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FORORD
Statens naturvernråd foreslo i NOU 1986:13 å utvide Øvre Anárjohka nasjonalpark. På grunnlag av
forslagene fra Statens naturvernråd og innkomne høringsuttalelser utarbeidet regjeringen
Stortingsmelding nr. 62 (1991-92), der det slås fast at planene om utvidelse av Øvre Anárjohka
nasjonalpark bør videreføres. Stortinget sluttet seg til dette 19. april 1993.
Fylkesmannen i Finnmark utarbeidet på denne bakgrunn et forslag til utvidelse av Øvre Anárjohka
nasjonalpark som nå har vært på høring. Et lokalt arbeidsutvalg har bistått Fylkesmannen underveis i
prosessen for å sikre lokal samisk medvirkning, og det har også vært avholdt åpne folkemøter om
arbeidet.
Fylkesmannen fremmer nå på bakgrunn av innkomne høringsuttalelser og konsultasjon med
Sametinget en tilrådning om vern. Fylkesmannens tilrådning innebærer en utvidelse av
nasjonalparken mot øst slik at det inkluderer størsteparten av Goššjohkdalen og deler av Basevuovdi,
samt opprettelse av et naturreservat ved Máhtošvuovdi i Anárjohkdalen. Tilrådningen innebærer
også at verneforskriften for eksisterende nasjonalpark erstattes med en mer oppdatert forskrift.
Arbeidet med verneforslaget har involvert mange organisasjoner og enkeltpersoner. Vi vil rette en
takk til alle som har bidratt eller gitt innspill til utarbeidelsen av verneforslaget.

Vadsø, oktober 2010

Gunnar Kjønnøy
fylkesmann

Bente Christiansen
fylkesmiljøvernsjef
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1. FORSLAG
Fylkesmannen i Finnmark legger med dette fram sin tilrådning til verneform, avgrensning og
vernebestemmelser for et utvidet vern tilknyttet Øvre Anárjohka nasjonalpark i Karasjok og
Kautokeino kommuner i Finnmark. Tilrådningen innebærer en ny verneforskrift for eksisterende Øvre
Anárjohka nasjonalpark. Fylkesmannen tilrår videre opprettelse av følgende nye verneområder:


Utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark: ca. 300,7 km2 i Karasjok og Kautokeino kommune,
Finnmark fylke. Med eksisterende nasjonalparks 1409 km2 blir dette totalt 1710 km2.



Máhtošvuovdi naturreservat: ca. 4,1 km2 i Karasjok kommune, Finnmark fylke.

Forslag til verneforskrifter og avgrensning av verneområdet er vedlagt.

1.1 Hjemmelsgrunnlag
Det foreslåtte arealet for en utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark er et særpreget og variert
naturlandskap med våtmarks-, vassdrags- og skogsnatur som er uten tyngre naturinngrep. Området
er et kjerneområde for naturskog av furu i Norge, med stor verdi for rødlistearter tilknyttet ulike
utforminger av furuskog. På denne bakgrunn foreslås området etablert som nasjonalpark i medhold
av naturmangfoldloven § 35.
Det foreslåtte Máhtošvuovdi naturreservat er et elvenært område med naturtypen sandfuruskog og
med spesielle arter tilknyttet denne. På denne bakgrunn foreslås området etablert som naturreservat
i medhold av naturmangfoldloven § 37.

1.2 Verneverdier
Området har verneverdier på nasjonalt nivå for furuskog og våtmarksfugl samt verneverdier
tilknyttet elvenær botanikk og samiske kulturminner.
Området er ett av fire kjerneområder for lite påvirket furuskog i Norge. Her finnes et biologisk
mangfold tilknyttet kontinuitetsskog av furu over et i nasjonal målestokk svært stort areal, med i
hovedsak gammel naturfuruskog og med større forekomster av urskogspreget skog og enkelte
forekomster av ekte urskog. Anárjohka er sammen med områder i Pasvik de største områdene i
landet med sammenhengende urskogspreget furuskog. Området har naturverdier som er spesielle
eller viktige i internasjonal sammenheng. Nordlige furuskoger uten eller med lite gran (eller lerk) er
en skogtype som er sjelden internasjonalt og som har sin hovedutbredelse i Norge og Finland samt
deler av Sverige og vestlige Russland.
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Forskjellige deler av området har ulike skogkvaliteter som utfyller hverandre og som samlet forklarer
de store verneverdiene. De minst påvirka områdene ligger i vest, sør og nord, mens de mest
produktive og dermed de potensielt mest artsrike områdene ligger i øst og sørøst. Store skogarealer
innenfor hoveddalføret i øst er å regne som impedimentmark i skogbruksmessig forstand. Langs
hoveddalføret finner man også skogtyper og miljøer man ikke finner andre steder. Her står store
forekomster av den sjeldne og trua skogtypen sandfuruskog. Det finnes svært få intakte forekomster
av furuskog på elveavsetninger, og forekomstene langs Anárjohka er trolig Norges største område
med naturskog med sandfuruskog. Denne skogen er blant den mest produktive skogen i
utredningsområdet, og vil dersom den får stå urørt kunne produsere dimensjoner og kvaliteter av
død ved som i liten grad kan erstattes av andre områder. Et større brannfelt er også med på å øke de
østre områdenes naturverdier.
Området har svært stor verdi for sopparter som er tilknyttet kontinuitetsskog av furu og den spesielle
sandfuruskogen. En lang rekke rødlistede og internasjonalt sjeldne arter er dokumentert, herunder
nye arter for Norge samt en art som tidligere kun er funnet en gang i verden. Mange av disse er
funnet i høyt antall, og viser at det er svært spesielle kvaliteter knyttet til furuskogene i Anárjohka.
Vegetasjonen er stort sett karrig, men med et betydelig innslag av østlige/nordøstlige og mer eller
mindre kontinentale arter. Mange av disse er sjeldne i Norge, men vanlige i Nord‐Sverige, Finland og
Nord‐Russland. Goššjohkdalen er, til indre Finnmark å være, svært variert topografisk, og har en stor
diversitet innen naturtyper og stort artsmangfold. Det flompåvirkede beltet langs Goššjohka har et
stort mangfold og høy konsentrasjon av sjeldne, østIige arter, og vurderes som svært verneverdig.
Området rundt Áibmejohka – Galmmatnussir nordvest for Galmmat har en variert topografi og
bjørkeskog med en rikere utforming. Denne mosaikken av interessante vegetasjonstyper gir et stort
artsmangfold. Området er i tillegg naturskjønt og spennende og anses som svært verneverdig.
I området er det registrert 90‐100 ulike dyrearter, hvorav mange nordøstlige arter. Dyrelivet er stort
sett typiske arter for fjelltraktene og for det nordlige barskogbeltet som strekker seg videre østover
helt til Sibir. Myrene og våtmarkene rundt Nirvejávri i nordvest vurderes på grunn av områdets
størrelse og rike dyreliv til å være av nasjonal verdi. Området er særlig rikt på våtmarksfugl. Det er
påvist en rekke rødlistede arter som sædgås, sjøorre, lappfiskand, storlom, fjellmyrløper, brushane
og myrhauk.
Ravinene langs de nedre delene av Goššjohka vurderes til å være av nasjonal verdi. Slike spesielle
raviner finnes det nesten ikke maken til, i alle fall ikke i Nord‐Norge. Området har en spesielt rik
fauna av spurvefugl, med blant annet den nært truede lappsangeren og den sjeldne duetrosten.
Kongeørn og fjellvåk hekker i de store furutrærne. Langs elva finnes det både oter og villmink.
Områdets uvanlig store arealer med gammel furuskog og spredte furutrær har viktige kvaliteter for
en rekke krevende fuglearter. Det er påvist mange sjeldne og sårbare arter, blant annet er kongeørn,
tretåspett, lavskrike, varsler og dvergspurv alle påvist hekkende. Kvalitetene i området vurderes til å
være av sterk regional verdi.
Området har typiske kulturminner som vitner om tidligere tiders bruk fra flere tusen år tilbake og
fram til i dag. Området er blant de aller rikeste områdene i Norge og trolig Skandinavia for samiske
kulturspor i trær, og trolig er bare en liten del av de faktiske sporene i området funnet. Det er
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nettopp i områder med urskogspreget furuskog at man fortsatt har muligheter til å finne slike
århundregamle spor siden merkene går tapt ved hogst.

1.3 Trusler mot verneverdiene
Skogsdrift med flatehogst og planting er den største reelle trusselen for verneverdiene i området. Et
utstrakt skogbruk vil fjerne kildene til død ved som er selve forutsetningen for mange av de
rødlistede artene i området. Skogbruk vil også forkorte levealderen for stående trær kraftig, siden
trærne normalt hogges når den kraftige veksten i ungdomsfasen er på hell, dvs. etter 80-100+ år.
Furutrær kan bli over 500 og noen opp mot 1000 år gamle, og eldre furutrær er leveområder for bl.a.
rødlistede lavarter. Det er videre dokumentert at trær med kulturspor er hogd i området, og trolig
har en rekke slike gått tapt i forbindelse med tidligere hogster.
Den store elgbestanden seiler opp som en i et historisk perspektiv ny faktor som kan være med på å
endre dynamikk og artsmangfold i furuskogene. Over store områder hvor det burde ha vært
foryngelse av furu mangler det i dag foryngelse, noe som i all hovedsak skyldes overbeite av elg
vinterstid. På lengre sikt kan ikke dette fortsette, da det i nordlige områder som her stedvis kan gå
mange år mellom hver gang furua forynger seg. I tillegg kan det trolig ta tretti‐førti år før furutrærne
har vokst seg store nok til at elg ikke når tretoppen på vinteren. Dagens elgbestand vil dermed etter
hvert i verste fall føre til brudd i kontinuiteten i furuskogene, inklusive død ved, noe som vil gå sterkt
ut over artsmangfoldet og er en reell trussel mot verneverdiene i området. De siste års jakt ser ikke
ut til å ha klart å redusere bestanden ned til et nivå som er bærekraftig for skogen. Selv om det er
hogd mye små trær av furu langs skogsbilvegene (juletrehogst), er det tydelig at det er den store
elgsbestanden som er årsak til foryngelsesproblemene man ser i store områder.
Det er derfor etter Fylkesmannens vurdering kun et vern som utelukker skogsdrift som kan trygge
verneverdiene i området på lang sikt. Videre er det viktig at elgbestanden reduseres til et bærekraftig
nivå for skogen.

1.4 Andre interesser
1.4.1 Reindrift
Området har stor verdi som vinterbeite (november-mai) for reindrifta og brukes av 4
reinbeitedistrikter (13, 14A, 16 og 17). Reindrifta kjører snøskuter i området, har gjeterhytter,
midlertidige gjerder og skillegjerder, hogger ved til hytter og stolper til gjerder, driver tilleggsfôring av
rein og i begrenset omfang noe jakt/fiske og reiseliv. Kjøring på barmark i reindrift skjer i svært lite
omfang.

1.4.2 Fastboendes bruk
Området har stor verdi for lokal høstingsbasert bruk av naturen i form av fiske i elvene og et fåtall
innsjøer, bærplukking, jakt (i hovedsak elgjakt), vedhogst og noe høsting av andre naturprodukter.
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1.4.3 Skogbruk
Av hele Karasjok kommunes ca. 153 km2 produktiv skog, omfatter tilrådningen ca. 14 km2 (9 %) (tall
fra Allskog 2010). Området omfatter betraktelige arealer furuskog og blandingsskog utenom dette,
men dette er i hovedsak ikke produktiv skog. Det er først og fremst de vegnære skogene samt
Helligskogen som er produktiv skog og aktuell for framtidig hogst. Mye av den vegnære skogen har
vært gjennomhogd siden kommersiell skogsdrift startet i utredningsområdet fra 1972 og fram til
1987. Helligskogen er det største sammenhengende området med produktiv skog som ikke har vært
gjennomhogd.
Utenom hogst i Helligskogen vil omfattende slutthogst først bli aktuelt om 50-70 år når den tidligere
gjennomhogde skogen fra Iškoras (et godt stykke nord for utredningsområdet) og sørover igjen
nærmer seg å være hogstmoden. På kort sikt vil det i utredningsområdet derfor primært være mest
aktuelt med tynningshogst blant annet til flisproduksjon, samt uttak av juletrær.

1.4.4 Mineralske råstoffer
Områdets berggrunn hører til Karasjok grønnsteinsbelte som fortsetter sørover inn i Finland.
Tilknyttet samme struktur i Finland ligger Europas største gullgruve med en årsproduksjon på 7 tonn
gull. Norges geologiske undersøkelser (NGU) mener det er mangel på leting som er hovedårsaken til
at det ikke er påvist mineralressurser av interesse i området. Store Norske Gull har mutinger i
Goššjohkdalen og mener det er betydelig sannsynlighet for gull- og nikkelforekomster i
utredningsområdet. Potensialet for mineralutvinning var tidlig på 1970-tallet hovedinnvendingen
mot opprettelsen av Øvre Anárjohka nasjonalpark (vedtatt 1975).

1.4.5 Reiseliv
Området er minimalt i bruk i reiseliv, og har liten til middels verdi for denne næringen. Eksisterende
virksomhet er knyttet til gullgraverleir (ikke berørt av tilrådningen), pakketurer for fotturister med
motorisert utstyrstransport, noe hundekjøring samt noe reiseliv tilknyttet reindrift.

1.4.6 Hytter og andre anlegg
Det er ingen kraftlinjer innenfor utredningsområdet. Det går en (skogs-)bilvei langs Anárjohka fram til
Helligskogen med tilliggende spor etter masseuttak til vegbyggingen. Ut over reindriftshytter,
reingjerder og enkelte kjørespor er Fylkesmannen ikke kjent med andre anlegg i området.
Det ligger bebygde fritidseiendommer 3 steder langs vegen samt en reiselivsaktivitet basert på
gullgraverleir, men disse små eiendommene/anleggene er alle holdt utenfor verneforslag og
tilrådning som dermed kun omfatter Finnmarkseiendommens grunn (inklusive noen festetomter).
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1.4.7 Friluftsliv og rekreasjonsmessig utnyttelse av jakt og fiske
Området er lite brukt til turbasert friluftsliv. Området har også begrenset betydning for småviltjakt og
fiske med stang. Mest intensiv er bruken tilknyttet elgjakt. Lokalbefolkningens bruk er i hovedsak
tilknyttet høstingsbasert friluftsliv og er omtalt under ”Lokal bruk”.
Eksisterende Øvre Anárjohka nasjonalpark har hatt et forbud mot jakt utenom på rype, hare, rødrev
og mink for reindriftsutøvere. De siste årene har det vært drevet en styrt elgjakt i nasjonalparken
basert på en dispensasjon fra verneforskriften gjeldende ut 2010. Verneforslag og tilrådning fjerner
jaktforbudet i eksisterende nasjonalpark og åpner dermed for mer varige løsninger for bl.a. elgjakta.

1.4.8 Motorferdsel
Bilveien fram til Helligskogen blir en del brukt av grunn-/hytteeiere og andre blant lokalbefolkningen.
Veien er et viktig og sentralt utgangspunkt i forbindelse med utmarkshøsting, og særlig i forbindelse
med elgjakt. Ved Helligskogen benyttes også veien som et utgangspunkt for helikoptertransport i
forbindelse med elgjakt.
Det går en del kjørespor inn i utredningsområdet, flest i øst med utgangspunkt fra bilveien. Det går
også noen kjørespor oppover Goššjohkdalføret. Nøyaktig trasé og kjøresporenes beskaffenhet er i
varierende grad kartlagt, og det vil være behov for bedre kartlegging etter et vernevedtak. På grunn
av forbud mot motorferdsel på barmark i eksisterende nasjonalpark finnes det så å si ikke kjørespor
innenfor dennes grenser.
Det går en skuterløype fra Karasjok dels langs elva Anárjohka og dels langs bilveien opp til grensa til
eksisterende nasjonalpark. Fylkesmannen kjenner ikke til omfanget av bruken, men legger til grunn
at bruken lengst sør er liten/ moderat i forhold til andre løyper i kommunen. Dette skyldes i hovedsak
løypas lengde (ca. 7 mil), samt at det nesten ikke finnes fiskevann i tilknytning til løypa. Løypa
benyttes mest av reindrifta, hytteeiere, Reinpolitiet og av Statens naturoppsyn.
Reindrifta bruker snøskuter i det daglige arbeidet innenfor utredningsområdet i hele snøperioden til
samling, flytting, transport og lignende. Reindrifta benytter i liten grad ATV, og bruken er begrenset
fra én til et titalls turer pr. siida i forbindelse med klargjøring av gjeterhytter og gjerder i
sommerhalvåret, men benyttes også noe ved høsting av naturressurser. I eksisterende nasjonalpark
har det ikke blitt åpnet for bruk av ATV i reindrift. Utenfor eksisterende nasjonalpark blir i stor grad
faste, eksisterende traseer benyttet. Reindrifta benytter ikke luftfartøy innenfor utredningsområdet i
dag, men i noen grad i eksisterende nasjonalpark på grunn av store avstander og det nevnte forbudet
mot barmarkskjøring.
Lokalbefolkningens bruk av motorkjøretøy er i hovedsak knyttet til høsting av naturressurser.
Karasjok kommune gir årlig ca. 30‐40 dispensasjoner i forbindelse med multebærplukking. Det brukes
også motorbåt på elvene samt ATV for å komme fram til fiskeplassene. Mange elgvald ligger langt fra
bilveg, og Karasjok kommune gir årlig ca. 40 dispensasjoner (opptil 5 per jaktlag) i dette området for
frakt av leirutstyr mv. På grunn av forbudet mot barmarkskjøring i eksisterende nasjonalpark har det
de siste årene vært brukt helikopter ved transport av jaktlag, utstyr og felt storvilt i forbindelse med
elgjakta der.
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1.4.9. Forsvaret
Forsvarets tilstedeværelse i området er liten. De hyttene Forsvaret i sin tid hadde langs grensa mot
Finland, fordi man drev grensepatruljering i området, er i dag avhendet.

2. PLANSTATUS OG FORHOLDET TIL LOKALE, REGIONALE OG
STATLIGE LOVER OG RETNINGSLINJER
2.1 Eksisterende verneområder
Tilrådningen omfatter tre delområder. Utvidelsen i Goššjohkdalen grenser i sør til Øvre Anárjohka
nasjonalpark (1409 km2) opprettet i 1976 og i nordøst til Goššjohka naturreservat (ca. 1,3 km2) som
ble opprettet gjennom verneplan for rik løvskog i 2007. Utvidelsen ved Basevuovdi/Helligskogen
grenser til eksisterende nasjonalpark i vest, i sør mot Lemmenjoki nasjonalpark i Finland.
Máhtošvuovdi naturreservat grenser ikke til eksisterende verneområder, men avgrenses i øst av
riksgrensen mot Finland.

2.2 Kommunale planer
2.2.1 Kommuneplan for Karasjok kommune
Området er i gjeldende arealdel for Karasjok kommune, vedtatt 13. oktober 2005, lagt ut til LNF uten
bestemmelser om spredt bebyggelse. Det er kun to mindre områder ved Helligskogen og
Ássornjálbmi/ Langness som er utlagt som LNF eksisterende fritidsbebyggelse. Disse er holdt utenfor
verneforslag og tilrådning.
Kommuneplanen åpner dermed ikke for nye fritidshytter, massetak eller lignende i området.
Bygninger og anlegg i primærnæring, eks. hytter eller gjerdeanlegg i reindrift, leskur for småfe eller
hytter tilknyttet skogsdrift vil være i tråd med planen. I de to områdene utlagt til eksisterende
fritidsbebyggelse er det for øvrig åpnet for bygging av uthus, men ikke nye hytter.
I kommuneplanens samfunnsdel 2009‐2021 har kommunen vedtatt følgende under naturbruk og
arealforvaltning, kap. 5.3.1.1 verneområder: Kommunen vil arbeide for at Øvre Anárjohka
nasjonalpark opphører som verneområde innenfor Karasjok kommunes grenser.

2.2.2 Kommuneplan for Kautokeino kommune
Hele utredningsområdet er i gjeldende arealdel for Kautokeino kommune, vedtatt 28. oktober 1992,
lagt ut til LNF uten bestemmelser om spredt bebyggelse.
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2.3 Fylkeskommunale planer
Det fins foreløpig ingen tematiske fylkesdelplaner eller regionale planer i Finnmark. Fylkesplanen for
Finnmark støtter i utgangspunktet Stortingets forslag til opprettelse av ytterligere nasjonalparker i
Finnmark.

2.4 Statlige planer og retningslinjer
Det er ingen statlige planer med juridisk bindende bestemmelser innenfor området.

2.4.1 Verna vassdrag
Området berøres av rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag siden hele Tanavassdraget med
sideelver inklusive Anárjohka og Goššjohka er et verna vassdrag.

2.5 Finnmarksloven, Finnmarkskommisjonen og verneplanarbeid i samiske
områder
2.5.1 Finnmarksloven
Finnmarksloven, som ble vedtatt 17. juni 2005, gir de som bor i Finnmark større råderett over
naturressursene i fylket. Formålet med finnmarksloven er at ”.. grunn og naturressurser i Finnmark
fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og
særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv”.
Opprettelse av verneområder vil i mange tilfeller virke inn på bruk av utmarka gjennom restriksjoner.
Gjennom finnmarksloven § 4 pålegges Fylkesmannen å vurdere hvilken betydning et vern vil ha for
samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.

2.5.2 Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av
meahcci/utmark i Finnmark
Sametingets retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk av utmark skal legges
til grunn for vurdering av hvilken betydning et vern har for samiske interesser. I disse retningslinjene
heter det blant annet at:
”.. Det planlagte tiltaket må vurderes opp mot den bruken samiske utmarksbrukere har av det
aktuelle området, og de konsekvensene det vil få for denne bruken.. Det skal tas særlig hensyn til
hvilke virkninger tiltaket vil få for samisk tradisjonell bruk av området eller ressursene”. Videre skal
det ”vurderes hvilke virkninger vedtaket eller tiltaket vil kunne få for reindriften..”
I disse retningslinjene anbefales det videre at de som blir berørt av verneplanen får påvirke
verneprosessen så tidlig som mulig.

2.5.3 Retningslinjer for verneplanarbeid i samiske områder
Sametinget og Miljøverndepartementet har, med bakgrunn i Avtale om konsultasjonsprosedyrer
mellom statlige myndigheter og Sametinget, fastsatt ved kongelig resolusjon av 1. juli 2005, inngått
en avtale av 31. januar 2007 Retningslinjer for verneplanarbeid i samiske områder. Denne avtalen
sikrer blant annet at konsultasjonsordningen mellom staten og Sametinget blir ivaretatt på alle nivå i
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verneplanarbeidet, også i forhold til samiske interesseorganisasjoner/ samiske rettighetshavere på
lokalt og regionalt nivå.

2.5. 4 Finnmarkskommisjonen
Finnmarkskommisjonen ble oppnevnt av Kongen i statsråd 14. mars 2008. Kommisjonen har som
oppgave å kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark har ervervet på
grunnlag av langvarig bruk. Domstolsadministrasjonen har det overordnede, administrative ansvaret
for Finnmarkskommisjonen.
Finnmarkskommisjonens mandat er å kartlegge omfanget av og innholdet i enkeltpersoners og
gruppers eksisterende rettigheter på Finnmarkseiendommens grunn. Kommisjonens oppgave er å
avklare i hvilket omfang det med grunnlag i langvarig bruk (hevd, alders tids bruk, lokal sedvanerett)
er ervervet rettigheter til denne grunnen som ikke tidligere har oppnådd rettslig anerkjennelse. Den
skal derimot ikke tildele nye rettigheter til noen.
Finnmarkskommisjonen er et virkemiddel for å oppfylle Norges forpliktelser etter ILO konvensjon nr.
169 artikkel 14 om kartlegging av ufolks landrettigheter. Det avgjørende for om rettigheter vil bli
anerkjent, vil med andre ord være den bruken som er utøvd – ikke brukernes etniske bakgrunn og
tilhørighet.
Finnmarkskommisjonen skriver selv på sine nettsider at det er vanskelig å forutsi hva som kan bli
resultatet av rettighetskartleggingen. Ved lovvedtaket antok et bredt flertall i Stortingets justiskomité
at kartleggingen i all hovedsak ville lede til anerkjennelse av kollektive rettigheter av ulike slag, for
eksempel begrensete bruksrettigheter til hogst eller beite. Derimot ble det ansett lite sannsynlig at
det ville være grunnlag for anerkjennelse av individuelle eierrettigheter i nevneverdig omfang.
Fylkesmannens vurdering:
Ved kongelig resolusjon av 8.12.2006 om verneplan for Varangerhalvøya diskuterte
Miljøverndepartementet også betydningen av Finnmarkskommisjonens arbeid i forhold til et vern.
Departementet skrev bl.a. følgende (s. 10): ”Dersom det skulle vise seg at berørte arealer innenfor et
verneområde er i privat eie, skal betydningen av dette bli tatt opp til vurdering hva gjelder
spørsmålet om erstatning.”
Blant allmennheten har mange den innstillingen at verneplaner må/ bør vente til
Finnmarkskommisjonens arbeid er ferdigstilt. Formelt sett er det altså avklart at dette ikke er
nødvendig.

3. SAKSGANG/ SAKSBEHANDLING
3.1 Bakgrunn
3.1.1 Eksisterende Øvre Anárjohka nasjonalpark
Øvre Anárjohka nasjonalpark på ca. 1409 km2 ble opprettet med virkning fra den 1. april 1976 for å
bevare en typisk del av Finnmarksvidda med furuskog, bjørkeskog og vidde med kratt, myr, vatn,
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elver og låge fjell. Dyre- og plantelivet skulle få utvikle seg mest mulig fritt med et minimum av
menneskelig påvirkning. Vernebestemmelsene for nasjonalparken ble derfor relativt strenge.

3.1.2 Bakgrunn for verneforslaget
Forslaget om utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark er en oppfølging av Stortingsmelding nr. 62
(1991-92) Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge. Forslaget om
utvidelse av nasjonalparken ble først fremmet av Ressursutvalget for Finnmarksvidda i NOU 1978:18.

3.2 Fylkesmannens oppdrag
Fylkesmannen har fått i oppdrag å utarbeide konkrete forslag og anbefaling av grenser og
bestemmelser for en utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark, etter nærmere retningslinjer fra
Direktoratet for naturforvaltning. Dette arbeidet har skjedd på grunnlag av kartlagte verneverdier og
brukerinteresser, innkomne merknader og drøftelser med de som blir berørt.

3.3. Konsultasjoner med Sametinget og opprettelse av lokalt arbeidsutvalg
I tråd med ”retningslinjer for verneplanarbeid etter naturvernloven i samiske områder” utarbeidet av
Miljøverndepartementet og Sametinget i januar 2007, ble det avholdt konsultasjoner mellom
Sametinget og Fylkesmannen i Finnmark angående prosesser knyttet til vern etter naturvernloven og
utarbeiding av forvaltningsplaner for nasjonalparker i Finnmark. Det ble etter konsultasjoner mellom
Fylkesmannen og Sametinget den 18. april 2007 enighet om opprettelse og sammensetning av et
lokalt arbeidsutvalg som skulle bistå Fylkesmannen i arbeidet med en mulig utvidelse av Øvre
Anárjohka nasjonalpark. I e-post datert 19. januar 2009 ble det enighet om mandat for
arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget ble konstituert i møte 8. januar 2009. Følgende medlemmer har sittet i
arbeidsutvalget:
Bente Christiansen, Fylkesmannen i Finnmark, leder
Solveig Boine Nikkinen, Karasjok kommune, nestleder
John Anders D. Sara, Reinbeitedistrikt 16
Per John Anti, Reinbeitedistrikt 17
Isak Mathis O. Hætta, Kautokeino kommune
Elen Maria Gaup Eriksen, Karasjok elgjegerforening (Gunn Anette Anti Aslaksen, møte 1 og 2)
Kjell Magne Grønnli, Anárjokdalens velforening/Anárjohkleagi biras (Alf Øyvind Grønnli, møte 1)
Finnmarkseiendommen ønsket ikke å delta i arbeidsutvalget.
Hvert møte i arbeidsutvalget regnes som en konsultasjon, og etter hvert møte er det ført referat/
protokoll som kort redegjør for tema, partenes vurdering og standpunkter, og konklusjoner i saken.
Arbeidsutvalget har hatt 12 ordinære møter i løpet av 2009 og 2010. I tillegg har det vært en rekke
arbeidsmøter hvor kun de lokale utvalgsmedlemmene har deltatt.
Konsultasjonsavtalen om retningslinjer for verneplaner i samiske områder, protokoller om utvalgets
sammensetning og mandat, samt protokoller fra møtene i arbeidsutvalget kan leses og lastes ned fra
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Fylkesmannens internettsider. Flere av møteprotokollene er ikke underskrevet, men vil bli lagt ut
fortløpende så snart de er klare.

3.4 Melding om oppstart og høring av konsekvensutredningsprogram
Det ble sendt ut varsel om oppstart av verneplanarbeid og melding om konsekvensutredning for
mulig utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark den 5. mai 2009 med en høringsfrist til 30. juni. Her
ble det gjort rede for bakgrunnen for verneplanarbeidet og for avgrensningen av utredningsområdet,
og det ble sendt på høring et forslag til utredningsprogram for konsekvensutredningen. Dokumentet
ble sendt til offentlige etater, reindriftsnæringen, forskningsinstitusjoner, næringsliv, grunneiere
samt nasjonale, regionale og lokal interesseorganisasjoner, samt til Karasjok kommune, Kautokeino
kommune, Karasjok bibliotek og kautokeino folkebibliotek for offentlig ettersyn. Det ble gjennomført
et folkemøte i kulturhuset i Karasjok 13. mai, der ca. 100 tilhørere var til stede. Fylkesmannen mottok
i alt 28 uttalelser i høringen.
På bakgrunn av høringsuttalelsene og konsultasjoner med arbeidsutvalget utarbeidet Fylkesmannen
et forslag til endelig utredningsprogram som ble oversendt Direktoratet for naturforvaltning 17.
januar 2010. Utredningsprogrammet ble fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 19. januar.
Oppstartsmelding med høring av konsekvensutredningsprogram, høringsuttalelser med
Fylkesmannens oppsummering og anbefaling om endelig utredningsprogram, samt fastsatt
utredningsprogram kan leses og lastes ned fra Fylkesmannens internettsider.

3.5. Varsel om revisjon av verneforskrift for Øvre Anárjohka nasjonalpark ønske om innspill
I brev datert 14. september 2009 sendte Fylkesmannen ut et varsel om revisjon av verneforskriften
for Øvre Anárjohka nasjonalpark med ønske om innspill på ulike tema og problemstillinger.
Høringsfristen ble satt til 16. oktober 2009. Vi mottok i alt 29 uttalelser til høringen. Mange av
uttalelsene fra høringen av oppstart av verneplanarbeid og melding om konsekvensutredning (omtalt
ovenfor) er inkludert her ettersom uttalelsene er overlappende og relevant i begge sammenhenger.
Høringsbrevet kan leses og lastes ned fra Fylkesmannens internettsider.

3.6. Konsekvensutredninger
Konsekvensutredning (KU) ble gjennomført i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven
med tilhørende forskrift om konsekvensutredning. Formålet med konsekvensutredningen var å
kartlegge virkningene av de ulike verneforslagene for miljø og samfunn, og eventuelle konsekvenser
for verneverdiene dersom området ikke blir vernet. Konsekvensutredningen omfatter også forslag til
avbøtende tiltak for å avbøte eventuelle skader og ulemper. Følgende alternativ ble utredet:
Følgende tema ble utredet:
Naturmiljø og kulturminner
 Landskap, natur og biologisk mangfold
 Kulturminner og kulturmiljø
Naturressurser
 Lokal bruk (omfatter ikke reindrift eller kommersiell vedhogst)
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 Reindrift
 Skogbruk inklusive kommersiell vedhogst
 Mineralske råstoffer
Samfunn
 Reiseliv
 Hytter og andre bygninger og anlegg (vedlikehold, restaurering, nybygg)
 Friluftsliv og rekreasjonsmessig utnyttelse av jakt og fiske
Videre oppfølging
 Nærmere undersøkelser
 Sammenstilling
 Oppfølgende undersøkelser

3.7. Framskynding av tidsplan
Etter forutgående samtaler mellom Miljøverndepartementet og Sametinget ble arbeidsutvalget i
forkant av møte den 12. januar 2010 presentert for en tidsplan med sikte på vernevedtak i løpet av
2010. De oppnevnte medlemmene anså tidsplanen for å være for knapp til at arbeidsutvalget kunne
delta i prosessen på en god måte, og de stanset da arbeidet med verneplanen i påvente av nærmere
møte med MD og Sametinget. I etterkant av et møte med Sametinget og MD 11. februar fastsatte så
MD tidsplanen, og arbeidsutvalget gjenopptok sitt arbeid. De lokale medlemmene har imidlertid ikke
vært fornøyd med denne framskyndingen.

3.8. Utarbeiding av verneforslag
På bakgrunn av en vurdering av verneverdier, brukerinteresser og inngrep samt innspill fra
arbeidsutvalget, utarbeidet Fylkesmannen et verneforslag for Anárjohka-området med følgende
alternativer:
‐ Alternativ 0: Ingen utvidelse av dagens nasjonalpark, men utskifting av verneforskriften. Dette var
flertallet i arbeidsutvalget sitt primære verneforslag.
‐ Alternativ A1 og A2: En utvidelse av dagens nasjonalpark (ny verneforskrift) samt opprettelse av
ett eller flere naturreservater. Dette var Fylkesmannens verneforslag.
‐ Alternativ B: Et mindre landskapsvernområde i tillegg til alternativ 0. Dette var flertallet i
arbeidsutvalget sitt sekundære verneforslag.
I tillegg til de ulike avgrensningsalternativene skissert ovenfor ble det fremmet forskjellige forslag til
verneforskrifter:

Fylkesmannens og arbeidsutvalgets forslag til ny nasjonalparkforskrift
Forslaget var utarbeidet av Fylkesmannen og arbeidsutvalget i felleskap. Forslaget gjelder både for ny
forskrift til dagens nasjonalpark og for en evt. utvidelse som nasjonalpark. På noen punkter var
Fylkesmannen og arbeidsutvalget uenige, og det ble da fremmet to alternative forslag til
bestemmelse.
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Forslag til ny nasjonalparkforskrift med standard forskriftsmal for nasjonalparker
Dette forslaget skilte seg på såpass mange punkter fra alternativet foran at det ble presentert for seg
selv. Dette forslaget er mer i tråd med standard forskriftsmal, og må oppfattes som et strengere
alternativ.
Fylkesmannens forslag til naturreservatforskrift
Forslaget til verneforskrift for ett/flere naturreservater er utarbeidet av Fylkesmannen. En god del av
bestemmelsene som Fylkesmannen og arbeidsutvalget ble enig om i forslaget til nasjonalparkforskrift
er videreført her. Det er imidlertid noen forskjeller, hovedsakelig i forbindelse med hogst. Det ble på
9 punkter i tillegg hørt en alternativ bestemmelse mer i tråd med standard forskriftsmal.
Utvalgets forslag til landskapsvernområdeforskrift
Med utvalget menes her et flertall av arbeidsutvalget som fremmet et annet verneforslag enn
Fylkesmannen. Utvalget ønsket primært ingen utvidelse av nasjonalparken. Utvalgets subsidiære
forslag var utvidelse med et landskapsvernområde, dvs. dersom det skulle bli et utvidet vern så
foretrakk utvalget et landskapsvernområde med eget forslag til verneforskrift.
Bakgrunnen for at det ble fremmet flere alternativer til både avgrensning og bestemmelser var
sentrale føringer og de ulike interessene i saken, inklusive arbeidsutvalgets.

3.9. Høring av verneforslag og konsekvensutredning
Etter faglig gjennomgang i Direktoratet for naturforvaltning (DN) ble verneforslaget sendt på åpen
høring til lokale og sentrale høringsparter 27. mai 2010, med en høringsfrist til 10. september.
Foruten grunneiere, reindrifta, Karasjok kommune, Kautokeino kommune, Finnmark fylkeskommune
og Sametinget har forslaget blitt sendt på høring til en rekke lokale, regionale og sentrale etater,
foreninger, interesser og instanser.
Høringsdokumentet med adresseliste kan leses og lastes ned fra Fylkesmannens internettsider.

3.10. Videre saksgang
Etter gjennomført høring har Fylkesmannen konsultert med Sametinget (jf. vedlegg 4) før
ferdigstilling av tilrådningen. DN gjør deretter sin vurdering av saken, konsulterer Sametinget og gir
sin tilrådning til Miljøverndepartementet. Miljøverndepartementet gjør på grunnlag av vurderinger
fra Fylkesmannen og DN en endelig vurdering av verneforslaget. Det tas om nødvendig kontakt med
andre departementer for å prøve å løse eventuelle problemer / gjenværende konflikter. Også
departementet gjennomfører konsultasjon med Sametinget. Departementets endelige vurdering av
vernesaken fremmes til slutt for Regjeringen som forslag til kongelig resolusjon. Endelig vedtak fattes
av Kongen i statsråd, med hjemmel i naturmangfoldloven.
Det oppnevnte arbeidsutvalget kan virke som et rådgivende organ for Sametinget i forbindelse med
konsultasjonene som skal gjennomføres fram til avgjørelse i saken.
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4. OFFENTLIGE ELLER PRIVATE TILTAK SOM ER NØDVENDIGE FOR
GJENNOMFØRINGEN AV VERNET
4.1 Planleggingsfasen / gjennomføring av vernet
Ut over sluttføring av verneplanen ved kongelig resolusjon krever ikke en gjennomføring av vernet
andre offentlige eller private tiltak.

4.2 Forvaltningsfasen
Ressursbruken i forvaltningsfasen kan i hovedsak tilknyttes utøvelse av forvaltningsmyndighet og
oppsyn. Forvaltningsmyndigheten innebærer bl.a. rettslig kompetanse til å utøve myndighet innenfor
rammen av verneforskriftene. Dette er i hovedsak dispensasjonsmyndighet og myndighet til å gi
utfyllende bestemmelser om forvaltning og skjøtsel gjennom forvaltningsplaner. I tillegg har
forvaltningsmyndigheten ansvar for nødvendig administrasjon, budsjett, veiledning og informasjon,
kontakt mot kommuner, brukere, grunneiere, interesseorganisasjoner osv. Ved etableringen skal
forvaltningsmyndigheten bl.a. organisere merking og lage forvaltningsplan.
Fylkesmannen anslår med bakgrunn i vår erfaring som forvaltningsmyndighet for eksisterende
nasjonalpark at nødvendig tidsbruk for forvaltning av dette området vil være ca. 0,3 årsverk per år.
Ved opprettelse av et lokalt forvaltningsstyre med en egen nasjonalparkforvalter anslås nødvendig
ressursbruk til ca. 1,5 årsverk per år. Ut over ren arbeidstid kreves det også midler til reiser, møter og
ikke minst ulike informasjons‐, skjøtsels‐ og tilretteleggingstiltak i området. Å anslå et
minimumsbehov er vanskelig. De første årene vil behovet være ekstra stort, større enn angitt over. I
startfasen kommer arbeidet med å ferdigstille en forvaltningsplan, som med arbeidsutvalg, varsel og
høring vil kreve mye ressurser.
Øvre Anárjohka nasjonalpark er et svært stort og særdeles vanskelig tilgjengelig område. Et effektivt
oppsyn forutsetter en noenlunde regelmessig tilstedeværelse i felt, gjerne kombinert med andre
oppgaver. SNO er allerede til stede i området i forbindelse med oppsyn i eksisterende nasjonalpark,
rovviltarbeid og motorferdseloppsyn. Etablert innsats på nasjonalparkoppsyn anslås til under 0,5
årsverk per år. Et utvidet vern krever etter vårt syn en tilleggsinnsats på 0,5 årsverk per år.
Totalt arbeidskraftbehov per år etter vedtak anslås etter dette til mellom 1,3 og 2,5 årsverk, i tillegg
kommer tiltaksmidler samt ekstra behov knyttet til forvaltningsplanarbeidet.

4.3 Økonomisk erstatning
Naturmangfoldlovens § 50 gir grunneiere og rettighetshavere krav på erstatning når et vernevedtak
medfører økonomisk tap som følge av at eksisterende bruk blir vanskeliggjort. Som eksisterende bruk
regnes den bruken som faktisk foregår på vernetidspunktet, i motsetning til bruk som har opphørt
eller ikke har kommet i gang. Hva som regnes som vanskeliggjøring og selvstendig eksisterende bruk,
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i motsetning til bruk som bare er ledd i annen bruk, må likevel avgjøres konkret. For
skogbruksvirksomhet er kravet til erstatning oppfylt dersom det er sannsynlig at
grunneier/rettighetshaver ville ha drevet skogbruk med økonomisk overskudd på det vernede arealet
dersom området ikke ble vernet.
Retten til erstatning for restriksjoner på bruksendring som krever offentlig tillatelse (for eksempel
hyttebygging, kraftutbygging og lignende) gjelder bare dersom slik tillatelse var gitt før det ble
kunngjort oppstart av verneplanarbeidet.
Framgangsmåte for fastsettelse av erstatning er regulert av naturmangfoldlovens § 51.
Bestemmelsen sier blant annet at staten, senest ett år etter vernevedtak, skal gi tilbud om erstatning
til eier eller rettighetshaver som skriftlig har krevd erstatning. Frist for å kreve erstatning er fire
måneder etter vernevedtak. Bestemmelsen gir også regler om dekning av saksomkostninger og
skjønn i forbindelse med fastsettelse av erstatning.

5. ENDRINGER FORETATT ETTER HØRINGEN
På bakgrunn av de kartlagte verneverdiene, høringsuttalelsene og de ulike interessene i saken tilrår
Fylkesmannen etter høringen en utvidelse av nasjonalparken mot nord og øst slik at den omfatter
store deler av Goššjohkdalen, med en avgrensning som alternativ A2 i verneforslaget. Videre tilrår vi
en utvidelse av nasjonalparken mot øst slik at deler av Basevuovdi blir inkludert. Her tilrås en
avgrensning som en mellomting mellom alternativene A1 og A2 i verneforslaget, slik at bilvegen og
de vegnære områdene i øst med ungskog ikke omfattes. Videre tilrår vi opprettelse av et
naturreservat ved Máhtošvuovdi med en avgrensning som alternativ A2 i verneforslaget.
Fylkesmannens tilrådning til avgrensning følger av vedlagt kart.
Fylkesmannen tilrår en verneforskrift for nasjonalparken som i hovedsak er i tråd med forslaget til
verneforskrift fremmet av Fylkesmannen og arbeidsutvalget, og i tråd med Fylkesmannens alternativ
der det var ulike alternativ til bestemmelse. Det er gjort noen endringer på de ulike bestemmelsene.
Dette er nærmere omtalt under merknader til verneforslaget i kapittel 7. Fylkesmannens tilrådning til
verneforskrift omfatter også eksisterende nasjonalpark.
Fylkesmannen tilrår en verneforskrift for naturreservatet som er utarbeidet med utgangspunkt i
forslaget til verneforskrift for naturreservat i verneforslaget, men med flere av de samme endringene
som er gjort for nasjonalparkforskriften ettersom mest mulig like verneregler er hensiktsmessig for
framtidig forvaltning. Videre er en god del bestemmelser utelatt i forhold til forslaget i
høringsdokumentet, fordi de ikke anses som nødvendige/ ønskelige på bakgrunn av områdets
størrelse og påregnelig bruk.
Fylkesmannens tilrådning til verneforskrifter er vedlagt.

19

6. FORVALTNING, ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE
KONSEKVENSER
Regjeringen har vedtatt at alle nasjonalparker og store verneområder skal kunne forvaltes lokalt.
Fylkesmannen går inn for at det opprettes et lokalt forvaltningsstyre for Øvre Anárjohka nasjonalpark
med tilgrensende verneområder, inklusive eksisterende Goššjohka naturreservat.
I henhold til naturmangfoldlovens § 35 (nasjonalparker) skal et utkast til forvaltningsplan legges frem
samtidig med vernevedtak. Fylkesmannen har i tråd med dette, og i samarbeid med det lokale
arbeidsutvalget, utarbeidet en grovskisse til forvaltningsplan for Øvre Anárjohka nasjonalpark med
tilliggende naturreservat. Fylkesmannen har ikke inkludert eksisterende Goššjohka naturreservat i
grovskissen, men anbefaler at dette gjøres for å sikre en helhetlig forvaltningsplan for alle
verneområdene i området. Fylkesmannen anbefaler at arbeidet med en endelig forvaltningsplan
settes i gang raskt etter et eventuelt vernevedtak.
Grovskisse til forvaltningsplan er vedlagt.

7. MERKNADER TIL VERNEFORSLAGET OG
KONSEKVENSUTREDNINGEN
Fylkesmannen har mottatt uttalelser fra 31 instanser/ personer ved felles lokal og sentral høring av
verneforslaget. I tillegg er uttalelsene fra oppstartsmeldingen med høring av
konsekvensutredningsprogrammet samt høringen om revisjon av verneforskriften for eksisterende
nasjonalpark, lagt til grunn for Fylkesmannens tilrådning. Mange av disse uttalelsene er gjengitt her.
Følgende høringsparter har meddelt at de ikke har merknader til forslaget: KS, NTNU –
Vitenskapsmuseet og Fagforbundet for Industri og energi.

7.1. Saksbehandling og prosess herunder konsekvensutredning
Finnmark fylkeskommune er opptatt av lokal forankring i verneprosesser, og mener at erfaringene
fra verneprosessene den siste tiden i liten grad følger opp Stortingets intensjoner om lokal forankring
og vern gjennom bruk. De ber Fylkesmannen om å invitere berørte hytteeiere, organisasjoner og
enkeltpersoner i de berørte områdene til en gjennomgang av planforslaget med fokus på
konsekvenser for dagens bruk.
Karasjok kommune synes det er beklagelig at konsekvensene av dagens forvaltning av eksisterende
nasjonalpark ikke kommer frem i utredningene.
Kautokeino kommune stiller spørsmål ved om den knappe tiden har medført at alle sider i saken er
godt nok belyst og om de samiske interessene er godt nok ivaretatt. Kommunen mener at
arbeidsutvalget har hatt for knapp tid til å delta i prosessen på en god måte.
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Norske Reindriftsamers Landsforbund forutsetter de at de berørte reinbeitedistriktene blir konsultert
i den videre prosessen.
Basevuovdi/Helligskog - Áŋŋel/Angeli Grunneierforening stiller store spørsmålstegn ved gyldigheten
av hele verneprosessen når ikke grunnleggende lover og prosedyrer blir fulgt. De mener at de bevisst
har blitt utelukket fra verneprosessen, noe som klart er i strid med intensjonene og
medvirkningsretten til grunneierne som nedfelt i naturmangfoldloven, forvaltningsloven samt planog bygningsloven.
Grunneierforeningen mener at vernemyndighetene anvender feil lovpraksis i verneprosessarbeidet.
Den nye naturmangfoldloven har innført en ny dimensjon i forhold til naturvernloven ved at formålet
med vern er å ta vare på naturen ved bærekraftig bruk og vern, og stiller krav om at vern kun er tillatt
etter en grundig avveining opp mot bruker- og eierinteresser. Verdifull og sjelden natur alene er ikke
lenger grunnlag for vern - hvis bruker- og eierinteressene veier tyngre. Et forslag om utvidet vern
utelukkende basert på naturverdier, er derfor juridisk feil med hensyn til naturmangfoldloven, mener
foreningen.
Stig Harby mener grunneieres og rettighetshaveres interesser ikke har blitt avveid i verneforslagene.
Han mener det er særdeles uriktig at den samiske befolkningen og grunneiere på finsk side i Angeli
ikke har blitt belyst og tatt hensyn til i verneforslagene. Han krever å bli behandlet som en direkte
berørt grunneier inntil eiendomsforholdene er avklart av Finnmarkskommisjonen. Harby mener
videre at det ikke er gjort en sammenligning med andre områder i konsekvensutredningen for
reiseliv.
Árja - Samepolitisk parti mener at høringsfristen burde vært lenger med henvisning til det
omfattende høringsmaterialet som er sendt ut. Sametinget må få en klarere rolle i verneprosesser,
ikke bare som konsultasjonspartner, men også som selvstendig myndighet. Árja vil at Sametinget
gjennom konsultasjoner skal kreve en evaluering og vurdering av alle tidligere vernevedtak og
virkningene av disse og deres gyldighet.
Árja er positiv til at Sametinget og Miljøverndepartementet er blitt enige om å inkludere lokale
utmarksbrukere/ interessenter i egne arbeidsutvalg som skal bidra til å gi Fylkesmannen et bedre
grunnlag for beslutning i verneplanprosesser. Árja vil også berømme arbeidsutvalgsmedlemmene for
arbeidet de har nedlagt i forbindelse med verneplanene. Árja ønsker imidlertid også å påpeke for
Fylkesmannen og departementet at de korte fristene arbeidsgruppene både for Øvre Anárjohka og
Goahteluoppal har hatt i forbindelse med oppfyllelsen av sitt mandat, har vært svært uheldig og gitt
arbeidsgruppenes medlemmer et stort arbeidspress som kunne vært unngått ved at gruppene fikk
bedre arbeidsrammer og nødvendig skrivehjelp tidlig i arbeidsfasen. Siden disse arbeidsgruppene er
de første av sitt slag i verneplanarbeid i Norge, så burde man tatt mer hensyn til det pionérarbeidet
de har vært med på, og gitt dem den hjelp de nødvendigvis trenger når de ikke har noen andre
eksempler på liknende prosesser å forholde seg til.
Árja mener konsekvensutredningen i altfor liten grad fokuserer på samisk utmarksbruk, og hvilke
konsekvenser en eventuell utvidelse av nasjonalparken vil kunne få for samisk meahcásteapmi
(utmarksbruk). Utredningen gir et relativt godt bilde av hvilke konsekvenser utvidelsen vil kunne få
for samisk reindrift i området.
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Norske Samers Riksforbund (NSR) mener at konsultasjonsordningen og retningslinjene for
verneplanarbeid er et skritt i riktig retning for å sikre samene som urfolk innflytelse i
beslutningsprosesser som dreier seg om bruk og vern i samiske områder. De mener at retningslinjene
er å betrakte som en kompromissløsning og ikke en optimal løsning for samisk innflytelse, ettersom
NSR prinsipielt mener at vern er å betrakte som et inngrep som krever samtykke fra samisk side
dersom vernet innebærer endringer i den tradisjonelle og lokale bruken av samiske områder.
NSR vil særlig beklage arbeidsforholdene og tidspresset som flertallet i utvalget har vært utsatt for.
NSR synes det er beklagelig dersom arbeidsutvalget ikke har klart å oppfylle intensjonen om at
konsultasjonene skal foregå i god tro og med målsetning om å oppnå enighet.
Reindriftforvaltningen i Øst-Finnmark legger til grunn at det i henhold til konsultasjonsavtalen blir
konsultert med berørte distrikter/ reineiere og brukere av området før vedtak fattes.
Skogbrukssjefen i Finnmark mener at man blir holdt for narr ved at innspill fra skogbruket brukes til å
forsterke verneformålet. Han mener at prosessen har vært dårlig og uryddig, fordi man etter
oppstartsmeldingen har foreslått ytterligere vern og verneformål. Han synes det er paradoksalt at
store deler av området i høringsdokumentet foreslås vernet som den strengeste verneformen –
naturreservat – selv etter at skogbruket har levert sin rapport.
Statens landbruksforvaltning mener at forvaltningsplanen burde vært vedlagt høringsdokumentet
ettersom flere av bestemmelsene i verneforskriftene viser til forvaltningsplanen.

Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen mener at det har vært en lokal forankring i denne verneprosessen, gjennom
omfattende prosesskrav i form av konsekvensutredning, konsultasjoner, samt et lokalt arbeidsutvalg
som har målbært bruker- og rettighetsinteresser. Arbeidsutvalget har gjennom hele prosessen
bidratt med verdifull lokalkunnskap om bruken av området, og har bistått Fylkesmannen i
utarbeidingen av dokumenter i saken. Det har også vært gjennomført to folkemøter i Karasjok der de
som ønsket det kunne komme med innspill. Det har vært gjennomført to høringer, av
oppstartsmelding og verneforslag, der alle har hatt mulighet til å komme med innspill. Med bedre tid
kunne man muligens fått en noe bedre lokal forankring av verneplanen. Selv om ikke alle berørte av
praktiske grunner kunne delta i det lokale arbeidsutvalget, har berørte utenfor utvalget og
allmennheten gjennom brev, høringer og åpne møter hatt full mulighet til å målbære sine interesser
og komme med innspill i prosessen. Fylkesmannen avviser således påstandene om at
grunneierforeningen har blitt utelukket fra prosessen.
Fylkesmannen i Finnmark har gjort en avveining mellom verne- og brukerinteresser på bakgrunn av
de kartlagte naturverdiene, brukerinteresser og høringsuttalelser, og tilrår et vern som vi mener
både ivaretar naturverdiene og andre interesser.
Det er Fylkesmannens vurdering som tiltakshaver at verneplanen er tilfredsstillende utredet i forhold
til utredningsprogrammets krav, slik at et vernevedtak kan fattes. Avgjørelsen om hva som skulle og
ikke skulle utredes ble fattet gjennom høring og senere fastsettelse av utredningsprogrammet. Vi
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mener at de samiske interessene i saken er tilstrekkelig belyst gjennom utredningen om lokal bruk og
gjennom arbeidsutvalgets deltakelse i prosessen.
I delutredningen for reiseliv er det gjort en sammenlikning opp mot lignende områder. Denne
sammenlikningen ble ikke gjengitt i verneforslaget med konsekvensutredning, men kan leses i
delutredningen som ligger på Fylkesmannens nettsider.
Fylkesmannen er enig i at utkast til forvaltningsplan med fordel kunne vært sendt på høring sammen
med høringsdokumentet, men dette var ikke mulig innenfor den fastsatte tidsrammen.

7.2. Opprettelse av verneområde, verneform og avgrensning
Grunneiere i Anárjohkdalen går sterkt i mot en utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark, da en
utvidelse kommer alt for nært inntil brukernes nærområder og bruksområder. De foreslår en
avgrensning ved Guorrasvárri, da det vil gjøre minst skade, jf. figur 2 side 4 i oppstartsdokumentet,
og foreslår at et eventuelt verneområde må avgrenses slik at private eiendommer, hytteområder,
ferdselsområder og skogsområder for veduttak og tømmerhogst ikke blir berørt.
Ragnhild A. Boine er som grunneier i dalen sterkt i mot en utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark,
da hun og hennes medarvinger vil miste det lille de eier etter sine forfedre. Det er sårt.
Selma Sofie Nedredal er som grunneier i dalen sterkt i mot en utvidelse av Øvre Anárjohka
nasjonalpark.
Kautokeino elgjegerforening er i mot all fredning i Øvre Anárjohka, og går sterkt i mot en utvidelse av
nasjonalparken eller opprettelse av andre verneområder i området.
NJFF Finnmark er positiv til vern av norsk natur, under forutsetning av at jakt og fiske tillates i de
områdene som vernes.
Finnmark fylkeskommune (FFK) går imot ytterligere vern i Finnmark. Fylkeskommunen er bekymret
over andelen båndlagt areal i fylket. Fylkeskommunen mener at nasjonalpark, landskapsvernområde
og naturreservat er veldig restriktive verneformer, og ikke nødvendigvis det beste for å ivareta
formålet med et vern. FFK støtter intensjonen om ”vern gjennom bruk” framfor å båndlegge arealer
gjennom sterkt restriktive verneformer. De mener at høsting opprettholder balansen i naturen og at
en kunnskapsbasert forvaltning må legges til grunn både for høsting og restriksjoner.
Reinbeitedistrikt 26-Lákkonjárga støtter forslaget til utvidelse, under forutsetning av at det ikke
innskrenker reindriftsutøvelsen i nasjonalparken.
Norske Reindriftsamers Landsforbund er i utgangspunktet ikke imot et vern, ettersom et vern vil
innebære restriksjoner på utbygginger og aktiviteter som kan medføre forstyrrelser innenfor
reindriftas beitearealer.
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Karasjok kommune støtter 0-alternativet dvs. ingen utvidelse av dagens nasjonalpark men en
utskifting av verneforskriften. Kommunen vil arbeide for at Øvre Anárjohka nasjonalpark opphører
som verneområde innenfor Karasjok kommunes grenser.
Lensmannen i Karasjok støtter 0-alternativet dvs. ingen utvidelse av dagens nasjonalpark. Ytterligere
vern og begrensninger i forhold til bruken, utover det som allerede reguleres i gjeldende lover og
forskrifter, vil være i strid med folkeretten staten Norge har forpliktet seg til å følge gjennom ILO
konvensjonen nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater.
Karasjok elgjegerforening er i mot all fredning i Øvre Anárjohka. Foreningen går sterkt i mot
ytterligere utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark samt opprettelse av landskapsvernområde eller
naturreservat i området. Foreningen støtter arbeidsutvalgets primærforslag alternativ 0 - ingen
utvidelse av dagens nasjonalpark, men utskifting av verneforskriften.
Basevuovdi/ Helligskog – Áŋŋel/ Angeli Grunneierforening aksepterer ikke noe nytt vern sør for
Mahtošvuovdi i Anárjohkdalen som de har gjort kollektivt bruks- og eiendomskrav på. De krever
videre at en eventuell utvidelse kun inneholder inngrepfrie områder (her mer enn 5 km fra bilvegen),
og at områdene med inngrep i Anárjohkdalen utelukkes fra et vern.
Foreningen krever videre at en eventuell utvidelse av nasjonalparken begrenses til kun det
geografiske området i øvre deler av Goššjohkdalen, som Stortinget har gitt sin tilslutning til jf.
nasjonalparkplanen. De mener at vernemyndighetene ikke har overholdt sitt formelle mandat.
Ressursutvalget for Finnmarksvidda, Stortingsmelding 62 (nasjonalparkplanen) og Finnmark
Fylkeslandbruksstyre var alle enstemmige i at en mulig utvidelse av den eksisterende nasjonalparken
skulle omfatte et avgrenset område i den øvre delen av Goššjohkdalen, og at produktiv skog skulle
holdes utenfor.
Finnmarkseiendommen (FeFo) støtter alternativ 0 – ingen utvidelse av dagens nasjonalpark. FeFo går
i mot all utvidelse av verneområdet, og er negativ til båndlegging av ytterligere arealer. Et vern
vanskeliggjør FeFo sin oppgave om å ivareta innbyggernes interesser i tråd med Finnmarksloven § 1,
og kan virke negativt på samfunnsutviklingen i området. FeFo er negativ til naturreservat som er den
strengeste verneformen fordi det vil medføre ytterligere begrensninger.
Anárjogaleagi Biras/ Anárjokdalens Velforening går inn for 0-alternativet og støtter flertallets forslag
som går imot ytterligere vern.
Karasjok Flyttsamelag går imot utvidelse av Øvre Anarjohka nasjonalpark, da all vernevirksomhet i
utgangspunkter et hinder for tradisjonell reindrift. Spesielt et naturreservat med strengt regelverk vil
vanskeliggjøre dagens tradisjonelle virksomhet for reindriften.
Kautokeino kommune går i mot en utvidelse av nasjonalparken.
Stig Harby støtter arbeidsutvalgets forslag om intet ytterligere vern, sekundært verneforslag B
(landskapsvernområde aller øverst i Goššjohkdalen). Han går sterkt i mot verneforslagene A1 og A2,
og er videre sterkt imot å inkludere veien i et naturreservat da denne er den eneste ferdselsveien i
Anárjohkdalen. Han krever at eiendommene Kjærringnes og Helligskog (gnr./bnr. 28/3 og 28/5) med
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tilhørende bruksområder/ havnehager holdes utenfor, og går sterkt i mot å inkludere elva Anárjohka
mellom småbrukene og Basevuohčču.
Harby mener at området som foreslås vernet er alt for stort i forhold til det som ble foreslått av
ressursutvalget for Finnmarksvidda i (NOU 1978: 18 B) og av Statens naturvernråd i ”Ny landsplan for
nasjonalparker” (NOU 1986: 13), som foreslo at nasjonalparken utvides mot øst slik at deler av
Goššjohkdalen kommer med i nasjonalparken og at grensen for en utvidet nasjonalpark skulle
trekkes slik at området aktuelt for skogsdrift holdes utenfor.
Harby mener videre at de foreslåtte naturreservatene ikke kan karakteriseres som små, og at en vei
ikke er forenlig med det meget strenge verneregimet som et naturreservat er.
Reindriftforvaltningen i Vest-Finnmark, områdestyret støtter alternativ 0, og mener det vil være det
mest gunstige alternativ for reindriften i Vest-Finnmark.
Lapin Elinkeino – Center for Economic Development, Transport and the Environment for Lapland
støtter alternativene A1 og A2, og mener en slik utvidelse er spesielt viktig for å styrke
sammenhengen og tilknytningen gjennom et nettverk av verneområder. Eksisterende Øvre
Anárjohka nasjonalpark grenser til tre Natura 2000-områder i Finland; Lemminjoki nasjonalpark,
Pulju villmarksområde og Pöyrisjavri villmarksområde, og en utvidelse av nasjonalparken vil skape en
økologisk sammenheng med Muotkatunturi villmarksområde. Til sammen vil dette skape tusenvis av
kvadratkilometer med sammenhengende grenseoverskridende verneområder.
Reinbeitedistrikt 21 Gearretnjárga er enig i og meget positiv til en utvidelse og vern av
nasjonalparken fra Goššjohka, Geatkevárri og østover etter Kautokeino/ Karasjok reinsogn og til
finskegrensa.
Grunneiere i Anárjohkdalen foreslår en avgrensning ved Guorrasvárri, da det vil gjøre minst skade, jf.
figur 2 side 4 i oppstartsdokumentet. De foreslår videre at et eventuelt verneområde må avgrenses
slik at private eiendommer, hytteområder, ferdselsområder og skogsområder for veduttak og
tømmerhogst ikke blir berørt.
Erlend Vold Enget støtter Fylkesmannens forslag, alternativ A1 (maksimalalternativet) for
avgrensning av verneområdet, men mener at Anárjohka naturreservat bør inngå som del av
nasjonalparken. Han er enig i at fjellstua og større hyttekonsentrasjoner er holdt utenfor
verneforslaget. Han mener at et landskapsvern er uaktuelt som verneform for skogkledde arealer, og
at de to mindre naturreservatene Basevuovdi og Máhtošvuovdi er utilfredsstillende for å ivareta
kjerneområdet for urskog av furu. Han mener videre at Goššjohka naturreservat bør inngå i
nasjonalparken, og ber Fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning om å fremme en
omgjøringssak i den forbindelse.
Direktoratet for mineralforvaltning går imot de foreslåtte verneplanene og all utvidelse av
nasjonalparken mot nord på grunn av de sterke malmgeologiske interessene og det store potensialet
for de malmførende bergartene som eksisterer innenfor det foreslåtte vernet.
Norges geologiske undersøkelser (NGU) går i mot et vern, og støtter subsidiært et
landskapsvernområde øverst i Goššjohkdalen i samsvar med det lokale arbeidsutvalgets subsidiære
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forslag dersom det skulle bli et vern. NGU mener at det allerede ved opprettelsen av Øvre Anárjohka
nasjonalpark i 1976 ble gjort en tilfredsstillende avveining mellom vern og leting etter
mineralressurser og eventuell mulig framtidig utvinning, ved at grensene for parken ble flyttet noe
sørover for å unngå de høyest prioriterte malmletingsområdene. NGU mener at denne avveining
fortsatt bør være gjeldende. Videre mener NGU at området som foreslås vernet er alt for stort og
tilsynelatende tilfeldig i forhold til det som legges til grunn av Ressursutvalget for Finnmarksvidda
(NOU 1978:18 B), Ny landsplan for nasjonalparker (NOU 1986:13) og i St.meld. nr 62 (1991-92).
Árja - Samepolitisk parti støtter ”0-alternativet”, som innebærer ingen utvidelse av nasjonalparken,
men åpner for utskifting av dagens verneforskrift som partiet erkjenner er foreldet. Árja mener
videre at uten samtykke fra lokale brukere og Sametinget, så er det ikke et demokratisk grunnlag for
å innføre vern i samiske områder. De mener at enhver form for vern må skje i samråd med og etter
samtykke fra de lokale samfunn som vernet berører. Er lokalbefolkningen imot, skal det ikke vernes.
Sametinget må motsette seg ytterligere vern av lokalsamfunnenes vitale bruksområder, når
lokalbefolkningen er imot slikt vern.
Norsk Samers Riksforbund støtter ikke en utvidelse av nasjonalparken, og støtter flertallet av
arbeidsutvalgets sine verneforslag.
Reindriftforvaltningen i Øst-Finnmark går i mot en utvidelse av nasjonalparken. De anser ikke en
nasjonalpark som en trussel mot reindrifta, men stiller spørsmål ved om nasjonalparken vil sikre
reindriftas interesser. Dersom det likevel skulle bli et vern støtter de alternativ A1
(maksimalalternativet), men går i mot opprettelse av naturreservat ettersom et naturreservat kan
totalfrede mot all virksomhet, tiltak og ferdsel.
Skogbrukssjefen i Finnmark mener at de skogområder som har vært mye brukt og som er sterkest
preget av skogbruk og skogskjøtsel med tilrettelagt infrastruktur bør holdes utenfor et vern, jf.
avgrensninga i fagrapporten for skogbruk. Alternativt støtter han alternativ B (landskapsvernområde
øverst i Goššjohkdalen) der muligheter til skogbruk kan utøves.
Den Norske Turistforening støtter Fylkesmannens forslag til utvidelse av nasjonalparken, og mener at
det vil bidra til å nå regjeringens mål om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010. De mener
likevel at lokale synspunkter og hensyn må tas med i betraktningen ved avgrensninga av
verneområdet.

Fylkesmannens vurdering:
Utgangspunktet for nasjonalparkplanens forslag om en utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark var
et forslag fra Ressursutvalget for Finnmarksvidda i NOU 1978 18:B. Ressursutvalgets forslag var
basert på en landskapsmessig vurdering og en begrenset kartlegging av fuglelivet i dalen. På 1990tallet ble furuskogen i området undersøkt gjennom arbeidet med verneplan for barskog i NordNorge, og et hovedområde i Helligskogen med supplerende områder ved Máretvuovdi i
Goššjohkdalen ble avgrenset for framtidig vern som naturreservater. På grunn av nasjonalparkplanen
ble imidlertid disse områdene lagt til side i påvente av en nasjonalparkutvidelse og ikke
vernet/vurdert for vern da verneplan for barskog ble vedtatt i 2000.
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Siden barskogsundersøkelsene for snart 20 år siden har kunnskapen om biologisk mangfold i
furuskog økt. Rødlistearter av sopp er særlig nyttige som kjennetegn på furuskog med lang
kontinuitet, og sandfuruskog er en naturtype av furu som man først for få år siden ble klar over
hadde en spesialisert artssammensetning. Gjennom de nye kartleggingene av verneverdier i området
har Fylkesmannen derfor kunnet dokumentere store verdier for biologisk mangfold også utenfor
arealene avgrenset tidligere. Disse verdiene er i stor grad knyttet til produktiv skog.
Norsk institutt for naturforskning (NINA) har i NINA Rapport 535 Naturfaglig evaluering av norske
verneområder fra 2010 gjort en vurdering av i hvilken grad norske verneområder og foreslått vernete
områder oppfyller nasjonale og internasjonale målsetninger. NINA har evaluert norsk naturvern i
forhold til målene for områdevernet om å representere variasjonsbredden i norsk natur, fange opp
alle viktige naturtyper og sikre leveområder for truete og fredete arter i tilstrekkelig grad. Dessuten
har man vurdert verneområdenes dekning av store sammenhengende områder. Selv om norsk
naturvern omfatter over 16 % av landets areal, ligger nesten halvparten av dette høyere enn 900 m
over havet. Kun 3,8 % av norsk barskog og kun 2,9 % av produktivt areal er vernet. NINA finner en
”særlig underdekning av vernet areal for lavereliggende områder, ’varme’ vegetasjonssoner,
produktiv skog, barskog og myrskog, med mindre enn 5 % av arealet vernet”. Sandfuruskog trekkes
fram som en relativt ny naturtype hvor anslagsvis 3-4 % er vernet, og hvor det er dokumentert
mange rødlistearter tilknyttet denne. NINA konkluderer: ”Nye verneområder bør ta sikte på å dekke
de viktigste identifiserte manglene og dessuten innrettes slik at de styrker verneområdenes funksjon
som økologiske nettverk og dermed fremmer artenes langsiktige overlevelse”.
Fylkesmannen viser til at per dags dato er 11,3 % av Finnmark vernet etter naturmangfoldloven. Selv
om alle gjenstående verneplaner skulle vedtas i sine maksimalalternativer, vil Finnmark ikke komme
høyere enn 14,9 % og dermed fortsatt ligge under andelen vernet areal for Norge som helhet.
Fylkesmannens tilrådning vil binde sammen verneområder på norsk og finsk side til et stort område
med særlige naturverdier tilknyttet furuskog, myr og vidde. Tilrådningen vil bidra til å øke andelen
vernet produktiv barskog, herunder arealer med naturtypen sandfuruskog og gammel furuskog, også
områder med ekte urskog av furu.
De sterkeste brukerinteressene i området er reindrift, fastboendes utmarkshøsting herunder elgjakt,
framtidig skogbruk og evt. framtidig mineralutvinning. Det bor ingen fastboende i eller umiddelbart
inntil området på norsk side. Ingen av vernealternativene omfatter annen grunn enn
Finnmarkseiendommens grunn (forholdet til Finnmarkskommisjonen omtales i senere delkapitler).
Utenom reindriftshytter og hytter disponert av offentlige etater, er det så vidt Fylkesmannen har
kunnet bringe på det rene ikke andre byggverk innenfor noen av verneforslagene.
Fylkesmannens tilrådning berører ikke private fritidseiendommer, og nærområder til disse berøres i
liten grad. Av den produktive skogen slik den framstår på Allskog´s kartlegging fra 2010 er det aller
meste av de gjennomhogde arealene ikke omfattet av vernet. Det tilrådde Máhtošvuovdi
naturreservat gjennomskjæres av grusvegen langs Anárjohka, ut over dette er ikke bilvegen berørt av
tilrådningen. Fylkesmannen har ikke betenkeligheter med å inkludere vegen i et naturreservat og
viser bl.a. til at det fins en rekke etablerte naturreservater med bilveg ellers i fylket. Bruk og
vedlikehold av vegen kan skje som før.
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Det er vanskelig å tilpasse tilrådningen til muligheten for framtidig mineralutvinning i området. De
interessante bergstrukturene har omfattende utbredelse og er samtidig mangelfullt kartlagt slik at
prioritering mellom delarealer er vanskelig. Verneinteressene og den lokale bruken kan vanskelig
kombineres med storstilt gruvevirksomhet. Fylkesmannen prioriterer derfor disse i sin tilrådning.
Fylkesmannens tilrådning innebærer en innføring av vanlige jaktregler i eksisterende nasjonalpark, og
ingen endring i gjeldende regler for jakt eller fiske i utvidelsesarealene. Selve høstingen i utmarka kan
i utvidelsesarealet skje som i dag, det tilrådde vernet har konsekvenser kun for evt. motorferdsel
tilknyttet høstingsaktiviteten. Fylkesmannens tilrådde avgrensning holder for øvrig flere viktige
bruksområder og flere etablerte kjørespor utenfor et utvidet vern, og åpner for bruk av motorbåt
også inn i eksisterende nasjonalpark hvor dette i dag er forbudt. Eksisterende snøskuterløype
videreføres som i dag.
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7.3. Navn på verneområdene
Stig Harby mener at naturreservatet burde hete Anárjohkveien naturreservat, ettersom det går en
vei gjennom hele det foreslåtte reservatet (alternativ A1).

Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen tilrår en utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark med videreføring av dagens navn,
samt opprettelse av ett frittliggende naturreservat i Anárjohkdalen med navnet Máhtošvuovdi
naturreservat.

7.4. Eiendoms- og rettighetsforhold
Norske Reindriftsamers Landsforbund forutsetter at et vern ikke medfører restriksjoner som
begrenser reindriftsretten i henhold til reindriftsloven.
Basevuovdi/ Helligskog – Áŋŋel/ Angeli Grunneierforening har fremmet kollektivt bruks- og
eiendomskrav til Finnmarkskommisjonen på arealet sør for Máhtošvuovdi i øvre del av
Anárjohkdalen. Ytterligere vern vil bety en vesentlig innskrenkning og sterk verdiforringelse for den
igangværende bruken av dette området for grunneierne og beboerne i den samiske elvebygda
Basevuovdi–Áŋŋel.
Grunneierforeningen mener at Finnmarkskommisjonen ignoreres av vernemyndighetene. De mener
utmarkseiendommer på Finnmarkseiendommen som Finnmarkskommisjonen finner er privat grunn i
utgangspunktet skal utelukkes fra verneområdet. Videre mener de at utmarkseiendommer må anses
som privat eiendom helt til Finnmarkskommisjonen har avsluttet sitt arbeid, og at
naturmangfoldloven ikke opphever Finnmarksloven og Finnmarkskommisjonen.
Grunneierforeningen påpeker at naturmangfoldloven ikke opphever ILO-konvensjonen og
Finnmarksloven. Vern betyr endret bruk av utmark, og i Finnmarksloven § 4 går det klart frem at
Sametingets retningslinjer skal legges til grunn for dette. Av § 5 går det frem at loven ikke gjør
inngrep i kollektive eller individuelle rettigheter som er opparbeidet ved hevd eller alders tids bruk.
Videre mener foreningen at verneforslagene A1 og A2 helt klart strider mot Finnmarksloven § 19 som
sier at tradisjonell bruk skal kunne videreføres, hvilket det etter foreningens syn ikke er tatt hensyn
til i verneforskriftene. Naturmangfoldloven står ikke høyere enn Finnmarksloven, i så ville dette helt
undergrave ILO-konvensjonen og FNs erklæring om urfolksrettigheter.
Grunneierforeningen mener at vernemyndighetene ikke har tatt hensyn til utmarksslåttene til de
samiske elvegårdene innenfor det foreslåtte Basevuovdi naturreservat (alternativ A2).
Finnmarkseiendommen er negativ til båndlegging av ytterligere areal siden et vern fratar
Finnmarkeiendommen som grunneier rådigheten over egne arealer.
Anárjogaleagi Biras/ Anárjokdalens Velforening jobber med krav om eiendomsrett til Anárjohk- og
Gorsjohkdalen, som vil bli sendt til Finnmarkskommisjonen innen utgangen av 2010. Foreningen vil
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sterkt presisere at eiendomsforholdene til de foreslåtte verneområdene ikke er klarlagt, og viser til
Finnmarksloven, hvor det står at staten kan verne områder som Finnmarkseiendommen eier. Da
eiendomsforholdene ennå ikke er rettsmessig kartlagt, kan ikke disse områdene vernes. Foreningen
viser til ILO konvensjonen nr. 169, som Norge har ratifisert, og som forplikter Norge til å anerkjenne
og respektere sitt urfolks forhold til sine landområder.
Stig Harby eier to småbruk Kjærringnes og Helligskog (Gnr/Bnr: 28/3 og 28/5) ved Basevuovdi. Han
har fremmet eiendomskrav til Finnmarkskommisjonen for et stort område i Basevuovdi som han
mener eiendommen i alle tider har hatt bruksrettigheter til. Harby mener at en utmarkslått juridisk
må betraktes som privat grunn.
Harby mener at han blir en av de sterkest berørte grunneierne, og at et vern vil umuliggjøre den
tradisjonelle bruken av eiendommene med tilhørende bruksområder/ havnehager.
Videre mener han at Finnmarkseiendommen er forpliktet til ikke å foreta disposisjoner som kan gripe
inn i etablerte rettigheter så lenge rettighetene ikke er avklart av Finnmarkskommisjonen. Han viser
til at justiskomiteen ved behandling av Finnmarksloven har presisert at § 19 (om nasjonalparker på
Finnmarkseiendommens grunn) ikke gjelder grunn som Finnmarkskommisjonen har kommet til at
tilhører andre. Han mener at naturmangfoldloven ikke har noen forrang foran Finnmarksloven i
denne sammenheng.
Norsk Samers Riksforbund mener at det ved disposisjon av all grunn i Finnmark må tas hensyn til at
Finnmarkskommisjonen knapt nok har påbegynt sitt arbeid med å avklare eiendoms- og
rettighetsforhold i Finnmark.

Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen viser til at forholdet mellom verneplanarbeid og samiske rettigheter ble avklart i
forbindelse med naturmangfoldloven. I kapittel 2.7.2. i Ot. prp. nr. 52 står det at naturmangfoldloven
er utformet slik at den ikke kommer i strid med folkerettslige forpliktelser. Dette gjelder både i
forhold til forpliktelser knyttet til naturens mangfold og i forhold til urfolk og minoriteter. Lovens §
14. 2. ledd synliggjør at det skal legges tilbørlig vekt på naturgrunnlaget for samisk kultur ved vedtak i
eller i medhold av naturmangfoldloven, noe som også følger av konvensjonen for sivile og politiske
rettigheter art. 27.
Med ikrafttredelsen av naturmangfoldloven ble hjemmelen for opprettelse av nasjonalparker endret
ved at kravet om statsgrunn i den gamle naturvernloven falt bort. Begrensningen i Finnmarksloven
om at kun Finnmarkseiendommens grunn kan vernes til nasjonalpark i Finnmark ble samtidig satt ut
av kraft av den nyere loven. Miljøverndepartementet har i forbindelse med tidligere verneplaner sagt
at dersom det i ettertid skulle vise seg at berørte arealer innenfor et etablert verneområde er i privat
eie i lys av Finnmarkskommisjonens arbeid, så skal betydningen av dette bli tatt opp til vurdering hva
gjelder spørsmålet om erstatning. Fylkesmannens konklusjon er etter dette at hvem som er
grunneier i området ikke har direkte formell betydning for tilrådningen. Det samme gjelder andre
rettighetshavere som reindrifta. Samtidig har Fylkesmannen forsøkt å ta hensyn til lokal bruk i den
grad dette vurderes som forenlig med verneinteressene.
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7.5. Erstatning
Basevuovdi/ Helligskog – Áŋŋel/ Angeli Grunneierforening mener at dersom det gjennomføres et
vern på utmarkseiendommer som Finnmarkskommisjonen finner er privat grunn, så må disse
områdene erstattes økonomisk av Staten gjennom en ekspropriasjonssak. Erstatningssummen skal
baseres på påregnelig igangværende bruk og ikke kun på pågående bruk. Foreningen anser
skogsdrift, utmarksslått, husdyrhold, kommersiell vedhogst, motorferdsel, reiseliv og fjellstuedrift,
osv. som eksempler på slik påregnelig igangværende bruk. I følge loven er Staten erstatningspliktig
hvis den påregnelige igangværende bruk blir hindret eller vesentlig vanskeliggjort.
Grunneierforeningen mener at ekspropriasjon av privat grunn er uforholdsmessig for verneformålet
og bryter med prinsippet om at privat eiendom og produktiv skog skal holdes utenfor vernesonen
hvis mulig. Foreningen mener at dette er klart mulig ettersom det finnes nok representativ barskog i
eksisterende nasjonalpark.
Grunneierforeningen mener at FNs erklæring om urfolksrettigheter må følges med hensyn til de
områdene i den eksisterende nasjonalparken som ble urettmessig beslaglagt av staten i 1976, og
grunneierforening krever at områdene som staten eksproprierte uten vederlag i 1976 nå tilbakeføres
til elvebygda Basevuovdi – Áŋŋel. Foreningen har aldri gitt sitt samtykke til opprettelse av
nasjonalparken i 1976, og har heller ikke gjort det nå. Foreningen etterlyser en tilbakemelding fra
miljøvernministeren på hvordan staten tenker å imøtekomme den samiske elvebygda BasevuovdiÁŋŋel.
Erlend Vold Enget mener at det ved et vern vil det være nødvendig å erstatte både arbeidsplasser og
inntekter, samt at det opprettes et kommunalt fond for næringsutvikling.

Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen viser til at naturmangfoldlovens § 50 gir grunneiere og rettighetshavere krav på
erstatning når et vernevedtak medfører økonomisk tap som følge av at eksisterende bruk blir
vanskeliggjort. Det vil bli Regjeringsadvokatens oppgave å ta stilling til eventuelle krav fra den enkelte
rettighetshaver inkludert eventuelle nye rettighetshavere fastslått av Finnmarkskommisjonen. Så vidt
Fylkesmannen kjenner til er Basevuovdi/ Helligskog – Áŋŋel/ Angeli Grunneierforening etablert etter
at verneprosessen ble igangsatt i 2009, og eksisterte derfor ikke i 1976. Ut over dette overlater
Fylkesmannen til Miljøverndepartementet å evt. kommentere ytterligere de krav som foreningen
framsetter.
Naturmangfoldloven beskriver ikke andre kompensasjonsordninger ved etablering av nasjonalparker.
Fylkesmannen viser til at det for en rekke verneområder er etablert verdiskapningsprosjekter, og vil
stille seg positiv til liknende prosjekter i tilknytning til verneområder i indre Finnmark med
utgangspunkt i forholdene der. Innspillet om opprettelse av et næringsfond må evt. vurderes på
politisk nivå i sluttbehandlingen av verneforslaget.
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7.6. Landskap, natur og biologisk mangfold
Basevuovdi/ Helligskog – Áŋŋel/ Angeli Grunneierforening mener at vern er den største trusselen
mot barskogen. Elgbestanden har beitet ned skogen slik at det nesten ikke finnes uskadde unge trær
over 1 meter. Videre har tidligere skogsbruk resultert i en oppblomstring i rødlistearter som ellers
ikke hadde vært mulig i et naturreservat eller en nasjonalpark. Foreningen mener derfor at det er
bruken av området som sikrer det biologiske mangfoldet, mens vern motvirker dette mangfoldet.
Grunneierforeningen mener at det er uklart hvilken representativ naturtype i Finnmark som
vernemyndighetene mener ”mangler” innenfor dagens nasjonalpark. Området som foreslås vernet
inneholder verken urørt, truet, sårbar, sjelden eller spesiell natur i Finnmarksmålestokk. I dag er det
vernet ca. 450 km2 barskog i den eksisterende Øvre Anárjohka nasjonalpark, som er mer
barskogareal enn i hele det 300-400 km2 store tilleggsarealet som foreslås vernet. I tillegg kommer all
barskogen som allerede er vernet i alle andre nasjonalparker, landskapsvernområder og de 7
eksisterende naturreservater for barskog i Finnmark. De mener derfor at kravet om å sikre vern av en
representativ del av Finnmarks barskog allerede er oppfylt, og at ytterligere vern ved Basevuovdi ikke
er nødvendig.
Stig Harby mener at det er ikke nødvendig å verne så store arealer for å sikre en representativ del av
Finnmarksnaturen, og at verneforslagene er basert på et tynt juridisk grunnlag. Det mangler et
vitenskapelig fundament for ytterligere vern ettersom samme type natur finnes allerede i
eksisterende nasjonalpark og representativitetskriteriet for furuskog allerede er oppfylt. Furuskogen i
de foreslåtte naturreservatene er ikke en gang i Finnmarksmålestokk en sjelden og sårbar naturtype,
ettersom det finnes samme type barskog mange steder i Finnmark, blant annet langs Iešjohka,
Kárášjohka, Transfarelvdalen, Altadalen, Eibydalen, Tanadalen, Tverrelvdalen, Vassbotndalen,
Stabbursdalen, Tanadalen og i Pasvik. Furuskogen er også rikelig representert i eksisterende
nasjonalpark samt i et område øverst i Goššjohkdalen.
De foreslåtte naturreservatene er i områder med veier, utmarksslåtter, hytter, kjørespor, vedhogst
og beiter, og har mye aktivitet og sterk trafikk. Dette er ikke i tråd med målet i landsdelsplanen for
nasjonalparker om å bevare større sammenhengende urørte, eller i det vesentlige urørte
naturområder. Videre mener han at naturreservat er beregnet på mindre og sjeldne, sårbare eller
spesielt verdifulle områder som for eksempel myr og våtmarker, og er ikke beregnet på produktiv
furuskog slik som i Basevuovdi.
Harby mener at det må gjøres en helhetlig vurdering av hvor stort areal det er hensiktsmessig å
verne for å sikre en representativ del av Finnmarksnaturen innenfor eksisterende nasjonalpark og en
utvidet nasjonalpark med tilhørende naturreservat. Arealet i eksisterende nasjonalpark må også
regnes med, og det ville vært mer korrekt å kun inkludere natur som er underrepresentert i dagens
nasjonalpark. Skulle man likevel verne mer av samme type natur, så bør ”overflødige” areal i
eksisterende nasjonalpark frigjøres fra vern.
Lapin Elinkeino – Center for Economic Development, Transport and the Environment for Lapland
uttaler at store arealer er viktige for å sikre spredningen til mange truede arter, samt for artenes og
habitatenes tilpasninger til klimaforandringer.
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Erlend Vold Enget mener at et vern i og omkring dalgangene til Goššjohka og Anárjohka inneholder i
tillegg til urskog og urskogsnære områder også forekomster av den sjeldne sandfuruskogen, og vil
sikre hoveddelen av ett av Norges kjerneområder for furuskog. Disse utgjør, sammen med områder i
Pasvikdalen, de største sammenhengende områdene med urskogprega furuskog i Norge. Selv om det
langs deler av de vegnære områdene har vært hogst av furuskog, er hovedinntrykket en
sammenhengende, storskala furuskog med store verdier innen naturvern og opplevelser og
aktiviteter knytta til natur, friluftsliv og tradisjonelle samiske og andre lokale utmarksnæringer. Han
mener videre at eksisterende kartlegginger av verneverdier bør fullføres slik at man får en helhetlig
oversikt over forekomstene av verneverdig skog i området.
Norske Samers Riksforbund mener at samisk bruk og tilstedeværelse ikke har vært noen trussel mot
bevaring av det biologiske mangfoldet, men har etterlatt naturen slik at andre oppfatter den som
tilnærmet urørt og verd å bevare for framtiden.
Skogbrukssjefen i Finnmark mener at miljøvernavdelingen har vært oppfinnsomme ved å finne opp
nye argumenter, som ”formål å bevare sandfuruskog”, ettersom stort sett all furuskog i Norge vokser
på sand og morene. Han viser videre til at over 20 % av produktiv skog i Finnmark allerede er vernet,
og at Finnmark i så måte har tatt sin andel i nasjonal målestokk. Skogbrukssjefen peker videre på
skogens betydning i klimasammenheng ved å binde karbon, og at man bør plante og bruke mer skog.
Ved oppstartsmeldingen uttalte Karasjok elgjegerforening, Kautokeino Elgjegerforening, Ragnhild A.
Boine og Norske Samers Riksforbund at området er blitt brukt av lokalbefolkningen i generasjoner på
en slik måte at naturen og det biologiske mangfoldet ikke har tatt skade av det, og har etterlatt
naturen på en slik måte at den av andre oppfattes som tilnærmet urørt og verdt og bevare for
fremtiden. Tradisjonell samisk bruk av naturen og naturressursene over lang tid har vist seg å være
både bærekraftig og respektfull i forhold til det biologiske mangfoldet i samiske områder, og dermed
ikke noen trussel mot verneverdiene.

Fylkesmannens vurdering:
Målet om å verne et representativt utsnitt av norsk natur er bare ett av kriteriene for vern etter
naturmangfoldloven, og utelukker ikke at andre kriterier kan begrunne et vern. Naturvern i Norge må
for øvrig ses i et nasjonalt perspektiv. Fylkesmannen mener at vi har tilstrekkelig vitenskapelig
dokumentasjon gjennom de naturfaglige utredningene som er gjennomført til å tilrå et utvidet vern i
området.
Elgen som en reell trussel mot skogen og på lang sikt for det biologiske mangfoldet tilknyttet skogen
er belyst i verneforslaget og tatt hensyn til i bestemmelser og tilrådning. Selve elgforvaltningen styres
imidlertid ikke av vernemyndigheten.
Omfang og kvalitet/verneverdier på furuskogen i eksisterende nasjonalpark er mangelfullt kartlagt.
Skogen i utredningsområdet ble ikke skogfaglig taksert før i 2010, og skogen i eksisterende
nasjonalpark er ikke taksert. Fylkesmannen legger imidlertid til grunn at arealet produktiv skog i
eksisterende nasjonalpark er forholdsvis lite (den ligger høyere enn utvidelsesområdene), selv om
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den forventes å ha kontinuitetsverdier. Når det gjelder de alternative arealer med furuskog/
sandfuruskog som trekkes fram av Harby, mener Fylkesmannen disse i varierende grad vil være mer
fragmenterte, gjennomhogde, mindre i areal og mer isolerte fra et storskala gammelskogsområde
enn sandfuruskogen langs Anárjohka. Alternative verneverdige gammelskogsarealer av furu (ikke
sandfuruskog) av noe størrelse finnes etter Fylkesmannens kjennskap kun i Pasvik. Skogene i øvre del
av Anárjohka er blant de minst beferdete og påvirkete furuskogsområdene i landet, med stor verdi
særlig fordi tidligere tiders plukkhogst og en kort periode med moderne bestandsskogbruk ikke ser ut
til å ha påvirket kontinuitetsverdiene i området varig negativt. Fylkesmannen er for øvrig positiv til
ytterligere kartlegginger av naturverdier i furuskog over hele fylket, både i og utenfor etablerte
verneområder.

7.7. Reindrift
Karasjok Flyttsamelag mener at et vern vil medføre mer restriksjoner og negative konsekvenser for
den daglige driften i reindriften i form av søknader og byråkrati mv. Parkutvidelsen vil også påvirke
de menneskelige aspekter innenfor næringen. Laget mener videre at en utvidelse av nasjonalparken
vil medføre at området blir mer attraktivt for turisme året rundt, og at den motoriserte ferdselen vil
forflytte seg og skape større press for andre områder.
Reindriftforvaltningen i Vest-Finnmark, områdestyret mener at alle forslagene til verneforskrift
inneholder et vern av reindriftens behov og rettigheter til å fortsette med aktiv reindrift i området.
Imidlertid vil teksten slik den står, virke innskrenkende på reindriften i praksis. Områdestyret viser til
konsekvensutredningens kapittel om reindrift, og ser det som vesentlig at de avbøtende tiltakene
som er foreslått i form av tillegg i forskrift, blir tatt inn i forskriften fullt ut. Det bør blant annet i
forbindelse med organisering av tillatelser og rapportering i forhold til motorferdsel sies at det bør
gis et fast tilskudd for en sekretær som kan ta seg av administrasjonen av dette merarbeidet for
siidaene som blir berørt av vernet.
Reinbeitedistrikt 21 Gearretnjárga forutsetter at siidaene kan utøve sin næring som i dag også etter
en utvidelse av nasjonalparken.
Sami Bivdo- ja meahcastansearvi mener at det må foretas en ny offentlig grensebefaring langs
grensegjerdet mot Finland, og at man må se på plassering av gjerdet i forhold til riksgrensen.
Boaronjárga grendelag/ Boaronjárga Ranaséarvi mener at staten må ta initiativ til at det bygges et
nytt grensegjerde mellom Norge og Finland som følger den riktige grensen.
Reindriftforvaltningen i Øst-Finnmark frykter at en utvidelse av nasjonalparken kan medføre en
økning av rovviltbestandene på grunn av økt elgbestand som følge av restriksjoner på elgjakta, og at
det vil være vanskeligere å få fellingstillatelse på rovdyr i en nasjonalpark.
Karasjok Flyttsamelag mener at rovdyrstammen allerede er for stor og går utover reindriften, og
frykter at en utvidelse av nasjonalparken vil medføre ytterligere vern av rovdyrstammen.
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Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen mener at tilrådningen til vernebestemmelser i mindre grad vil medføre begrensninger
for reindrifta i området. Et vern vil samtidig sikre reindriftas bruksområder. De tilrådde
vernebestemmelsene åpner for samme rovviltforvaltning innenfor som utenfor verneområdene, noe
som ikke er tilfelle med eksisterende nasjonalpark. Fylkesmannen mener det er ønskelig at
reingjerdet mot Finland i størst mulig grad følger riksgrensen i eksisterende nasjonalpark siden man
ellers får utstrakt finsk motorferdsel i reindrift med tilhørende kjøreskader inn i nasjonalparken.

7.8. Utmarkshøsting, bruk og motorferdsel
Til oppstartsmeldingen uttalte Karasjok elgjegerforening, Kautokeino Elgjegerforening,
Anárjohkdalens velforening, Grunneiere i Anárjohkdalen, Ragnhild A. Boine, Stig Harby og Selma
Sofie Nedredal at lokalbefolkningen i generasjoner har tatt vare på og høstet av naturen gjennom
jakt, fiske, bærplukking, brenseluttak, tømmerhogst, gull-leting etc. Norske Samers Riksforbund,
Grunneiere i Anárjohkdalen, Selma Sofie Nedredal og Anárjohkdalens velforening mener at
utmarksbruk og ressursgrunnlaget er en viktig del av den samiske livsutfoldelse, kulturarv og
identitet, og at det er tradisjon for at hele familien er med. Anárjohkdalens velforening og
Grunneiere i Anárjohkdalen fremhever elva Gorsjohka og Gorsjohkdalen som veldig viktig i
forbindelse med høsting av naturens goder.
Til oppstartsmeldingen uttalte Boaronárga Grendelag/ Boaronjárga Ranaséarvi at de frykter at et
vern vil føre til restriksjoner på de fastboendes tradisjonelle bruk av områdene. Anárjohkdalens
velforening frykter at den kulturbaserte høstinga slik de kjenner den blir borte ved et vern, og at de
dermed blir frarøvet deres kulturarv og bånd til deres forfedre. Selma Sofie Nedredal frykter at
grunneiere og lokalbefolkningen i Anárjohkdalen blir utestengt fra sine tradisjonelle virksomheter i
området og dermed mister verdigrunnlaget for neste generasjon, og at videreføring av kunnskap om
ivaretaking av miljø og kultur blir borte. Sami Bivdo- ja meahcastansearvi mener at en utvidelse av
nasjonalparken kan gi grunnlag for ytterligere innskrenkinger av de fastboendes samers rettigheter,
og utestengelse fra tradisjonelle høstingsformer.
Til oppstartsmeldingen uttalte Norske Samers Riksforbund at den tradisjonelle bruken av området er
blant de verdiene som er hensiktsmessig å verne. Dette bør være i tråd med konvensjonen om
biologisk mangfolds (CBD) artikkel 8(j) som anerkjenner at urfolks tradisjonskunnskap, innovasjon og
praksis bidrar til å oppfylle konvensjonens intensjoner om bevaring, bærekraftig bruk og rettferdig
fordeling av goder.
Til oppstartsmeldingen uttalte Anárjohkdalens velforening at de er skuffet over at reindriftsamene
har så mye makt i forhold til lokalbefolkningen når det gjelder rettigheter til bruk av utmarka,
ettersom reindriftssamene bruker området noen få måneder i året, og er ikke etterkommere av
dalens befolkning. Selma Sofie Nedredal og Ragnhild A. Boine mener at reindriftssamene favoriseres
fremfor de fastboende.
Til oppstartsmeldingen uttalte Anárjohkdalens velforening, Grunneiere i Anárjohkdalen, Stig Harby,
Selma Sofie Nedredal og Norske samers riksforbund at bruk av motorkjøretøy er nødvendig i
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moderne tider. Boaronárga Grendelag/ Boaronjárga Ranaséarvi mener at fastboende bør ha de
samme rettigheter som reindrifta i forhold til å bruke motoriserte kjøretøy, og viser til ILO –
konvensjonen om urfolks rettigheter. Anárjohkdalens velforening og Selma Sofie Nedredal sier at
lokalbefolkningen alltid har fulgt gamle ferdselsårer, og at særlig kvinner, barn og eldre blir
skadeildene ved et forbud mot bruk av motoriserte kjøretøy. Anárjohkdalens velforening og
Grunneiere i Anárjohkdalen frykter det blir umulig å komme seg oppover Gorsjohkdalen ved et
forbud mot bruk at motorbåt og andre motorkjøretøy.
Anárjohkdalens velforening og Stig Harby fremhever veien fra Gorsjohkmunningen til Mássuorbmi og
fra Gorsjohkmunningen til Helligskogen som viktige. Anárjohkdalens velforening frykter at
Fylkesmannen vil tilgodese elgjegere ved å gi dem nødvendige dispensasjoner, fremfor
lokalbefolkningen som driver matauk. Boaronjárga Grendelag/ Boaronjárga Ranaséarvi og Sami
Bivdo- ja meahcastansearvi mener at offentlige myndigheter må gå foran med et godt eksempel og
samordne bruken av motorkjøretøy ved oppdrag i nasjonalparken.
Til oppstartsmeldingen uttalte Anárjohkdalens velforening og Boaronjárga Grendelag/ Boaronjárga
Ranaséarvi og Sami Bivdo- ja meahcastansearvi at elgjakta er en stor ressurs i dalen. NJFF Finnmark
mener at elgjakt fortsatt må kunne tillates i utredningsområdet. Reinbeitedistrikt 16 mener at et vern
ikke må føre til en økning i elgbestanden, siden bestanden nå er så stor at den er en ulempe for
reindrifta på vinterbeitene. Karasjok elgjegerforening, Kautokeino Elgjegerforening og
Landbruksavdelingen v/ Fylkesmannen i Finnmark mener at elgbestanden er så stor at den har
ødelagt mye av skogen, og må jaktes på.
Árja - Samepolitisk parti er imot alle typer vern som har den effekt at den hindrer eller forbyr
tradisjonell utmarkshøsting og lokalbefolkningens bruk av områdene forøvrig.
Karasjok elgjegerforening mener at en utvidelse vil medføre at minimum 10 jaktfelt faller helt bort og
flere jaktfelt blir berørt, med den konsekvens at lokale elgjegere, samt elgjegere i Finnmark vil miste
tilgang til elgjakt i enorme jaktområder. De er uenig i påstanden om at området er lite brukt og
påvirket av menneskelig aktivitet. Naturen har alltid vært mye brukt av lokalbefolkningen til
kulturbasert høsting. Dette har aldri vært rekreasjon, men en kulturbasert høsting og
tradisjonsbasert bestanddel i den samiske kulturen gjennom generasjoner og noe de ønsker å
videreføre.
Finnmarkseiendommen mener at en utvidelse av nasjonalparken vil komplisere avviklinga av elgjakt i
området på grunn av restriksjoner for elgjakta, og da særlig i forbindelse med motorferdsel på
barmark.
Karasjok Flyttsamelag mener at et vern vil vanskeliggjøre elgjakta, og vil på sikt kunne medføre flere
elg og større konkurranse på beitene mellom elg og rein.

Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen tilrår et vern som innebærer innføring av vanlige jaktregler i eksisterende
nasjonalpark, og ingen endring i gjeldende regler for jakt, fangst eller fiske i utvidelsesarealene. Selve
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høstingen kan derfor skje som før et vern. Fylkesmannen har utelatt mange av områdene som
fremheves som viktige for lokalbefolkningen i forbindelse med utmarkshøsting, og tilrår at det åpnes
for bruk av motorbåt på de viktigste elvene, samt at det kan gis tillatelse til bruk av motorbåt utover
dette. Det tilrådde vernet har kun konsekvenser for eventuell annen motorferdsel tilknyttet
høstingsaktiviteten. Samlet sett mener vi at tilrådningen på en god måte ivaretar lokalbefolkningens
bruk av området.
Fylkesmannen i Finnmark mener at tilrådningen samlet sett innebærer få negative konsekvenser for
elgjakta. Store områder er utelatt fra et vern. Det er også gjort tilpasninger i forhold til bruk av
motorkjøretøy, som i stor grad innebærer at elgjakta kan drives som før i utvidelsesområdet. I
eksisterende nasjonalpark tilrår Fylkesmannen at det åpnes for ordinær elgjakt, men tilrår her flere
begrensninger på motorferdsel ettersom vi ikke ønsker en utvikling av nye kjørespor. Se nærmere
om motorferdsel i kapittel 8.7.

7.9. Skogbruk
Skogbrukssjefen i Finnmark viser videre til at over 20 % av produktiv skog i Finnmark allerede er
vernet, og at Finnmark i så måte har tatt sin andel i nasjonal målestokk. Skogbrukssjefen peker
videre på skogens betydning i klimasammenheng ved å binde karbon, og at man bør plante og bruke
mer skog.
Ved oppstartmeldingen sa Karasjok kommune at de anser at skogverdiene er av vesentlig karakter og
verdi. Anárjohkdalens velforening frykter at fremtidig skogbruk vil bli en utopi ved opprettelse av
nasjonalpark. Karasjok elgjegerforening, Kautokeino Elgjegerforening, Selma Sofie Nedredal og
Ragnhild A. Boine mener at det største påviselige inngrepet i området har staten gjort selv gjennom
tømmerhogst. Landbruksavdelingen v/ Fylkesmannen i Finnmark og Lensmannen i Karasjok mener at
skogbranner i fremtiden må slukkes, for å ivareta verdiene i både produksjonsskog og i den
verneverdige skogen.
Statens landbruksforvaltning mener at hensynet til fremtidig tømmerhogst eller vedhogst ikke bør
veie tyngre enn hensynet til verneverdiene i denne saken, ettersom det i følge
konsekvensutredningen fremgår at det er mye ungskog og yngre produksjonsskog samt et begrenset
uttak til lokale sagbruk.

Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen erkjenner at skogen i området har betydning for skogbruket, og tilrår at noe produktiv
skog holdes utenfor et vern. Dette gjelder hovedsakelig tidligere hogd skog langs Anárjohkveien.
Denne skogen anses som noe av den mest verdifulle skogen i skogbrukssammenheng i
utredningsområdet, både fordi dette er den mest produktive skogen og på grunn av eksisterende
infrastruktur. Fylkesmannen tilrår for å ivareta de viktigste verneverdiene tilknyttet furuskog og
sandfuruskog et utvidet nasjonalparkvern i Goššjohkdalen og ved Basevuovdi, samt et naturreservat
ved Máhtošvuovdi.
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7.10. Jordbruk
Statens landbruksforvaltning mener at det ikke er landbruksinteresser i området av et omfang som
tilsier at disse skal gis avgjørende vekt ved valg av avgrensning og restriksjonsnivå.
Ved oppstartsmeldingen uttalte Anárjohkdalens velforening at de frykter at fremtidig jordbruk vil bli
en utopi ved opprettelse av nasjonalpark.
Stig Harby uttaler at han har til hensikt å gjenoppta driften på de tidligere småbrukene/samiske
elvegårdene Kjærringness og Helligskog som han har kjøpt og drive med heste- og villsauhold
innenfor havnehagene. Han mener at det ikke er akseptabelt å verne havnehagene til småbrukene
der hvor utmarksslåttene, multebærmyrene og vedteigene til disse tradisjonelle småbrukene ligger,
og at et vern vil medføre vesentlige innskrenkinger i den tradisjonelle bruken og verdiforringelse av
de historiske elvegårdene. Det er ikke akseptabelt at verneforskriftene kun tar hensyn til reindrift og
ikke grunneiernes rettigheter.
Han mener at et forbud mot utmarksslått, vedhogst og motorisert ferdsel vil være en massiv
berøvelse av de hevdvunnne rettighetene småbrukene har opparbeidet. Beite og utmarksslåttene vil
utgjøre en vesentlig del av fôrtilskuddet og driftsgrunnlaget, og det vil være uakseptabelt å måtte
kjøpe fôr når det finnes hevdvunnne utmarksslåtter tilknyttet småbrukene. Han mener han har
rettigheter til vedteigene tilknyttet havnehagene, og at det vil være galskap satt i et (verne)system
dersom han blir nødt til å kjøpe ved fra Finland.

Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen har i tilrådningen ikke lagt vekt på landbruksinteressene siden det ikke er noen aktive
bruk lokalisert i utredningsområdet. Fylkesmannens tilrådning innebærer likevel at det vil være fullt
mulig å etablere landbruksvirksomhet i området, ettersom store områder holdes utenfor et vern
samt at verneforskriften åpner for husdyrbeite. Fylkesmannen tilrår imidlertid ikke at det åpnes for
bygging av bygninger tilknyttet landbruksvirksomhet i områdene som tilrås vernet.

7.11. Mineralressurser
Direktoratet for mineralforvaltning mener at det er et stort potensial tilknyttet de malmførende
bergartene som eksisterer innenfor det foreslåtte vernet. Alle de foreslåtte alternativene dekker en
geologisk bergartsgruppe (Karasjok grønnsteinbelte), som i over 50 år har vært betraktet som en
veldig interessant geologisk vert for ulike metaller som jern, kobber, nikkel, gull og platina/palladium.
De viser til at det internasjonalt er økende bekymring for en framtidig begrensning av
råvaretilførselen til Europa, og at det i dette perspektivet er viktig å ta vare på områder som kan bli
en fremtidig malmreserve.
Ved oppstartsmeldingen uttalte NGU at mulighetene for fremtidig utnyttelse ikke bør begrenses for
sterkt på bakgrunn av antakelser om reelle utvinningsinteresser i et perspektiv på noen få år. I et
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historisk perspektiv kan ressurser som ikke er aktuelle i dag, bli svært viktig i et langsiktig perspektiv.
Dessuten vil eventuelle mineralforekomster båndlegge svært begrensede arealer i forhold til
utredningsområdet, i et avgrenset tidsrom. Store Norske Gull som har i alt 54 mutinger innenfor
utredningsområdet uttalte at de har grunn til å tro at det er betydelig sannsynlighet for forekomster
av gull og nikkel i utredningsområdet, og er uenig i antakelsen om at konsekvensene for
utvinningsinteressene er moderate. Det er for tidlig å si noe om en eventuell gruvedrifts omfang,
men normalt vil en gull- eller nikkelgruve gi 100-200 arbeidsplasser over en periode på 10-50 år.
Anárjohkdalens velforening og Ragnhild A. Boine uttalte at en stor del av den kulturbaserte arven er
tilknyttet mineralleting, med gullforekomster i Goššjohka og øverst i Anárjohka.

Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen mener at de kartlagte verneverdiene er av en slik størrelse at de vanskelig kan
kombineres med storstilt gruvevirksomhet. Tilrådningen innebærer likevel at store områder utelates
og at det der kan drives gruvevirksomhet. Videre åpner verneforskriften for enkel gullvasking med
vaskepanne i elv/bekk. Fylkesmannen finner det vanskelig å tilpasse tilrådningen til muligheten for
framtidig mineralutvinning i området. De interessante bergstrukturene har omfattende utbredelse
og er samtidig mangelfullt kartlagt slik at prioritering mellom delarealer er vanskelig.
Verneinteressene og den lokale bruken kan vanskelig kombineres med storstilt gruvevirksomhet.
Fylkesmannen prioriterer derfor disse i sin tilrådning.

7.12. Kulturminner
Stig Harby mener at kulturminner skapes og brukes av mennesker, og et vern vil medføre et kunstig
brudd i utviklingen av nye kulturminner, ettersom befolkningen ikke får lov til å bruke og oppholde
seg i området.
Ved oppstartsmeldingen uttalte Sametinget, Finnmark fylkeskommune, Tromsø museum, Norske
Samers Riksforbund og Fortidsminneforeningen at de anbefaler at det gjennomføres
kulturminneundersøkelser i området. Sametinget og Finnmark fylkeskommune uttalte at de mener at
et vern av områdene etter naturmangfoldloven i seg selv ikke vil føre til negative konsekvenser for
kulturminner.
Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen er positiv til videre kartlegging av kulturminner i området, men anser ikke dette som
en primæroppgave for vernemyndigheten eller nødvendig for fullføring av verneplanen.
Fylkesmannen legger til grunn at et vern ikke vil medføre negative konsekvenser for kulturminner,
snarere heller en ytterligere beskyttelse av kulturminnene i området. Fylkesmannen mener at et vern
ikke vil medføre noe kunstig brudd i utviklingen av nye kulturminner, ettersom området i stor grad
kan brukes som før med unntak av noen restriksjoner på bygging, motorferdsel og hogst.
Fylkesmannen tilrår i verneforskriften at det kan gis tillatelse til motorferdsel og mindre inngrep i
terreng og vegetasjon i forbindelse med istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Fylkesmannen legger til grunn at det er Sametinget, Finnmark fylkeskommune og evt. Tromsø
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Museum som er forvaltningsmyndighet for kulturminner, og må vurdere behovet for eventuelt
vedlikehold av kulturminner.

7.13. Faunakriminalitet
Ved oppstartsmeldingen uttalte Grunneiere i Anárjohkdalen, Ragnhild A. Boine og Selma Sofie
Nedredal at frykter at verneområdet vil bli et fristed for faunakriminalitet og ulovlig
grensekriminalitet.
Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen anser faunakriminalitet og grensekriminalitet som alvorlig. Fylkesmannen anser dette
som et ansvar for politiet og Statens naturoppsyn, og tilrår en styrking av naturoppsynet jf. kapittel
4.2.

7.14. Forsvar, veg, luftfart og andre interesser
Statens vegvesen uttaler at verneforslaget ikke berører noen riks- eller fylkesveg som Statens
vegvesen har forvaltningsansvar for, og man har derfor ingen kommentar til den planlagte
utvidelsen.
AVINOR uttaler at den planlagte utvidelsen ikke er i konflikt med navigasjons-, kommunikasjons- eller
radaranlegg for luftfart.
Forsvaret uttaler at utvidelsen ikke vil ha innvirkning på Forsvarets virksomhet, bygg eller anlegg.
Man er tilfreds med at gjennomføring av Forsvarets operative virksomhet er foreslått tillatt.

7.15. Forvaltning, oppsyn, skjøtsel og tilrettelegging
Karasjok kommune vil delta i lokal forvaltning av eksisterende nasjonalpark.
Árja - Samepolitisk parti vil at det etableres lokal forvaltning for verneområdene slik at samer selv får
være med på å legge premissene for bruken av områder som allerede er vernet.
Stig Harby mener at ordningen med lokal forvaltning i realiteten bare er lokal forvaltning i navnet,
ettersom styrene er underlagt sterk statlig styring i form av ansettelser, godkjenning av
forvaltningsplan og klageinstans. Han synes det er uheldig at naturreservatene ikke omfattes av lokal
forvaltning. Han mener videre at et vern vil være umyndiggjøring av lokale rettighetshavere og
innføring av et omstendelig dispensasjonsapparat som er både tid- og ressurskrevende. Det er helt
urimelig at byråkrater hos Direktoratet for naturforvaltning i Trondheim skal avgjøre når man kan
ferdes ute, all den tid Finnmark er et fylke der været ofte er avgjørende for når man kan dra ut i
naturen.
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Sami Bivdo- ja meahcastansearvi ønsker ikke en norsk forvaltningsmodell som er tilpasset andre enn
de som bor der fast. De ønsker en bærekraftig utvikling av naturressursene, med en differensiert
forvaltningsmodell og med sterkt lokalt engasjement. De ønsker en harmonisering mellom
reindriftssamer og fastboende samer om en helhetlig samisk forvaltningsmodell. De mener at de nye
forskriftene må utarbeides etter differensierte flerbruksplanprinsipper, i forhold til årstid, for de
områdene som både reindriftssamene har tradisjon for å bruke og som de fastboende har tradisjon
for å bruke i høstningssammenheng i tråd med samisk kultur.
Boaronjárga Grendelag/ Boaronjárga Ranaséarvi vil ha en helhetlig samisk forvaltningsmodell for
området som sørger for en bærekraftig utvikling av naturressursene, med en soneinndeling for
enkelte områder og med sterkt lokalt engasjement. Laget mener det må etableres et natur- og
ressursovervåkningssystem som overvåker utviklingen av vegetasjon og dyreliv mv.
Erlend Vold Enget mener at det bør etableres et nasjonalparksenter i Karasjok, med utstillinger og
tilstedeværelse av forvaltningen og naturveiledere.
Han mener videre at korridoren omkring Anárjohkvegen og i nærområdene ved Goššjohkvegen
innenfor nasjonalparkens grenser bør settes av som aktivitetssone, jf. Fulufjällets nationalpark i
Sverige. I aktivitetssonen skal veiene være åpne for allmenn ferdsel, og det bør etableres
informasjonstiltak i form av naturstier og skilting. Aktivitetene bør bidra til å fremme verneformålet,
kanalisere ferdsel, unngå slitasje og skåne mer sårbar natur, samtidig som man skaper aktivitet og
næringsutvikling, både innenfor og utenfor verneområdet.
Vold Enget mener også at det er viktig at vernebestemmelsene tar høyde for at skogsbildet kan
skjøttes for å gjenskape furuskogpreget over tid. Derfor er det en fordel at bjørk som har kommet
opp i kjølvatnet av hogst kan tas ut etter nærmere retningslinjer fastsatt i forvaltningsplanen.
Innmark og annen kulturbetinget mark bør skjøttes.
Han tar også til orde for at Tana og Karasjok kommuner i samarbeid med reiselivet, Fylkesmannen og
andre tar initiativ overfor Statens vegvesen om å etablere en nasjonal turistveg på strekningen Tana
bru - Basevuovdi fjellstue, med avstikker langs Goššjohkvegen.
Den Norske Turistforening mener at Alta turlag bør få tilbud om å sitte i et rådgivende utvalg.

Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen viser til at Miljøverndepartementet har gitt kommunene tilbud om lokal forvaltning av
nasjonalparkene, og at lokal forvaltning av vernete områder i Øvre Anárjohka vil avklares i
forbindelse med/eventuelt kort tid etter vernevedtaket. I hvilken grad det skal satses på
tilrettelegging for besøkende i området vil være opp til det lokale forvaltningsorganet, innenfor
rammene av vernebestemmelsene.
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8. MERKNADER TIL VERNEFORSKRIFTENE
8.1 Generelt
Basevuovdi/ Helligskog – Áŋŋel/ Angeli Grunneierforening og Stig Harby mener at alternativt forslag
til nasjonalparkforskrift fremmet i kapittel 3.7 i høringsdokumentet må forkastes da det ikke fremgår
hvem som har fremmet forslaget.
Anárjogaleagi Biras/ Anárjokdalens Velforening og Lensmannen i Karasjok støtter forslaget til
flertallet i arbeidsutvalget når det gjelder nye forskrifter til eksisterende nasjonalpark, og forslaget fra
flertallet i arbeidsutvalget der det foreligger to alternativ.
Karasjok Flyttsamelag støtter Fylkesmannens og arbeidsgruppens forslag til endring av forskrifter for
eksisterende nasjonalpark. Laget ser at det nye forslaget til verneforskriften og forvaltningsplan er
bedre tilpasset eksisterende bruk av området.

Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen fremmet flere alternativer både til avgrensning og bestemmelser fordi de sentrale
føringene og de ulike interessene i saken, inklusive arbeidsutvalgets flertallsønske, etter
Fylkesmannens vurdering umuliggjorde ett omforent høringsforslag. Nasjonalparkforslaget fremmet i
kapittel 3.7 er således ikke fremmet av anonyme kilder, men av Fylkesmannen på bakgrunn av
sentrale føringer. Videre var det ønskelig å få tilbakemelding på et vidt spekter av alternativer til
verneformer, avgrensninger og bestemmelser for ytterligere å tydeliggjøre interessene i området.

8.2 Formål
Karasjok kommune vil endre formålsparagrafen ved å slå sammen 3. og 4. setning som følger:
-

”Området skal kunne brukes i tradisjonell samisk næringsvirksomhet og tradisjonell samisk
naturbruk (meahcásteapmi).”

Basevuovdi/ Helligskog – Áŋŋel/ Angeli Grunneierforening vil endre formålsparagrafen slik at:
-

”Omradet skal kunne brukes i tradisjonell samisk næringsvirksomhet og til selvforsyning av
grunneierne og beboerne i Basevuovdi–Áŋŋel. Lokalbefolkningen og grunneiere i Basevuovdi–
Áŋŋel skal ha anledning til tradisjonell samisk naturbruk (meahcásteapmi).”

Stig Harby mener at formålsparagrafen må endres slik at:
-

”Området skal kunne brukes i tradisjonell samisk næringsvirksomhet og til selvforsyning av de
tradisjonelle samiske elvegårdene inntil nasjonalparken. Lokalbefolkningen og grunneiere skal ha
anledning til tradisjonell samisk naturbruk (meahcásteapmi)”
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Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark viser til konsekvensutredningen for reindrift og vil inkludere
følgende i formålet:
-

”Sikre naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutnyttelse.”

Den Norske Turistforening støtter at formålet også omfatter bevaring av det samiske
naturgrunnlaget, samt at området skal kunne brukes i tradisjonell samisk næringsvirksomhet og gi
anledning til tradisjonell samisk naturbruk. Dette må imidlertid ikke åpne for bruk og aktivitet som
kan forringe andre verneverdier angitt i formålet.

Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen tilrår at formålsparagrafen begrenses til kun å inneholde selve bakgrunnen for
opprettelse av verneområdet, nemlig bevaring av naturverdiene. Ettersom Anárjohka er i et
kjerneområde for den samiske befolkningen mener vi at formuleringen ”formålet omfatter også
bevaring av det samiske naturgrunnlaget.”, også må være med i formålsparagrafen, jf. andre nye
nasjonalparker i samiske områder. Fylkesmannens tilrår at følgende formuleringer ikke tas med i
formålsbestemmelsen:
-

”Området skal kunne brukes i tradisjonell samisk næringsvirksomhet.”

-

”Lokalbefolkningen skal ha anledning til tradisjonell samisk naturbruk (meahcásteapmi).”

-

”Området skal kunne brukes i reindrift”

-

”Allmennheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av
naturvennlig tradisjonelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.”

Bakgrunnen for at disse formuleringene ikke tas med er ulik oppfatning mellom Fylkesmannen og
arbeidsutvalget om hva som skal ligge i disse formuleringene. Fylkesmannen viser i den forbindelse til
Fylkesmannens og arbeidsutvalgets kommentarer til verneforskriftene i høringsdokumentet, samt til
konsultasjonen med Sametinget om Muvrrešáhpi landskapsvernområde vedrørende
næringsbegrepet. Videre viser vi til at arbeidsutvalget ikke vil ha noe skille mellom reindrift og annen
tradisjonell samisk utmarksnæring, og at arbeidsutvalget mener at det må være et skille mellom
lokalbefolkningen og allmennheten.
Fylkesmannen mener at det må være en forutsetning at det er en lik oppfatning av hva som skal ligge
i slike formuleringer dersom de skal tas med. På bakgrunn av dette mener Fylkesmannen at det vil
være mest hensiktsmessig å ta ut disse formuleringene, slik at formålet begrenses til ivaretakelse av
naturverdiene herunder det samiske naturgrunnlaget. Fylkesmannen mener det må overlates til de
ulike bestemmelsene å sette rammene for bruken av området. Fylkesmannen vil likevel presisere at
dette ikke vil medføre noen realitetsendring i forhold til bruken av området, ettersom det er de ulike
bestemmelsene i forskriften som setter rammene for hvordan reindrifta, andre samiske
utmarksnæringer, lokalbefolkningen og allmennheten kan bruke området.
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Fylkesmannen mener videre at det er mest hensiktsmessig og ha like formuleringer vedrørende
bruken av området i formålsbestemmelsene for Øvre Anárjohka nasjonalpark og Muvrrešáhpi
landskapsvernområde og andre samiske områder.

8.2 Bygninger og anlegg
Norske Reindriftsamers Landsforbund er ikke udelt positive ettersom et vern vil innebære
restriksjoner for reindrifta i forhold til bygging av gjerder og gjeterhytter.
Reinbeitedistrikt 26-Lákkonjárg uttaler at en utvidelse ikke må innskrenke reindriftas mulighet til å
bygge fremtidige reindriftsanlegg.
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark viser til konsekvensutredningen for reindrift og vil ta inn
følgende presiseringer i § 3 om landskapet:
Punkt 1.1 Vern mot inngrep i landskapet. Avslutte punktet med følgende presisering:
- ”Området skal kunne brukes til reindrift.”
Punkt 1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for: Justere underpunkt a) til:
- ”Vedlikehold av bygninger og andre anlegg, inkludert eksisterende reingjerder.”
Tilføye underpunkt
”anlegg av sanketrøer og nødvendige reingjerder på arealer som er viktige for
reindrifta.”
Reindriftforvaltningen i Øst-Finnmark vil koble verneforskriften opp mot reindriftas bruksregler og
dagens bruk av området. De mener at det skal innføres følgende generelle unntak fra forbudet mot
inngrep i landskapet:
Bestemmelsen i punkt 3.1.1 er ikke til hinder for:
- ”distriktets stadfestede bruksregler.”
- ”oppsetting og ombygging av gjerder.” (søknadspliktig i verneforslaget)

NJFF Finnmark mener at gjerder generelt representerer en risiko for ryper i flukt. Dersom det utvikles
nye gjerder som er bedre i så henseende, bør slike gjerder fortløpende erstatte de eksisterende.
Anárjogaleagi Biras/ Anárjokdalens Velforening, Lensmannen i Karasjok og Karasjok kommune støtter
flertallet i arbeidsutvalget i at det må kunne gis tillatelse til oppføring av bygninger, gammer, anlegg
og innretninger som er nødvendige i utøvelsen av tradisjonell samisk næringsvirksomhet, jf § 3.1.3 f).
Basevuovdi/ Helligskog – Áŋŋel/ Angeli Grunneierforening vil at verneforskriften skal ha følgende
unntak fra forbudet mot inngrep i landskapet:
Bestemmelsen i pkt. 3.1.1 er ikke til hinder for:
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-

nytt pkt e) ”oppføring av bygninger, gammer, anlegg og innretninger som er nødvendige i
utøvelsen av husdyrbeite, selvforsyning og næringsvirksomhet for grunneierne og
beboerne i Basevuovdi–Áŋŋel.”

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
-

Nytt pkt f) ”bruk av gumpi på vinterføre i utøvelsen av selvforsyning og
næringsvirksomhet for grunneierne og beboerne i Basevuovdi–Áŋŋel.”

For forskriften til naturreservat vil grunneierforeningen ha følgende endringer:
-

§ 4 pkt 14) tilføyes ”bruk, vedlikehold og oppgradering av etablert bilveg.”

-

§ 4 nytt pkt 16) ”oppføring av bygninger, gammer, anlegg og innretninger som er
nødvendige i utøvelsen av husdyrbeite, selvforsyning og næringsvirksomhet for
grunneierne og beboerne i Basevuovdi–Áŋŋel.”

-

§ 4 nytt pkt 17) ”bruk av gumpi på vinterføre i utøvelsen av selvforsyning og
næringsvirksomhet for grunneierne og beboerne i Basevuovdi–Áŋŋel.”

Stig Harby mener at husdyrhold også må reflekteres i verneforskriften og at det bør brukes
betegnelser som ”beite” og ”beitegjerder” istedenfor ”reinbeite” og ”reingjerder”. Han mener videre
at verneforskriften skal ha følgende unntak mot forbudet mot inngrep i landskapet: Bestemmelsen i
pkt. 3.1.1 er ikke til hinder for:
-

Nytt punkt e) ”oppføring av bygninger, gammer, anlegg og innretninger som er
nødvendig i utøvelsen av husdyrbeite, selvforsyning og næringsvirksomhet for de
tradisjonelle samiske elvegårdene inntil nasjonalparken.”

-

Nytt punkt f) ”bruk av gumpi på vinterføre i utøvelsen av selvforsyning og
næringsvirksomhet for de tradisjonelle samiske elvegårdene inntil nasjonalparken.”

For naturreservatet vil Harby ha følgende endringer:
-

§ 4. Pkt. 14: ”bruk, vedlikehold og oppgradering av etablert bilvei”

-

§ 4. Pkt. 16:”oppføring av bygninger, gammer, anlegg og innretninger som er nødvendig i
utøvelsen av husdyrbeite, selvforsyning og næringsvirksomhet for de tradisjonelle
samiske elvegårdene inntil nasjonalparken.”

-

§ 4 nytt punkt 17: ”bruk av gumpi på vinterføre i utøvelsen av selvforsyning og
næringsvirksomhet for de tradisjonelle samiske elvegårdene inntil nasjonalparken.”

Den Norske Turistforening mener at bestemmelsene må åpne for merking av stier.

Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen har fulgt normal praksis og tatt inn bestemmelser om at det skal kunne gis tillatelse til
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oppsetting og ombygging av gjerder, samt oppføringer av bygninger, anlegg og innretninger i
reindrift. Slike anlegg og innretninger kan potensielt skade verneverdiene, og en viss styring for å
tilgodese verneverdiene er derfor påkrevd. Anlegg som Reindriftsforvaltningen anser som
nødvendige ut i fra en reindriftsfaglig vurdering vil som hovedregel få tillatelse, med vilkår knyttet til
plassering, utforming og evt. omfang i tid og/eller rom for å redusere påvirkningen på verneverdiene.
Anlegg som etableres uten Reindriftsforvaltningens og forvaltningsmyndighetens tillatelse vil ikke
være tillatt og kan kreves fjernet. Midlertidige anlegg vil også kreve tillatelse fra
forvaltningsmyndigheten.
Fylkesmannen mener at reindrifta skiller seg fra annen tradisjonell samisk næringsvirksomhet ved at
reindrifta er en omfattende næring i området med definerte behov. Vinterbruken og avstandene fra
området til utøvernes faste vinterbosteder stiller næringa i en særstilling i forhold til behov for
husvære. Samtidig behovsprøver Reindriftforvaltningen den enkelte byggesøknad, mens det ikke fins
noe selvstendig forvaltnings- og kontrollorgan for utøvelsen av andre næringer. Fylkesmannen
ønsker derfor ikke å åpne for byggevirksomhet i forbindelse med andre tradisjonelle samiske
næringer, inkludert husdyrdrift, eller for selvforsyning for grunneiere og beboere i tilknytning til
verneområdet. Bestemmelsen om oppsetting av gjerder etter søknad vil imidlertid også omfatte
husdyrgjerder, og forvaltningsmyndigheten kan dermed gi tillatelse til oppsetting av slike gjerder
såframt det påvises et særskilt behov og som for øvrig ikke kommer i konflikt med verneinteressene.
Fylkesmannen og arbeidsutvalget er enige om at det skal kunne gis tillatelse til bruk av gumpi på
vinterføre tilknyttet tradisjonelle samiske næringer. Fylkesmannen mener det er akseptabelt å åpne
for bruk av gumpi, ettersom gumpi er en midlertidig innretning i motsetning til bygninger og andre
faste installasjoner. At det kan gis tillatelse etter forvaltningsplan innebærer at forvaltningsplanen
setter rammer for bruken av gumpi, som f. eks. tidsavgrensning, stedsavgrensning og lagring.
Når det gjelder reindriftas bruk av gumpi mener Fylkesmannen at de samme argumentene
vedrørende behov for byggverk og andre faste installasjoner også vil være gjeldende her. Det er i
utgangspunktet gitt at slik tillatelse vil bli gitt. Fylkesmannen vil derfor tilrå at det innføres et generelt
unntak for bruk av gumpi for reindrift, og et generelt unntak som tillater at reindrifta lagrer gumpien
ved eksisterende reindriftshytter. Vi ser imidlertid at det kan oppstå problemer ved at gumpiene
settes igjen i terrenget og at det ved enkelte byggverk kan samles opp så mange gumpier at det vil
være skjemmende for landskapet. Vi legger til grunn at hensetting av gumpi er forbudt etter
verneforskriften, og vil overlate til forvaltningsplanen å sette rammene for bruken og lagringa av
gumpier ut over dette. Fylkesmannen forutsetter at gumpiene merkes slik at ansvarlig eier kan
oppspores og eventuelt pålegges å fjerne gumpien dersom det oppstår brudd på verneforskriften. På
bakgrunn av dette vil Fylkesmannen tilrå følgende generelle unntak mot forbudet mot inngrep i
landskapet:
”bruk av gumpi (flyttbar boenhet på meier) på vinterføre ved utøvelse av reindrift, samt lagring av
disse i tilknytning til reindriftsbygninger.”.
Fylkesmannen vil ikke ha et liknende generelt unntak for andre samiske næringer, og vil tilrå at bruk
og lagring av gumpier for andre næringer skal være søknadspliktig, jf. forslaget i høringsdokumentet.
Fylkesmannen mener generelt at bruk av gumpi skal være forbeholdt næringer, og vil ikke tilrå at det
kan tillates bruk av gumpi for andre brukergrupper.
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Fylkesmannen tilrår videre å ta ut alle bestemmelser i forskriften for naturreservatet vedrørende
oppføring av bygninger, anlegg og innretninger, samt vedlikehold, utvidelse og ombygging av
bygninger, samt oppføring etter brann og naturskade, samt bruk og lagring av gumpi, samt utbedring
av kjørespor. Dette begrunnes med at Fylkesmannen ikke kjenner til at det finnes kjørespor eller
bygninger og hytter i bruk i området i dag annet enn ruiner/rester etter tidligere naust og gammer.
Fylkesmannen anser på grunn av områdets begrensete størrelse og på grunn av store tilgrensende
områder som ikke foreslås vernet, at det ikke vil være nødvendig eller behov for oppføring av
bygninger og anlegg, eller bruk at gumpi innenfor området.
Fylkesmannen tilrår at bestemmelsen om oppsetting og ombygging av gjerder beholdes, da vi ser at
det kan være er behov for dette i forhold til grensegjerde mot Finland.
Fylkesmannen tilrår videre et generelt unntak som åpner for vedlikehold av bilveien. Vi forutsetter at
vedlikeholdet begrenses til selve veibanen med eventuelle grøfter, og at tiltak utover dette må være
søknadspliktig etter § 8, jf naturmangfoldloven § 48.

8.4. Plantelivet
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark viser til konsekvensutredningen for reindrift og vil ta inn
følgende presiseringer i § 3 om plantelivet:
Punkt 2.2 Bestemmelsen i 2.1 er ikke til hinder for:
Tilføye underpunkter:
”begrenset uttak av skog til materiell til vedlikehold av reingjerder.”
- ”reindriftas tradisjonelle metoder for plukking av reinlav som fôr til egne dyr.”
- ”tilleggsfôring av rein på vinterbeite med kraftfôr eller gress som er tørket eller ensilert i
baller.”
- ”plukking av reinlav, tyrirøtter samt andre naturressurser til bruk i duodji.”
Punkt 2.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
Tilføye underpunkt:
- ”uttak av skog til materiell til reingjerder på anviste områder.”
Tillatelse til hogst av ved til hytter og gammer bør gis på permanent basis, eller i alle fall med minst 5
års varighet slik at næringa får forutsigbarhet i utøvelsen av reindrifta.
Boaronjárga grendelag/ Boaronjárga Ranaséarvi og Sami Bivdo- ja meahcastansearvi mener det bør
være forbudt med kunstig fôring av rein, på grunn av forsøpling og faren for spredning av fremmede
frø.
Reindriftforvaltningen i Øst-Finnmark mener at det må tas inn et eget generelt unntak i § 3.3.2 som
åpner for bruk av høy til vinterfôring av rein.
Basevuovdi/ Helligskog – Áŋŋel/ Angeli Grunneierforening og Stig Harby vil ha følgende endringer i
forskriftene for nasjonalpark og naturreservat:
-

ordet ”reingjerder” må erstattes med ”beitegjerder”.
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Stig Harby ønsker følgende tillegg i nasjonalparkforskriften: § 3.2.2 bokstav i) ”Hogst av løvtrær som
ved til hytter og gammer i nasjonalparken og til de tradisjonelle samiske elvegårdene inntil
nasjonalparken.”
Basevuovdi/ Helligskog – Áŋŋel/ Angeli Grunneierforening godtar ikke et forbud mot vedhogst i de
umiddelbare nærområdene rundt Basevuovdi. Nasjonalparkforskriftens § 3.2.2. g) må tilføyes ”hogst
av løvtrær som ved til hytter og gammer i nasjonalparken og til grunneierne og beboerne i
Basevuovdi–Áŋŋel. ”Naturreservatforskriftens § 4 må få et nytt pkt 18) ”hogst av løvtrær som ved for
grunneierne og beboerne i Basevuovdi–Áŋŋel.”

Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen legger til grunn at bruk av tilleggsfôr i forbindelse med reindrift ikke reguleres av
verneforskriften. Plastomslag på rundballer omfattes derimot av forbudet mot forsøpling og kan
følges opp overfor forsøpler.
Fylkesmannens tilrår at vedhogst av løvtrær til hytter og gammer som ligger i nasjonalparken kan skje
uten søknad. Vi mener at det ikke er nødvendig eller ønskelig å åpne for hogst til bygninger og for
brukergrupper som er lokalisert utenfor nasjonalparken, bl.a. pga. transportbehovet. Bjørk kan tas til
gjerdestolper uten søknad, ungfuru kun som enkelttrær ved reparasjon av eksisterende reingjerder i
nasjonalparken. I nasjonalparken kan det etter søknad tas ut mindre mengder tørrfuru til bruk som
tennved i hytter i verneområdet. Begrensningene ift. uttak av furu er begrunnet i verneverdiene
tilknyttet død ved av furu.
Fylkesmannen tilrår i forskriften for naturreservatet å ta ut bestemmelsene vedrørende hogst av
bjørk til reingjerder og ved, samt rydding av eksisterende flytteleier. Dette begrunnes med at vi ikke
anser dette som nødvendig eller ønskelig på grunn av naturreservatets begrensete størrelse og store
tilgrensende områder som ikke foreslås vernet.

8.5. Dyrelivet
Anárjogaleagi Biras/ Anárjokdalens Velforening, Karasjok kommune og Lensmannen i Karasjok støtter
flertallet i arbeidsutvalget i at nye arter ikke skal kunne etablere seg i området, jf. § 3.3.1.
Erlend Vold Enget mener at arbeidsutvalgets forslag om at nye arter ikke skal kunne etableres seg i
området er uønskelig og vanskelig å håndtere forvaltningsmessig. Først og fremst skiller ikke denne
regelen mellom svartelista arter og naturlig mangfold. Dernest er biologisk mangfold alltid i endring,
og nye arter vil forsøke å etablere seg i nye områder, slik som rådyr og hjort. Når det gjelder
svartelista arter skal slike arter selvsagt bekjempes, men dette skal ikke være et tema for
vernebestemmelsene.
Reindriftforvaltningen i Øst-Finnmark mener at gjeldende lovverk skal presiseres, eventuelt
inkluderes, i § 3.3.2 b) om skadefelling av store rovdyr.
NJFF Finnmark forutsetter at utøvelse av jakt og fiske tillates i de områder som vernet.
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Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen legger til grunn at verneforskriften ikke skal styre forvaltningen av jaktbare eller
svartelista arter, dette gjøres gjennom den ordinære viltlovgivningen. Fylkesmannen tilrår innføring
av vanlige jaktregler i eksisterende nasjonalpark, og ingen endring i gjeldende regler for jakt, fangst
eller fiske i utvidelsesarealene. Fylkesmannen mener det vil være uheldig med en presisering av
annet lovverk i verneforskriften, ettersom hjemmelsgrunnlaget samt lovteksten i annet lovverk vil
kunne endres med tiden. Med en generell formulering som ”i samsvar med gjeldende regelverk” vil
man unngå denne bindingen og verneforskriften vil ikke bli utdatert selv om annet regelverk skulle
endres.

8.6. Ferdsel
Den Norske Turistforening mener at vernebestemmelsene må sikre retten til fri ferdsel, og viktige
opplevelsesverdier som natur, kultur, landskap og minst mulig bruk av motoriserte fremkomstmidler,
og viser til forarbeidene til naturmangfoldloven, samt til regjeringens miljøpolitikk og rikets
miljøtilstand (St. meld. nr. 62 2006-2007) som fremhever friluftsliv som helsefremmende,
trivselskapende og miljøvennlig aktivitet. De mener videre at organisert ferdsel til fots er
uproblematisk og må være tillatt uten videre.
Basevuovdi/ Helligskog – Áŋŋel/ Angeli Grunneierforening: vil ta inn et nytt generelt unntak fra
ferdselsbestemmelsene i forskrift for naturreservat § 6:

-

”ferdsel med hest og sykkel for grunneierne og beboerne i Basevuovdi– Áŋŋel samt deres
besøkende.”

8.7. Motorferdsel
Norske Reindriftsamers Landsforbund mener det er viktig med en streng praksis i forhold til
barmarkskjøring. De er likevel ikke udelt positiv ettersom et vern vil innebære restriksjoner for
reindrifta i forhold til motorisert ferdsel.
Karasjok elgjegerforening mener at det må åpnes for bruk av ATV i forbindelse med elgjakt etter
etablerte kjørespor i nasjonalparken, fordi dagens ordning med helikoptertransport vil bli for kostbar
og vanskelig tilgjengelig for lokale jegere.
Basevuovdi/ Helligskog – Áŋŋel/ Angeli Grunneierforening godtar ikke er forbud mot motorisert
transport i de umiddelbare nærområdene rundt bygda. Foreningen vil ta inn to nye generelle unntak
fra forbudet mot motorisert ferdsel, jf. nasjonalparkforskriften § 3.6.2:
Nytt pkt f) ”bruk av luftfartøy, lett motorkjøretøy og beltekjøretøy på vinterføre som ikke setter
varige spor i terrenget i utøvelsen av selvforsyning, husdyrbeite, vedtransport og næringsvirksomhet
for grunneierne og beboerne i Basevuovdi–Áŋŋel samt transport av varer, utstyr og personer til deres
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utmarkseiendommer innenfor nasjonalparken.”
Nytt pkt g) ”motorisert ferdsel på Anárjohka og Skiehččanjohka for grunneierne og beboerne i
Basevuovdi–Áŋŋel.”
I naturreservatforskriften ønsker foreningen følgende tillegg til § 6:
Nytt pkt 5) ”motorferdsel på etablert bilvei.”
Nytt pkt 6) ”bruk av luftfartøy, lett motorkjøretøy og beltekjøretøy på vinterføre som ikke setter
varige spor i terrenget i utøvelsen av selvforsyning, husdyrbeite, vedtransport og næringsvirksomhet
for grunneierne og beboerne i Basevuovdi–Áŋŋel samt transport av varer, utstyr og personer til deres
utmarkseiendommer innenfor naturreservatet.”
Grunneierforeningen mener videre at det ikke er akseptabelt at vadestedene for traktor og annen
motorisert ferdsel mellom eiendommene i Áŋŋel (Finland) og Basevuovdi (Norge), er havnet innenfor
de foreslåtte naturreservatene i Basevuovdi.
Anárjogaleagi Biras/ Anárjokdalens Velforening, Karasjok kommune og Lensmannen i Karasjok
støtter flertallet i arbeidsutvalget sitt forslag om motorferdsel.
Stig Harby støtter forslaget om å åpne for bruk av båt på elvene Anárjohka, Goššjohka og
Skiehččanjohka, men mener at det også bør åpnes for bruk av snøskuter på vinterføre og ønsker
følgende endringer:
§ 3.6.2 c) endres til: ”motorferdsel på Anárjohka, Goššjohka og Skiehččanjohka.”
§ 3.6.2 f) endres til: ”bruk av luftfartøy, lett motorkjøretøy og beltekjøretøy på vinterføre som ikke
setter varige spor i terrenget i utøvelsen av selvforsyning, husdyrbeite og næringsvirksomhet for de
tradisjonelle samiske elvegårdene inntil nasjonalparken samt transport av varer, utstyr og personell
til deres utmarkseiendommer innenfor nasjonalparken.”
For naturreservatet mener Harby at det må innføres nye generelle unntak fra
ferdselsbestemmelsene i § 6:
-

”Motorferdsel på etablert bilveg.”

-

”Bruk av luftfartøy, lett motorkjøretøy og beltekjøretøy på vinterføre som ikke setter
varige spor i terrenget i utøvelsen av selvforsyning, husdyrbeite og næringsvirksomhet for
de tradisjonelle samiske elvegårdene inntil naturreservatet, samt transport av varer,
utstyr og personer til deres utmarkseiendommer innenfor naturreservatet.”

Forsvaret viser til resultatet fra arbeidet fra den interdepartementale arbeidsgruppen som var
nedsatt for å avklare forholdet mellom Forsvarets militære lavtflygning og verneinteresser, og
oppfatter det slik at den militære luftoperative virksomhet vil sortere inn under
unntaksbestemmelsene i forskriftens § 6. Dette gjelder også annen motorisert ferdsel og aktivitet
som er nødvendig for militær operativ virksomhet.
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark viser til konsekvensutredningen for reindrift og vil ta inn
følgende presiseringer i § 3 om motorferdsel:
Punkt 6.2 Bestemmelsen i 6.1 er ikke til hinder for:
Tilføye underpunkter:
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Alt. 1: ”motorisert ferdsel på barmark i forbindelse med utøvelse av reindrift.”
Alt. 2: ”motorisert ferdsel på barmark på avgrensede områder.”
Alt 3: ”motorisert ferdsel på barmark i avgrensede perioder.”
”bruk av luftfartøy i forbindelse med tilsyn, gjeting og flytting av rein.”
Videre mener de at forskriften bør være tilpasset at slik at fremtidige hjelpemidler som sveveskutere
og gyrofarkoster kan benyttes. Forskriften bør også justeres slik at dersom klimamessige behov gjør
seg gjeldende, kan reindrifta benytte motorisert ferdsel under tilsyn, gjeting og flytting av rein med
ATV i deler av perioden november til mai.
Reinbeitedistrikt 21 Gearretnjárga mener det er viktig at gode reinbeiteområder blir vernet mot
motorisert ferdsel og annen ferdsel.
Selma Sofie Nedredal mener at det ikke bør legges til rette for bruk av helikopter da det forurenser
mye.
NJFF Finnmark mener at vedlikehold av grensegjerdet mot Finland i størst mulig utstrekning må skje i
vinterhalvåret for å unngå belastninger på naturen.
Boaronjárga Grendelag/ Boaronjárga Ranaséarvi og Sami Bivdo- ja meahcastansearvi mener at
offentlige myndigheter må gå foran med et godt eksempel og samordne bruken av motorkjøretøy
ved oppdrag i nasjonalparken.
Lensmannen i Karasjok mener at uthenting av felt elg bør kunne tillates med lette motorkjøretøy fra
og til nærmeste kjørespor.
Árja - Samepolitisk parti er imot at det innføres motorferdselsforbud i områder hvor
lokalbefolkningen i uminnelige tider har benyttet ulike former for framkomstmidler.
Statens landbruksforvaltning mener at bestemmelsen om at det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter
i forbindelse med vedhogst etter punkt 2.3.2 (uttak av tørrfuru), og bør omfatte pkt. 3.2.2 i) (hogst av
løvtrær som ved). Videre mener de at forskriften ikke kan inneholde både arbeidsutvalget forslag til
punkt 3.6.3 e) og det omforente forslaget i bokstav f) om bruk av luftfartøy og lett motorkjøretøy ved
storviltjakt, ettersom det er for overlappende. De anser også at punkt 3.6.3 f) blir for omfattende ved
at det inneholder bruk av flere ulike transporttyper. Videre anser de arbeidsutvalgets forslag i punkt
3.6.3 g) om bruk av luftfartøy og lett motorkjøretøy på frossen barmark, som en uheldig formulering
ettersom det ikke er knyttet opp mot legitime formål.
Den Norske Turistforening mener at det må være et generelt forbud mot motorferdsel i
verneområdet, og at rekreasjonskjøring må være forbudt. De mener at nyttekjøring i henhold til
motorferdselloven bør tillates, så fremt dette ikke kommer i konflikt med verneformålet.
Forvaltningsplanen bør sette som overordnet mål at den motoriserte ferdselen skal begrenses til et
minimum.
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Fylkesmannens vurdering:
Siden Øvre Anárjohka nasjonalpark ble opprettet i 1976 er det over øvrige deler av Finnmarksvidda
etablert et omfattende nettverk av kjørespor som fortsatt fortettes. Fylkesmannen ønsker av hensyn
til naturmiljø, landskap og naturopplevelse å bevare eksisterende nasjonalpark som et område
tilnærmet fritt for kjørespor. Samtidig ønsker vi en effektiv elgjakt spesielt i utvidelsesområdene for å
sikre foryngelse av furuskogen. Fylkesmannen tilrår derfor en sonering i forhold til motorferdsel der
eksisterende nasjonalpark og utvidelsesarealene settes i hhv. sone A og B. I sone A/eksisterende
nasjonalpark tillates ikke kjøring på barmark med ATV, kun bruk av lett beltegående kjøretøy av
typen som gjerne omtales som en ”elgtrekker”. Det åpnes i unntakstilfelle for bruk av ATV på frossen
barmark i reindrift med tanke på år hvor snøen kommer svært seint/klimaendringer. I sone B tilrår vi
at det kan gis tillatelse til ulik type transport bl.a. ved elgjakt med ATV på eksisterende kjørespor jf.
forvaltningsplan, samt at det kan gis tillatelse for henting av felt elg også med ATV korteste/mest
skånsomme veg utenom myrområder fra kjørespor til fellingssted. Dette innebærer i stor grad en
videreføring av dagens praksis i områdene.
Fylkesmannen mener at vi gjennom vår tilrådde avgrensning også har tatt godt hensyn til
grunneierforeningen og andre lokale brukeres interesser ift. motorferdsel. Ønskene fra
grunneierforeningen går på enkelte punkter ut over rammene av motorferdselloven.
Grensepassering med motorkjøretøy er i henhold til tollreglene ikke tillatt i området utenom ved
ferdsel på elva når det av hensyn til sikkerheten ikke er mulig å ferdes oppover/nedover elva uten å
krysse grensa.
Siden Fylkesmannen tilrår å ta ut av forskriften for naturreservat bestemmelser om bygninger, anlegg
og innretninger og kjørespor samt hogst, tilrår Fylkesmannen at motorferdselen tilknyttet disse
aktivitetene også tas ut av for naturreservatforskriften.

8.8. Forvaltningsplan
Norske Reindriftsamers Landsforbund forutsetter at de berørte reinbeitedistriktene blir konsultert i
den videre prosessen.
Basevuovdi/ Helligskog – Áŋŋel/ Angeli Grunneierforening mener at forvaltningsplanen må
godkjennes av Finnmark fylkesting, Miljøverndepartementet og Sametinget.
Anárjogaleagi Biras/ Anárjokdalens Velforening, Lensmannen i Karasjok og Karasjok kommune støtter
flertallet i arbeidsutvalget i at forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljøverndepartementet og
Sametinget.
Stig Harby mener at forvaltningsplanen for nasjonalparken og naturreservatene skal godkjennes av
Finnmark fylkesting, Miljøverndepartementet og Sametinget.

Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen viser til at konsultasjonsavtalen mellom Miljøverndepartementet og Sametinget
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gjelder for statlige etater og ikke vil gjelde for det lokale forvaltningsstyret som skal sluttføre
forvaltningsplanen. Reindrifta vil imidlertid være en selvskreven deltaker i et eventuelt rådgivende
utvalg for forvaltningsstyret, evt. også i selve forvaltningsstyret. Fylkesmannen forholder seg til den
etablerte praksis med godkjennelse av forvaltningsplaner av Direktoratet for naturforvaltning.

8.9. Forvaltningsmyndighet
Basevuovdi/ Helligskog – Áŋŋel/ Angeli Grunneierforening mener at Finnmark fylkesting,
Miljøverndepartementet og Sametinget enstemmig skal fastsette hvem som er
forvaltningsmyndighet etter forskrift til naturreservat, og at samiske interesser og interessene til
grunneierne og beboerne i Basevuovdi– Áŋŋel skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.
Stig Harby mener at Finnmark fylkesting, Miljøverndepartementet og Sametinget enstemmig skal
fastsette hvem som er forvaltningsmyndighet etter forskrift til naturreservat, og at samiske
interesser og grunneierinteresser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen tilrår at det opprettes et lokalt forvaltningsstyre for Øvre Anárjohka nasjonalpark med
tilgrensende verneområder inklusive eksisterende Goššjohka naturreservat, for å sikre en helhetlig
forvaltning av verneområdene i Anárjohka. Fylkesmannen forholder seg til regjeringens vedtak om at
alle nasjonalparker og store verneområder skal kunne forvaltes lokalt, samt at det kan søkes om
forvaltningsmyndighet for naturreservat. I brev datert 14.12.09 fra Miljøverndepartementet fremgår
det at det er Miljøverndepartementet som skal ta beslutningen om opprettelse av styrene. Videre er
det i samme brev gitt føringer for sammensetning av styrene, styrenes oppgaver, ansettelse av en
nasjonalparkforvalter, og videre om departementets, direktoratets og Fylkesmannens roller og
myndighet etter den nye forvaltningsmodellen.
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