§ 10), 
men presiserer at ”bruk av terrenggående kjøretøy på bar mark skal begrenses mest mulig”. 
Snøskuter er et helt nødvendig driftsmiddel i det daglige arbeidet innenfor utredningsområdet i hele 
snøperioden til samling, flytting, transport og lignende. Verdien av gjeting med snøskuter er vurdert 
som svært stor for reindrifta. Under dagens driftsforhold benytter ingen av siidaenhetene luftfartøy 
(helikopter) til samling og flytting av reinflokken innenfor utredningsområdet. Verdien av samling og 
flytting med helikopter er vurdert som ubetydelig for reindrifta. 
  

4.1.15  Rovdyr 

I utredningsområdet forekommer det jerv, gaupe, ulv og ørn. Bjørnen i området er for det meste i 
hi mens reinen beiter i området. Reindrifta har hatt store tap av rein til fredet rovvilt det siste 
tiåret. Rovdyr skaper mye ekstraarbeid og har innflytelse på beitebruken i distriktet, ofte på tvers 
av reindriftsfaglige prioriteringer. Kalveprosenten er redusert og en stor del av denne reduksjonen 
tilskrives rovdyr. Dette har videre ført til at kjøttproduksjonen har blitt redusert. De ulike 
siidaenhetene ser med uro på framtida dersom rovdyrbestanden fortsetter å øke. 
Rovviltforvaltningen i regionen er uavhengig av om utredningsområdet blir vernet eller ikke. Etter 
dagens regler skulle være tillatt med skadefelling av fredet rovvilt selv om utredningsområdet blir 
vernet. Men reindrifta peker på at de har ulike erfaringen med dette i praksis. Det er derfor viktig 
for reindrifta at skadefelling er mulig. Reindrifta ønsker at det lages rutiner som gjør at tiltak raskt 
kan igangsettes ved skadevoldende rovvilt. Det er også ønskelig at det kan utvikles andre 
konfliktdempende tiltak. En av bekymringene som vi møter i siidaene er den store elgbestanden. I 
dag bidrar den til bestandstallene for noen av rovdyrene. Bekymringen er hva som vil skje når/hvis 
elgbestanden kollapser. Selv om det er sterk motstand av rovvilt, så er det også mange som sier at 
rovvilt er en del av naturen.  Verdi og virkning for reindrifta av rovvilt er stor negativ. Grunnen til 
det er ikke bare direkte tap av rein, men uro i flokkene, merkostnader og innsatts for å hindre tap 
til rovdyra og psykisk påkjenning av usikkerhet for om reinen blir angrepet.  
 

4.1.16  Fiske, bærplukking og lavplukking 

Siden området er vinterbeiteland, så oppholder reindriftsutøverne seg om sommeren ved 
sommerbeiter som er relativt langt unna. Dette gjør at det er relativt lite fiske. Det er noen som 
opplyser at de benytter fiske etter rødfisk. Hvitfisk og gjedde er lite ettertraktet. Likeledes er det 
få fiskevann i området og det er bare fiske i Goššjohka som ligger i utredningsområdet. Men for de 
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som bruker denne ressursen påpeker at det er viktig. Verdien av høsting av fiskeressursene er 
vurdert som middels stor for opprettholdelse av tradisjonell reindrift. 
 
Om lag kvartparten av siidaene har folk som plukker molter, stort sett til hushold. Dog oppgir 
enkelte at det er relativt store volum som plukkes ved gode molteår. Det plukkes tyttebær og 
blåbær i henholdsvis noen og liten grad. Verdien av høsting av bærressursene er vurdert som 
middels stor for opprettholdelse av tradisjonell reindrift. 
 
Lavplukking gjøres i dag ikke av de intervjuede reindriftsutøverne innen utredningsområdet. Bare to 
personer fortalte at de jaktet rype i området, og det er bare en som var med på elgjakt. Ellers var 
det noen fåtalls som bruker sennagress eller andre ulike naturmaterialer til duodji eller annet 
hushold. Verdien av høsting av sennegress er vurdert som middels stor for opprettholdelse av 
tradisjonell reindrift. 
 
Høstingen av naturressursene blir ofte gjort i forbindelse med besøk til gjeterhyttene og 
samlegjerdene ved rydding, vedlikehold og klargjøring av gjeterhytter og samlegjerder, og 
nedtaking av midlertidige gjerder. De fleste som høster disse ressursene bruker faste ATV-traseer 
med enkelte avstikkere, noe som er avhengig av hvilke moltemyr som er bærer avling og 
modningskvalitet (frost). Men i de fleste tilfeller er det brukt gamle ferdselsveier enten fra 
skogdrifta eller gullgraveraktivitetene.  
 

4.1.17 Vedhogst og uttak av gjerdemateriell 

De fleste siidaene benytter seg av lokalt tilgjengelig ved av bjørk, men også av furu til oppvarming 
av gjeterhyttene. Forbruket er omtrent estimert til 10 m2 pr hytte. En del bruker ved/brensel som 
samles på stedet og brukes umiddelbart, mens andre organiserer hogst i området etter at reinen har 
dratt ut av området. Noen opplyser at de bruker både lokal ved og at de må frakte inn ved på 
sommerstid til gjeterhyttene. Flere av siidaene bruker tyrirøtter til opptenningsved. Dette er en 
verdifull ressurs for å tenne opp bål eller i ovnen når man har rå (fuktig) ved. Tyrirøttene (ofte 
vindfall eller brannrot) trekkes løs fra bakken i barmarksperioden. Det brukes ikke stående stammer 
som kan brukes av fugl til hulerugereirplasser, jfr forskrift for Øvre Anarjohka nasjonalpark av 1975 
kapittel III del 2 (plantelivet) avsnitt 1 andre setning; ”Det er tillatt å ta virke til brensel på stedet, 

men hule trær og stammer som er egnet som boplass for fugler, må ikke felles.”  
Årlig forbruk pr siida er opplyst til oftest 1 - 3 røtter avhengig av størrelse og kvalitet. Noen bruker 
mer.  
 Til gjerdemateriale brukes gjerne lokalt funnet staur til de midlertidige gjerdene. I skillegjerde 
brukes både lokalt funnet staur men også innkjøpt impregnert staur. Til en del av de midlertidige 
gjerdene går det med betraktelige mengder, men en god del av staurene blir brukt mange ganger. 
Uttak av lokal ved og gjerdemateriale samt tyrirøtter ansees til å ha svært stor verdi for reindrifta. 

4.1.18  Fôring på vinterbeite 

I dag opplyser de fleste siidaene at de tilleggsfôrer reinen på vinterbeite. Dette gjøres for å 
kompensere mot svake/dårlige beiteforhold og beiteressurser. Men det gjøres også for å samle 
reinen for å motvirke rovdyrangrep og for å ha mer menneskevante rein. Ved at reinen tilleggsfôres 
får den bedre kondisjon og dersom beiteforholdene skulle bli kritiske så har reinen bakteriefloraen i 
vomma tilpasset slik at den kan benytte overgang til fôr. I dag opplyser de fleste at de benytter 
lokalt/regionalt ensilert eller tørket gress som er pakket i baller. Noen bruker 50 kg baller og andre 
bruker 300 eller 600 kg baller. Det er også noen som bruker kraftfôr som ”gjete-” og tilleggsfôr. 
Tilleggsfôring av reinen vinterstid ansees å ha svært stor verdi for reindrifta. 
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Figur 13. Rein som spiser høy som tilleggsfôr. 
 

4.2 Fremtidig reindriftsvirksomhet (fram mot år 2030) 

De ulike siidaenhetene ønsker å videreføre dagens driftsform i størst mulig grad. Det er naturens 
produksjon som setter rammene for drifta. Næringen ser nå ut til å ha funnet en driftsform som er 
økologisk og økonomisk bærekraftig.  
 
Selv om det arbeides med driftsplaner i siidaene og man i dag har hytter og infrastruktur som i 
hovedsak er tilpasset drifta så er det i fremtiden mest sannsynlig at drifta må tilpasses / legges om 
både med hensyn på strukturendringer i reindrifta og klimapåvirkning samt at siidaene kan endre 
seg. Det er i dag flere av siidaene som har fått tomt, søkt tomt eller planlegger ytterligere bygging 
av gjeterhytter årsaken er at man trenger mer infrastruktur for å gjete mer rasjonelt, ved at 
flokkene oppfører seg annerledes ved ulike klimaforhold (ulike beiter blir tilgjengelig). Dette fører 
til at flokker kommer nærmere hverandre og ikke bruker samme beitemønster som da gjeterhyttene 
ble bygd. 
 
Reindrifta er en dynamisk næring som må tilpasse seg naturforholdene for hvert år. Selv om det 
legges opp til en regulert forvaltning vil man på sikt oppleve at det oppstår nye utfordringer og 
behov som man ikke har sett for seg i dag. Reinen er et viktig element i Finnmarks natur og den er 
med på å forme naturtypene som vi har i disse områdene.  
 
De ulike siidaenhetene har ingen planer om å endre årstidsbeitebruken, men endringer i klimaet, 
eller annen strukturforandring innen reindrifta kan på lang sikt føre til behov for å bruke arealene 
innenfor utredningsområdet til beite i andre tider av året. Forutsetningen er at reindrifta får lov å 
bruke hjelpemiddel som snøskuter, ATV og helikopter eller fly ved tilsyn eller samling av flokken. 
Ved slike endringer er verdien av gjeting med ATV og luftfartøy (i hovedsak helikopter) vurdert som 
henholdsvis stor og middels stor for reindrifta (tabell 4). I henblikk på forventede klimaendringer vil 
behovet for fôring sannsynligvis øke.  
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4.3 Virkning og konsekvens for reindrifta av 0-alternativet  

 
Dersom planene om vern ikke gjennomføres, vil også områdets status som potensielt verneområde 
fjernes. Sannsynligvis vil offentlige myndigheter kunne åpne for utbyggingstiltak innenfor 
utredningsområdet for vern, noe som vil kunne berøre reindrifta på ulike sett. Bygging og tekniske 
inngrep tillates ikke, men det kan oppleves at det kan bli gitt dispensasjon i enkeltsaker etter 
søknad.  

4.3.1 Friluftsliv og naturoppleving 

Gitt en generell økning i interessen for utmarks- og villmarksbasert turisme, kan man ikke se bort 
fra at ferdsel knyttet til organiserte opplegg rundt spennings- og mestringsaktiviteter vil øke. 
Ettersom man ser tendenser til at tradisjonelle former for friluftsliv erstattes eller suppleres av mer 
moderne former, kan man ikke se bort fra at den lokale brukspraksisen vil kunne endres i den 
retning. På den ene siden kan man forvente en vekst i ferdsel knyttet til ulike former for turisme, 
på den andre siden er det pr i dag ingen stor og samlet satsing på dette fra reiselivsnæringas side 
(se del om reiseliv). Skulle forekomsten av turisme og mer moderne friluftslivsformer på sikt likevel 
øke, kan man se for seg forekomst av inngrep i form av økt ferdsel generelt og faste installasjoner i 
enkelte deler av utredningsområdet. Skigåere og vandrere i vintersesongen kan skremme reinen noe 
og dersom turgåere lager nye spor (løyper) kan disse virke som ledeveier for reinen slik at individer 
fra ulike flokker lettere blander seg. Det er derfor noe skepsis til skiløyper som krysser over 
trekkområder. Vårtrekket starter ofte i april når det er fint skiføre og daglengden øker, samtidig 
som dette ofte er en periode da også idrettsarrangementer og løp foregår. Mye ferdsel kan kollidere 
med reindriftens behov for lite påvirkning fra menneskelig aktivitet. Hundeløp og faste 
treningsløyper for sledehundekjørere er trukket frem som forhold som kan ha negativ innflytelse, 
når disse går gjennom vinterbeitelandet. Mye av turismen vil antageligvis først og fremst øke på 
sommerstid, da reinen er på vandring og beiter i andre områder. Samlet sett vurderes virkningene 
av friluftslivsaktiviteter som ubetydelige for reindrifta.  

4.3.2 Elgbestanden og elgjakt 

I dag er det åpnet for mulighet for elgjakt i Øvre Anarjohka nasjonalpark, og i områdene felles det 
et ganske stort antall elg. Beitetrykket fra elgen er noen steder betraktelig. Reindrifta forteller om 
økende andel av elg med dårlig hold/kondisjon. Elgbestanden blir vurdert av reindrifta ut fra to 
forhold; den store elgstammen i området gir grunnlag for mer rovdyr i området og på den andre 
siden så medfører elgjakta slitasje, erosjon og negativ påvirkning som resultat av trafikk som 
fremkommer i forbindelse med elgjakta. Elgjakt blir derfor sett på som positiv da den både 
reduserer beitepress i området og mattilgangen for rovdyr, men også som negativ på grunn av 
slitasjen fra motorferdselen. På vinterstid opplyser reindriftsutøverne at det er opp mot flere 
hundre elg bare i området ved Helligskogen. Virkningen er sammensatt, men vurderes samlet til 
ubetydelig.  

4.3.3  Reiseliv 

Organiserte reiselivsopplevelser, hvor reiseoperatører fører grupper av ulike størrelser inn i 
verneområdet vil kunne bli aktuelt hvis vi ser på lang tidshorisont. Dette kan skje både sommer- og 
vintersesong. På vinteren er det mest sannsynlig at dette skjer rundt påske tider. Med slike 
aktiviteter vil det følge ulike behov for tilrettelegging for turismen. Dette kan ha både positiv og 
negativ virkning for reindrifta. Dersom dette gjøres uten å være forankret i reindrifta vil 
virkningene kunne bli begrenset negative. 

4.3.4 Motorferdsel 

Aktiviteten er relativ liten i dag innenfor det foreslåtte verneområdet. Men de fleste siidaene 
forteller om en økende barmarkskjøring og dertil medførende erosjonskader, spesielt av ATV. 
Skadene er både på myr og tørre lavområder. I noen områder betegner folk det som betraktelige 
skader. Ferdsel med snøskuter kan forstyrre tamreinen dersom det ikke tas hensyn og holdes 
tilstrekkelig avstand til dyra. Men også etablering av løyper og spor som krysser gjennom beiteland 
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kan spesielt i snørike vintre få reinen til å vandre på disse løypene og sporen slik at gjetingen må 
intensiveres. Av og til må også gjerder settes opp. I verste fall kan det føre til at reinflokkene 
blander seg og det må gjennomføres skilling. Slik skilling kan være en stor belastning for reinen. 
Siden reinen ikke er i området under barmarksperioden har barmarkskjøring ikke direkte innflytelse. 
Men økende barmarkskjøring påvirker erosjon og ferdselsveier for reindriftsutøvelsen. Det 
rapporteres at gamle stier og løyper blir ødelagt av motorferdsel ved at de brukes i ugunstige 
forhold (regn og våte perioder). Samlet sett vurderes virkningene for reindrifta av dagens og 
framtidige aktiviteter knyttet til motorferdsel som betydelig negative. 

4.3.5  Hytter og andre bygninger 

Generelt sett har det vært ført en streng dispensasjonspraksis i kommunene for bygging innenfor 
utredningsområdet. I dag skjer utbygginga av fritidsbebyggelse ofte i hyttefelt, og som enkeltvedtak 
der hver utbyggingssak er overlatt til den enkelte kommune. Dermed er det fare for at utmarka 
bygges ned ”bit-for-bit”. Hvis vern ikke skulle bli innført i utredningsområdet for vern, vil 
kommunene få større frihet i sine arealplaner, dvs. de vil få rom for å utvikle sin egen kommunale 
hyttepolitikk. Blant annet vil dette gi kommunene muligheter for å satse på hyttebygging som 
næring og som virkemiddel for å styrke næringsliv og bosetting i distriktene. ”Bit for bit” 
nedbygging av viktige arealer er en av de største truslene mot reindrifta i Norge og denne typen 
utbygging som følge av mangel på overordnet planlegging skaper mange negative konsekvenser for 
samisk reindrift. Under forutsetning av at kommunene fortsatt fører en streng dispensasjonspraksis 
for bygging innenfor utredningsområdet vurderes imidlertid virkningene for reindrifta av framtidige 
aktiviteter knyttet til hytter og annen bygging som ubetydelig. Dersom den kommunale 
dispensasjonspraksisen i framtida blir mer liberal, vil virkningene være begrenset negative for 
reindrifta. Samlet sett vurderes virkningene for reindrifta av dagens og framtidige aktiviteter 
knyttet til hyttebygging som begrenset negativ. 

4.3.6 Mineralutnyttelse 

Deler av det foreslåtte verneområdet har i tidligere tider vært benyttet til leting og dels uttak av 
mineraler, blant annet gull. Det er ikke usannsynlig at området vil være objekt for nye 
mineralletinger i fremtiden dersom det ikke vernes. Det er avhengig av omfanget av disse 
aktivitetene. Samlet sett vurderes virkningene for reindrifta ved mulige framtidige aktiviteter 
knyttet til mineralutnyttelse som betydelig negative. 
 

4.4 Oppsummering og konklusjon av 0-alternativet 

Virkning og konsekvens for reindrifta av 0-alternativet er oppsummert i tabell 4. De ulike siidaen-
hetene vil kunne videreføre dagens drift i samme omfang og driftsteknisk som i dag. Motorisert 
ferdsel vil kunne nyttes i forbindelse med sanking og gjeting. Arealene vil gjennom planverket i 
utgangspunktet være sikret mot en nedbygging, men i praksis kan en risikere en ”bit for bit” 
nedbygging av arealene. Aktiviteter knyttet til mineralutnyttelse kan i framtida få negativ virkning 
på reindrifta. Oppsummert vurderes virkningen av 0-alternativet på sikt som begrenset negativt for 
reindrifta.  
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5. Forslag til ytterligere utvidelse av 
verneområdet 

 

 
Figur 14. Forslag fra reindriftsutøver om ytterligere utvidelse av området for Øvre Anarjohka. Den 
grønne streken indikerer utvidelsesområde. Forslaget strekker seg fra toppen av Njoammecearru 
langs Sádgejohka i nord mot vest og så langs vestsiden av Bávttajohka ned til Geadgeborgielas. 
 
I samtalene kom det blant annet frem at dersom vernet blir tilpasset reindriftas behov så ville det 
ikke være noe i veien for at området ble ytterligere utvidet mot vest. Forslaget strekker seg fra 
toppen av Njoammecearru langs Sádgejohka i nord mot vest og så langs vestsiden av Bávttajohka 
ned til Geadgeborgielas. Begrunnelsen for dette er at Bavttajohka også har en spesiell form, hvor 
den danner en kløft (cannion) i vidda. Og det ble også påpekt at dagens deling av Skieligan-
Áibmecearru-Njoammelcearru ville være mer helhetlig for området om man tok med de delene av 
denne vidda som ligger på vestsiden av forslaget for utvidelsen. 
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6. Virkninger og konsekvenser ved vern 
for reindrifta 

Konsekvensen av et vern skal vurderes på grunnlag av et sett med mulige bestemmelser for et 
verneområde i forhold til 0-alternativet. Dette skal få fram spennet i virkninger et vern kan få for 
reindriftsvirksomheten som kan bli berørt. Dagens reindriftsaktivitet og planer for framtidig 
reindriftsvirksomhet er lagt til grunn for beskrivelsen av 0-alternativet. Utviklingen av reindrifta i 
området er basert på faglige utredninger, konkrete planer, retningslinjer og virkemidler som er 
aktuelle. Innspill som er forenelige med dagens lovverk er tatt med. Næringa understreker at de 
ofte ikke har videre gode erfaringer med vern, og at brukermulighetene blir mindre, samt at det 
ofte blir betydelig merarbeid i form av byråkrati. For reindrifta er det viktig at forvaltningsmessige 
forordninger slik som kjøretillatelser er forutsigbare. Det kan være kritisk for reindrifta hvis de må 
søke om tillatelser for bruk av ATV og vente på tillatelsen dersom de må gjete eller tilrettelegge 
ved en uventet eller plutselig situasjon.  
 

6.1 Konsekvenser av vernebestemmelsene for reindrifta 

Konsekvensene av vernebestemmelsene for utøvelsen av reindrift er vurdert for utredningsalternativ 
1 (nasjonalparkvern) og 2 (landskapsvern) opp mot 0-alternativet (dagens aktiviteter). For de fleste 
reindriftsrelaterte temaene blir virkninger og konsekvenser like ved de ulike utrednings-
alternativene. For temaene der virkningene og konsekvensene blir forskjellige fra 0-alternativet blir 
disse omtalt i de følgende avsnittene. Konsekvensene er oppsummert i tabell 4. 
 

6.2 Bygging av nye gjeterhytter 

Reindrifta må søke om tillatelse dersom de skal oppføre nye gjeterhytter. Det foreligger flere 
konkrete framdriftsplaner for bygging av nye gjeterhytter. Sannsynligvis vil det være vanskeligere å 
få tillatelse til å bygge nye gjeterhytter dersom utredningsområdet blir vernet. Virkningen av verne-
forskriften vurderes som begrenset negativ og de negative konsekvensene ved eventuelt vern er små 
for reindrifta (tabell 4). 
 
I vernebestemmelsen for landskapsvernområde er det spesifisert at forvaltningsmyndigheten kan gi 
tillatelse til: ” oppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er nødvendige for utøvelse av 
reindrift.”. Dette betyr at reindrifta kan søke om tillatelse dersom de skal bygge gjeterhytte. 
Sannsynligvis vil det være vanskeligere å få tillatelse til å bygge nye gjeterhytter dersom 
utredningsområdet blir vernet. Virkningen av verneforskriften vurderes som begrenset negativ og de 
negative konsekvensene ved eventuelt vern er små for reindrifta (tabell 4).  
 

6.3 Bygging av nye reingjerder 

I vernebestemmelsen for nasjonalparker er det spesifisert at forvaltningsmyndigheten kan gi 
tillatelse til: Mindre tilbygg til bygninger og oppsetting av gjerder (§ 3 pkt 1.3). Dette betyr at 
reindrifta må søke om tillatelse dersom de skal ombygge eller bygge nye gjerder og samlekveer. Det 
medfører ekstraarbeid med å innhente tillatelse og usikkerhet om eventuelle søknader vil bli 
innvilget. Sannsynligvis vil det være vanskeligere å få tillatelse til å bygge nye reingjerder dersom 
utredningsområdet blir vernet. Virkningen av verneforskriften vurderes som negativ. De negative 
konsekvensene er middels store for reindrifta (tabell 4).  
 
I vernebestemmelsen for landskapsvernområde er det spesifisert at ”bestemmelsen er heller ikke til 
hinder for anlegg av sanketrøer og nødvendig gjerding i delområde….” (§ 3 pkt 1.2). Det vil være 
noe usikkerhet om det åpnes for bygging av nye gjerder i hele utredningsområdet. Virkningen av 



 

32 

 

verneforskriften vurderes som begrenset negativ og de negative konsekvensene er små for reindrifta 
(tabell 4).  
 

6.4 Motorferdsel i forbindelse med utøvelse av reindrift 

I vernebestemmelsen for både nasjonalpark og landskapsvernområde er det spesifisert at 
motorferdsel er forbudt på land og vatn, og i lufta under 300 meter (§ pkt 3 6.1). Det er åpning i 
standard vernebestemmelse for å gi tillatelse til bruk av luftfartøy eller motorkjøretøy på barmark i 
forbindelse med utøvelse av reindrift. Det medfører ekstraarbeid med å innhente tillatelse. Det er 
også usikkerhet om eventuelle tillatelser vil inneholde begrensninger i forhold til antall kjøretøyer, 
forbudssoner, eller forbud mot motorferdsel deler av året. Sannsynligvis vil det foreligge noen 
former for begrensinger i motorferdselen i forbindelse med utøvelsen av reindrift. Virkningen av 
eventuelle begrensinger i barmarkskjøring med ATV vurderes som negativ, med middels store 
negative konsekvenser for reindrifta som resultat (tabell 4). 
 
 
Vedlikehold av reingjerder 
I forbindelse med oppsetting og nedtaking av de midlertidige sperregjerdene samt vedlikehold av 
gjerdeanleggene innenfor utredningsområdet benyttes ATV til transport av materiell, personell og 
oppsetting av selve gjerdeanlegget (strekking av nettinggjerdene). Det er usikkerhet om eventuelle 
tillatelser til bruk av ATV til dette arbeidet vil inneholde begrensninger (eventuelt forbud) som 
vanskeliggjør arbeidet med gjerdene Virkningen av eventuelle begrensinger eller forbud mot 
barmarkskjøring vurderes som negativ, med middels store negative konsekvenser for reindrifta som 
resultat (tabell 4). 
 
I landskapsvernområde kan det tillates ”motorferdsel på veger i sone…. som er avmerket/godkjent i 
forvaltningsplan (§ 3 pkt 6.2)”. Dette betyr at reindrifta kan få mulighet til å benytte ATV til 
transport av gjerdemateriell og utstyr inn i utredningsområdet. Det er usikkert om det vil bli gitt 
tillatelser til å benytte ATV langs samtlige gjerdetraseer. Virkningen av eventuelle begrensninger i 
barmarkskjøring vurderes derfor som begrenset negativ i forhold til vedlikehold av reingjerder, med 
små negative konsekvenser for reindrifta som resultat (tabell 4). 
 
Bærplukking 
Reindrifta benytter ATV til transport av personell og eventuelt utbytte ved bærplukking innenfor 
utredningsområdet. Omfanget er lite men viktig for dem som bruker disse ressursene. Det er stor 
usikkerhet om det vil bli gitt tillatelser til bruk av ATV til denne høstingen av naturressurser eller 
om tillatelsen vil inneholde begrensninger som vanskeliggjør høstingen. Virkningen av eventuelt 
forbud mot barmarkskjøring vurderes som negativ i forhold til bærplukking, med små negative 
konsekvenser for reindrifta som resultat (tabell 4). 
 
I landskapsvernområde kan det tillates ”motorferdsel på veger i sone…. som er avmerket/godkjent i 
forvaltningsplan (§ 3 pkt 6.2)”. Dette betyr at reindrifta kan få mulighet til å benytte ATV til 
transport av personell og eventuelt utbytte langs veger ved bærplukking innenfor utrednings-
området. Virkningen av eventuelt forbud mot barmarkskjøring vurderes som begrenset negativ i 
forhold til bærplukking, med små negative konsekvenser for reindrifta som resultat (tabell 4). 
 
Fiske 
Reindriftnæringa beskriver at det foregår et begrenset omfang av fiske innenfor utredningsområdet. 
ATV blir benytter til transport av personell og eventuelt fangstutbytte ved fiske innenfor utrednings-
området. Det er stor usikkerhet om det vil bli gitt tillatelser til bruk av ATV til denne høstingen av 
naturressurser eller om tillatelsen vil inneholde begrensninger som vanskeliggjør høstingen. 
Virkningen av eventuelt forbud mot barmarkskjøring vurderes som negativ i forhold til fiske, med 
små negative konsekvenser for reindrifta som resultat (tabell 4). 
 
I landskapsvernområde kan det tillates ”motorferdsel på veger i sone…. som er avmerket/godkjent i 
forvaltningsplan (§ 3 pkt 6.2)”. Dette betyr at reindrifta kan få mulighet til å benytte ATV til 
transport av personell og eventuelt utbytte langs veger ved fiske innenfor utredningsområdet. 
Virkningen av eventuelt forbud mot barmarkskjøring vurderes som begrenset negativ i forhold til 
fiske, med små til ubetydelige negative konsekvenser for reindrifta som resultat (tabell 4). 
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Lavplukking og sennegresshøsting 
Omfanget av dagens og framtidig lavplukking og sennegresshøsting innenfor utredningsområdet er 
ubetydelig. Virkningen av eventuelt vern som nasjonalpark eller landskapsvernområde vurderes som 
ubetydelig i forhold til motorferdsel i tilknytning til lavplukking og sennegresshøsting, med 
ubetydelige negative konsekvenser for reindrifta som resultat. 
 
 
Vedhogst 
I følge vernebestemmelser kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til hogst av ved til hytter og 
gammer i nasjonalparken (§ 3 pkt 2.3). Virkningen av ekstraarbeidet med å innhente tillatelse 
vurderes som begrenset negativ. Det brukes ATV på barmark under arbeidet blant annet til å skaffe 
tyrirøtter som opptenningsved. I tillegg transporteres en del av veden til hyttene med ATV, spesielt 
ved som blir produsert i ”bygda”. Det er stor usikkerhet om det vil bli gitt tillatelser til bruk av ATV 
til denne høstingen av naturressurser eller om tillatelsen vil inneholde begrensninger som 
vanskeliggjør høstingen. Virkningen av eventuelt forbud mot barmarkskjøring vurderes derfor som 
(begrenset) negativ i forhold til vedhogst, med middels store negative konsekvenser for reindrifta 
som resultat (tabell 4). 
 
I landskapsvernområde er hogst av ved til eget bruk og til hytter i landskapsvernområdet tillatt. 
Videre er forbudet mot motorferdsel ikke til hinder for ”motorferdsel på veger i sone…. som er 
avmerket/godkjent i forvaltningsplan (§ 3 pkt 6.2)”. I tillegg kan det gis tillatelse til motorferdsel i 
forbindelse med vedhogst. Dette betyr at reindrifta kan få mulighet til å benytte ATV til transport 
av ved innenfor utredningsområdet. Virkningen av eventuelt forbud mot barmarkskjøring vurderes 
som begrenset negativ i forhold til fiske, med små negative konsekvenser for reindrifta som resultat 
(tabell 4). 
 
Uttak av gjerdemateriell 
I vernebestemmelsen for nasjonalparker er det spesifisert at vegetasjon, herunder døde busker og 
trær, skal vernes mot all skade og ødelegging (§3 pkt 2.1). Det er ikke åpning i standard verne-
bestemmelse for å gi tillatelse til uttak av skog til gjerdemateriell i forbindelse med utøvelse av 
reindrift. Dette betyr at gjerdemateriell må hentes utenfor utredningsområdet og fraktes inn i 
området med snøskuter på vinterføre, eller på barmark etter at tillatelse til barmarkskjøring er gitt. 
Det er usikkert om det vil bli gitt tillatelser til å benytte ATV langs samtlige gjerdetraseer. 
Virkningen av eventuelle begrensinger i barmarkskjøring vurderes derfor som begrenset negativ i 
forhold til transport av gjerdemateriell, med små negative konsekvenser for reindrifta som resultat 
(tabell 4). 
 
I vernebestemmelsen for landskapsvernområder er det spesifisert at plantelivet skal beskyttes mot 
skade og ødeleggelse (§3 pkt 2.1). Det er ikke åpning i standard vernebestemmelse for å gi tillatelse 
til uttak av skog til gjerdemateriell i forbindelse med utøvelse av reindrift. Dette betyr at gjerde-
materiell må hentes utenfor utredningsområdet og fraktes inn i området med snøskuter på 
vinterføre. I landskapsvernområde kan ”motorferdsel på veger i sone…. som er avmerket/godkjent i 
forvaltningsplan gjennomføres (§ 3 pkt 6.2)” eller på barmark etter at tillatelse til barmarkskjøring 
er gitt (§ 3 pkt 6.3). Det er stor usikkerhet om det vil bli gitt tillatelser til bruk av ATV til denne 
kjøringen. Virkningen av eventuelt vern som landskapsvernområde vurderes som begrenset negativ i 
forhold til uttak av gjerdemateriell, med små negative konsekvenser for reindrifta som resultat 
(tabell 4). 
 
Bruk av snøskuter i reindrifta 
Vinterstid er reindriftsutøverne helt avhengige av snøskuteren. I følge vernebestemmelsene er bruk 
av snøskuter tillatt i forbindelse med reindrift. Virkning og konsekvensene for reindrifta er 
ubetydelig (tabell 4).  
 
Bruk av luftfartøy i reindrifta 
I vernebestemmelsen for nasjonalparker er det spesifisert at motorferdsel er forbudt på land og 
vatn, og i lufta under 300 meter (§ pkt 3 6.1). Det er åpning i standard vernebestemmelse for å gi 
tillatelse til bruk av luftfartøy i forbindelse med utøvelse av reindrift. Sannsynligvis vil reindrifta få 
tillatelse til begrenset bruk av luftfartøy og virkningen av eventuelt vern av utredningsområdet 
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vurderes som begrenset negativ, med små negative konsekvenser for reindrifta som resultat (tabell 
4). 
  
I vernebestemmelsen for landskapsvernområder er det kun omtalt at ”Motorferdsel er forbudt på 
land og i vatn” (§3 pkt 6.1). Videre at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til bruk av luftfartøy i 
forbindelse med reindrift (§3 pkt 6.3). Virkning og konsekvenser for reindrifta vurderes som 
ubetydelig (tabell 4).  
 
Fôring av rein på vinterbeiter 
I henhold til forskriftsmal for nasjonalparker er ”planting eller såing av trær eller annen vegetasjon 
er forbudt” (§3 pkt 2.1). Under bruk av tørket gress (ulike tørkede kvaliteter av høy) som vinterfôr 
til rein, kan det hende at frø fra plantene i enga kan klare å spire og etablere seg i naturen innenfor 
utredningsområdet. I de fleste tilfeller er det lite av frømaterialet som blir frigjort fra reinens fôr 
som klarer å etablere seg, Det meste av frøene i ensilert gress vil ikke spire, men frø fra enkelte 
arter har stor overlevelsesevne. Dersom det benyttes gress som er høstet fra natureng i nærom-
rådene (innen Finnmark) er det lite sannsynlig at nye arter vil komme til floraen i verneområdet. 
Det finnes i dag ikke en sertifiseringsordning som kvalitetssikrer innholdet i høy og silofôr som 
omsettes. En vil derfor ikke kunne garantere for hvilke plantearter som følger med i dette fôret. 
Det er derfor sannsynlig at det ikke vil være tillatt å benytte høy og silofôr som tilleggsfôr innenfor 
utredningsområdet. Reindrifta blir derfor nødt til å benytte innkjøpt kraftfôr (graspellets) som 
tilleggsfôr. Dette fôret er kostbart i innkjøp. Konsekvensmessig virkningen av eventuelt forbud 
vurderes som begrenset negativ i forhold til tilleggsfôring, med middels store negative konsekvenser 
for reindrifta som resultat (tabell 4). 
 
I henhold til forskriftsmal for landskapsvernområder skal plantelivet ”beskyttes mot skade eller 
ødeleggelse. Innføring av nye plantearter er forbudt” (§3 pkt 2.1). Vurderingene rundt dette 
forbudet blir tilsvarende som for nasjonalparker (se avsittet over). Virkningen av eventuelt forbud 
vurderes som begrenset negativ i forhold til tilleggsforing, med middels store negative konsekvenser 
for reindrifta som resultat (tabell 4). 
 

6.5 Virkning av andre tema og konsekvens av vernet for disse 
ovenfor reindrifta 

 
Friluftsliv 
Sett opp mot 0-alternativet vil friluftsliv og muligheter til naturopplevelser i liten grad bli berørt av 
vernebestemmelsene. Unntaket er deler av det mer moderne friluftslivet, og i noen grad storviltjakt 
som er knyttet til motorferdsel og andre inngrep i form av permanente eller midlertidige 
installasjoner. Mulighetene for motorisert ferdsel (i utmark) er i utgangspunktet svært begrenset. 
Ytterligere restriksjoner som legges på motorferdsel, hytter og andre bygninger og på aktiviteter 
knyttet til reiselivsnæringen vil kunne ha direkte eller indirekte virkning på noen av dagens og 
framtidens muligheter for friluftslivsutøvelse og naturopplevelse. Det er sannsynlig at eventuell 
økning i friluftslivsaktiviteten på grunn av områdets vernestatus vil komme i vintersesongen. En slik 
økning vil derfor komme i perioden som reindrifta bruker arealene som vinterbeiter. Virkningen av 
eventuell økning i friluftslivsaktivitetene vurderes som begrenset negativ, med små negative 
konsekvenser for reindrifta som resultat ved begge vernealternativene (tabell 4). 
 

Reiseliv 
Reiselivsaktiviteter som innebærer fotturer inn i utredningsområdet vil i liten grad bli berørt av 
vernebestemmelsene, i den grad de ikke fordrer organisert virksomhet som er knyttet til motor-
ferdsel og andre inngrep i form av permanente eller midlertidige installasjoner. Mulighetene for 
motorisert ferdsel (i utmark) er i utgangspunktet begrenset. Ytterligere restriksjoner som legges på 
motorferdsel, hytter og andre bygninger og på aktiviteter knyttet til reiselivsnæringen vil kunne ha 
direkte eller indirekte virkning på noen av dagens og framtidens muligheter for reiselivsaktiviteter. 
Eventuell vernestatus kan øke interessen for reiselivsaktiviteter innenfor utredningsområdet. 
Virkning for tamreindrifta ved et vern vurderes som begrenset negative innenfor temaet reiseliv og 
konsekvensene små negative. Dersom tilrettelegging til reiselivsaktiviteter er forankret i reindrifta 
kan dette ha positiv virkning og konsekvens for reindrifta (tabell 4). 
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Hytter og andre utbygginger 
Ved et vern (alternativene 1 og 2) vil det ikke bli tillatt å bygge hytter innenfor utredningsområdet. 
Dermed unngås både direkte og indirekte (økt menneskelig forstyrrelser) arealtap for reindrifta og 
virkning og konsekvenser for reindrifta vil være positive ved et vern innenfor temaet hytter og 
andre bygninger (tabell 4). 
 
Mineralaktiviteter 
Ved et vern (alternativene 1 og 2) vil landskapet innenfor utredningsområdet være vernet mot 
inngrep. Dermed unngås både direkte og indirekte (økt menneskelig forstyrrelser) arealtap for 
reindrifta og virkning og konsekvenser for reindrifta vil være positive ved et vern innenfor temaet 
mineralaktiviteter (tabell 4). 
 
 
Motorferdsel  
Ved eventuelt vern av utredningsområdet vil den motoriserte ferdselen av andre enn reindrifta bli 
betydelig redusert. Sett opp mot 0-alternativet vurderes eventuell redusert motorferdsel å ha 
positiv virkning for reindrifta ved et vern. Motorferdsel får store positive konsekvenser for reindrifta 
ved alternativene 1 og 2. 
 
 

 
 
Figur 15. Beitende rein.
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Tabell 4. Oppsummering av virkning og konsekvenser for reindrifta i utredningsområdet ved 
verneformen nasjonalpark og landskapsvernområde opp mot 0-alternativet.  
 

    0-alternativ Nasjonalpark Landskapsvern-
område 

 Aktivitet Verdi  Virkning Konse-
kvens 

Virkning Konse-
kvens 

Virkning Konse-
kvens 

Interne konsekvenser 
reindrift 

       

Gjeting med ATV 0 /s.
1
 0 0 0/ n.

1
 0/--

1 
0/ n.

1
 0/--

1 

Gjeting med snøskuter s.s. 0 0 0 0 0 0 

Gjeting med helikopter (andre 
luftfartøy) 

0 / 
m.s.

1
 

0 0 0/ bgn.
1
 0/-

1
 0 0 

Gjeterhytte eksisterende s.s. 0 0 0 0 0 0 

                   Nye s. + + bgn. - bgn. - 

Reingjerder eksisterende s.s. 0 0 0 0 0 0 

                  Nye s.s. + + n. -- bgn. - 

Vedlikehold av reingjerder  s.s. 0 0 n. -- bgn. - 

Bærplukking l. 0 0 n. - bgn. (-) 

Fisking  l. 0 0 n. - bgn. (-) 

Vedhogst  s.s 0 0 (bg)n. -- bgn. - 

Uttak av gjerdemateriell s.s 0 0 bgn. - bgn. - 

Sennegresshøsting 0 0 0 0 0 0 0 

Plukking av reinlav 0 0 0 0 0 0 0 

Fôring på vinterbeiter s.s. 0 0 bgn. -- bgn. -- 

Sum reindrift interne 
konsekvenser 

s.s (+) (+) bgn. (-)- bgn. - 

        

Virkning og konsekvens av 
andre tema på reindrifta 

       

Friluftsliv s.s. 0 0 bgn. - bgn. - 

Reiseliv s.s. n/+ -/+ n/+ -/+ n/+ -/+ 

Hyttebygging s.s. bgn. --- + + + + 

Mineralaktiviteter s.s. b.n ---- + + + + 

Motorferdsel s.s. b.n. ---- + + + + 

Sum reindrift s.s bgn. - bgn. - 0 0 

Symbolforklaring til tabellen: 
Vurdering av verdi:   s.s - svært stor, s - stor, m.s – middels stor, l – liten, 0 – ingen verdi 
Vurdering av virkning: b.n – betydelig negativ, n – negativ, bgn – begrenset negativ, 0 –

ubetydelig, + - positiv  
Vurdering av konsekvenser:  ---- svært store negative, --- store negative, -- middels store 

negative, - små negative, 0 ubetydelige/ingen, + positive 
 
1 Ved endret arealbruk pga klimaendringer 
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6.6 Konklusjon 

Alternativ 1 
Ved vern av utredningsområdet som nasjonalpark vurderes virkningene for reindrifta samlet sett 
som begrenset negative og samlet for reindrifta gir det små negative konsekvenser (tabell 4). Det er 
særlig mulige begrensinger i bruken av ATV på barmark ved vedlikehold av gjeterhytter og 
skillegjerder, og høsting av ulike naturressurser som fører til de negative konsekvensene. 
 
Eventuelt vern vil sikre området mot arealtap som følge av hyttebygging, noe som gir positiv 
virkning og konsekvens. Dersom det gis avbøtende tiltak med bl.a. at det igjennom forskriften gis 
tillatelse til bruk av ATV (i barmarksperioden) i forbindelse med tilsyn, flytting og gjeting av rein 
samt vedlikehold av reingjerder, gjeterhytter og vedhogst vil de negative konsekvensene for 
reindrifta reduseres betraktelig. Vernebestemmelser vil sikre viktige beiteområder mot utbygging, 
og samlet sett vil vern føre til positive konsekvenser for reindrifta dersom de foreslåtte avbøtende 
tiltakene gjennomføres.  
 
 
Alternativ 2 
Ved vern av utredningsområdet som landskapsvernområde vurderes virkningene for reindrifta samlet 
sett som ubetydelige. Begrensinger i barmarkskjøring setter begrensinger på reindriftas mulighet til 
å utnytte arealet som beiteområde (vedlikehold og klargjøring av installasjoner) og høsting av 
naturressurser. Vernebestemmelser vil sikre viktige beiteområder mot utbygging og vern etter disse 
alternativene fører til ubetydelige negative konsekvensene for reindrifta. Dersom det igjennom 
forskriften gis tillatelse til bruk av ATV (i barmarksperioden) i forbindelse med tilsyn, flytting og 
gjeting av rein samt vedlikehold av reingjerder, gjeterhytter og vedhogst vil de negative 
konsekvensene for reindrifta forsvinne. 
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7. Forslag til avbøtende tiltak 

Forslag til avbøtende tiltak ved vern av utredningsområdet som nasjonalpark: 
For å synliggjøre at reindrifta gjennom mange århundrers høsting av naturressursene i området har 
opparbeidet rettigheter til bruken av området, bør det inkluderes i verneforskriften (§ 2) at 
formålet med vern er: å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutnyttelse. 
For å synliggjøre at forskriften skal praktiseres slik at området fortsatt skal kunne brukes i 
forbindelse med reindrift bør § 3 pkt 1.1 avsluttes med følgende presiseringen: Området skal kunne 
brukes til reindrift.  
 
De negative konsekvensene for reindrifta ved utredningsalternativ 1 er mulige begrensinger i bruken 
av ATV til tilsyn, flytting og gjeting av rein innenfor utredningsområdet. Dette kan avbøtes ved 
følgende tiltak:  

 Justere forskriften slik at dersom klimamessige behov gjør seg gjeldende, så kan reindrifta 
benytte motorisert ferdsel under tilsyn, gjeting og flytting av rein med ATV i perioden 
november til mai.  

 De negative konsekvensene for reindrifta ved utredningsalternativ 1 er at det kan bli 
begrensinger i bruken av ATV på barmark til arbeid med gjerder og gjeterhytter eller høsting 
av naturressurser. Disse kan avbøtes ved følgende alternative tiltak: 

a. Under § 3 pkt 6.2 kan følgende inkluderes: Bestemmelsene i pkt 6.1 er ikke til hinder for 
motorisert ferdsel på barmark i forbindelse med utøvelse av reindrift. Dersom motorisert 
ferdsel på barmark tillates på permanent basis, vil de negative konsekvensene for 
reindriftsnæringa bli ubetydelige. 

b. Alternativt til pkt. a: Tillate motorisert ferdsel på barmark på avgrensede områder på 
permanent basis eller avgrense perioden barmarkskjøretøy som kan benyttes. Det største 
behovet for motorisert ferdsel på barmark er knyttet til vedlikehold og rydding ved 
gjeterhytter og gjerdeanleggene, samt i forbindelse med utnyttelse av naturressurser. De 
negative konsekvensene for reindrifta vil dermed reduseres.  
Dersom det gis rettigheter til bruk av motorisert ferdsel på barmark med begrensninger og 

 reguleringer, kan periodiske evalueringer vurderes. Dersom det blir en negativ 
 miljømessig utvikling kan det iverksettes andre tiltak eller justeringer slik at 
 naturvernmessige og reindriftsmessige interesser ivaretas best mulig. 

 

 Som det går fram av utredningen skaper et mulig forbud eller begrensinger i bruk av luftgående 
fartøy små negative konsekvenser for reindrifta (tabell 4). De negative konsekvensene kan 
reduseres ved å justere forskriften slik at reindrifta kan få permanent tillatelse til å benytte 
luftfartøy under tilsyn, gjeting og flytting av rein. Lavtflyging bør være forbudt i perioden 
rundt reinkalving og gjennom hekketida. Innen utviklingen av kjøretøy er det utviklet 
svevescootere og gyrokjøretøyer som da vil være i grenseland mellom bakkegående og 
luftgående. Slike redskaper vil være viktige forbedring når det gjelder helse for utøverne, 
redusert slitasje på terreng, og forurensning. Forskriften bør derfor være tilpasset at slike 
fremtidige hjelpemidler kan benyttes. Ved dette avbøtende tiltaket vil de negative 
konsekvensene for reindrifta reduseres. 

 Vedlikehold av gjerder er ikke særskilt omtalt som et tiltak som er tillatt. Dette bør 
innarbeides i forskriften § 3 pkt. 1.2 slik at forskriftsteksten blir som følger: vedlikehold av 
bygninger og andre anlegg, inkludert eksisterende reingjerder. 

 Som det går fram av utredningen må reindrifta søke om tillatelse for å sette opp gjerder. 
Usikkerhet om tillatelse vil bli gitt innenfor et vernet område skaper middels store negative 
konsekvenser for reindrifta (tabell 4). De middels store negative konsekvensene kan fjernes ved 
følgende: Under § 3 pkt 1.2 bør følgende inkluderes: Bestemmelsene i pkt 1.1 er ikke til hinder 
for anlegg av sanketrøer og nødvendige reingjerder på arealer som er viktige for reindrifta. 

 Sikre i forskriften slik at rovdyr som volder skade og tap i reindrifta kan tas ut ved normal 
prosess for fellingstillatelser. 

 Tillatelse til plukking av reinlav, tyrirøtter samt andre naturressurser til bruk i duodji bør 
inkluderes i § 3 pkt 2.2  
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 Det er også viktig at forskriften utformes slik at det er adgang til å fôre reinen med vinterfôr i 
form av gress som er tørket eller ensilert i baller, samt at det kan brukes kraftfôr dersom det 
skulle være behov for det. 

 I forbindelse med organisering av tillatelser og rapportering for bruk av både kjøretøy på 
barmark og på snødekt mark bør det gis et fast tilskudd for en ”sekretær” som kan ta seg av 
administrasjonen av dette merarbeidet for siidaene som blir berørt som følge av vernet. 

 
 
Dersom ikke de foreslåtte avbøtende tiltakene kan innarbeides i forskriften bør utredningsalternativ 
2 velges for å unngå negative konsekvenser for reindrifta. 
 
 Ved vern av utredningsområdet som landskapsvernområde bør følgende avbøtende tiltak vurderes: 
 
De negative konsekvensene for reindrifta ved at reindrifta kan få begrensinger i bruken av ATV til 
tilsyn, flytting og gjeting av rein innenfor utredningsområdet kan avbøtes ved følgende tiltak:  

 Justere forskriften slik at dersom klimamessige behov gjør seg gjeldende, så kan reindrifta 
benytte motorisert ferdsel under tilsyn, gjeting og flytting av rein med ATV i deler av 
perioden november til mai.  

De negative konsekvensene ved at reindrifta kan får begrensinger i bruken av ATV på barmark til 
arbeid med gjerder og gjeterhytter kan avbøtes ved følgende tiltak: 

a. Under § 3 pkt 6.2 kan følgende inkluderes: Bestemmelsene i pkt 6.1 er ikke til hinder for 
motorisert ferdsel på barmark i forbindelse med utøvelse av reindrift. Dersom motorisert 
ferdsel på barmark tillates på permanent basis, vil de negative konsekvensene for 
reindriftsnæringa bli ubetydelige. 

b. Alternativt til pkt. a: Tillate motorisert ferdsel på barmark på avgrensede områder på 
permanent basis eller avgrense perioden barmarkskjøretøy som kan benyttes. Det største 
behovet for motorisert ferdsel på barmark er knyttet til vedlikehold og rydding ved 
gjeterhytter og gjerdeanleggene og samt i forbindelse med høsting av naturressurser. De 
negative konsekvensene for reindrifta vil dermed reduseres.  
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9. Vedlegg 

9.1 Forskrift om fredning av Øvre Anárjokka nasjonalpark, Karasjok 
og Kautokeino kommuner, Finnmark 

FOR 1975-12-19 nr 19: Forskrift om fredning av Øvre Anarjokka 
nasjonalpark, Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark. 

 
DATO: FOR-1975-12-19-19  

DEPARTEMENT: MV (Miljøvern/vilt)  

AVD/DIR: 
 

PUBLISERT: I 1975 s 1045  

IKRAFTTREDELSE: 1976-04-01  

SIST-ENDRET: FOR-1982-05-07-803  

ENDRER: 
 

GJELDER FOR: Øvre Anarjokka nasjonalpark, Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark  

HJEMMEL: LOV-1970-06-19-63-§3, jfr, LOV-1970-06-19-63-§4 og-§2  

SYS-KODE: BG08, D02  

NÆRINGSKODE: 9129  

KORTTITTEL: Forskrift om Øvre Anarjokka nasjonalpark  
 

For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-19751219-
0019.html 

 

Fastsatt ved kgl.res. av 19. desember 1975. Fremmet av Miljøverndepartementet.  

       I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970, nr, 63 § 3 jfr. §§ 4 og 22 er ved kgl.res. av 19. 
desember 1975 bestemt at et område på ca. 1.390 km

2
 av statens grunn omkring Øvre Anarjokka i 

Karasjok og Kautokeino kommuner i Finnmark fylke skal legges ut som nasjonalpark under 
betegnelsen Øvre Anarjokka nasjonalpark.  

       Nasjonalparken har disse grenser:  

       Fra riksgrensen i Anarjokka der elva Basevucco faller ut (gradteigskart W 8 Hugstfjeld), følger 
grensen denne elv ca. 1,5 km nordvestover. Derfra går grensen i nordlig retning over Buollanoai'vi, 
Cas,kinjåkka og Gurrasvarri til høyde 342 (gradteigskart W 7 Iskuras), videre vest-nordvest til Galmat 
(høyde 534, samme kartblad) og videre i vestlig retning til sammenløpet Spier,kujåkka-Gåssjåkka 
(gradteigskart V 7 Bæivasgiedde). Derfra følger grensen Gåssjåkka sør-sørvestover ca. 12 km (i 
luftlinje) til Gæd'gebårjåkkas utløp (gradteigskart V 8 Noarvas) og følger så Gæd'gebårjåkkas ca. 6,5 
km vestsørvestover. Grensen går videre i sørlig retning til høyde 418 (søndre) på Gæd'gebårgielas og 
langs Gæd'gebårgielas sør-sørvestover ti høyde 444 (samme kartblad), derfra rett vest to vatn sør for 
vatn 370, videre vestover langs bekk og over vatn 366 til Bàvtajåkka. Fra Bàvtajåkka går grensen 
videre mot vest-nordvest over høyde 466, <06>Civtasmaras (kartblad M 711 1932 I Niei'davárri) og til 
høyde 458, Roubbavárri. Derfra vest-sørvest til sørøstre hjørne av Boul'zajav'ri, videre til Niei'davárri 
(høyed 465) og derfra rett vest til møte med Njullusjåkka. Njullusjåkkas løp følges til riksgrensen som 
følges tilbake til utgangspunktet.  

       Grensene er inntegnet på kart « Forslag til avgrensing av Øvre Anarjokka nasjonalpark » datert 
18. september 1974. Kartet oppbevares i Miljøverndepartementet, hos fylkesmannen i Finnmark og i 
Karasjok og Kautokeino kommuner. De nøyaktige grenser vil bli oppgått i marka samtidig med 
oppmerking.  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/for/ff-19820507-0803.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19700619-063.html&3
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19700619-063.html&4
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§1. Formål.  

       Formålet med Øvre Anarjokka nasjonalpark er å bevare et stykke av Finnmarksvidda med et 
representativt utvalg av de naturtyper som forekommer der, så som furuskog, bjørkeskog og vidde 
med kratt, myr, vatn, elver og låge fjell. Dyre- og plantelivet skal få utvikle seg mest mulig fritt uten 
menneskelig påvirkning.  

§2 Fredningsbestemmelser.  

1. Landskapet.  

1.1. Landskapet skal være fredet mot tekniske inngrep av enhver art, herunder veg- og 
jernbanebygging, bergverksdrift, masseuttak, drenering, vassdragsutbygging, bygging av 
kraft- og telefonlinjer, taubaner, heiser, flyplasser o.l. Det er heller ikke tillatt å utføre 
forundersøkelser for slike inngrep.  

1.2. Det er forbudt å oppføre bygninger av enhver art med følgende unntak:  

a) Forvaltningsmyndigheten kan oppføre et begrenset antall hytter, buer og naust som er 
nødvendig for oppsynet med nasjonalparken. Disse bygningene kan gjøres tilgjengelige 
for allmenn bruk.  

b) Gammer, koier, boder (bur), gjetehytter og gjerder (men ikke helårs bolighus), som er 
nødvendige for utøvelse av lovlig reindrift kan oppføres etter samtykke fra 
forvaltningsmyndigheten.  

c) Koier kan oppføres i den utstrekning dette er nødvendig for militært og politimessig 
grenseoppsyn etter samtykke fra forvaltningsmyndigheten.  

1.3. Oppmerking av stier og vinterveger er forbudt unntatt i forbindelse med reindriften og 
grenseoppsynet.  

 
       Klopper og enkle bruer som er nødvendige for reindriften kan oppføres når tillatelse er 
innhentet fra forvaltnigsmyndigheten.  

1.4. Organisert ferdsel er forbudt. Dette gjelder bl.a. militære og sivile øvelser, og organisert 
opplæringsvirksomhet, fotturisme og jaktprøver.  

2. Plantelivet.  

2.1. Alle planter, herunder levende og døde trær og busker, er fredet mot skade og ødeleggelse 
av enhver art som ikke skyldes vanlig ferdsel, reindrift og lovlig jakt og fiske.  

 
       Det er tillatt å ta virke til brensel på stedet, men hule trær og stammer som er egnet som 
boplass for fugler, må ikke felles.  

 
       Bærplukking er tillatt.  

2.2. Nye plantearter må ikke innføres.  

3. Dyrelivet.  

3.1. Ville pattedyr og fugler og deres bo og reir er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art 
med følgende unntak:  

a) Disse bestemmelser berører ikke rettigheter til jakt og fangst på rype, hare, rødrev og 
mink i forbindelse med lovlig reindrift.  

b) Departementet kan gi tillatelse til jakt på andre arter i begrenset tidsrom når det etter 
sakkyndiges mening er nødvendig for å opprettholde balansen i dyrelivet.  

c) Utøvelse av rett til å forfølge, avlive og tilegne seg såret/skadet storvilt etter de til enhver 
tid gjeldende bestemmelser.  

3.2. Fiske er tillatt etter de regler som gjelder til enhver tid.  

3.3. Nye dyrearter må ikke innføres.  

4. Forurensninger.  

4.1. Forurensning og forsøpling av vassdrag og naturen ellers er forbudt.  

4.2. Det må ikke anvendes kjemiske bekjempningsmidler, gjødsles eller foretas liknedne inngrep 
som kan påvirke de naturgitte forhold.  

 

5. Motorisert trafikk.  
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5.1. Motorisert trafikk til lands og til vanns, herunder landing med luftfartøy, er forbudt unntatt for 
grenseoppsyn og i ambulanse- eller politiøymed.  

 

       Tjeneste- og oppsynsmenn for reindriften, naturvernet, jakt og fiske kan bruke 
motordrevet framkomstmiddel på vinterføre, motorbåt og i spesielle tilfelle luftfartøy i 
tjenesteoppdrag.  

5.2. Etter søknad skal utøvere av lovlig reindrift gis tillatelse til å bruke motordrevet 
framkomstmiddel på vinterføre. Tillatelse til dette gis av lappefogdene. Dersom hensynet til 
naturverninteressene skulle tilsi det, kan forvaltnigsmyndigheten fastsette særskilte 
bestemmelser for ferdselen i deler av nasjonalparken.  

5.3. Transport av brensel og materialer til hytter, buer, reingjerder, klopper m.v. kan foretas med 
motorkjøretøy på vinterføre eller med luftfartøy når tillatelse er innhentet fra 
forvaltningsmyndigheten.  

5.4. Den som ferdes i nasjonalparken med motorisert framkomstmiddel plikter å fare varsomt 
fram, og ellers ta hensyn til plante- og dyrelivet. Særlig gjelder dette ved yngle- og 
hekkeplasser og i beite og trekkområder.  

6. Rettighetene til utøving av reindrift.  

 

       De rettighetene utøvere av reindrift har i henhold til gjeldende lovgivning kan utøves i den 
utstrekning det er forenlig med bestemmelsene for nasjonalparken.  

 
§3 Forvaltning.  

       Departementet eller den departementet gir fullmakt, kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene 
når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, og arbeid eller tiltak av vesentlig 
samfunnsmessig verdi, eller i særlige tilfeller, når dette ikke er i strid med formålet med 
nasjonalparken.  

 

§4 Dispensasjoner.  

       Miljøverndepartementet kan etter særskilt søknad gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene for 
vitenskapelig undersøkelser og arbeider utført av bestemte personer eller institusjoner, når formålet 
med fredningen krever det og ellers i særlige tilfelle når dette ikke er i strid med formålet med 
nasjonalparken.  

 

§5 Forvaltningsmyndighet. 

       Kongens myndighet etter naturvernlovens § 4 om skjøtsel, etter § 21 om merking av fredninger 
m.v., etter § 22 om regulering av motorisert ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra 
fredningsbestemmelsene delegeres til Miljøverndepartementet.  

 

§6 Ikrafttredelse. 

       Disse forskrifter trer i kraft fra og med 1. april 1976.  
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9.2 Forskriftsmal for nasjonalparker 

Forskrift om vern av ..........nasjonalpark i ............kommune i 
..............fylke 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon ..........................med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven ) § 34 jf.§ 35 og § 62. Fremmet av 
Miljøverndepartementet 

 
§ 1. Avgrensning 
Nasjonalparken berører følgende gnr/bnr: 
................kommune: 
................kommune: 
 
Nasjonalparken dekker et totalareal på ca.................. km², hvorav ca …. km² er sjøareal. 
Grensene for nasjonalparken fremgår av vedlagte kart i målestokk …………., datert 
Miljøverndepartementet............20...... De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i 
marka. 
Knekkpunktene skal koordinatfestes. 
Verneforskriften med kart oppbevares i ........................................... kommuner, hos Fylkesmannen i 
……….., i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder 
jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2. Formål 
Formålet med …………………..nasjonalpark er å bevare et stort naturområde som inneholder 
særegne og/eller representative økosystemer eller landskap og som er uten tyngre naturinngrep. 
 
…variasjonsbredden av naturtyper og landskap…/ arter og genetisk mangfold…/større intakte 
økosystemer.............................................................................................................................................. 
.........................................................................…………………………………………………………………
Allmennheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av 
naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. 
 
 

§ 3. Vernebestemmelser 
I nasjonalparker skal ingen varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner finne sted, med mindre slik 
påvirkning er en forutsetning for å ivareta verneformålet. 
 
1. Landskapet 
 
1.1 Vern mot inngrep i landskapet 
Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av varige eller midlertidige 
bygninger, anlegg og innretninger, hensetting av campingvogner, bobiler og maskiner, etablering av 
oppdrettsanlegg, opplag av båter, gjerder, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving, 
utfylling og henleggelse av masse, sprenging boring, bryting av stein, mineraler og fossiler, fjerning av 
større stein og blokker, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, 
bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, 
opparbeiding og merking av stier, løyper o.l. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende. 
 
1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for: 
a) vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som ikke fører til bruksendring. Vedlikehold skal 
skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet. Vedlikehold omfatter ikke ombygging 
eller utvidelse.  
b) vedlikehold av stier, skiløyper, skilt, bruer og liknende i samsvar med forvaltningsplan. 
 
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 
a) ombygging og mindre utvidelse av bygninger. 
b) gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 
c) bygging av bruer og legging av klopper. 
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d) oppsetting av skilt og merking av stier. 
e) ombygging og oppsetting av gjerder. 
f) oppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er nødvendig for utøvelse av reindrift. 
g) bruksendring av eksisterende bygninger. 
h) riving av gamle bygninger, anlegg og innretninger og oppføring av nye med samme størrelse og for 
samme bruk. 
i) oppføring av nødvendige navigasjonsinstallasjoner og andre farledstiltak for å trygge ferdselen til 
sjøs. 
Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet. 
 
2. Plantelivet 
2.1 Vern av plantelivet. 
Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er vernet mot all skade og ødelegging. Planting eller såing 
av trær og annen vegetasjon er forbudt. 
 
2.2 Bestemmelsen i 2.1. er ikke til hinder for: 
a) beiting. 
b) skånsom bruk av trevirke til bålbrenning. 
c) plukking av bær og matsopp. 
d) plukking av vanlige planter til eget bruk. 
 
2.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 
Hogst av ved til hytter, støler og gammer i nasjonalparken. 
 
3. Dyrelivet 
3.1 Vern av dyrelivet. 
Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser, er vernet mot skade og unødvendig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vatn er forbudt. 
 
3.2 Bestemmelsen i pkt 3.1 er ikke til hinder for: 
a) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk. 
b) skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk 
 
3.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 
a) utsetting av fisk fra lokale fiskestammer hvor dette er gjort tidligere. 
b) kalking av vatn og elver som er nødvendig for å hindre at en art dør ut. Det skal gjennom 
forvaltningsplanen fastsettes et referanseområde som ikke kan kalkes. 
 
4. Kulturminner 
4.1 Vern av kulturminner 
Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner skal ikke flyttes eller 
fjernes. 
 
4.2 Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til: 
Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
 
5. Ferdsel 
5.1 Generelt om ferdsel 
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 
 
5.2 Organisert ferdsel 
Bestemmelsene i denne forskriften er ikke til hinder for organisert turvirksomhet til fots så lenge 
naturmiljøet ikke blir skadelidende. 
 
Organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av 
forvaltningsmyndigheten. Nærmere retningslinjer gis i forvaltningsplan. 
 
5.3 Sykling og organisert bruk av hest 
Sykling og organisert bruk av hest er tillatt på veier, samt traseer som er godkjent for slik bruk i 
forvaltningsplanen. 
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5.4 Regulering av ferdsel 
Innenfor nærmere avgrensa deler av nasjonalparken kan Direktoratet for naturforvaltning ved særskilt 
forskrift regulere eller forby ferdsel som kan skade naturmiljøet. 
 
5.5 Omlegging av stier 
Av hensyn til naturmiljøet og kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om eller kreve fjernet 
merking av stier og løyper. 
 
5.6 Generelle unntak for ferdsel 
Reglene i punkt 5 gjelder ikke ferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i 
forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring 
av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. 
 
6. Motorferdsel 
6.1 Forbud mot motorferdsel 
Motorferdsel til lands, til vanns og i lufta under 300 meter fra bakken er forbudt. 
 
6.2 Bestemmelsen i pkt 6.1 er ikke til hinder for: 
a) motorferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i samband med ambulanse-
, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring. 
b) nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med utøvelse av reindrift. Leiekjører for 
reineier eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver for at 
kjøringen skal være lovlig. 
c) motorferdsel for uttransport av syke/skadde bufe i medhold av lov om dyrevelferd. Kjøretøy som 
benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 
verneområdet i forkant av kjøring.  
 
6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 
a) øvingskjøring for formål nevnt i pkt 6.2 a). 
b) bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med husdyrhold. 
c) bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med vedhogst etter pkt. 2.3. 
d) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr til hytter og støler. 
e) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til vedlikehold og 
byggearbeid på bygninger, anlegg og innretninger. 
f) bruk av lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget eller luftfartøy for 
uttransport av felt elg og hjort. 
g) bruk av luftfartøy eller motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift. 
h) motorferdsel i forbindelse med kalking etter pkt. 3.3 b). 
 
7. Forurensning 
7.1 Forbud mot forurensning 
Forurensning og forsøpling er forbudt, samt lagring av materialer og gjerdeutstyr o.l. All bruk av 
kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt. 
 
7.2 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 
Bruk av sand og liknende til snøsmelting. 
 
7.3 Støy 
Unødvendig støy er forbudt. Bruk av motordrevet modellfly o.l. er forbudt. 
 

§ 4. 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. 
 

§ 5. Forvaltningsplan 
Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, 
tilrettelegging, informasjon osv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for 
naturforvaltning. 
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§ 6. Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- og kulturtilstand som er formålet med vernet. 
 

§ 7. Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 
Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 
 

§ 8. Rådgivende utvalg 
Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av nasjonalparken. 
 

§ 9. Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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9.3 Forskriftsmal for landskapsvernområder 

 

Forskrift om vern av ........landskapsvernområde i ........kommune i 
........fylke 
Fastsatt ved kongelig resolusjon .......................med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning 
av naturens mangfold ( naturmangfoldloven ) § 34 jf § 36 og § 62. Fremmet av  iljøverndepartementet. 
 

§ 1. Avgrensning 
Landskapsvernområdet berører følgende gnr/bnr: 
…………………kommune: 
…………………kommune: 
Landskapsvernområdet dekker et totalareal på ca.…….... km², hvorav ca …. km² er sjøareal. 
Grensene for landskapsvernområdet fremgår av vedlagte kart i målestokk ……………, datert 
…….Miljøverndepartementet,...........……..20....….De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet 
skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes Verneforskriften med kart oppbevares i 
…………………..kommune, hos Fylkesmannen i ………, i Direktoratet for naturforvaltning og i 
Miljøverndepartementet. Det samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking. 
 

§ 2. Formål 
Formålet med ……………………..landskapsvernområde er å ta vare på et natur- eller kulturlandskap 
av økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi, eller som er identitetsskapende. Til landskapet 
regnes også kulturminner som bidrar til landskapets egenart. 
 
Variasjonsbredden av naturtyper og landskap…/ natur preget av menneskers bruk gjennom tidene 
(kulturlandskap) eller som også har kulturhistoriske verdier, og tilrettelegging for bruk som bidrar til å 
opprettholde naturverdiene…/ økologiske og landskapsmessige sammenhenger nasjonalt og 
internasjonalt…/ 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................…………………………………… 
I delområde A………………… 
I delområde B………………… 
 
Allmennheten skal gis anledning til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig 
og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. 
 

§ 3. Vernebestemmelser 
I et landskapsvernområde må det ikke settes i verk tiltak som kan endre det vernede landskapets 
særpreg eller karakter vesentlig. Det skal legges vekt på den samlede virkningen av tiltak i området. 
 
1. Landskapet 
1.1 Inngrep i landskapet 
1.1 Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets særpreg 
eller karakter. Med de unntak som følger av forskriften pkt 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som 
vegbygging, oppføring og ombygging av varige eller midlertidige bygninger, anlegg og innretninger, 
hensetting av campingvogner, bobiler og maskiner, etablering av oppdrettsanlegg, 
vassdragsregulering, opplag av båter, graving, påfylling av masse, sprenging, boring, uttak og fjerning 
av større stein og blokker, mineraler eller fossiler, drenering, annen form for tørrlegging, nydyrking, 
nyplanting, bakkeplanering, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, 
oppsetting av skilt, opparbeiding og merking av stier, løyper o.l. Opplistingen er ikke uttømmende. 
 
1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for: 
a) vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger. Vedlikehold skal skje i samsvar med lokal 
byggeskikk og tilpasses landskapet. Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller utvidelse. 
b) vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper, skilt, bruer og liknende i samsvar med forvaltningsplan. 
c) vedlikehold av eksisterende veier i samsvar med forvaltningsplan. 
d) drift og vedlikehold av jordbruksarealer i delområde….Retningslinjer for drift fastsettes i 
forvaltningsplan. 
e) anlegg av sanketrøer og nødvendig gjerding i delområde… 
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f) drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg og nødvendig istandsetting ved akutt 
utfall. 
g) oppgradering/fornyelse av kraftanlegg og kraftlinjer for heving av spenningsnivå og øking av 
linjetverrsnitt når dette ikke fører til vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet. 
 
1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 
a) ombygging og utvidelse av bygninger. 
b) gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade. 
c) oppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er nødvendige til jordbruksformål i 
delområde… 
d) tilrettelegging for vinterveger eller barmarkstransport av tømmer i delområde……. 
e) oppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er nødvendige for utøvelse av reindrift. 
f) bygging av bruer og legging av klopper. 
g) oppsetting av skilt og merking av stier. 
h) uttak av sand/skjellsand til eget bruk etter retningslinjer fastsatt i forvaltningsplan. 
i) oppgradering/fornyelse av kraftanlegg og kraftlinjer som ikke faller inn underpkt. 1.2 g). 
j) Riving av gamle bygninger, anlegg og innretninger og oppføring av nye med samme størrelse og for 
samme bruk. 
k) Oppføring av nødvendige navigasjonsinstallasjoner og andre farledstiltak for å trygge ferdselen til 
sjøs.  
 
Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet, 
 
2. Plantelivet 
2.1 Beskyttelse av plantelivet 
Plantelivet skal beskyttes mot skade og ødeleggelse som kan endre det vernede landskapets særpreg 
eller karakter vesentlig. Innføring av nye plantearter er forbudt. For dyrka mark gjelder forbudet mot 
innføring av nye plantearter kun plantearter som gjennom spredning kan redusere verneområdets 
verdi. 
 
2.2 Beiting 
Beiting er tillatt. 
 
2.3 Hogst av ved 
Hogst av ved til eget bruk og til hytter og støler i landskapsvernområdet er tillatt. Hogst skal skje som 
plukkhogst. Særmerkede, dekorative og døde trær som preger landskapet skal ikke hogges. 
 
2.4 Skogsdrift 
Skogsdrift kan skje i medhold av plan som er godkjent av forvaltningsmyndigheten. En plan skal 
normalt bygge på følgende retningslinjer: 
- lukkede hogstformer bør benyttes 
- områder som vesentlig preger skogbildet skal bevares 
- bekkedaler, urskogslommer, koller og tiurleiker skal bevares 
- edellauvskog og arealer med fuktskog skal ikke hogges 
- etablering av ny skog skal fortrinnsvis skje ved naturlig foryngelse 
- ved behov kan suppleringsplanting av stedegne treslag benyttes 
 
3. Dyrelivet 
a) Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk er tillatt. 
 
4. Kulturminner 
4.1 Vern av kulturminne 
Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner kan ikke flyttes eller fjernes 
dersom det kan endre det vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig. 
 
4.2 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. 
 
5. Ferdsel 
5.1 Generelt om ferdsel 
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. 
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5.2 Sykling og organisert bruk av hest 
Sykling og organisert bruk av hest er bare tillatt på veier, samt traseer som er godkjent for slik bruk i 
forvaltningsplanen, jf. § 5. 
 
5. 3 Ferdsel som kan skade naturmiljøet 
Organisert ferdsel og ferdselsformer som ikke skjer til fots må ha særskilt tillatelse fra 
forvaltningsmyndigheten dersom det kan skade naturmiljøet. 
 
Nærmere retningslinjer gis i forvaltningsplanen, jf. § 5. 
 
5.4 Omlegging av stier 
Av hensyn til naturmiljøet og kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om eller kreve fjernet 
merking av stier og løyper. 
 
5.5 Generelle unntak for ferdsel 
Reglene i punkt 5 gjelder ikke ferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i 
forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring 
av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. 
 
6. Motorferdsel 
6.1 Forbud mot motorferdsel 
Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy. 
 
6.2 Bestemmelsen i punkt 6.1 er ikke til hinder for: 
a) motorferdsel ved militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, 
brannvern-, rednings og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og 
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring. 
b) motorferdsel på innmark i forbindelse med drift av jordbruksarealer. 
c) bruk av lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget for uttransport av felt 
elg og hjort. 
d) bruk av motor på båt i forbindelse med fiske i sjø over 2 km². 
e) nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for reineier 
eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver for at 
kjøringen skal være lovlig. 
f) motorferdsel i samsvar med plan for skogsdrift som er godkjent etter pkt 2.4. 
g) motorferdsel på veger i sone …… som er avmerket/godkjent i forvaltningsplan. 
h) motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på kraftlinjer og kraftanlegg. Det skal i ettertid sendes 
melding til forvaltningsmyndigheten. 
i) motorferdsel for uttransport av syke/skadde bufe i medhold av lov om dyrevelferd. Kjøretøy som 
benyttes skal være skånsom mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for 
verneområdet i forkant av kjøring. 
j) motorferdsel for transport av gjerdemateriell 
 
6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 
a) øvingskjøring for formål nevnt i pkt 6.2 a). 
b) bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med husdyrhold. 
c) motorferdsel i forbindelse med vedhogst etter pkt. 2.3. 
d) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr til hytter og støler. 
e) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til byggearbeid og 
vedlikehold på bygninger, anlegg og innretninger. 
f) bruk av luftfartøy for uttransport av felt elg og hjort. 
g) bruk av luftfartøy eller motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift. 
h) motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold og oppgradering/fornyelse av eksisterende 
kraftlinjer og kraftanlegg. 
i) motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av veg 
 
7. Forurensning 
7.1 Forbud mot forurensning 
Forurensning og forsøpling er forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er 
forbudt. 
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7.2 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 
Bruk av sand og liknende til snøsmelting. 
 
7.3 Støy 
Unødvendig støy skal unngås. 
 

§ 4. 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. 
 

§ 5. Forvaltningsplan 
Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, 
tilrettelegging, informasjon mv. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Direktoratet for 
naturforvaltning. 
 

§ 6. Skjøtsel 
Forvaltningsmyndigheten eller den som forvaltningsmyndigheten bestemmer kan iverksette tiltak for å 
opprettholde eller oppnå den natur- og kulturtilstand som er formålet med vernet. 
 

§ 7. Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften. 
Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres. 
 

§ 8. Rådgivende utvalg 
Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet. 
 

§ 9. Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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9.4  Forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 4. 
Fredning av Goššjohka naturreservat, Karasjok kommune, Finnmark.  

 

FOR 2007-06-29 nr 791: Forskrift om verneplan for rik løvskog i 
Finnmark. Vedlegg 4. Fredning av Goššjohka naturreservat, Karasjok 
kommune, Finnmark. 

 
DATO: FOR-2007-06-29-791  

DEPARTEMENT: MV (Miljøvern/vilt)  

AVD/DIR: 
 

PUBLISERT: II 2007 hefte 3  

IKRAFTTREDELSE: 2007-06-29  

SIST-ENDRET: 
 

ENDRER: 
 

GJELDER FOR: Karasjok kommune, Finnmark.  

HJEMMEL: 
LOV-1970-06-19-63-§8, LOV-1970-06-19-63-§10, LOV-1970-06-19-63-§21, 
LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23  

SYS-KODE: BG08, D02  

NÆRINGSKODE: 9129  

KUNNGJORT: 03.07.2007  

RETTET: 
 

KORTTITTEL: Forskrift om Goššjohka naturreservat  
 

For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20070629-
0791.html 

 

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 29. juni 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 8, jf. § 10 og § 
21, § 22 og § 23. Fremmet av Miljøverndepartementet.  

§ 1. Avgrensning  

       Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i Karasjok kommune: 26/1, 28/1, 28/4.  

       Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1278 dekar.  

       Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:15 000 datert Miljøverndepartementet 
juni 2007. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal 
koordinatfestes.  

       Verneforskriften med kart oppbevares i Karasjok kommune, hos Fylkesmannen i Finnmark, i 
Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.  

§ 2. Formål  

       Formålet med fredningen er å bevare et tilnærmet urørt løvskogområde som økosystem med alt 
naturlig plante- og dyreliv. Spesielle kvaliteter er stort innslag av østlige arter. Området har 
vitenskapelig betydning som typeområde for kontinental engbjørkeskog.  

       Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor naturreservatet er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.  

§ 3. Vernebestemmelser  

       For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19700619-063.html&8
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19700619-063.html&10
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19700619-063.html&21
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19700619-063.html&22
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19700619-063.html&23
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1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt 
å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Planting, såing eller innføring av nye plantearter er 
forbudt.  

2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødvendig 
forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.  

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, 
anlegg, gjerder, andre varige og midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker 
o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, 
drenering, annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk 
eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk 
av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.  

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

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

6. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby eller 
regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.  

§ 4. Generelle unntak  

       Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:  

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, ambulanse-, brannvern- og 
oppsynsoppgaver, samt gjennomføring av skjøtsel og forvaltningsoppgaver bestemt av 
forvaltningsmyndigheten. Øvelseskjøring for formål som nevnt må ha særskilt tillatelse.  

       Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3, er ikke til hinder for:  

2. Bruk av området til beite.  

3. Bruk av tørre kvister og greiner til kaffebål.  

4. Sanking av bær og matsopp.  

5. Jakt og fangst etter viltloven og fiske etter lakse- og innlandsfiskloven.  

6. Rydding av vegetasjon for å holde eksisterende stier åpne.  

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

8. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som 
benyttes skal være skånsom mot markoverflaten. Det skal gis melding til oppsynet før kjøring 
finner sted.  

       Bestemmelsene i § 3, nr. 1-4, er ikke til hinder for:  

9. Nødvendig bruk av snøskuter i forbindelse med reindrift.  

10. Bruk av motorbåt på elva.  

§ 5. Eventuelle unntak etter søknad  

       Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:  

1. Vedhogst av bjørk til eget bruk.  

2. Bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt og merking av stier.  

3. Nødvendig motorisert uttransport av ved på vinterføre.  

4. Nødvendig motorisert uttransport av felt elg.  

5 Nødvendig motorferdsel på barmark i forbindelse med reindrift.  

6. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvelseskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1.  

       For reindriften legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som koordineres med og tas 
inn i distriktsplan i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte.  

§ 6. Generelle dispensasjonsbestemmelser  
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       Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, 
samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning eller i særlige 
tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.  

§ 7. Skjøtsel og forvaltningsplan  

       Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre 
skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde 
nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.  

§ 8. Forvaltningsmyndighet  

       Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne 
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres.  

§ 9. Ikrafttredelse  

       Denne forskriften trer i kraft straks.  


