Fylkesmannen i Finnmark
Finnmárkku Fylkamánni

Verneforslag og konsekvensutredning for
mulig utvidelse av
Øvre Anárjohka nasjonalpark
- med revisjon av verneforskrift for eksisterende nasjonalpark

HØRINGSDOKUMENT
Mai 2010

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 har på denne bakgrunn utarbeidet et forslag til utvidelse av Øvre
Anárjohka nasjonalpark som nå sendes på høring. Forslaget innebærer også at verneforskriften for
eksisterende nasjonalpark erstattes med en mer oppdatert forskrift. Et lokalt arbeidsutvalg har
bistått Fylkesmannen undervegs i prosessen for å sikre lokal samisk medvirkning, og det har også
vært avholdt et åpent folkemøte om arbeidet.
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, mai 2010

Gunnar Kjønnøy

Bente Christiansen
fylkesmiljøvernsjef
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FORMELLE RAMMER FOR VERNEPLANPROSESSEN
Stortingsmelding nr. 62 (1991-92)
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
(nasjonalparkplanen). I nasjonalparkplanen er det vist til at utvidelsesarealet inneholder verneverdier
knyttet til våtmarksområder og furuskog.

Lovgrunnlag
Naturmangfoldloven
Lovgrunnlaget for forslaget om en ny verneforskrift for eksisterende Øvre Anárjohka nasjonalpark og
en utvidelse av denne er lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Denne
loven trådte i kraft 1. juli 2009, samme dato ble den tidligere naturvernloven opphevet.
I naturmangfoldloven § 33 framgår det at verneområder skal bidra til bevaring av:
a)
variasjonsbredden av naturtyper og landskap,
b)
arter og genetisk mangfold,
c)
truet natur og økologiske funksjonsområder for prioriterte arter,
d)
større intakte økosystemer, også slik at de kan være tilgjengelige for enkelt friluftsliv,
e)
områder med særskilte naturhistoriske verdier,
f)
natur preget av menneskers bruk gjennom tidene (kulturlandskap) eller som også har
kulturhistoriske verdier, og tilrettelegging for bruk som bidrar til å opprettholde
naturverdiene,
g)
økologiske og landskapsmessige sammenhenger nasjonalt og internasjonalt, eller
h)
referanseområder for å følge utviklingen i naturen.
Ved vedtak om vern etter naturvernloven vil det fastsettes en verneforskrift. Vernet tar ikke
eiendomsretten fra grunneierne, men kan begrense råderetten gjennom verneforskriften.
Verneforskrifter med hjemmel i naturmangfoldloven vil normalt gå foran andre lover eller forskrifter
dersom det er motstrid mellom disse. Annet regelverk vil likevel ikke bli satt ut av kraft i et
verneområde, men vil gjelde i tillegg til verneforskriften såframt det ikke er motstrid. I en byggesak
vil man for eksempel trenge tillatelse både etter verneforskriften og plan‐ og bygningsloven, i en
motorferdselsak etter verneforskriften og motorferdselloven. Rettigheter etter reindriftsloven
gjelder såfremt utøvelsen av disse ikke er i strid med vernebestemmelsene.
Forskrift om konsekvensutredninger
Med hjemmel i plan‐ og bygningsloven er det fastsatt en forskrift om konsekvensutredninger som
skal sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer eller
tiltak, og når det tas stilling til om og med hvilke vilkår planer eller tiltak kan gjennomføres.
Forskriften slår fast at det skal gjennomføres konsekvensutredning for planer om nasjonalparker og
andre større verneområder større enn 500 km2. Størrelsen vurderes ut i fra det såkalte
utredningsområdet, arealet som avgrenses som aktuelt å vurdere for vern ved melding om oppstart
av verneplanarbeidet. For arbeidet med mulig utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark meldte
Fylkesmannen i mai 2009 oppstart for et utredningsområde på 624,6 km2. Det er fastsatt et
utredningsprogram for konsekvensutredningen som er gjengitt i vedlegg 1.

5

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. 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.
Avtale mellom Sametinget og Miljøverndepartementet om retningslinjer for
verneplanarbeid etter naturvernloven 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 om retningslinjer for verneplanarbeid i samiske områder. Denne avtalen
sikrer blant annet at konsultasjonsordningen mellom staten og Sametinget blir ivaretatt på alle nivå i
verneplanarbeidet, også i forhold til samiske interesseorganisasjoner/ samiske rettighetshavere på
lokalt/regionalt nivå.

Saksgang
Fylkesmannen har fått i oppdrag å utarbeide konkrete forslag til grenser og bestemmelser for de
enkelte områdene i nasjonalparkplanen, etter nærmere retningslinjer fra Direktoratet for
naturforvaltning (DN). Dette arbeidet har skjedd på grunnlag av kartlagte verneverdier, innkomne
merknader og drøftelser med de som blir berørt. Det ble etter konsultasjoner med Sametinget
opprettet et arbeidsutvalg som har bistått Fylkesmannen i arbeidet med verneforslaget, se nedenfor.
Melding om oppstart
Det ble sendt ut varsel om oppstart av verneplanarbeid og melding om konsekvensutredning for
mulig utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark den 7. mai 2009. 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.
Konsultasjoner med Sametinget og opprettelse av lokalt arbeidsutvalg
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.
Det ble enighet om at sammensetningen av arbeidsutvalget skulle være følgende





representanter fra reindriften (alle berørte sonestyrer)
representanter oppnevnt av berørte kommuner (Karasjok og Kautokeino)
representant for elgjegerinteressene
representant for grunneiere/hytteeiere i Anárjohkdalen
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representant for Finnmarkseiendommen (dersom de ønsker det)
Fylkesmannen i Finnmark (utvalgsleder med sekretariatsoppgaver)

Finnmarkseiendommen ønsket ikke å delta i arbeidsutvalget. 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
Kjell Magne Grønnli, Anárjokdalens velforening/Anárjohkleagi biras
Ved en senere konsultasjon ble det enighet om følgende mandat for arbeidsutvalget:
 Arbeidsutvalget skal bistå Fylkesmannen i Finnmark i verneplanarbeidet for utvidelse av Øvre
Anárjohka nasjonalpark i Karasjok og Kautokeino kommuner.
 Arbeidsutvalget skal vurdere verneforslaget iht. St.meld. 62 (1991‐92) ”Ny landsplan for
nasjonalparker og andre større verneområder i Norge” og utrede et verneforslag med
avgrensning og vernebestemmelser.
 Om et flertall i arbeidsutvalget kommer fram til et annet forslag enn FM skal også dette
forslaget legges fram for høring og følge saken videre.
 Arbeidsutvalget skal i sine vurderinger ta utgangspunkt i relevant lovverk, herunder
naturvernloven [FM: fra 1.7.09 naturmangfoldloven], finnmarksloven §§ 4 og 19, avtale
mellom Sametinget og Miljøverndepartementet om retningslinjer for verneplanarbeid i
samiske områder, utredninger av områdets verneverdier og kartlagt bruk av området.
 Arbeidsutvalget kan fremme forslag til utredninger for å sikre et best mulig
beslutningsgrunnlag i spørsmålet om vern og andre spørsmål som trenger nærmere
klargjøring på dette stadiet i saksbehandlingen, og som har betydning for vernespørsmålet.
 Konsultasjonene i arbeidsutvalget skal foregå i god tro og med målsetting om å oppnå
enighet. Arbeidsutvalget har et samlet ansvar. Medlemmene skal aktivt bidra med
informasjon, delta i diskusjoner og vurderinger på møter og befaringer, og slik bidra til en
god og effektiv prosess.
 Arbeidsutvalget kan invitere kunnskaps‐ og kompetansepersoner og representanter for
rettighetshavere og brukerinteresser til sine møter når enkeltområder eller – tema tas opp,
og arbeidsutvalget kan legge opp til åpne møter med de lokalsamfunn og de interesser som
berøres av verneforslaget.
Hvert møte i arbeidsutvalget regnes som en konsultasjon, og etter hvert møte føres det protokoll
som kort redegjør for tema, partenes vurdering og standpunkter, og konklusjoner i saken.
Arbeidsutvalget har hatt 10 ordinære møter i løpet av 2009 og 2010. I tillegg har det vært en rekke
arbeidsmøter hvor kun de lokale utvalgsmedlemmene har deltatt.
Etter enighet 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.
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Høring av verneforslag
Det foreliggende verneforslaget har vært til faglig gjennomgang i Direktoratet for naturforvaltning
(DN) og er nå sendt på høring til lokale og sentrale høringsparter. Høringen er åpen, slik at alle med
meninger om verneforslaget kan gi sin uttalelse selv om man ikke er direkte part i saken.
På bakgrunn av det som kommer fram i høringa gjennomfører Fylkesmannen konsultasjon med
Sametinget før Fylkesmannen gir sin tilråding til DN. Ved tilrådningen anbefaler Fylkesmannen én
løsning i forhold til avgrensning og vernebestemmelser. 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 i etterkant av høringen og helt fram til avgjørelse i saken.
Tidsplan
Høring

27. mai – 10. sept. 2010

Tilrådning fra Fylkesmannen til DN

1. oktober 2010

Tilrådning fra DN til MD

15. oktober 2010

Vedtak

Desember 2010

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,
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.
Ved kongelig resolusjon av 8.12.2006 om verneplan for Varangerhalvøya diskuterte
Miljøverndepartementet også betydningen av Finnmarkskommisjonens arbeid i forhold til et vern.
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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.”

Forvaltning og oppsyn
Forvaltningsplan
Det skal utarbeides en forvaltningsplan som skal være et hjelpemiddel i den praktiske og daglige
forvaltningen av verneområdet I henhold til naturmangfoldloven av 19. juni 2009 skal det for
nasjonalparker og landskapsvernområder foreligge et utkast til forvaltningsplan seinest samtidig med
vernevedtaket. For Anárjohka sin del har Miljøverndepartementet fastsatt at utkastet til
forvaltningsplan skal foreligge innen 1. september 2010.
Planen skal bidra til en bærekraftig forvaltning og forutsigbar søknadsbehandling, gjennom blant
annet å gi retningslinjer for bruk, dispensasjonspraksis, oppsyn, skjøtsel, tilrettelegging og
informasjon. Forvaltningsplanen kan ikke åpne for aktiviteter ut over rammene som verneformålet
og vernebestemmelsene setter.
Utkastet til forvaltningsplan skal bygge på det foreslåtte verneforslaget, inkludert ulike alternativer til
avgrensing og vernebestemmelser. Etter at et verneområde eventuelt blir vedtatt ved Kgl. res. vil det
bli utarbeidet et endelig forslag til forvaltningsplan. Den endelige forvaltningsplanen vil bli utarbeidet
i samarbeid mellom forvaltningsmyndigheten og berørte parter gjennom en åpen prosess som i stor
grad likner på prosessen i forbindelse med utredningen av vernevedtaket.
Forvaltningsmyndighet
Regjeringen har i 2009 bestemt at store verneområder som nasjonalparker og landskapsvernområder
skal kunne forvaltes lokalt gjennom verneområdestyrer dersom de(n) berørte kommunen(e) selv
ønsker det. Styrets sekretariatsfunksjon skal legges til en statlig ansatt verneområdeforvalter med
kontorplassering i geografisk tilknytning til verneområdet, gjerne i et nasjonalparksenter eller andre
liknende infosentre og sammen med et fagmiljø, for eksempel Statens naturoppsyn. Dersom
kommunen ikke ønsker å ha forvaltningsansvaret for verneområdet skal Fylkesmannen være
forvaltningsmyndighet.
Kommunene Karasjok og Kautokeino har begge signalisert ønske om å delta i lokal forvaltning av
Øvre Anárjohka nasjonalpark. Miljøverndepartementet vil prioritere overføring av
forvaltningsmyndighet i andre nasjonalparker enn Øvre Anárjohka nasjonalpark inntil verneplanen
for en evt. utvidelse av nasjonalparken er ferdig behandlet.
Naturoppsyn
Oppsynet innenfor et eventuelt nytt verneområde vil bli organisert gjennom Statens naturoppsyn
(SNO). SNO ble opprettet med hjemmel i lov om naturoppsyn vedtatt 21. juni 1996, som et bidrag til
å nå nasjonale miljømål. Lov om naturoppsyn hjemler et helhetlig naturoppsyn innenfor følgende
særlover: naturmangfoldloven, friluftsloven, viltloven, lakse‐ og innlandsfiskeloven,
motorferdselloven, kulturminneloven og deler av forurensningsloven.
SNO sine viktigste oppgaver er:
 å ivareta nasjonale miljømål
 kontroll i forhold til lover, forskrifter og annet regelverk
 forebygge miljøkriminalitet
 veiledning og informasjon
 praktiske skjøtselsoppgaver av ulik art
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registrering og dokumentasjon

Hovedoppgavene for et framtidig naturoppsyn i verneområdet kan skisseres som følger:






Veilede og informere brukere og besøkende.
Føre kontroll med at verneforskriftene og annet regelverk overholdes, og rapportere og
reagere på eventuelle brudd på disse.
Holde oversikt over utviklingen i bruken av området.
Holde oppsyn med natur‐ og kulturverdiene i området, med spesiell vekt på sårbare og trua
arter.
Føre tilsyn og utføre eventuell skjøtsel og vedlikehold i verneområdet, herunder oppføring og
vedlikehold av informasjons‐ og oppmerkingsmateriell.

Krav til arbeidskraft i planleggingsfasen og forvaltningsfasen
Planleggingsfasen
Planleggingsfasen består i gjennomføring av verneplanprosessen med konsekvensutredning.
Fylkesmannen i Finnmark har fram mot høringen brukt ca. 1,5 årsverk på saken, og regner med å
bruke ytterligere 0,5 årsverk før vedtak er fattet. Arbeidsutvalget har anslagsvis brukt 0,7 årsverk. De
eksterne utredningene har kostet om lag 1 000 000 kr, anslått til ca. 2,5 årsverk inklusive faglig
assistanse fra ulike etater for egen regning.
Hittil i prosessen er det kommet inn omtrent 60 høringsuttalelser. Vi anslår at det til verneforslag og
konsekvensutredning vil komme inn ca. 60 nye høringsuttalelser. Med gjennomsnittlig ett dagsverk
på de tidlige uttalelsene og 2 dagsverk på uttalelsene til dette dokumentet, gir dette totalt 0,8
årsverk for de som gir innspill.
Direktoratet for naturforvaltning stipulerer sin tidsbruk i saken til 0,3 årsverk, og
Miljøverndepartementet til under 0,2 årsverk. Tidsbruken til andre sentrale myndigheter er ikke
anslått.
Totalt for hele saken forventes en tidsbruk i planleggingsfasen på ca. 6,2 årsverk.
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 nødvendig tidsbruk for forvaltning av dette området til ca. 0,3 årsverk per år.
Ved opprettelse av et lokalt forvaltningsstyre med en egen nasjonalparkforvalter anslås
ressursbruken 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.
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Øvre Anárjohka nasjonalpark med en evt. utvidelse er et svært stort og særdeles tungt 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.

Fra utredningsområdet. Foto: Rein Midteng.
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DEL A - VERNEFORSLAG
1. Bakgrunnen 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”.
Et sentralt mål i landsplanen er å bevare større sammenhengende urørte, eller i det vesentlige
urørte, naturområder. I planen er det også lagt vekt på å bevare områder som til sammen dekker
variasjonsbredden av landets ulike naturgeografiske regioner. Ved utvelgelse og prioriteringer av
aktuelle områder er det videre lagt vekt på følgende:







ønske om sikring av områder med landskapsmessige verneverdier/storslagenhet
nødvendigheten av å ta vare på spesielle biotoper for vern av planter og dyr
ønske om å sikre verdifull vassdragsnatur
ønske om å sikre verdifulle marine områder
hensynet til friluftsliv
hensynet til kulturminner

For Finnmark ble det i landsplanen fra 1991‐92 foreslått opprettelse av tre nye nasjonalparker;
Seiland (vedtatt 2006), Varangerhalvøya (vedtatt 2006) og Goahteluoppal (verneforslag på høring til
27. juni 2010). Det ble videre foreslått utvidelse av alle de tre eksisterende nasjonalparkene;
Stabbursdalen (utvidelse vedtatt 2002), Øvre Pasvik (utvidelse vedtatt 2003) og Øvre Anárjohka.

2. Historikk
2.1 Eksisterende Øvre Anárjohka nasjonalpark
Øvre Anárjohka nasjonalpark ble foreslått opprettet i 1965. Begrunnelsen var dels å bevare en typisk
del av Finnmarksvidda, dels å opprette nasjonalparker over landegrensene. På finsk side lå den
allerede etablerte Lemmenjoki nasjonalpark. Nordisk råd og Europarådets miljøvernminister‐
konferanse anbefalte sterkt slike opprettelser. I 1971 ble Lemmenjoki nasjonalpark utvidet mot
sørvest og fikk felles grense med den planlagte Øvre Anárjohka nasjonalpark. Finland oppfordret
deretter Norge til snarest mulig å opprette nasjonalparken på norsk side.
Verneforslaget ble utsatt flere ganger på grunn av bergverksinteressene i området. Et norsk firma
hadde siden 1962 drevet undersøkelser i området, men var i 1973 ikke kommet lenger enn at de
ønsket 10 nye års utsettelse av vernesaken. Dette ble avvist, men grensene for parken ble flyttet noe
sørover for å unngå de høyest prioriterte malmletingsområdene.
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,
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.

2.2 Utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark
Forslaget om utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark ble først fremmet av Ressursutvalget for
Finnmarksvidda i NOU 1978:18. Statens naturvernråd tilrådde i NOU 1986:13 Ny landsplan for
nasjonalparker at Øvre Anárjohka ble utvidet i tråd med Ressursutvalgets forslag. Dette ble videreført
av Regjeringen i St.meld. nr. 62 (1991‐92) Ny landsplan for nasjonalparker og andre større
verneområder i Norge.

12

Fra Ressursutvalget for Finnmarksvidda (NOU 1978: 18B) :
Utvalget fremmer forslag om utvidelse av Øvre Anarjåkka nasjonalpark mot nord‐øst slik at deler av
Gåšjåkdalen (Fosselvdalen) kommer med i parken. Utvidelsen vil bety en økning av parkens areal på
ca. 150 km2 [området avgrenset på kart er imidlertid ca. 240 km2 (Fylkesmannen)]. Området som
foreslås lagt til parken, er et dalføre med store våtmarksområder og furuskog. Bakgrunnen for
forslaget er i første rekke at en ønsker å få med et område med meget verdifullt og rikt fugleliv i
parken. Jfr. kap. 2.5, bind A. Da hele dalføret er verneverdig, er det ønskelig at så mye som mulig av
dalen kan komme med i parken, men utvalget vil av hensyn til skogsdriften som drives i nedre del,
foreslå at grensen blir trukket slik at de skogsområder der drift er aktuell, holdes utenfor. Utvalget vil
videre peke på at grensen for eksisterende park gjennom Gåšjåkdalen ikke bør følge elva, men legges
etter høydedraget på vestsiden.
Spørsmålet om å legge området ut som reservat har vært vurdert, men siden det grenser opp til den
eksisterende nasjonalpark, finner en det mest praktisk å innlemme det i denne.
Utvalget mener at vernebestemmelsene for denne del bør være som for parken for øvrig, men
spørsmålet om å forby ferdsel i området i hekketiden kan være nødvendig. I dag mangler en
imidlertid lovhjemmel til dette.
Kapitlet 2.5 som trekkes fram som begrunnelse for vernet gjennomgår virveldyrfaunaen i
mandatområdet dvs. hele Finnmarksvidda. De konkrete angivelsene bygger på en faunaregistrering
sommeren 1976. En rekke arter angis som mer eller mindre vanlige i hele mandatområdet eller i
indre deler, dvs. grovt sett også i utvidelsesforslaget. Konkret for Goššjohka‐området
(”skogsområdene sør i Karasjok”) nevnes fuglene grågås, kortnebbgås, gluttsnipe, skogsnipe,
(tårnseiler nevnes spesielt for Helligskogen‐området).
I kapittel 2.5.5 s. 94 kan man lese følgende: Fosselvdalen (Gåšjåkdalen) er et sidevassdrag til
Anarjåkka og har sitt utspring i Øvre Anarjåkka nasjonalpark. Nedre del av dalen, mot Anarjåkka, ble
undersøkt sommeren 1976. Undersøkelsen ga inntrykk av at dette er et svært spesielt og verdifullt
område i zoologisk forstand. Topografisk og vegetasjonsmessig er området svært variert med
myrområder, lauvskog og blandingsskog med en god del stor furu. Området så ut til å være svært rikt
på vadefugler og spurvefugler. Sett på bakgrunn av den dårlige rovfuglbestanden i 1976 var tettheten
av rovfugl også relativt stor og omfattet flere sjeldne arter. I dette området ble det funnet hekkende
kortnebbgås, trolig det eneste funnet hittil i Norge. Mindre flokker av grågås ble observert, og man
hadde mistanke om hekking. Dessuten ble sædgås funnet hekkende. Dobbeltbekkasin og spillende
skogsnipe ble registrert. Et dvergspurvpar med hekkeatferd ble observert. Det er bygd skogsbilveg
innover dalen. Veien bør ikke være åpen for alminnelig ferdsel. Det bør ikke være fri ferdsel i området
i hekkesesongen. Skogsdrift antas å skade området som fuglelokalitet.
Fra Ny landsplan for nasjonalparker (NOU 1986:13):
Rådet tilrår at nasjonalparken (Anarjohka) utvides mot nordøst slik at deler av Gåsjokdalen kommer
med. Utvidelsen betyr et tillegg på ca. 150 km2. Området utgjør et dalføre med store våtmarks‐
områder og furuskog. Rådet er enig i Ressursutvalgets forslag om å trekke grensen slik at de
skogområder der drift er aktuelt, holdes utenfor. Rådets medlem Arne Bjørlykke mener at grensene
for Anarjokka nasjonalpark tidligere har vært grundig behandlet, og at det ikke har kommet nye
momenter i saken som krever en revisjon av grensene.
Fra Stortingsmelding nr. 62 (199192):
Regjeringens vurdering: Verneforslaget videreføres med sikte på utvidelse av eksisterende
verneforslag. [Deretter siteres NOU‐en, før innkomne merknader gjennomgås.]
Karasjok kommune går imot utvidelse (…) lokalbefolkningen vil miste mulighetene til å utnytte
utmarksressursene (ved jakt, fiske og bærsanking) dersom området vernes.
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Landbruksnemnda i Karasjok har ingen innvendinger(…)
Finnmark fylkeslandbruksstyre (...) intet å bemerke til utvidelsesforslaget, men (…) områder som er
aktuelle for skogsdrift holdes utenfor.
Fylkesmannen i Finnmark uttaler at den eksisterende nasjonalparkgrensa følger Gosjohka, og deler
derved det særpregete Gosjohkdalføret i to. Den foreslåtte utvidelsen vil innlemme hele den øvre
delen av dette dalføret, og på den måten gi en bedre avgrensning av nasjonalparken. Fylkesmannen
tilrår at en arbeider videre med dette utvidelsesforslaget. Konflikten med jaktinteressene bør kunne
løses.

3. Verneforslag
3.1 Foreslåtte alternativer til vern
På bakgrunn av en vurdering av verneverdier, brukerinteresser og inngrep (se konsekvens‐
utredningen) samt innspill fra arbeidsutvalget, har Fylkesmannen utarbeidet et verneforslag for
Anárjohkaområdet med følgende alternativer til geografisk avgrensning (for oversiktskart se figur 1
og vedlegg 2):
‐
‐
‐

Alternativ 0: Ingen utvidelse av dagens nasjonalpark, men utskifting av verneforskriften.
Dette er 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 er Fylkesmannens verneforslag.
Alternativ B: Et mindre landskapsvernområde i tillegg til alternativ 0. Dette er flertallet i
arbeidsutvalget sitt sekundære verneforslag.

I de tilhørende verneforskriftene høres det på enkelte punkter ulike alternativer til bestemmelser.
Bakgrunnen for å fremme flere alternativer både til avgrensning og bestemmelser er at de sentrale
føringene og de ulike interessene i saken, inklusive arbeidsutvalgets flertallsønske, etter
Fylkesmannens vurdering umuliggjør ett omforent høringsforslag.

3.2 Aktuelle verneformer
Se tekstboksen etter oversiktskartet for en gjennomgang av ulike verneformer etter
naturmangfoldloven.
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Figur 1. Forslag til avgrensning av verneområde
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Nasjonalpark
Som nasjonalpark kan det i henhold til naturmangfoldlovens § 35 vernes større naturområder
som inneholder særegne eller representative økosystemer eller landskap og som er uten
tyngre naturinngrep.
I nasjonalparker skal ingen varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner finne sted, med
mindre slik påvirkning er en forutsetning for å ivareta verneformålet. Forskriften skal verne
landskapet med planter, dyr, geologiske forekomster og kulturminner mot utbygging, anlegg,
forurensning og annen aktivitet som kan skade formålet med vernet, og sikre en uforstyrret
opplevelse av naturen. Ferdsel til fots i samsvar med friluftslovens regler er tillatt. Slik ferdsel
kan bare begrenses eller forbys i avgrensede områder i en nasjonalpark, og bare dersom det er
nødvendig for å bevare planter eller dyr, kulturminner eller geologiske forekomster.

Landskapsvernområde
Som landskapsvernområde kan det i henhold til naturmangfoldlovens § 36 vernes natur‐ eller
kulturlandskap av økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi, eller som er
identitetskapende. Til landskapet regnes også kulturminner som bidrar til landskapets egenart.
I et landskapsvernområde må det ikke settes i verk tiltak som kan endre det vernede
landskapets særpreg eller karakter vesentlig. Pågående virksomhet kan fortsette og utvikles
innenfor rammen av første punktum. Nye tiltak skal tilpasses landskapet. Det skal legges vekt
på den samlede virkning av tiltakene i området. I forskriften kan det gis bestemmelser om hva
som kan endre landskapets særpreg eller karakter vesentlig, om krav til landskapsmessig
tilpassing, og om ferdsel som ikke skjer til fots.

Naturreservat
Som naturreservat kan det i henhold til naturmangfoldlovens § 37 vernes områder som
a)inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, b) representerer en bestemt naturtype, c) på
annen måte har særlig betydning for biologisk mangfold, d) utgjør en spesiell geologisk
forekomst, eller e) har særskilt naturvitenskapelig verdi. Som naturreservat kan også vernes et
område som er egnet til ved fri utvikling eller aktive gjenopprettingstiltak å få verneverdier
som nevnt i første ledd.
I et naturreservat må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet. Et
naturreservat kan totalfredes mot all virksomhet, tiltak og ferdsel. I forskriften kan det gis
bestemmelser om vern av kulturminner i reservatet.

3.3 Utformingen av verneforskrifter
Ved utarbeidelsen av verneforskrifter er det tatt utgangspunkt i siste utgave av standard
verneforskrift for aktuell verneform, utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning.

Fylkesmannen/arbeidsutvalget har så forsøkt å tilpasse disse til de lokale forholdene gjennom en
konkret avveining mellom hensynet til verneverdiene og hensynet til bruksinteressene.
Det er utarbeidet to forslag til verneforskrift for nasjonalpark, ett av Fylkesmannen/arbeidsutvalget
og ett som er tilpasset standard forskriftsmal. Av det første forskriftsforslaget framgår det hvor
arbeidsutvalget er enige om bestemmelser og hvor et flertall av de lokale medlemmene og
Fylkesmannen har ulike alternativer til bestemmelser. Denne enigheten er i hovedsak videreført i
Fylkesmannens forslag til verneforskrift for naturreservat som sammen med en utvidet nasjonalpark
utgjør vernealternativene A1 og A2. Et flertall i arbeidsutvalget uten Fylkesmannen har videre
utarbeidet et forslag til bestemmelser for et landskapsvernområde, vernealternativ B.

3.4 Begrunnelse, forskriftsforslag og kommentarer til vernealternativene
Fylkesmannen og arbeidsutvalgets flertall uten Fylkesmannen har i det følgende gitt sine vurderinger
og begrunnelser for de foreslåtte vernealternativene, med kommentarer til de foreslåtte
bestemmelsene. Fylkesmannens forslag (alternativ A1/A2) gjennomgås først, deretter vurderinger,
forslag og kommentarer fra arbeidsutvalgets flertall (alternativ 0/B).

3.5 Fylkesmannens begrunnelse for alternativene A1/A2
Fylkesmannen mener på bakgrunn av de dokumenterte verneverdiene, jf. konsekvensutredningen, at
Øvre Anárjohka nasjonalpark bør utvides.
Fylkesmannen tok ved melding om oppstart utgangspunkt i nasjonalpark som verneform, jf.
nasjonalparkmeldingen, med landskapsvernområde og/ eller naturreservat som alternativer i deler
av området. I tråd med NOU 1978: 18B, NOU 1986: 13 og Stortingsmelding nr. 62 (1991‐92), samt
Stortingsmelding nr. 68 (1980‐81) og barskogsverneplanen for Nord‐Norge, og på bakgrunn av de
dokumenterte verneverdiene, ønsker Fylkesmannen å høre et forslag om utvidelse av
nasjonalparken, men med bruk av naturreservat i de vegnære områdene langs Anárjohka. Veger som
er åpne for allmenn ferdsel bør normalt ikke inkluderes i et nasjonalparkforslag. Fylkesmannen anser
ikke lenger landskapsvernområde som en aktuell verneform fordi denne verneformen ikke er egnet
til å ivareta verneverdiene knyttet til urskog og urskogspreget furuskog.
Alternativ A1 inkluderer alle områder med dokumenterte verneverdier på nasjonalt nivå og høyere,
og tar i tillegg med mellomliggende skogsarealer som også har eller forventes å ha verdier tilknyttet
urskogspreget furuskog. Forslaget inkluderer kun Finnmarkseiendommens grunn og utelater annen
privat grunn med bygninger samt hoveddelen av det største og nyeste hogstfeltet i området.
Alternativ A2 inkluderer alle områder med dokumenterte verneverdier på nasjonalt nivå. Områder
med lavere verdier eller som er mangelfullt undersøkt er i mindre grad inkludert.
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3.6 Fylkesmannens og arbeidsutvalgets forslag til ny nasjonalparkforskrift for
alle avgrensningsalternativer
Forslaget til verneforskrift for Øvre Anárjohka nasjonalpark er utarbeidet av Fylkesmannen og
arbeidsutvalget i felleskap. Forslaget gjelder både for ny forskrift til dagens nasjonalpark og for en
evt. utvidelse som nasjonalpark.
På mange punkter har Fylkesmannen og arbeidsutvalget blitt enige, og teksten står da i én spalte
(over hele siden), som her.

På noen punkter har Fylkesmannen og arbeidsutvalgets flertall ulikt syn, og da
står Fylkesmannens forslag til venstre,
som her, …

…og flertallets forslag står til høyre som
dette.

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

§ 1. Avgrensning
Nasjonalparken berører følgende gnr/bnr:
Karasjok kommune: 27/1, 28/1.
Kautokeino kommune: 20/1, 21/1, 22/1, 23/1.
Nasjonalparken dekker et totalareal på ca. XXXX km².
Grensene for nasjonalparken fremgår av vedlagte kart i målestokk …………., datert
Miljøverndepartementet............20...... De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes
i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Karasjok og Kautokeino kommuner, hos Fylkesmannen i
Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 2. Formål
Formålet med Øvre Anárjohka nasjonalpark er å bevare et stort naturområde på Finnmarksvidda
med et representativt utvalg av de økosystemer og landskap som forekommer der, og som er
uten tyngre naturinngrep, samt å bevare et skogøkosystem med urskogspreget furuskog.
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Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
Området skal kunne brukes i tradisjonell samisk næringsvirksomhet.
Lokalbefolkningen skal ha anledning til tradisjonell samisk naturbruk (meahcásteapmi).
Allmennheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av
naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

§ 3. Vernebestemmelser
I nasjonalparker skal ingen varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner finne sted, med
mindre slik påvirkning er en forutsetning for å ivareta verneformålet.
3.1. Landskapet
3.1.1. Vern mot inngrep i landskapet
Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av varige eller midlertidige
bygninger, anlegg og innretninger, hensetting av gumpier (boenhet på meier) og maskiner,
opplag av båter, gjerder, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving, utfylling og
henleggelse av masse, sprenging, boring, bryting av stein, mineraler og fossiler, fjerning av
større stein og blokker, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging,
nydyrking, bakkeplanering, fremføring av luft‐ og jordledninger, bygging av bruer og klopper,
oppsetting av skilt, opparbeiding og merking av stier, løyper o.l. Opplistingen av tiltak er ikke
uttømmende.

3.1.2. Bestemmelsene i pkt. 3.1.1 er ikke til hinder for:
a) vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som ikke fører til bruksendring.
Vedlikehold skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet.
Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller utvidelse.

b) vedlikehold av stier, skilt, bruer og liknende i samsvar med forvaltningsplan.

c) enkel gullvasking med vaskepanne i elv/bekk.
d) oppsetting av enkle midlertidige og mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt.

3.1.3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a) ombygging og mindre utvidelse av bygninger.
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b) gjenoppføring av hytter, gammer, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann
eller naturskade.
c) bygging av bruer og legging av klopper.
d) oppsetting av skilt og merking av stier.
e) oppsetting og ombygging av gjerder.

Fylkesmannens alternativ

Arbeidsutvalget alternativ

f) oppføring av bygninger, anlegg og
innretninger som er nødvendige for
utøvelse av reindrift.

f) oppføring av bygninger, gammer,
anlegg og innretninger som er
nødvendige i utøvelsen av tradisjonell
samisk næringsvirksomhet.

g) bruk av gumpi på vinterføre i tradisjonelle samiske næringer, etter forvaltningsplan.
h) riving av gamle hytter, gammer, anlegg og innretninger og oppføring av nye med samme
størrelse og for samme bruk.
i)

klopplegging og lignende mindre markforsterkningstiltak over våte partier på kjørespor
som ikke innebærer inngrep i grunnen eller deponering av masser, etter
forvaltningsplan.

j) opplag av båter etter forvaltningsplan.
k) lagring av gumpi i tilknytning til eksisterende byggverk.
l)

oppsetting av stativ (luovvi, holga mv.) for oppbevaring og henging av kjøtt/ fisk, samt
tørking av garn, etter forvaltningsplan.

Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses
landskapet.
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3.2. Plantelivet
3.2.1. Vern av plantelivet.
Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er vernet mot all skade og ødeleggelse. Planting eller
såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

3.2.2. Bestemmelsen i 3. 2.1. er ikke til hinder for:
a) beiting.
b) skånsom bruk av trevirke til bålbrenning, samt tyrirot/ soarvi som tennved.
c) sanking av bær og matsopp.
d) plukking av vanlige planter til eget bruk.
e) skjæring av skohøy/ sennagress til fottøy og uttak av materialer til duodji/ tradisjonell
samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander.
f) kapping av mindre mengder kvist i forbindelse med tradisjonell samisk naturbruk, ved
storviltjakt og enkelt friluftsliv.
g) plukkhogst av bjørk til bruk som stolper til reingjerder og uttak av enkelttrær av ungfuru til
stolper ved reparasjon av eksisterende reingjerder.
h) plukkhogst av løvtrær og ungfuru til stakestenger og stativer (luovvi og holga).
i) hogst av løvtrær som ved til hytter og gammer i nasjonalparken. Trær med reirhull eller
reir skal ikke hogges.

3.2.3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a) Mindre uttak av tørrfuru/ soarvi som tennved til bruk i hytter og gammer i
nasjonalparken, etter forvaltningsplan.
b) rydding av eksisterende flytteleier og kjøretraseer, etter forvaltningsplan
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3.3. Dyrelivet
3.3.1. Vern av dyrelivet.
Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke‐, yngle‐ og gyteplasser, er vernet mot skade og unødvendig
forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vatn er forbudt.

Fylkesmannen har ikke en tilsvarende
bestemmelse7

Arbeidsutvalgets forslag til
tilleggsbestemmelse
Nye arter skal ikke kunne etablere seg
i området.

3.3.2. Bestemmelsen i pkt 3.3.1 er ikke til hinder for:
a) jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
b) skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.

3.4. Kulturminner
3.4.1 Vern av kulturminner
Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner skal ikke flyttes eller
fjernes.

3.4.2 Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til:
motorferdsel og mindre inngrep i terreng og vegetasjon i forbindelse med istandsetting,
vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.

3.5.

Ferdsel

3.5.1 Generelt om ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
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3.5.2 Organisert ferdsel
Bestemmelsene i denne forskriften er ikke til hinder for organisert turvirksomhet til fots så lenge
naturmiljøet ikke blir skadelidende.
Organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av
forvaltningsmyndigheten. Nærmere retningslinjer gis i forvaltningsplan.

3.5.3 Organisert bruk av sykkel, hund og hest
Organisert bruk av sykkel, hund og hest er tillatt på traseer som er godkjent for slik bruk i
forvaltningsplanen.

3.5.4 Regulering av ferdsel
Innenfor nærmere avgrensa deler av nasjonalparken kan Direktoratet for naturforvaltning i
samråd med forvaltningsmyndigheten ved særskilt forskrift regulere eller forby ferdsel som kan
skade naturmiljøet.

3.5.5 Omlegging av stier
Av hensyn til naturmiljøet og kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om eller kreve
fjernet merking av stier og løyper.

3.5.6 Generelle unntak for ferdsel
Reglene i punkt 5 gjelder ikke ferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak
i forbindelse med ambulanse‐, politi‐, brannvern‐, rednings‐ og oppsynsvirksomhet, samt
gjennomføring av skjøtsels‐ og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.

3.6. Motorferdsel
3.6.1 Forbud mot motorferdsel
Motorferdsel til lands, til vanns og i lufta under 300 meter fra bakken er forbudt.
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3.6.2 Bestemmelsen i pkt 6.1 er ikke til hinder for:
a) motorferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i samband med
ambulanse‐, politi‐, brannvern‐, rednings‐ og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring
av skjøtsels‐ og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring.
b) nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for
Reindriftsforvaltningen.
c) bruk av motorbåt på Anárjohka opp til Ulvefossen/ Gumpegorži, på Skiehččanjohka og
på Goššjohka.

Fylkesmannens alternativ

Arbeidsutvalgets alternativ

d) nødvendig bruk av beltekjøretøy
på vinterføre i forbindelse med
utøvelse av reindrift. Leiekjører
(dreng) for reineier eller
reindriftsansvarlig må medbringe
skriftlig dokumentasjon/avtale med
oppdragsgiver for at kjøringen skal
være lovlig.

d) nødvendig bruk av beltekjøretøy
på vinterføre eller luftfartøy i
forbindelse med utøvelse av
tradisjonelle samiske næringer.
Leiekjører (dreng) må medbringe
skriftlig dokumentasjon/ avtale med
oppdragsgiver for at kjøringen skal
være lovlig.

e) nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke/skadde dyr i medhold av
lov om dyrevelferd. Kjøretøy som benyttes skal være skånsom mot markoverflaten. Det
skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.

3.6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a) øvingskjøring på vinterføre for formål nevnt i pkt 3.6.2 a).
b) bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med vedhogst etter pkt. 3.2.3.
c) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr til
hytter og gammer.
d) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til
vedlikehold og byggearbeid på bygninger, anlegg og innretninger.
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Fylkesmannens alternativ

Arbeidsutvalgets alternativ

e) bruk av lett terrenggående
beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget, beltekjøretøy på
vinterføre eller luftfartøy for
uttransport av felt storvilt.

e) bruk av luftfartøy og lett
motorkjøretøy for nødvendig
transport av leirutstyr ved storviltjakt
og uttransport av felt storvilt

f) bruk av luftfartøy, eller lett motorkjøretøy på barmark langs etablerte kjørespor etter
forvaltningsplan, i forbindelse med reindrift, transport ved næringsmessig høsting av
utmarksprodukter, transport av leirutstyr ved storviltjakt og uttransport av felt storvilt.

Fylkesmannens alternativ

Arbeidsutvalgets alternativ

g) bruk av lett motorkjøretøy på
frossen barmark i forbindelse med
reindrift.

g) bruk av luftfartøy eller lett
kjøretøy/ATV på frossen barmark.

h) bruk av lett kjøretøy i eksisterende kjørespor for tilsyn og vedlikehold av lovlig reingjerde
mot Finland.
i)

landing med luftfartøy på innsjøer i nasjonalparken, etter forvaltningsplan.

j)

nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med skadefelling av store
rovdyr, jf. pkt. 3.2 b).

k) nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med momspliktig
utmarksnæring med kommunal tillatelse, innenfor rammer satt i forvaltningsplan.
l)

bruk av motorbåt ut over punkt 3.6.2 c).
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3.7. Forurensning
3.7.1 Forbud mot forurensning
Forurensning og forsøpling er forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet
er forbudt.

3. 7.2 Støy
Unødvendig støy er forbudt.

§ 4. Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 5. Forvaltningsplan
Det skal utarbeides en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel,
tilrettelegging, informasjon osv.

Fylkesmannens alternativ

Arbeidsutvalgets alternativ

Forvaltningsplanen skal godkjennes av
Direktoratet for naturforvaltning.

Forvaltningsplanen skal godkjennes av
Miljøverndepartementet og Sametinget

§ 6. Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak
for å opprettholde eller oppnå den naturtilstanden som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.

§ 7. Forvaltningsmyndighet
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som er forvaltningsmyndighet etter denne
forskriften. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres.
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§ 8. Rådgivende utvalg
Det skal opprettes et rådgivende utvalg for forvaltning av nasjonalparken.

§ 9. Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks.
Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1975.12.19 nr. 0019 om Øvre Anarjokka nasjonalpark,
Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark.
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3.7 Forslag til ny nasjonalparkforskrift for alle avgrensningsalternativer i tråd
med standard forskriftsmal for nasjonalparker
Det er i tillegg laget et alternativt forslag til verneforskrift for Øvre Anárjohka nasjonalpark. Dette
forslaget er på mange områder likt arbeidsutvalgets og Fylkesmannens forslag, men skiller seg på
såpass mange punkter at det presenteres for seg selv. Dette forslaget er mer i tråd med standard
forskriftsmal, og må oppfattes som et strengere alternativ.

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

§ 1. Avgrensning
Nasjonalparken berører følgende gnr/bnr:
Karasjok kommune: 27/1, 28/1.
Kautokeino kommune: 20/1, 21/1, 22/1, 23/1.
Nasjonalparken dekker et totalareal på ca. XXXX km².
Grensene for nasjonalparken fremgår av vedlagte kart i målestokk …………., datert
Miljøverndepartementet............20...... De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes
i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Verneforskriften med kart oppbevares i Karasjok og Kautokeino kommuner, hos Fylkesmannen i
Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 2. Formål
Formålet med Øvre Anárjohka nasjonalpark er å bevare et stort naturområde på Finnmarksvidda
med et representativt utvalg av de økosystemer og landskap som forekommer der, og som er
uten tyngre naturinngrep, samt å bevare et skogøkosystem med urskogspreget furuskog.
Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.
Området skal kunne brukes til reindrift.
Allmennheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av
naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

§ 3. Vernebestemmelser
I nasjonalparker skal ingen varig påvirkning av naturmiljø eller kulturminner finne sted, med
mindre slik påvirkning er en forutsetning for å ivareta verneformålet.

28

1. Landskapet
1.1 Vern mot inngrep i landskapet
Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av varige eller midlertidige
bygninger, anlegg og innretninger, hensetting av gumpier (boenhet på meier) og maskiner,
opplag av båter, gjerder, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving, utfylling og
henleggelse av masse, sprenging, boring, bryting av stein, mineraler og fossiler, fjerning av
større stein og blokker, mineraler eller fossiler, drenering og annen form for tørrlegging,
nydyrking, bakkeplanering, fremføring av luft‐ og jordledninger, bygging av bruer og klopper,
oppsetting av skilt, opparbeiding og merking av stier, løyper o.l. Opplistingen av tiltak er ikke
uttømmende.

1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:
a) vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som ikke fører til bruksendring.
Vedlikehold skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet.
Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller utvidelse.
b) vedlikehold av stier, skilt, bruer og liknende i samsvar med forvaltningsplan.
c) enkel gullvasking med vaskepanne i elv/bekk.

1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a) ombygging og mindre utvidelse av bygninger.
b) gjenoppføring av hytter, gammer, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann
eller naturskade.
c) bygging av bruer og legging av klopper.
d) oppsetting av skilt og merking av stier.
e) oppsetting og ombygging av gjerder.
f) oppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er nødvendige for utøvelse av
reindrift.
g) bruk av gumpi på vinterføre i forbindelse med reindrift
h) riving av gamle hytter, gammer, anlegg og innretninger og oppføring av nye med samme
størrelse og for samme bruk.
i)

klopplegging og lignende mindre markforsterkningstiltak over våte partier, på
eksisterende kjørespor, som ikke innebærer inngrep i grunnen eller tilføring av masse.
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j) opplag av båter i samsvar med forvaltningsplan.
k) lagring av gumpi i tilknytning til eksisterende bygninger.
l)

oppsetting av stativ (luovvi, holga mv.) for oppbevaring og henging av kjøtt/ fisk, samt
tørking av garn.

Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses
landskapet.

2. Plantelivet
2.1 Vern av plantelivet.
Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er vernet mot all skade og ødeleggelse. Planting eller
såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

2.2 Bestemmelsen i 2.1. er ikke til hinder for:
a) beiting.
b) skånsom bruk av trevirke til bålbrenning
c) sanking av bær og matsopp.
d) plukking av vanlige planter til eget bruk.
e) skjæring av skohøy/ sennagress til fottøy og uttak av materialer til duodji/ tradisjonell
samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander.
f) kapping av mindre mengder kvist i forbindelse med tradisjonell samisk naturbruk, ved
storviltjakt og enkelt friluftsliv.
g) plukkhogst av bjørk til bruk som stolper til reingjerder. Enkelttrær av ungfuru kan brukes
ved reparasjon av eksisterende reingjerder.
h) plukkhogst av løvtrær og ungfuru til stakestenger og stativer med tillatelse etter pkt 1.3
bokstav l).

2.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a) hogst av bjørk som ved til hytter og gammer i nasjonalparken. Trær med reirhull eller reir skal
ikke hogges.
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b) rydding av eksisterende flyttleier og kjøretraseer.

3. Dyrelivet
3.1 Vern av dyrelivet.
Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke‐, yngle‐ og gyteplasser, er vernet mot skade og unødvendig
forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vatn er forbudt.

3.2 Bestemmelsen i pkt 3.1 er ikke til hinder for:
a) jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
b) skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.

4. Kulturminner
4.1 Vern av kulturminner
Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner skal ikke flyttes eller
fjernes.
4.2 Forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til:
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av
kulturminner.

5. Ferdsel
5.1 Generelt om ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
5.2 Organisert ferdsel
Bestemmelsene i denne forskriften er ikke til hinder for organisert turvirksomhet til fots så lenge
naturmiljøet ikke blir skadelidende.
Organisert ferdsel og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet må ha særskilt tillatelse av
forvaltningsmyndigheten. Nærmere retningslinjer gis i forvaltningsplan.
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5.3 Organisert bruk av sykkel, hund og hest
Organisert bruk av sykkel, hund og hest er tillatt på traseer som er godkjent for slik bruk i
forvaltningsplanen.
5.4 Regulering av ferdsel
Innenfor nærmere avgrensa deler av nasjonalparken kan Direktoratet for naturforvaltning ved
særskilt forskrift regulere eller forby ferdsel som kan skade naturmiljøet.
5.5 Omlegging av stier
Av hensyn til naturmiljøet og kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om eller kreve
fjernet merking av stier og løyper.
5.6 Generelle unntak for ferdsel
Reglene i punkt 5 gjelder ikke ferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak
i forbindelse med ambulanse‐, politi‐, brannvern‐, rednings‐ og oppsynsvirksomhet, samt
gjennomføring av skjøtsels‐ og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.

6. Motorferdsel
6.1 Forbud mot motorferdsel
Motorferdsel til lands, til vanns og i lufta under 300 meter fra bakken er forbudt.
6.2 Bestemmelsen i pkt 6.1 er ikke til hinder for:
a) motorferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i samband med
ambulanse‐, politi‐, brannvern‐, rednings‐ og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring
av skjøtsels‐ og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.
Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring.
b) nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for
Reindriftsforvaltningen.
c) bruk av motorbåt på Anárjohka opp til Ulvefossen/ Gumpegorži, på Skiehččánjohka og
på Goššjohka.
d) nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med utøvelse av reindrift.
Leiekjører (dreng) for reineier eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig
dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig.
e) nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke/skadde dyr i medhold av
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lov om dyrevelferd. Kjøretøy som benyttes skal være skånsom mot markoverflaten. Det
skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a) øvingskjøring på vinterføre for formål nevnt i pkt 6.2 a).
b) bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med vedhogst etter pkt. 2.3.
c) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr til
hytter og gammer.
d) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til
vedlikehold og byggearbeid på bygninger, anlegg og innretninger.
e) bruk av lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget,
beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for uttransport av felt storvilt.
f) bruk av luftfartøy, eller lett motorkjøretøy på barmark langs etablerte kjørespor i
forbindelse med reindrift og uttransport av felt storvilt.
g) bruk av lett motorkjøretøy på frossen barmark i forbindelse med reindrift.
h) bruk av lett kjøretøy i eksisterende kjørespor for tilsyn og vedlikehold av lovlig
reingjerde mot Finland.
i) nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med skadefelling av store
rovdyr, jf. pkt. 3.2 b).
j) bruk av motorbåt ut over punkt 6.2 c).

7. Forurensning
7.1 Forbud mot forurensning
Forurensning og forsøpling er forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet
er forbudt.
7.2 Støy
Unødvendig støy er forbudt.
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§ 4. Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

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

§ 6. Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak
for å opprettholde eller oppnå den naturtilstanden som er formålet med vernet, jf.
naturmangfoldloven § 47.

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

§ 8. Rådgivende utvalg
Det skal opprettes et rådgivende utvalg for forvaltning av nasjonalparken.

§ 9. Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks.
Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1975.12.19 nr. 0019 om Øvre Anarjokka nasjonalpark,
Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark.
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3.8 Fylkesmannens forslag til naturreservatforskrift for
avgrensningsalternativene A1 og A2
Avgrensningsalternativ A1 omfatter et langstrakt naturreservat langs Anárjohkas vestside, fra like sør
for Goššjohkas utløp i Anárjohka og til Basevuovdi/Helligskogen i sør, kalt Anárjohka naturreservat.
Alternativ A2 omfatter to atskilte naturreservater, Basevuovdi naturreservat og Máhtošvuovdi
naturreservat. Med unntak av tekniske forskjeller (gnr./bnr., areal mv.) foreslås identisk
verneforskrift for de tre naturreservatforslagene. Forslaget til verneforskrift er utarbeidet av
Fylkesmannen. En god del av bestemmelsene som Fylkesmannen og arbeidsutvalget ble enig om i
forslag til nasjonalparkforskrift, er videreført her. Det er imidlertid noen forskjeller, hovedsakelig i
forbindelse med hogst. Det er på 9 punkter tatt inn bestemmelser mer i tråd med standard
forskriftsmal. Disse er markert med fet skrift, slik Alternativ: …, og kan oppfattes som et strengere
alternativ i tråd med tilsvarende alternativ til nasjonalparkbestemmelser.

Forskrift om vern av Anárjohka naturreservat i Karasjok kommune, Finnmark fylke
Forskrift om vern av Basevuovdi naturreservat i Karasjok kommune, Finnmark fylke
Forskrift om vern av Máhtošvuovdi naturreservat i Karasjok kommune, Finnmark fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon XX.12.2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§ 1 Avgrensning
Anárjohka naturreservat:
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 28/1 i Karasjok kommune.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 23,5 km2.

Basevuovdi naturreservat:
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 28/1 i Karasjok kommune.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 29,2 km2.

Máhtošvuovdi naturreservat:
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr: 28/1 i Karasjok kommune.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 4,1 km2.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:xx xxx, datert
Miljøverndepartementet xxxxxx 2010. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes
i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.
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Verneforskriften med kart oppbevares i Karasjok kommune, hos Fylkesmannen i
Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det samme gjelder
jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 2 Formål
Anárjohka naturreservat:
Formålet med naturreservatet er å bevare et område med urskogspreget furuskog og
sandfuruskog. Med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige
økologiske prosesser har området særlig betydning for biologisk mangfold.

Basevuovdi naturreservat:
Formålet med naturreservatet er å bevare et område med urskogspreget furuskog og
sandfuruskog. Med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige
økologiske prosesser har området særlig betydning for biologisk mangfold.

Máhtošvuovdi naturreservat:
Formålet med naturreservatet er å bevare et område med sandfuruskog. Med sin
variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har
området særlig betydning for biologisk mangfold.

§ 3 Vernebestemmelser
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:
1. Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring
av varige eller midlertidige bygninger, anlegg og innretninger, hensetting av gumpier
(boenhet på meier) og maskiner, opplag av båter, gjerder, vegbygging, bergverksdrift,
vassdragsregulering, graving, utfylling og henleggelse av masse, sprenging, boring,
bryting av stein, mineraler og fossiler, fjerning av større stein og blokker, mineraler eller
fossiler, drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, bakkeplanering, fremføring
av luft‐ og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, opparbeiding
og merking av stier, løyper o.l. Forurensning, forsøpling, all bruk av kjemiske midler som
kan påvirke naturmiljøet, samt unødvendig støy er forbudt. Opplistingen er ikke
uttømmende.
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2. Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er vernet mot all skade og ødeleggelse.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
3. Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke‐, yngle‐ og gyteplasser, er vernet mot skade og
unødvendig forstyrrelse. Utsetting av dyr på land og i vatn er forbudt.
4. Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større
arrangementer er forbudt.

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsene
Vernebestemmelsene er ikke til hinder for:
1. vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som ikke fører til bruksendring.
Vedlikehold skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses landskapet.
Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller utvidelse.
2. vedlikehold av stier, skilt, bruer og liknende i samsvar med forvaltningsplan.
3. enkel gullvasking med vaskepanne i elv/bekk.
4. beiting.
5. skånsom bruk av trevirke til bålbrenning, samt tyrirot/ soarvi som tennved.
Alternativ: skånsom bruk av trevirke til bålbrenning
6. sanking av bær og matsopp.
7. plukking av vanlige planter til eget bruk.
8. skjæring av skohøy/ sennagress til fottøy og uttak av materialer til duodji/ tradisjonell
samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander.
9. kapping av mindre mengder kvist i forbindelse med tradisjonell samisk naturbruk, ved
storviltjakt og enkelt friluftsliv.
10. plukkhogst av bjørk som bruk til reingjerder og annet reindriftsutstyr. Trær med reirhull
eller reir skal ikke hogges.
Alternativ: plukkhogst av bjørk som stolper til reingjerder. Trær med reirhull eller reir
skal ikke hogges.
11. Plukkhogst av løvtrær til stativer med tillatelse etter § 7 pkt. 12.
12. jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
13. skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
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14. bruk av etablert bilveg.
15. oppsetting av enkle midlertidige og mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt.
Alternativ: <uten dette punktet>

§ 5 Regulering av ferdsel
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:
1. All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
2. Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
3. Utenom eksisterende bilveg, samt etablerte kjørespor, er bruk av sykkel og hest og
kjerre samt ridning forbudt.

§ 6 Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene
Ferdselsbestemmelsene er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse‐,
politi‐, brannvern‐, rednings‐ og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels‐
og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen
gjelder ikke øvingskjøring.
2. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for
Reindriftsforvaltningen.
3. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med utøvelse av reindrift.
Leiekjører (dreng) for reineier eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig
dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig.
4. Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke/skadde dyr i medhold av
lov om dyrevelferd. Kjøretøy som benyttes skal være skånsom mot markoverflaten. Det
skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.

§ 7 Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:
1.
2.

ombygging og mindre utvidelse av bygninger.
gjenoppføring av hytter, gammer anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller
naturskade.
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3.

bygging av bruer og legging av klopper.

4.

oppsetting av skilt og merking av stier.

5.

oppsetting og ombygging av gjerder.

6.

oppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er nødvendige for utøvelse av
reindrift.

7.

bruk av gumpi på vinterføre i tradisjonelle samiske næringer, etter forvaltningsplan.
Alternativ: bruk av gumpi på vinterføre i forbindelse med reindrift.

8.

riving av gamle hytter, gammer, anlegg og innretninger og oppføring av nye med samme
størrelse og for samme bruk.

9.

klopplegging og lignende mindre markforsterkningstiltak over våte partier på eksisterende
kjørespor som ikke innebærer inngrep i grunnen eller tilføring av masse.

10.

opplag av båter i samsvar med forvaltningsplan.

11.

lagring av gumpi i tilknytning til eksisterende byggverk og ved bilveg.
Alternativ: lagring av gumpi i tilknytning til eksisterende bygninger.

12.

oppsetting av stativ (luovvi, holga mv.) for oppbevaring og henging av kjøtt/ fisk, samt
tørking av garn.

13.

hogst av bjørk som ved til hytter og gammer i og inntil naturreservatet. Trær med reirhull
eller reir skal ikke hogges.

14.

rydding av eksisterende flyttleier og kjøretraseer.

15. motorferdsel og mindre inngrep i terreng og vegetasjon i forbindelse med istandsetting,
vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
Alternativ: istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
16. avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 nr. 4.
17. tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
Alternativ: <uten dette punktet>
18. nødvendig motorferdsel for vedlikehold som nevnt i § 4 nr. 1.
19. nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 nr.
1.
20.

bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med vedhogst etter § 7 nr. 13.

39

21.

Bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr til
hytter og gammer.

22.

bruk av lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget,
beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for uttransport av felt storvilt.

23.

bruk av luftfartøy, eller lett motorkjøretøy på barmark langs etablerte kjørespor etter
forvaltningsplan, i forbindelse med reindrift, transport ved næringsmessig høsting av
utmarksprodukter, transport av leirutstyr ved storviltjakt og uttransport av felt storvilt.
Alternativ: bruk av luftfartøy, eller lett motorkjøretøy på barmark langs etablerte
kjørespor, i forbindelse med reindrift og uttransport av felt storvilt.

24.

bruk av lett motorkjøretøy på frossen barmark i forbindelse med reindrift.

25.

utkjøring av saltslikkestein på snødekt mark.

26.

nødvendig motorferdsel knyttet til aktiviteter nevnt i § 7 nr. 8.

27.

nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer
til gjenoppføring av anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.

28. bruk av lett kjøretøy i eksisterende kjørespor for tilsyn og vedlikehold av lovlig reingjerde
mot Finland.
29. nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med skadefelling av store
rovdyr.
30. nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med momspliktig
utmarksnæring med kommunal tillatelse, innenfor rammer satt i forvaltningsplan.
Alternativ: <uten dette punktet>
Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses
landskapet. For reindriften kan det etter søknad gis flerårige tillatelser som koordineres med og
tas inn i distriktsplan i henhold til reindriftsloven, slik at næringen kan utøves på en
tilfredsstillende måte.

§ 8 Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 Skjøtsel
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak
for å opprettholde eller oppnå den natur‐ eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf.
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naturmangfoldloven § 47.

§ 10 Forvaltningsplan
Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av
naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av
skjøtsel.

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

§ 12 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.
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3.9 Fylkesmannens kommentarer til nasjonalparkforskriften
§ 1. Avgrensning
Her klargjøres det hvilke eiendommer som er berørt, en beskrivelse av vernekartet og hvor forskrift
og vernekart oppbevares. Fylkesmannen foreslår to ulike alternative avgrensninger. Alternativ A1
innebærer en stor nasjonalpark i kombinasjon med et langt og smalt naturreservat langs bredden av
Anárjohka. Alternativ A2 innebærer en mindre utvidelse av nasjonalparken og opprettelse av to mer
konsentrerte naturreservater (Basevuovdi og Máhtošvuovdi). Se figur 1.
Totalt areal for alternativ A1 er (473,3+23,5) 496,8 km2, og totalt areal for alternativ A2 er
(275,6+29,2+4,1) 308,9 km2.
Arbeidsutvalget flertall uten Fylkesmannen ønsker primært ikke en utvidelse av nasjonalparken og
fremmer her et forslag til nasjonalparkforskrift som bare omfatter eksisterende nasjonalpark.

§ 2. Formål
Formålet skal tillegges stor vekt ved fortolkningen av verneforskriften, og det er viktig av formålet blir
beskrevet på en slik måte at det gir veiledning for forvaltningen av området. Derfor er formuleringen
av dette viktig. Forskrifter og avgrensning skal ikke være strengere eller mer omfattende enn det som
kreves for å ta vare på verneverdiene.
Formålsbestemmelsen må beskrive hvilke kvaliteter området har som begrunner vernet. Ved å
utvide Øvre Anárjohka vil en sikre et større intakt økosystem med naturverdier av nasjonal
betydning. Anárjohka omfatter en stor del av den sør‐ og sørøstlige delen av Finnmarksvidda med
store myr‐ og våtmarkssystemer og områder med urskogspreget furuskog. Videre er området viktig
for en rekke arter, hvorav mange er sjeldne. Området er viktig for den samiske befolkningen i
Karasjok og Kautokeino, og bevaring av det samiske naturgrunnlaget inngår som en del av formålet.
Området utgjør også en betydelig del av vinterbeitene for reindrifta i Karasjok og Kautokeino, og det
er en forutsetning at området skal kunne brukes til tradisjonell samisk næringsvirksomhet etter
vernet. Med tradisjonell samisk næringsvirksomhet menes her reindrift samt høsting av
naturressursene i næringsøyemed. Fylkesmannen legger næringsbegrepet i nasjonal forskrift til
motorferdselloven § 5a til grunn for fortolkningen av næringsbegrepet. Det betyr at virksomheten
må være momspliktig, dvs. ha en omsetning på over kr. 50 000,‐ (per 2010), for at virksomheten skal
omfattes av næringsbegrepet. At området skal kunne brukes til….., betyr at vernebestemmelsen ikke
skal stenge for slik virksomhet. Det betyr at vernebestemmelsene gjennom de konkrete avveiningene
som er gjort for den enkelte bestemmelse skal gjøre det mulig å drive næringsvirksomhet på en
konstnadseffektiv måte. Det er en forutsetning at verneverdiene ikke skades nevneverdig.
Området er også svært viktig for lokalbefolkning i forbindelse med utmarkshøsting, og Fylkesmannen
og arbeidsutvalget mener det er viktig at lokalbefolkningen skal ha anledning til å drive tradisjonell
samisk naturbruk (meahcásteapmi) i området også etter et vern. Utrykket ” skal ha anledning til” er
svakere enn ” skal kunne brukes til”, og Fylkesmannen mener det må være en forskjell mellom
næringsvirksomhet og utmarkshøsting. At lokalbefolkningen skal ha anledning til å drive tradisjonell
samisk naturbruk (meahcásteapmi), betyr at vernebestemmelsene åpner for selve høstingen og etter
en konkret avveining setter opp regler for tilhørende aktivitet, særlig motorferdsel eks. bruk av
motorbåt på deler av elvestrekningene.
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Området er også viktig i forbindelse med friluftsliv, og da særlig elgjakt. Flere og flere ferdes også i
området med kano. Friluftslivet er derfor framhevet i formålet.
Fylkesmannen og arbeidsutvalget har gjennom dette forslaget søkt å utforme et vern og en
forvaltningspraksis som gir akseptable rammebetingelser for reindrifta, utmarksnæringsutøvere,
lokale brukere og allmennheten, samtidig som hensynet til verneverdiene blir godt ivaretatt.
Formålsparagrafen i det alternative verneforslaget til nasjonalparkforskrift legger også vekt på det
samiske naturgrunnlaget, men har en noe annen ordlyd. Videre er det presisert at område skal kunne
brukes til reindrift, samt at allmennheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen
gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

§ 3. Vernebestemmelser
Vernebestemmelsene definerer den framtidige bruken av området. Bestemmelsene er samlet under
tema (jf. punkt 1‐7). Bestemmelsene har en oppbygging der forbudet/ hovedregelen nevnes først.
Deretter kommer en oversikt over direkte unntak fra forbudet/hovedregelen og til sist presiseres det
hvilke tiltak det kan søkes om tillatelse til. Det at man kan søke om tillatelse til ulike tiltak innebærer
ikke at forvaltningsmyndigheten må gi tillatelse. En eventuell tillatelse skal bl.a. gis etter en nøye
vurdering av tiltakets konsekvenser i forhold til verneformålet,samt de miljørettslige prinsippene som
følger av naturmangfoldloven (§§ 8‐12) herunder samlet belastning. Dispensasjon kan gis på vilkår.
Vernebestemmelsene vil normalt gå foran annen lovgivning. Bruk av for eksempel snøskuter i
nasjonalparken må altså både ha tillatelse fra kommunen etter motorferdselloven og fra
forvaltningsmyndigheten etter verneforskriften. Tiltak som forskriften ikke regulerer må fortsatt ha
tillatelse etter gjeldende særlov.
3.1. Landskapet
Hovedmotivet for å opprette nasjonalparker er å sikre større sammenhengende naturområder uten
tyngre naturinngrep og verne om landskap med planter, dyreliv, natur‐ eller kulturminner. Et
naturområde innebærer ikke nødvendigvis at det er totalt uberørt av mennesker. Ekstensiv
utmarksbruk (beite, jakt og fiske, vedhogst mv.) hindrer ikke at et område framstår som et
naturområde. At et område er uten tyngre naturinngrep vil si at området i sin helhet framstår som i
det vesentlige uberørt av tyngre tekniske inngrep. Naturen herunder det biologiske mangfoldet er
blitt til gjennom millioner av år og nasjonalparkene skal forvaltes i lys av det samme perspektiv.
Nasjonalparker skal forvaltes i et 200‐års perspektiv. Det er svært viktig å være oppmerksom på små
gradvise endringer som over tid kan endre eller skade verneverdiene.
3.1.1 Vern mot inngrep i landskapet
Nasjonalparkene skal alltid ha strenge bestemmelser som bl.a. innebærer forbud mot alle former for
inngrep som kan skade verneverdiene. I nasjonalparker er det et generelt vern av landskapet.
Forbudet mot tekniske inngrep er sentralt, og skal håndheves meget strengt ved vurdering av
eventuelle søknader om dispensasjon. Alle inngrep som endrer landskapet er i hovedregelen forbudt.
Opplistingen under pkt 1.1 skal være typiske eksempler på ulovlige inngrep. Eksemplifiseringen under
dette punktet skal være typiske eksempler på ulovlige inngrep eller tiltak. Den skal være så konkret
som mulig og tilpasses det enkelte verneområde. At opplistinga ikke er uttømmende innebærer et
forbud mot liknende inngrep i landskapet. I Anárjohka har vi konkret tatt inn et punkt som forbyr
hensetting av gumpier i nasjonalparken, fordi vi ikke ønsker at slike innretninger skal stå spredt rundt
i nasjonalparken.
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3.1.2. Bestemmelsen i pkt. 3.1.1 er ikke til hinder for:
Punktet gir generelle unntak. Disse skal beskrives og avgrenses presist.
I 3.1.2 a) og b) er det gitt åpning for vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger som ikke fører
til bruksendring, samt stier, skilt, bruer, klopper og liknende i samsvar med forvaltningsplan. Dette er
i tråd med standarden. Anlegg og innretninger omfatter her reindriftas gjerder og skilleanlegg, samt
eventuelle gjerder for husdyr. Det er altså lov til å reparere og vedlikeholde slike innretninger, men
merk forbudet mot hogst av furu til gjerdestolper, jf. pkt. 2. Videre er det presisert at vedlikehold
ikke omfatter ombygging og utvidelse av hytter. Dette må det søkes om, jf. 1.3 a). Med ombygging
menes bygningsmessige endringer innenfor eksisterende grunnflate. Innvendig ombygging som ikke
endrer bruken av bygningen er tillatt. Som vedlikehold av stier menes her manuell rydding, som f. eks
fjerning av greiner eller kvister.
I punkt 3.1.2. c) har Fylkesmannen tatt inn en bestemmelse som åpner for gullvasking med
vaskepanne. Denne bestemmelsen er tatt inn på bakgrunn av tradisjonen for slik gullvasking i
området og på grunn av reiselivet tilknyttet slik aktivitet, jf. reiselivsutredningen. Slik manuell leting i
elvegrus hvor elva årlig glatter ut alle spor anses ikke å påvirke verneverdiene. Uttak av masser på
tørt land hvor sporene ikke glattes ut er ikke tillatt.
Punkt 3.1.2.d) åpner for oppsetting av enkle midlertidige og mobile jakttårn i forbindelse med
storviltjakt. Dette punktet er tatt inn fordi området er veldig flatt, og det kan være behov for
oppsetting av jakttårn. Med storviltjakt menes her elgjakt, men det er ikke noe i veien for bruk av
jakttårn i forbindelse med bjørnejakt. Fylkesmannen legger til grunn at jakttårnene kun skal stå oppe
om høsten i jakttiden, og skal tas ned umiddelbart etter jakta slik at de ikke skaper problemer for
reindrifta.
Punkt (3)1.2.d) er utelatt fra den alternative nasjonalparkforskriften, da det ikke er konkretisert et
behov for oppsetting av enkle midlertidige eller mobile jakttårn. Dersom en skal åpne for bruk av
jakttårn er det ønskelig at slike tiltak må omsøkes (jf. pkt. (3)1.3). Forvaltningsmyndigheten vil på
denne måten få kartlagt det reelle behovet for slike jakttårn, samt begrense den motoriserte
ferdselene som kan genereres som følge av et slikt tiltak.
Punkt 3.1.3. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til
Punktet gir unntak som forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til. Under dette punktet er det flere
endringer i forhold til standard forskrift. Dette er tiltak som man ser at det er behov for, men som det
samtidig er viktig å ha kontroll med. Derfor er det ønskelig at forvaltningsmyndigheten behandler
slike saker. Plan‐ og bygningsloven gjelder i tillegg til bestemmelsene som omhandler oppføring,
ombygging eller utvidelse av bygninger og anlegg i punkt 3.1.3. Derfor må det for slike tiltak også
innhentes tillatelse fra kommunen.
Bokstav a) ‐ e) er i tråd med standard verneforskrift.
I bokstav f) har Fylkesmannen fulgt malen og tatt inn en bestemmelse om at det skal kunne gis
tillatelse til oppføringer av bygninger, anlegg og innretninger i reindrift. Arbeidsutvalget har på sin
side utvidet bestemmelsen ved at de også åpner for bygging i forbindelse med tradisjonell samisk
næringsvirksomhet. Fylkesmannen mener at reindrifta skiller seg fra annen tradisjonell samisk
næringsvirksomhet ved at reindrifta er en godt etablert næring i området med definerte behov.
Vinterbruken stiller næringa i en særstilling i forhold til behov for husvære. Samtidig er også
Reindriftforvaltningen et kontrollorgan som behovsprøver den enkelte byggesøknad. Fylkesmannen
ønsker derfor ikke å åpne for byggevirksomhet i forbindelse med andre tradisjonelle samiske
næringer.
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I bokstav g) har Fylkesmannen og arbeidsutvalget blitt enig om å tillate bruk av gumpi på vinterføre i
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,
jf. bokstav f) ovenfor. Fylkesmannen legger næringsbegrepet omtalt under formålsparagrafen til
grunn. At det kan gis tillatelse etter forvaltningsplan innebærer at forvaltningsplanen setter rammer
for bruken av gumpi, som f. eks. tidsavgrensning, stedsavgrensning og lagring jf. bokstav k). Den
alternative nasjonalparkforskriften begrenser bruk av gumpi på vinterføre til reindrifta. Reindrifta er
en godt etablert næring i området med et definert/konkret behov vinterstid. Det er også ønskelig å
begrense antallet bygninger i nasjonalparker, midlertidige og permanente.
Bokstav h) er i tråd med standard forskrift og åpner for at man etter søknad kan gis tillatelse til riving
av gamle byggverk og oppføring av nye med samme størrelse og for samme bruk.
Bokstav i), j) k) og l) er bestemmelser som ikke finnes i standard forskrift, men som Fylkesmannen og
arbeidsutvalget er blitt enig om å ta med.
Bokstav i) innebærer at det kan tillates klopplegging og mindre markforsterkningstiltak for å utbedre
kjørespor for å hindre ytterligere terrengskade på eksisterende kjørespor, noe Fylkesmannen og
arbeidsutvalget mener kan være aktuelt. Med mindre markforsterkningstiltak menes her for
eksempel bruk av geonett eller lignende. Bokstav i) er i den alternative nasjonalparkforskriften
begrenset til å kun gjelde for eksisterende kjørespor, samt at det ikke åpnes for inngrep i grunnen
eller tilføring av masse.
I bokstav j) er det tatt inn en bestemmelse som åpner for at det etter søknad kan gis tillatelse til
opplag av båter. Fylkesmannen mener at opplag av et fåtall båter i området vil være akseptabelt. Det
vil ikke bli tillatt å bygge båthus i nasjonalparken. Tillatelse vil bli gitt i form av flerårige tillatelser.
Tillatelse til opplag kan også forhindre terrengslitasje ved transport til og fra. Forvaltningsplanen skal
angi retningslinjer for hvordan opplag av båter skal skje. Det legges til grunn av opplag av båter ikke
skal skje i reindriftas flytteleier eller på annen måte være til hinder for reindrifta.
Bokstav k) åpner at det etter søknad kan gis tillatelse til lagring av gumpier ved eksisterende
byggverk. Slik lagring forutsetter imidlertid tillatelse fra hytteeier. Fylkesmannen ønsker ikke at det
skal stå gumpier over lengre tid rundt i terrenget. Det foreslås derfor at lagring bør skje ved
eksisterende byggverk eller at de kjøres ned til veien ved Anárjohka (utenfor nasjonalparkforslaget).
En gumpi er som regel større og vil gjøre mer av seg i terrenget enn en båt. Opplag av båter vil også
bli skjult av sneen, i motsetning til en gumpi. Det legges til grunn av opplag av båter ikke skal skje i
reindriftas flytteleier eller på annen måte være til hinder for reindrifta. Lagring av gumpi er i den
alternative nasjonalparkforskriften begrenset til eksisterende bygninger.
I bokstav l) åpnes det for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til oppsetting av stativ (luovvi,
holga mv.) for oppbevaring og henging av kjøtt/ fisk, samt tørking av garn (jf. punkt (3)2.2 bokstav h).
Forvaltningsplanen skal angi retningslinjer for oppsetting av slike innretninger. Det legges til grunn at
slike ikke skal plasseres i reindriftas flytteleier eller på annen måte være til hinder for reindrifta.
Ved ombygging, utvidelse eller nybygg skal all bygging skje i samsvar med lokal byggeskikk og
tilpasses landskapet. Med lokal byggeskikk menes den byggeskikk som er utbredt i området.
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3.2. Plantelivet
3.2.1 Vern av plantelivet
Plantelivet er i utgangspunktet fredet i en nasjonalpark.Det betyr at all vegetasjon, også døde busker
og trær, er vernet mot all skade og ødeleggelse. Videre er planting eller såing av trær eller annen
vegetasjon er forbudt. Bruk av tilleggsfôr i forbindelse med reindrift reguleres ikke av
verneforskriften, men plastomslag på rundballer omfattes av punkt (3.)7 Forurensning.
3.2.2. Bestemmelsen er ikke til hinder for:
Bokstav a) åpner for at området kan brukes til beiting. Dette innebærer at reindrifta kan bruke
området til beite som før, men også at området kan brukes som beite til husdyr. Bestemmelsen er i
tråd med standard forskrift.
Bokstav b) åpner for bruk av trevirke til bålbrenning, samt uttak av tyrirot/ soarvi som tennved.
Bestemmelsen er i hovedsak i tråd med standard forskrift, men er tilpasset den lokal bruken.
Bestemmelsen innebærer at bålbrenning i hovedsak kan skje som før. At det er presisert av tyrirot/
soarvi kan brukes som tennved innebærer at det er tillatt med et begrenset uttak for
opptenningsbruk med annen ved, men at det ikke er tillatt å brenne hele tyrirøtter. I den alternative
nasjonalparkforskriften er presiseringen om bruk av tyrirot/soarvi utelatt, da det kun åpnes for
skånsom bruk av trevirke. Dvs. at røtter og større trær ikke skal brukes til bålbrenning.
Bokstav c) og d) er i tråd med standard forskrift, og åpner for sanking av bær og matsopp samt
plukking av vanlige planter til eget bruk.
I bokstav e) åpnes det for skjæring av skohøy/ sennagress samt uttak av materialer til duodji/
tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsen er ikke med i
standard forskrift, men Fylkesmannen og arbeidsutvalget har valgt å ta med bestemmelsen fordi vi
ikke ser grunn til å forby slik virksomhet i området.
Bokstav f) åpner for at man kan kappe vekk mindre mengde kvister i forbindelse med tradisjonell
samisk naturbruk, storviltjakt og enkelt friluftsliv. Bestemmelsen er ikke med i standard forskift, men
er tatt med fordi Fylkesmannen mener at det er behov for en slik bestemmelse. Bestemmelsen
innebærer f. eks. kapping av bjørkeris til bruk som isolasjon i lavvo, kapping av kvist for å bedre
skytesikten ved storviltjakt, kapping av pølsepinner etc.
Bokstav g) åpner for plukkhogst av bjørk som stolper til reingjerder. Dette anses uproblematisk ift.
verneverdiene. Punktet åpner videre for uttak av enkelttrær av ungfuru til stolper ved reparasjon av
eksisterende reingjerder. Hensikten er å tillate en viss bruk av småtrær av furu i påkommende
tilfeller, men oppsett av nye gjerder/vedlikehold av sammenhengende gjerdestrekninger skal ikke
skje med stolper av furu. Alternativ nasjonalparkforskrift er i tråd med dette, men har en annen
formulering.
Bokstav h) åpner for plukkhogst av løvtrær og ungfuru til stakestenger og stativer. Plukkhogst av
løvtrær anses uproblematisk ift. verneverdiene. Et svært begrenset uttak av ungfuru likeså, jf. også
bokstav g). Det åpnes for også i den alternative nasjonalparkforskriften for hogst av løvtrær og
ungfuru (jf. bokstav h), men det er presisert at tiltaket i tillegg må ha tillatelse etter punkt 1.3 bokstav
l). Det vil legges opp til flerårige tillatelser for denne typen tiltak.
Bokstav i) åpner for hogst av løvtrær til ved til hytter og gammer i nasjonalparken uten søknad. Trær
med reirhull eller reir skal ikke hogges. Slik hogst kan skje også i dagens nasjonalpark og anses
akseptabel i forhold til verneverdiene så lenge furuskogen skånes. I den alternative
nasjonalparkforskriften er hogst av løvtrær til ved til hytter og gammer gjort søknadspliktig (jf. punkt
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2.3 bokstav a). Bakgrunnen for dette er at det i nasjonalparker er ønskelig å ha en viss kontroll med
uttaket av ved. Det vil være kurant å få flerårig tillatelse til uttak av ved i nasjonalparken.
3.2.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
Bokstav a) åpner for uttak av tørrfuru/soarvi som tennved til bruk i hytter og gammer i
nasjonalparken, etter forvaltningsplan. Det er tradisjon for slikt uttak i området. Fylkesmannen
ønsker av hensyn til verneverdiene et lavest mulig uttak, men mener et styrt uttak av begrensete
mengder kan aksepteres.
Bokstav b) åpner for rydding langs eksisterende flytteleier og kjøretraseer. Punktet er ment for
rydding av kratt mv. ved gjengroing av etablerte transportårer.

3.3 Dyrelivet
3.3.1 Vern av dyrelivet
Fylkesmannen legger til grunn at verneforskriften ikke skal styre forvaltningen av jaktbare eller
svartelista arter, dette gjøres gjennom den ordinære viltlovgivningen.
3.3.2 Bestemmelsen i pkt. 3.3.1 er ikke til hinder for
Forslaget innebærer å gjeninnføre ordinære jaktregler og skadefelling i eksisterende Øvre Anárjohka
nasjonalpark, og ingen endring i utvidelsesarealet for jakt, fangst, fiske og skadefelling. Siden
nasjonalparken ble opprettet i 1976 har det vært jaktforbud med unntak av jakt på rype, hare, rødrev
og mink for reindriftsutøvere i nasjonalparken. Spørsmålet om jakt eller ikke i området har i stor grad
vært et spørsmål om motorferdsel tilknyttet elgjakt eller ikke. Dette er nærmere omtalt i en
delutredning om oppdatering av verneforskriften for eksisterende Øvre Anárjohka nasjonalpark som
er skrevet av Fylkesmannen og tilgjengelig på Fylkesmannens nettsider.
3.4 Kulturminner
3.4.1 Vern av kulturminner
Forslaget er i samsvar med standard vernebestemmelser. Dvs. at kulturminner er beskyttet mot
skade og ødeleggelse, samt at løse kulturminner ikke skal flyttes eller fjernes. Det er i
utvidelsesområdet gjort en rekke funn av samiske kulturminner i trær, og da spesielt i tilknyting til
gammel furuskog. I tillegg er det gjort registreringer av en rekke andre kulturminner (fangstanlegg,
ildsteder, skyteskjul mv.)
3.4.2 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
Det er her konkretisert at det kan gis tillatelse til motorferdsel i forbindelse med istandsetting,
vedlikehold og skjøtsel av kulturminner, samt omtalt nærmere hva slags aktiviteter og tiltak som kan
være aktuelle tilknyttet vedlikehold og skjøtsel av kulturminner. Den alternative
nasjonalparkforskriften er i samsvar med standard vernebestemmelser. Dvs. at det ikke åpnes for
motorferdsel eller mindre inngrep i terreng og vegetasjon i forskriften. Ved søknad om tillatelse til
istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner er det vanlig at forvaltningsmyndigheten og
kulturminnemyndigheten samarbeider om vilkår med mer. Bruk av motorisert kjøretøy kan eventuelt
vurderes etter punkt 6.
3.5 Ferdsel
Punkt 3.5.1 og 3.5.2 er i samsvar med standard vernebestemmelser.
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3.5.3 Organisert bruk av sykkel, hund og hest
Dette punktet er endret i forhold til standard forskriftsmal til å gjelde organisert bruk av sykkel, hund
og hest. Dette er i tråd med arbeidsutvalgets forslag. I praksis innebærer dette at mindre grupper og
enkeltvise syklister, hundekjørere og ridende kan bruke hele nasjonalparken. Organisert ferdsel
avgrenses til traseer som er godkjente for slik bruk i forvaltningsplanen. Hva som defineres som
organisert ferdsel for de ulike aktivitetene (antall deltakere m.v.) skal omtales nærmere i
forvaltningsplanen.
5.4 Regulering av ferdsel
Det er i Fylkesmannens/arbeidsutvalgets forslag til forskrift tatt inn at Direktoratet for
naturforvaltning (DN) i samråd med forvaltningsmyndigheten ved særskilt forskrift kan regulere eller
forby ferdsel som kan skade naturmiljøet. I det alternative forslaget er det ikke presisert at
forskriften skal skje i samråd med forvaltningsmyndigheten. Denne typen regulering vil kun være
aktuell innenfor et avgrenset område, der ferdsel er en direkte trussel mot verneverdiene, og blir
svært sjelden brukt.

3.6 Motorferdsel
3.6.2 Bestemmelsen i pkt. 3.6.1 er ikke til hinder for:
Bokstav b) som åpner for nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for
Reindriftsforvaltninga er flyttet til pkt 6.3. i alternativ nasjonalparkforskrift. Det vil si at slik
motorferdsel er søknadspliktig. Det vil være kurant å få flerårig tillatelse til slik ferdsel.
Bokstav c) om bruk av motorbåt åpner for bruk uten søknad på Anárjohka opp til
Ulvefossen/Gumpegorži, på Skiehččanjohka og på Goššjohka. Det er i dag tillatt med bruk av
motorbåt på finsk side av Anárjohka og Skiehččanjohka. Forslaget vil gi like regler på begge sider av
riksgrensen samt kunne dekke en del av det lokale transportbehovet i området.
Bokstav d) åpner for kjøring på vinterføre i reindrift uten søknad. Fylkesmannen mener reindriftas
behov for transport på vinterføre i området er mye større enn for andre tradisjonelle samiske
næringer, jf. forslaget fra utvalgets flertall. Det er presisert at leiekjører (dreng) for reineier eller
reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver for at kjøringen
skal være lovlig.
3.6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til
Bokstav e) gir mulighet etter søknad for bruk av ”lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter
varige spor i terrenget” (dvs. transportmiddel av typen ”elgtrekk”), for beltekjøretøy på vinterføre
eller luftfartøy for uttransport av felt storvilt. En begrensning som utelater bruk av ATV og andre
barmarkskjøretøy utenom etablerte kjørespor i nasjonalparken er begrunnet i ønsket om å unngå
nye kjørespor i terrenget.
Bokstav f) gir mulighet etter søknad for transport med luftfartøy eller lett motorkjøretøy på barmark
(ATV) langs etablerte kjørespor etter forvaltningsplan i reindrift, næringsmessig høsting av
utmarksprodukter, leirutstyr ved storviltjakt og uttransport av felt storvilt med luftfartøy. Punktet
supplerer punkt e) hva gjelder storviltjakt. Fylkesmannen legger næringsbegrepet diskutert under
verneformål til grunn. Hvilke etablerte kjørespor som skal omfattes av søknadshjemmelen må
fastsettes i forvaltningsplan. I den alternative nasjonalparkforskriften er det kun åpnet for å søke om
transport med luftfartøy eller lett motorkjøretøy langs etablerte kjørespor i forbindelse med reindrift
og uttransport av felt storvilt.
Bokstav g) gir mulighet etter søknad for bruk av lett motorkjøretøy (ATV evt. tohjuling) på frossen
barmark i forbindelse med reindrift. Punktet er med fordi det år om annet er lite snø i området rundt
1. november når reindrifta skal starte drivingen inn på vinterbeitene. Reindrifta vil av praktiske
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grunner vanligvis vente lenger nord, nærmere bygdene, til snøen kommer. Punktet er ment å gi
mulighet for driving i unntaksår med svært lite snø, og er også tatt inn med tanke på mulige
klimaendringer. Fylkesmannen vurderer ikke andre næringer eller aktiviteter å ha tilsvarende behov,
jf. forslaget til utvalgets flertall.
Bokstav i) åpner for landing med luftfartøy på innsjøer i nasjonalparken etter forvaltningsplan. Dette
er ikke med i standard vernebestemmelser, og er heller ikke med i alternativ nasjonalparkforskrift.
Det er et generelt forbud mot lavtflyging under 300 meter i nasjonalparker. En slik bestemmelse må
vanligvis knyttes opp mot konkrete aktiviteter/behov.
Bokstav k) åpner for nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre ved momspliktig utmarksnæring.
Denne formuleringen er brukt for å spesifisere at det her er snakk om utmarksnæring med
kommunal dispensasjon (dvs. andre enn reindrift) etter dagens nasjonal forskrift § 5a, ikke § 6.
Denne bestemmelsen er ikke tatt med i alternativ nasjonalparkforskrift.
Bokstav l) åpner for bruk av motorbåt ut over punkt 3.6.2 c) som gir direkte unntak på de tre elvene.
En søknad må også være i tråd med motorferdsellovens bestemmelser om lovlig farbar strekning på
vassdragene. Med motorbåt menes her først og fremst tradisjonelle elvebåter.
3.7. Forurensning
3.7.1. Forbud mot forurensning
Hovedregelen er at avfall skal tas med ut av området, for eksempel restavfall etter rundballer brukt
som tilleggsfôr i reindrift. I noen tilfeller kan det likevel være hensiktsmessig at noe avfall brennes for
å redusere transportbehovet. Brenning av avfall krever normalt også tillatelse etter
forurensningsloven. Materialer, gjerdeutstyr o.l. som blir henlagt utendørs f.eks. etter byggearbeider,
må transporteres ut av området.
3.7.2. Støy
Punktet om forbud mot unødvendig støy er i tråd med standard forskrift.
§ 4. Generell dispensasjonsbestemmelse
I naturmangfoldloven er det i § 48 gitt en ny generell dispensasjonsbestemmelse. Bestemmelsen
åpner for at det kan gis dispensasjon dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan
påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige
samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Det er to vilkår for dispensasjon etter denne bestemmelsen
og begge vilkårene må være oppfylt for at dispensasjon kan gis:
1) tiltaket kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig, og
2) tiltaket må ikke stride mot vernevedtakets formål.
At tiltaket ikke skal påvirke verneverdiene nevneverdig innebærer at dispensasjonsadgangen er
snever. Det er med andre ord i første rekke bagatellmessige inngrep eller forbigående forstyrrelser
som er av stor betydning for søker sammenholdt med verneinteressene, som omfattes av
bestemmelsen. Dersom det er usikkerhet knyttet til virkningene et tiltak kan ha for naturmiljøet, bør
blant annet føre‐var‐prinsippet tillegges stor vekt, jf. naturmangfoldloven § 7 samt §§ 8‐12.
Et vilkår for å bruke bestemmelsen er videre at tiltaket ikke strider mot formålet med vernet ev.
legger grunnlaget for en utvikling som på sikt kan skade verneinteressene. Hva som anses for å være i
strid med verneformålet vil kunne variere med aktuell vernekategori og det enkelte verneområdet,
samt at tiltakets omfang, art og plassering kan ha betydning i denne sammenheng. Det må i
behandlingen av saken legges vekt på at verneformålet ikke skal svekkes ved en bit‐for‐bit‐
forvaltning, ettersom mange mindre inngrep i sum kan får store konsekvenser for verneformålet. Det
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er også viktig å være oppmerksom på at selv om omsøkte tiltak ikke har negativ betydning for
verneverdier, kan tiltaket generere annen virksomhet som kan skade verneverdiene.
Dispensasjon for “vitenskapelige undersøkelser”
Dispensasjoner i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser skal vurderes etter
dispensasjonsbestemmelsen for tiltak som ”ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan
påvirke verneverdiene nevneverdig” i naturmangfoldloven § 48. Det er først og fremst aktuelt å gi
dispensasjon til tiltak når det er nødvendig for forskning. Forskningsaktiviteter som ikke trenger å
lokaliseres til et verneområde bør imidlertid kanaliseres utenfor verneområdet. Som regel bør det gis
dispensasjon for tiltak som bidrar til å fremme verneverdier. Slik bruk kan også betraktes som et ledd
i forvaltningen som utøves for å bevare verneverdiene.
Dispensasjon for arbeid eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning .
Denne dispensasjonsbestemmelsen gjelder i første rekke tiltak som ikke var aktuelle eller ikke ble
vurdert på vernetidspunktet. Saker som har stor lokal interesse eller regional betydning kan generelt
ikke være tilstrekkelig som grunnlag for dispensasjon etter denne bestemmelsen. Bestemmelsen er
ikke ment for tiltak som kun har lokal betydning. Bestemmelsen kan likevel unntaksvis benyttes for
forhold av regional betydning som f.eks. viktige kommunikasjonsanlegg som riksveger, flyplasser,
jernbaner mv. En forutsetning bør da være at det ikke finnes alternative løsninger eller at alternative
løsninger blir så vidt mye dyrere og/eller omfattende, slik at det vil være av “vesentlig
samfunnsmessig betydning” at det blir gitt en dispensasjon.
Dispensasjon når sikkerhetshensyn gjør det nødvendig
Dispensasjon av sikkerhetshensyn er en ny bestemmelse i naturmangfoldloven § 48.
Med sikkerhetshensyn siktes det bl.a. til sikkerhet for liv og helse, smittsomme sykdommer fra dyr og
sikkerhet mot omfattende og direkte skade på eiendom. Det må i det enkelte tilfelle vurderes
konkret om det er behov for spesielle tiltak av hensyn til sikkerheten for de som bruker et område.
Saksbehandlingen for dispensasjon etter de generelle dispensasjonsbestemmelsene
Det fremgår at søknad om dispensasjon skal inneholde nødvendig dokumentasjon om tiltakets
virkning på verneverdiene. Forvaltningsmyndigheten vil derfor måtte veilede søker om dette kravet,
og det kan være aktuelt å kreve tilleggsdokumentasjon dersom søknaden ikke inneholder tilstrekkelig
dokumentasjon. Videre krever naturmangfoldloven § 48 at dispensasjoner etter denne
bestemmelsen skal inneholde en begrunnelse for vedtaket som viser hvordan
forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen kan få for verneverdiene, og
hvilken vekt det er lagt på dette. Dette innebærer at det stilles strenge krav til begrunnelse av
dispensasjoner gitt etter de generelle dispensasjonsbestemmelsene. Der et tiltak krever tillatelse
både etter verneforskriften og etter annet lovverk, kan tiltakshaver velge å søke om tillatelse
parallelt, jf. § 48 tredje ledd. I slike tilfeller skal vedtak først fattes etter verneforskriften.
Skjønnsutøvelse ved dispensasjoner
Forvaltningen kan og skal utøve skjønn i en rekke saker. Forvaltningens frie skjønn må alltid ligge
innenfor den rettslige rammen som verneforskriften trekker opp. Ved skjønnsutøvelsen er det viktig
å være oppmerksom på de instrukser/retningslinjer som overordnet forvaltningsmyndighet gir. Slike
instrukser vil ofte inneholde retningslinjer om hvilke hensyn som skal tas i betraktning og hvilken vekt
de forskjellige hensyn skal tillegges. Slike retningslinjer kan også være trukket opp i en
forvaltningsplan for verneområdet. I skjønnsutøvelsen skal de miljørettslige prinsippene vektlegges
når de har betydning for saken, det gjelder f.eks. føre‐var‐prinsippet og prinsippet om samlet
belastning. I naturmangfoldloven kap. 2 er det fastsatt prinsipper for offentlig beslutningstaking som
myndighetene skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.
Disse prinsippene omtales i naturmangfoldlovenloven som:
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‐ kunnskapsgrunnlaget (§ 8)
‐ føre‐var‐prinsippet (§ 9)
‐ økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10)
‐ kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11)
‐ miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12)
Prinsippene skal anvendes ved offentlig myndighetsutøvelse, bl.a. ved fastsettelse av forskrifter og
ved enkeltvedtak. De kommer derfor til anvendelse ved behandling av enkeltsaker etter
verneforskrifter. Loven angir at det skal fremgå av vedtakene hvordan prinsippene har vært anvendt i
den konkrete sak, og hvilken vekt de er tillagt, jf.§ 7 i naturmangfoldloven.
§ 5 Forvaltningsplan
Punktet er i tråd med standard forskrift, og skal vise hvordan forskriften skal praktiseres og være et
hjelpemiddel for forvaltningsmyndigheten i den daglige forvaltningen av verneområdet.
Målsettingen er å kunne styre aktiviteter/ virksomhet innenfor et verneområde slik at det ikke
oppstår unødvendige konflikter mellom ulike brukerinteresser. Retningslinjene som trekkes opp i
forvaltningsplanen må ligge innenfor rammen av denne forskriften. Forvaltningsplaner skal rulleres
med jevne mellomrom, og/eller etter behov. En plan skal rulleres minst hvert 10 år.
I Anárjohka vil forvaltningsplanen bl.a. si noe om hvilke kjørespor som kan brukes ved tillatelse etter
bestemmelsene i punkt 3.6.3., opplag av båter og oppsetting av enkle stativ etter punkt 3.1.3 j) og l),
samt andre tiltak som det kan gis tillatelse til i henhold til forvaltningsplan.
I Fylkesmannens alternativ skal forvaltningsplanen godkjennes av Direktoratet for naturforvaltning.
Arbeidsutvalget ønsker at Miljøverndepartementet og Sametinget skal godkjenne forvaltningsplanen,
jf. arbeidsutvalgets kommentarer.
§ 6. Skjøtsel
Bestemmelsen er i tråd med standard forskrift. Hjemmel for skjøtsel av verneområder følger av
naturmangfoldloven § 47. Det følger av denne bestemmelsen at skjøteselstiltak er tiltak for å
opprettholde eller oppnå den natur‐ eller kulturtilstand som er formålet med vernet, herunder tiltak
for å kanalisere ferdsel, fjerning av vegetasjon eller fremmede treslag og restaurering etter
naturinngrep. Eier eller rettighetshaver skal så vidt mulig varsles om skjøtselstiltak på forhånd, men
beslutning om iverksetting av tiltak er ikke et enkeltvedtak.
§ 7 Forvaltningsmyndighet
Punktet er i tråd med standard forskrift. Forvaltningsmyndighet for et verneområde innebærer
ansvar for å sikre en utvikling i tråd med verneformålet. Forvaltningsmyndigheten har som oppgaver
å behandle søknader om dispensasjoner, utarbeide forvaltningsplaner, organisere oppsyn i samråd
med SNO, vurdere skjøtselstiltak, samarbeide med andre myndigheter, lag og organisasjoner og
holde kontakt med rådgivende utvalg. Dette er nærmere omtalt i det innledende kapitlet om
formelle rammer for verneplanprosessen.
§ 8. Rådgivende utvalg
Punktet skiller seg fra standard forskrift, ved at Fylkesmannen og arbeidsutvalget har blitt enig om at
det skal opprettes et rådgivende utvalg. Et rådgivende utvalg skal følge utviklingen i nasjonalparken
og bistå forvaltningsmyndigheten med råd og uttalelser i forvaltningsspørsmål. Sammensetningen av
slike råd må blant annet vurderes ut fra forvaltningsmessige utfordringer. I samiske områder skal
samiske interesser være representert i rådgivende utvalg. Forvaltningsmyndigheten bestemmer
hvem som skal sitte i det rådgivende utvalget. Fylkesmannen mener at et rådgivende utvalg må sikre
reindrifta tilstrekkelig representasjon ettersom de er den største brukergruppen i nasjonalparken.
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Videre mener Fylkesmannen at utvalget bør ha representanter for friluftsinteresser (herunder jakt og
fiske), naturverninteresser og lokale brukere av området.
§ 9. Ikrafttredelse
Punktet er i tråd med standard forskrift. Ikrafttredelse vil være den datoen vernet blir vedtatt av
Regjeringen ved Kongelig Resolusjon. Ettersom denne verneforskriften skal erstatte verneforskriften
for den eksisterende Øvre Anarjohka nasjonalpark, så vil forskrift 1975.12.19 nr. 0019 om Øvre
Anarjokka nasjonalpark, Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark, oppheves.
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3.10 Utvalgets forarbeider til verneforslag
Med utvalget menes her et flertall i Arbeidsutvalget som er kommet frem til et annet forslag enn
Fylkesmannen.
Forord
Statens Naturvernråd foreslo i NOU 1986:13 å utvide Øvre Anárjohka nasjonalpark. I den forbindelse
ble det etter konsultasjoner mellom Sametinget og Fylkesmannen enighet om opprettelse og
sammensetning av et arbeidsutvalg som skulle bistå Fylkesmannen i verneplanarbeidet.
Medlemmene i utvalget er oppnevnt i januar 2009 etter forslag fra de berørte kommuner,
reinbeitedistrikter, elgjegerforeningen og Anárjohkleagi biras. Utvalget har bestått av
Solveig Boine Nikkinen, Karasjok kommune, nestleder
John Anders D. Sara, Reinbeitedistrik 16
Per John Anti, Reinbeitedistrikt 17
Isak Mathis O. Hætta, Kautokeino kommune
Elen Maria Gaup Eriksen, Karasjok elgjegerforening
Kjell Magne Grønnli, Anárjokdalens velforening – Anárjohkleagi biras
Bente Christiansen, Fylkesmannen i Finnmark, har ledet Arbeidsutvalget
Utvalgets kommentarer til verneprosessen
Oppstarten av verneplanarbeidet startet i januar 2009 med utsendelse om melding i mai 2009.
Utvalget har hatt et møte med Sametinget, men ser i ettertid at det burde vært avholdt møter med
Sametinget tidligere i og med at omfanget av dette arbeidet var så stort, noe utvalget ikke hadde
forutsetning for å se i startfasen. Utvalget er av den oppfatning at Sametinget må involveres i større
grad gjennom hele prosessen slik at det ikke bare blir tilfeldige møter. Utvalget har videre hatt
problemer med å få stilt tilstrekkelig med ressurser til disposisjon, og utredninger som vi ba om har
ikke blitt tatt til følge, noe som har hemmet utvalgets arbeid og gjort at selve verneplanen bygger på
manglende nyere dokumentasjon. Noe av dokumentasjonen som foreligger er opptil 40 år gammel.
Dette har hemmet utvalgets arbeid, noe som igjen har medført tidspress.
Utvalget mener at tidsplanen som ble presentert og tvunget gjennom av departementet i februar
2010 viser at slutten av arbeidet ble preget av hastverk. Planene for utvidelse av øvre Anarjohka
nasjonalpark ble vedtatt i stortingsmelding nr. 62 91:92 og arbeidet har således pågått i 18 år før
utvalget ble satt. Gjennomføringen av verneplanarbeidet ble bestemt sluttført i løpet av 2010.
Utvalget har i så måte hatt lite å si i forhold til hvilke utredninger som burde vært gjennomført da vi
kun fikk 2 år på dette arbeidet. Selv om Sametinget i utgangspunktet har vist forståelse for utvalgets
syn i forhold til at tidsplanen var for stram så synes ikke utvalget å ha fått gjennomslag for sine
synspunkter om dette. Utvalget anså det til slutt som en nødvendighet å rapportere
verneplanprosessen til FNs spesialrapportør for urfolkssaker. Utvalget ba spesielt spesialrapportøren
om å ta denne prosessen opp med den norske stat.
I sluttfasen av verneplanarbeidet før dokumentene ble sendt ut på høring opplevde utvalget stadig
forsøk på å skape splid i gruppen. Fylkesmannen har ved flere anledninger hevdet at det er konsultert
med Sametinget om hva som skal legges til grunn for å ta nok hensyn til tradisjonell samisk
næringsvirksomhet, naturbruk og samfunnsliv. Når arbeidsutvalget har tatt kontakt med
Sametingsrådet og konfrontert dem med disse påstandene fra Fylkesmannen så har ikke dette
medfør riktighet og Fylkesmannen har senere gått tilbake på dette. En slik arbeidsmåte er både
frustrerende og tidkrevende i forhold til at alt må kontrolleres og sjekkes ut før en kan gå videre.
Vår erfaring tilsier at det for senere tilsvarende arbeider må et slikt utvalg nedsettes straks
verneplaner i samiske områder foreligger slik at utvalget har mulighet til å fremme forslag om
utredninger som må og bør ferdigstilles før planene videreføres. Det må også tilføres tilstrekkelige
ressurser allerede fra oppstarten av arbeidet. Ikke bare i forhold til materialer, men også i forhold til
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sekretær og juridisk bistand. I tillegg bør det avklares tidligere i prosessen om det er noen i utvalget
som har behov eller mulighet for frikjøp fra arbeidsgiver.
Utvalgets vurdering av verneverdiene kontra de negative konsekvensene ved et vern
Utvalget er samstemte i at den eksisterende nasjonalparken ikke bør utvides. Grunnen til dette er at
området er avsidesliggende, utilgjengelig for folk flest og beskyttet av omkringliggende
naturområder. Det er også stilt spørsmål om et område i størrelsesorden som utredningsområdet i
det hele tatt kan legges ut som et verneområde i strid med foreliggende bruk og betydning for
samisk samfunnsliv. Reindriften har vært kritisk til utvidelse av nasjonalparken på grunn av den
voksende elgstammen og andre arter som har forstyrret reindriften. Elgstammen lager tråkk mellom
reinflokkene som igjen medfører unødvendige sammenblandinger og mye ekstra arbeid for
reindriftsutøverne. Reineierne er av den oppfatning at elgbestanden må ned for å unngå nevnte
problemer og konkurranse med reinen om beite. Elgtelling som Karasjok kommune gjennomførte i
mai 2010 viste at det var over 300 elg på strekningen Basevuovdi til Goššjohkmunningen. Totalt sett i
Karasjok kommune så var det en økning med 150‐200 dyr i løpet av 4 år selv om uttaket har hatt
økning. Dette bekrefter utvalgets påstand om at elgstammen er økende i Karasjok kommune og
særlig i Anárjohkdalen.
Det er i tillegg til elg blitt observert både hjort og rådyr, to sistnevnte er arter som ikke hører naturlig
til i området. Utvalget er videre bekymret for at rovviltbestanden kan komme til å øke i et nytt og
utvidet parkområde, se Bioforskrapport nr. 61, 2009 punkt 4.1.15 av Paul E. Aspholm, Svein Morten
Eilertsen og Martin Smith. Slike bestander av storvilt og rovviltbestand som ikke hører naturlig til i
dette området bør kunne skytes ned. Tradisjonelle samiske næringer er også bekymret for at parken
skal sette begrensninger, eventuelt endre dagens tradisjonelle næringsutøvelse.
Utvalget ser at den manglende forvaltningen som staten har vist i den eksisterende parken har ført til
stor elgbestand og ødeleggelse av skogen. Hvis barskogvernet er hovedårsaken til utvidet vern så må
hele Karasjok kommune ses i sammenheng. Utvalget mener at Fylkesmannen ikke ser denne
sammenhengen i sin argumentasjon for ytterligere vern i Anárjohk og Goššjohkdalen. Utvalget peker
på at sandfuruskog som Fylkesmannen mener er ytterst sjelden også finnes i Karasjokdalen,
Iešjohkdalen og et stykke nedover Tanadalen.
Videre er man bekymret for at tilgjengligheten til parkområdet skal begrenses og innsnevres. Det
eksisterende parkområdet har vært stengt for lokale brukere av området bortsett fra reindrifta, da
spesielt med tanke på bruk av motoriserte fremkomstmidler. Utvalget kan ikke godta at tradisjonelle
samiske næringer og spesielt reindriften skal utøves på dispensasjoner selv om disse kan gis som
flerårige tillatelser.
Selv om det foreligger et sentralt mål om at større sammenhengende og urørte og/eller i det
vesentlige urørte naturområder skal vernes, ser utvalget at dette målet ikke oppnås i vesentlig større
grad ved ytterligere vern. Selv om området for utenforstående fremstår som urørt villmark, skal det
presiseres at samene har brukt og bruker disse områdene aktivt den dag i dag. Dette kan blant annet
ses ved eksisterende skogsbilveier, hytter, betongbruer, stikkrenner, hogstflater, reingjerder, andre
kjørespor og innretninger inne i utredningsområdet. Utvalget har på bakgrunn av det, laget forslag til
nye verneforskrifter til eksisterende parkområde og subsidiært foreslår utvalget at det opprettes
landskapsverneområde øverst i Goššjohkdalen med forarbeider og forskrifter som utvalget legger til
grunn.
Hovedårsaken til dette er at utvalget ser at den delen av utredningsområdet som danner
Anárjokdalen og nedre del av Goššjohkdalen ikke kan inngå i en nasjonalpark da det er inngrep av slik
karakter som nevnt ovenfor. I tillegg er det mange privateiendommer med tilgrensende havnehager
som blir berørt og eiendoms og bruksretten til havnehagene er heller ikke blitt utredet av
Finnmarkskommisjonen. Et tredje punkt som utvalget vil trekke fram er de fornybare ressursene som
finnes i den stående skogen i Anárjokdalen og Máretvuovdi i Goššjohkdalen. Uttak av tømmer og
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hogstavfall spesielt i furuskogen, vil kunne gi mange arbeidsplasser i kommunen. Utvalget viser til
rapporten om skogbruket som per i dag anslår verdien av bare tømmer til å være rundt 9,3 millioner
kroner. I tillegg vil videreforedling mv. kunne gi flere arbeidsplasser og inntekter til kommunen.
Inntektene fra skogen vil holde seg stabil og med tilrettelegging for mer bruk av biobrensel vil dette
være meget samfunnsnyttig. Arbeidsplassene som skapes på denne måten vil også være mer stabile
enn eksempelvis gruvedrift som ikke er en fornybar ressurs. En eventuell skogsdrift vil måtte drives
slik at andre næringer, herunder reindrift, ikke forringes. Grunnen til at utvalget subsidiært foreslår
øvre del av Goššjohkdalen som landskapsverneområde er at dette område i seg selv er beskyttet av
sin beliggenhet og adkomstmulighet for folk flest. Lokalbefolkningen har brukt og bruker området
med varsomhet og har så langt ikke forringet verneverdiene i området på noen måte. Utvalget
mener at landskapsverneområde er å betrakte som et godt nok vern av denne delen av
Goššjohkdalen for fremtiden med tanke på den forsiktige bruken som pågår. Ved landskapsvern vil
man også kunne hindre utbygginger og mineralleting som absolutt vil forringe landskapets verdi.
Utvalgets subsidiære forslag til utvidet vern
Utvalget er samstemte om at det eksisterende verneområdet i Anárjohk‐ og Goššjohkdalen ikke skal
utvides. Subsidiært mener utvalget at det eventuelle nye verneområdet bør legges ut som
landskapsvernområde hvor det tillates bruk av motoriserte fremkomstmidler som snøscooter, ATV,
motorbåt, samt start og landing med luftfartøy. Det aktuelle området langs Goššjohka har stor
betydning i tradisjonell samisk næringsutøvelse, naturbruk og for det lokale samiske samfunnsliv.
Utvalgets forslag til endring av forskrifter i eksisterende park.
Utvalget har i arbeidet tatt utgangspunkt i naturmangfoldloven, reindriftsloven, motorferdselloven,
og finnmarksloven, i tillegg til en rekke forskrifter som også har relevans for arbeidet. Internasjonale
rammer som fremgår av Konvensjon om biologisk mangfold, Verdensarvkonvensjonen, Bern‐
konvensjonen‐smaragdnettverket, våtmarkskonvensjonen (Ramsar), Den europeiske
landskapskonvensjon, ILO‐konvensjonen art 169, EØS‐avtalen, jf vanndirektivet samt Ikke‐habitat‐ og
fugledirektivet (Natura 2000) og IUCN og harmonisering av vern, jf rødliste og vernekategorier er noe
utvalget burde fått informasjon og innsikt i da det juridiske rammeverket er så vidt omfattende at
bare et ekspertutvalg vil kunne vurdere alle sider ved dette.
Utvalget har forholdt seg til naturmangfoldloven som retningsgivende uten dermed å fastslå at den
har forrang i forhold til annen lovgivning. Utvalget har gitt sine forslag til forskrifter for eksisterende
park. Utvalget ønsker at disse skal gjelde også i en eventuell utvidelse av nasjonalparken.
Gjennom konsultasjoner er man kommet til enighet om de fleste bestemmelsene i utkast til
verneforskrift for nasjonalparken. Der hvor et flertall i utvalget er kommet fram til et annet forslag
enn Fylkesmannen vil dette fremgå av teksten.
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3.11 Utvalgets forslag til landskapsvernområdeforskrift for
avgrensningsalternativ B
Med utvalget menes her et flertall av arbeidsutvalget som fremmer et annet forslag enn
Fylkesmannen. Utvalget ønsker primært ingen utvidelse av nasjonalparken. Utvalgets subsidiære
forslag er utvidelse med et landskapsvernområde, dvs. dersom det skulle bli et utvidet vern så
foretrekker utvalget et landskapsvernområde med denne verneforskriften. Utvalget har avgrenset et
område på 59,0 km2 øverst i Goššjohkdalen som foreslås som landskapsvernområde.

Forskrift om vern av Goššjohkdalen landskapsvernområde i Karasjok og Kautokeino
kommuner, Finnmark fylke
Fastsatt ved kongelig resolusjon ..........................med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 36 og § 62. Fremmet av
Miljøverndepartementet.

§ 1. Avgrensning
Landskapsvernområdet berører følgende gnr/bnr:
Karasjok kommune: 27/1, 28/1.
Kautokeino kommune: 20/1, 21/1, 22/1, 23/1.
Landskapsvernområdet dekker et totalareal på ca. XXXX km².
Grensene for landskapsvernområdet fremgår av vedlagte kart i målestokk …………., datert
23.03.2010. De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka.
Knekkpunktene skal koordinatfestes.
Beskrivelse av grensene er som følger:
Landskapsvernforskriften med kart oppbevares i Karasjok og Kautokeino kommuner, hos
Fylkesmannen i Finnmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. Det
samme gjelder jordskiftekartet som lages etter grensemerking.

§ 2. Formål
Formålet med Anarjohka landskapsvernområde er å ta vare på et naturområde som i mindre
grad ble påvirket av siste istid og omfatter noen av Norges eldste landskaper og bergarter.
Området er påvirket av tekniske inngrep som ATV‐veier m.v. I området finnes det biologisk
mangfold med blant annet furuskogen og dens fuglefauna. Vernet omfatter innslag av
kulturlandskap og kulturminner.
Ivaretakelsen av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for bevaring av det
samiske naturgrunnlaget, kulturminner, samisk naturbruk og tradisjonell samisk
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næringsvirksomhet, herunder reindrift og utmarksnæring.
Allmennheten skal gis anledning til natur‐ og landskapsopplevelse gjennom utøvelse av
naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

§ 3. Vernebestemmelser
I et landskapsvernområde må det ikke settes i verk tiltak som kan endre det vernede
landskapets særpreg eller karakter vesentlig. Det skal legges vekt på den samlede virkningen av
tiltak i området.

1. Landskapet
1.1 Inngrep i landskapet
1.1 Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets
særpreg eller karakter.
Med de unntak som følger av forskriften pkt 1.2 og 1.3 er det forbud mot inngrep som
vegbygging, oppføring og ombygging av varige eller midlertidige bygninger, anlegg og
innretninger, hensetting av campingvogner, bobiler og maskiner, vassdragsregulering, graving,
påfylling av masse, sprenging, boring, uttak og fjerning av større stein og blokker, mineraler eller
fossiler, drenering, annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering,
fremføring av luft‐ og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt,
opparbeiding og merking av stier, løyper o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.
1.2 Bestemmelsene i pkt. 1.1 er ikke til hinder for:
a) vedlikehold av bygninger, anlegg og innretninger. Vedlikehold skal skje i samsvar med lokal
byggeskikk og tilpasses landskapet. Vedlikehold omfatter ikke ombygging eller utvidelse.
b) vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper, skilt, bruer og liknende i samsvar med
forvaltningsplan.
c) vedlikehold av eksisterende ATV‐spor i samsvar med forvaltningsplan.
d) vedlikehold av gjerder

1.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a) ombygging og utvidelse av bygninger.
b)

gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller
naturskade.

c)

oppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er nødvendige i tradisjonell samisk
næringsdrift og naturbruk.
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d)

bygging av bruer og legging av klopper.

e)

oppsetting av skilt og merking av stier.

f)

uttak av sand til eget bruk etter retningslinjer fastsatt i forvaltningsplan.

g)

Riving av gamle bygninger, anlegg og innretninger og oppføring av nye med samme
størrelse og for samme bruk.

h) andre mindre til tiltak.
Ombygging, utvidelse og nybygg skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpasses
landskapet.

2. Plantelivet
2.1 Beskyttelse av plantelivet
Plantelivet skal beskyttes mot skade og ødeleggelse som kan endre det vernede landskapets
særpreg eller karakter vesentlig. Innføring av nye plantearter er forbudt. For dyrka mark gjelder
forbudet mot innføring av nye plantearter kun plantearter som gjennom spredning kan redusere
verneområdets verdi.

2.2 Beiting
Beiting er tillatt.
Fôring av rein er tillatt.

2.3 Hogst av ved
Hogst av ved til eget bruk og til hytter er tillatt. Hogst skal skje som plukkhogst.
Særmerkede, dekorative og døde trær som preger landskapet skal ikke hogges.

2.4 Skogsdrift
Skogsdrift kan skje i medhold av plan som godkjennes av forvaltningsmyndigheten.

3. Dyrelivet
Jakt, fangst og fiske, samt skadefelling av rovvilt i samsvar med gjeldende lov er tillatt. Nye arter
enten de forefinnes på land eller vann bør utryddes.
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4. Kulturminner
4.1 Vern av kulturminner
Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner kan ikke flyttes eller
fjernes dersom det kan endre det vernede landskapets særpreg eller karakter vesentlig.
4.2 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av
kulturminner.

5. Ferdsel
5.1 Generelt om ferdsel
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
5.2 Sykling m.v.
Organisert sykling og bruk av hest og hund er bare tillatt på veier, samt traseer som er godkjent
for slik bruk i forvaltningsplanen, jf. § 5.

5. 3 Ferdsel som kan skade naturmiljøet
Organisert ferdsel og ferdselsformer som ikke skjer til fots må ha særskilt tillatelse fra
forvaltningsmyndigheten dersom det kan skade naturmiljøet.
Nærmere retningslinjer gis i forvaltningsplanen, jf. § 5.

5.4 Omlegging av stier
Av hensyn til naturmiljøet og kulturminner kan forvaltningsmyndigheten legge om eller kreve
fjernet merking av stier og løyper.

5.5 Generelle unntak for ferdsel
Reglene i punkt 5 gjelder ikke ferdsel ved gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak
i forbindelse med ambulanse‐, politi‐, brannvern‐, rednings‐, og oppsynsvirksomhet, samt
gjennomføring av skjøtsels‐ og forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten.

6. Motorferdsel
6.1 Forbud mot motorferdsel
Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
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6.2 Bestemmelsen i punkt 6.1 er ikke til hinder for:
a) motorferdsel ved militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse‐, politi‐,
brannvern‐, rednings‐ og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels‐ og
forvaltningsoppgaver bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke
øvingskjøring.
b) Luftfartøy og lett kjøretøy/ ATV langs etablerte kjørespor i forbindelse med storviltjakt, jf.
forvaltningsplanen.
c) bruk av motorbåt på Goššjohka.
d) nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med tradisjonell samisk næring,
herunder reindrift og utmarsknæring. Leiekjørere/dreng må medbringe skriftlig
dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig.
e) motorferdsel i samsvar med plan for skogsdrift som er godkjent etter pkt. 2.4.
f)

motorferdsel for uttransport av syke/skadde dyr i medhold av lov om dyrevelferd. Kjøretøy
som benyttes skal være skånsom mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig
oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.

g) bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av materialer til
byggearbeid og vedlikehold på bygninger, anlegg og innretninger.

6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:
a) øvingskjøring for formål nevnt i pkt. 6.2 a).
b)

bruk av motorkjøretøy i forbindelse med husdyrhold.

c) motorferdsel på barmark i forbindelse med vedhogst etter pkt. 2.3.
d)

bruk av beltekjøretøy på vinterføre eller luftfartøy for transport av varer og utstyr til hytter
mv.

e) bruk av luftfartøy eller lett kjøretøy/ ATV langs etablerte kjørespor for nødvendig transport
av utstyr ved storviltjakt og uttransport av felt storvilt.
f)

bruk av luftfartøy eller motorkjøretøy på barmark i forbindelse med tradisjonell samisk
næringsdrift.

g) bruk av luftfartøy i barmarksperioden til og fra faste plasser bestemt av
forvaltningsmyndigheten.
h) andre formål.
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7. Forurensning
7.1 Forbud mot forurensning
Forurensning og forsøpling er forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet
er forbudt. Virksomhet som kan medføre avrenning til Goššjohka eller dens sideelver/bekker er
forbudt.
7.2 Støy
Unødvendig støy skal unngås.

§ 4. Generelle dispensasjonsbestemmelser
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

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

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

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

§ 8. Rådgivende utvalg
Det skal opprettes rådgivende utvalg for forvaltningen av landskapsvernområdet.
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§ 9. Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks.
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3.12 Utvalgets utfyllende kommentarer til nasjonalparkforskriften
Med utvalget menes her et flertall av arbeidsutvalget som fremmer et annet forslag enn
Fylkesmannen.
Til § 2 Formålet
Utvalget har arbeidet med å forme en formålsbestemmelse som tar hensyn til ikke bare
naturmangfoldet, men også vektlagt tradisjonell samisk kultur og samfunnsliv. Samisk naturbruk og
tradisjonell samisk næringsvirksomhet begrenses til bærekraftig bruk slik utøvd i området fra
gammelt av.
Samisk naturbruk og tradisjonell samisk næringsvirksomhet omfatter fiske i elver og vann, bruk av
motorbåt, sanking av nødvendig ved til oppvarming og matlaging, sanking av bær, jakt i medhold av
den alminnelige lovgivingen, herunder jakt på storvilt, småvilt og rovdyr, uttak av materialer til duodji
mv.
Med naturbruk forstås det her at det er betydningen av det samiske ordet meahcásteapmi som ligger
til grunn. Meahcásteapmi tar ikke bare for seg næringsvirksomhet, men også annen bruk av naturen
på en bærekraftig måte i forhold til høsting av naturens ressurser som matauk til husholdningen.
Meahcásteapmi innbefatter blant annet uttak av virke til duodji virksomhet. Som for eksempel
bygging av elvebåt, sleder eller andre nødvendige hjelpemidler i husholdning og næring.
Videre definerer utvalget tradisjonell samisk næring som en del av den samiske bruken av meahcci og
meahcásteapmi i utvidet forstand da det i slike sammenhenger legges til grunn at dette er bruk og
høsting av naturen som fører til salg eller bytting av utbytte til tredje person. Reindrift, not/garnfiske,
rypejakt med snare, høsting av bær og innhenting av duodjiemner, vedhogst mv. er å betrakte som
tradisjonell samisk næring.
Med tilhørighet menes lokal historisk bruk av området. På det punktet mener utvalget at beboere og
etterkommere av beboere fra Anarjokdalen er dem med lokal historisk tilhørighet til området.
Reindriftsutøvere som gjennom alders tids bruk har vært og er i området
Utvalgets definisjon av allmennheten er tilreisende, turister eller andre som skal oppleve enkelt
friluftsliv med liten eller ingen teknisk tilrettelegging.
Til § 3 – vernebestemmelser
1 Landskapet
Til 1.1 Vern mot inngrep i landskapet
Utvalget er samstemte i at verneområdet skal forvaltes i samsvar med formålet. Utvalget har f.eks
presisert at hensetting/ lagring av gumpier (boenhet på meier), båter m.v. skal skje på en
ordensmessig og ryddig måte.
Til punkt 1.2 a), 1.3 b) og f)
Det bør kunne tillates at det brukes en del moderne materialer i gammer for å få taket tett og
vinduer for å få lys og ha utsikt/rømningsvei. Det bør også tillates ovn i gammer. Utformingen av
gammen skal likevel være tilpasset landskapet og det skal legges torv over det hele. Gamme skal
være åpen for bruk året rundt.
Til punkt 1.3 Forvaltingsmyndighetens tillatelser
Utvalget har gått inn for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til opplag av båter, jf bokstav i.
Dette skyldes at det her er snakk om små båter og at fraktingen i denne sammenheng vil medføre
unødvendig belastning og slitasje i naturen fremfor opplag i ordnede former.
Utvalget mener videre at forvaltningsmyndigheten må kunne behandle gammer på samme måte som
andre bygninger. Det betyr at gammer skal kunne settes i stand, eventuelt nyoppføres innenfor
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rammene av verneformålet. Utvalget er av den formening at det er svært vanskelig å forutse
fremtiden.
Utvalget mener at bygningens størrelse begrenses inntil 100 kvm. Dette begrunnes med at det skal
være mulig å lage felles næringshytte som kan huse flere medlemmer av eksempelvis en siida. Per i
dag er det opptil 10‐15 personer under en siidaandel.
Til punkt 1.3 e)
Reindriftens oppsetting av gjerder bør foregå så skånsomt som mulig. Det bør kunne tillates at
gjerder settes opp og festes til stående trær av både furu og bjørk dette for å unngå unødig
nedhugging av friske trær til stolpemateriell. Dette gjelder også til skillegjerder.
Til punkt 1.3. i)
Utvalget mener at det skal brukes materialer som finnes på stedet ved en evt. klopplegging. Det kan
brukes geonett for forsterkning over myrer.
Til punkt 1.3 j) og k)
Opplag av båter ved fiskevann eller elva for å unngå ekstra slitasje på naturen ved transport til og fra.
Det legges til grunn at opplag av båter og gumpier ikke skal skje i reindriftas flytteleier eller på annen
måte være til hinder for reindrifta.
Til punkt 1.3 siste ledd
Det bør derfor åpnes for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til såkalte ”andre mindre tiltak”
etter søknad. Eksempler på andre mindre tiltak er luovvi, holga mv.
2 Plantelivet
Utvalget vil presisere at det ikke bare er pågående reindrift i området. Reindriften har adgang til
plukkhogst av trevirke til f.eks. stolper til reingjerder. Også annen tradisjonell samisk naturbruk og
næringsvirksomhet er pågående. Det er derfor nødvendig å presisere i bestemmelsen at hogst av
bjørk og enkelt furutrær er en nødvendighet i utøvelsen av tradisjonell samisk naturbruk og næring,
se verneforslagets bokstav e. Det kan nevnes at det er nødvendig med trevirke til staker til båter,
materialer til håndverk (duodji), materialer til sledemeier, lavvustenger, goahtebealjjit/gammeører
mv. Med nødvendig trevirke til staker til båter er det kun furu som kan brukes. I forhold til staker så
bruker samene furu da den skal brekke lett hvis staken eksempelvis blir sittende fast mellom steiner i
et stryk, den er også et lett materiale i motsetning til bjørk. Videre er det furu som brukes til å lage og
reparere tradisjonell elvebåt.
Til punkt 2.2 a)
Utmarksbeite for husdyr skal være tillatt, dog med den begrensing at det ikke skal føre til skade for
reindriftas vinterbeite i området. Med husdyr menes de vanlige husdyrene som har vært vanlig i
Finnmark for øvrig, ku, hest, sau, villsau, geit.
Til punkt 2.2 f)
Hogst av ved til hytter/gammer, herunder til oppvarming og matlaging er helt nødvendig. Utvalget er
inneforstått med at man i en nasjonalpark skal bevare trær som inngår som en viktig forutsetning for
fuglefaunaen, jf vern av trær som brukes til reirhull osv. Utvalget er samstemte i at det ikke skal
kunne tas stammer av stående gadd/stående tørrfuru mv. Dette er ikke til hinder for at det kan tas ut
tennved/soarvi i tråd med gammel samisk tradisjon.
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3 Dyrelivet
Nye arter som eksempelvis hjort, rådyr eventuelt andre arter skal utryddes. Utvalget ser at slik
etablering av nye arter er en trussel mot eksisterende næringer i området. Også skogen kan trues av
nye arter noe som vil stride mot verneformålet. Selv om enkelte nye arter kan ses på som en ny
ressurs for grunneier, så kan ikke disse tillates å etablere seg da dette vil stride mot formålet med
vernet.
Til 3.2 Bestemmelsen i 3.1 er ikke til hinder for:
Kultiveringsarbeid av gyteplasser i elv og vann skal likevel kunne tillates etter søknad til
forvaltningsmyndigheten. Med dette menes å løsne grusen ved å trekke not eller annet lovlig
redskap over gyteplassen før gytingen tar til. Dette bidrar til at laksen enklere kan lage gytegroper og
at mose, alger mv. ikke hindrer oksygentilgangen til rogna.

5 Ferdsel
Til punkt 5.2 Organisert ferdsel
Med organisert ferdsel mener utvalget ferdsel som er tilrettelagt. Dette kan være jaktprøver,
hundeløp mv.
Til punkt 5.3 Sykling mv.
Det er enighet i utvalget om sykling i nasjonalparken. Utvalget ønsker å åpne for utvidet rett til
sykling i forhold til Fylkesmannens forslag. Dette fordi flertallet mente at individuelle syklister ikke vil
påføre naturmiljøet noen ekstraordinær skade. Et flertall ønsker derfor å begrense bestemmelsen til
kun å gjelde organisert sykling. Det var videre enighet om at hest og hund måtte likestilles. Ferdsel
med hundespann krever likevel særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten da dette er meget
forstyrrende for reindriften og generelt for dyrelivet, særlig ved foring av hundene.
Til punkt 5.4 Regulering av ferdsel
Utvalget mente at direktoratet for naturforvaltning ikke uten videre bør få rett til å forby ferdsel.
Denne type forbud bør bare kunne reguleres med forskrift. Dette begrunnes i kontradiktoriske og
rettssikkerhetsmessige årsaker.
Til punkt 5.6 Generelle unntak for ferdsel
Utvalget mener at også reindriftsforvaltingen skal komme inn under definisjonen av
forvaltningsmyndigheten.
6 Motorferdsel
Utvalget mener motorferdselloven ikke skal være til hinder for formålet med vernet.
Til punkt 6.2 c)
Dokumentasjon for slik kjøring skal kunne fremvises på stedet ved eventuell stans for kontroll. Slik
dokumentasjon er skriftlig avtale av enhver art, på papir, mail, sms mv.
For at slik kjøring skal kunne finne sted må næringsutøvelsen være tillatt ved lov eller stå registrert
hos forvaltningsmyndigheten. Med næringsutøvelse menes tradisjonell samisk næringsutøvelse jf.
§2.
Til punkt 6.2 d)
Denne bestemmelsen gir tillatelse til slik ferdsel for lokale norske brukere i strekningen som ikke
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danner grense mot Finland. I grensestrekningen i Anárjohka og Skiehččanjohka kan begge lands
borgere ferdes uten videre begrensing.
Til punkt 6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til
Til punkt 6.3 c)
Luftfartøy skal også kunne brukes i barmarkssesongen til slik formål som nevnt i dette punktet.
Til punkt 6.3 f) og g)
Med dette mener utvalget å ta hensyn til klimaendringer som kan finne sted og gjør det nødvendig
med bruk av luftfartøy og lett kjøretøy/ATV for denne typen virksomhet. Reindrifta må kunne bruke
helikopter til samling av rein dersom klimaendringer gjør seg gjeldende.
Utvalget mente videre at forvaltningsmyndigheten bør kunne gi tillatelse til landing med luftfartøy på
innsjøer i området, jf litra k. En slik åpning i forskriften er nødvendig for å sikre transport i fortsatt
tradisjonell samisk næringsvirksomhet og samfunnsliv. Denne tillatelsen bør så langt som mulig
begrenses til lokale brukere av området jf merknader til § 2.
Utvalget mener videre at det for å skape stabilitet og forutsigbarhet bør legges opp til en praksis med
flerårige tillatelser ved bruk av motorkjøretøyer og annet som er nødvendig for å holde det samiske
samfunnsliv fungerende.

§ 7 Forvaltningsmyndighet
Utvalget foreslår at forvaltningsmyndigheten består 9 representanter. En representant for
Kautokeino østre sone, en for Kautokeino midtre sone og en for distrikt 16 i Karasjok, en for distrikt
17 i Karasjok, representant for berørte kommuner, representant for andre brukergrupper, en
representant for elgjegerforeningene og en representant fra Sametinget. Endringer i
forvaltningsplanen skal godkjennes av Sametinget. Videre foreslår utvalget at staten ved
Miljøverndepartementet er klageorgan ved vedtak gjort i forvaltningsstyret.

§8 Rådgivende utvalg
Dersom utvalgets forslag til forvaltningsmyndighet ikke kan gjennomføres vil utvalget presisere at det
skal opprettes rådgivende utvalg i samsvar med forslaget i § 7.
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3.13 Utvalgets utfyllende kommentarer til landskapsvernområdeforskriften
Med utvalget menes her et flertall av arbeidsutvalget som fremmer et annet forslag enn
Fylkesmannen.
§ 2 Formål
Utvalgets flertall mener at området er påvirket av tekniske inngrep blant ATV‐veier, hogst mv.
Området fremstår ikke som spesielt verneverdig på bakgrunn av at dette området i stor grad kun
brukes av lokalbefolkningen og deres forvalting av området har tatt vare på naturen slik den fremstår
i dag. Blant annet fuglefaunaen som finnes her, finnes også andre steder i kommunen.
Utvalgets mindretall mener derimot at området i det vesentlige fremstår som urørt med ubetydelige
spor etter kulturlandskap, tekniske inngrep m.v.
Mindretallet foreslo derfor slik formålsparagraf:
Formålet med Anarjohka landskapsvernområde er å ta vare på et større naturområde som i mindre
grad ble påvirket av siste istid og omfatter noen av Norges eldste landskaper og bergarter. Området
er relativt lite påvirket av tyngre tekniske inngrep og med biologisk mangfold som preger
landskapet.
Den urskogsnære furuskogen med dens særpregede fuglefauna og ellers urørt villmark, er av særlig
verdi. Vernet omfatter også verdifulle innslag tallrike samiske kulturminner som blant annet knyttes
til kulturspor i furuskogen.
Ivaretakelsen av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for bevaring av det
samiske naturgrunnlaget, kulturminner, samiske naturbruk og tradisjonell samisk næringsvirksomhet,
herunder reindrift og utmarksnæring.
Allmennheten skal gis anledning til natur‐ og landskapsopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig
og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.
Tradisjonelle samiske næringer baseres på lokal historisk bruk jf § 2 i forarbeidene til endring av
forskrifter i eksisterende park. Utvalget er ikke i tvil om at det i det foreslåtte området foreligger
slike etablerte rettigheter, jf utvalgets kommentarer til foreslåtte bestemmelser til nye nasjonalpark
forskrifter.

§ 3 Vernebestemmelser
Landskapet
1.3 f)
Uttak av sand til eget bruk kan være å ta ut støpesand.
1.3 h)
Med andre mindre tiltak vises det til forarbeidene til reviderte forskrifter til eksisterende park.
2. Plantelivet
2.2 Beiting
Utvalget er enig i at det kan beites med alle slags husdyr.
Rein kan fores med alle slags typer reinfor.
2.4 Skogsdrift
Utvalget viser til forskriften og vil presisere at uttak av skog bør skje tilnærmet som
plukkhogst. En plan skal normalt bygge på følgende retningslinjer:
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‐ lukkede hogstformer bør benyttes
‐ områder som vesentlig preger skogbildet skal bevares
‐ bekkedaler, urskogslommer, koller og tiurleiker skal bevares
‐ arealer med fuktskog skal ikke hogges
‐ etablering av ny skog skal fortrinnsvis skje ved naturlig foryngelse
‐ ved behov kan suppleringsplanting av stedegne treslag benyttes
2.3 Hogst av ved
Utvalget viser til forskriftsbestemmelsen som anses utfyllende.
3 Dyrelivet
Utvalget er enig i at nye arter ikke skal kunne etableres i området i konkurranse med
reindriften og annet eksisterende dyreliv.
5.3 ferdsel som kan skade naturmiljøet
Med organisert ferdsel mener utvalget ferdsel som er tilrettelagt gjennom oppmerking av stier og
reklame om bestemte ruter. Dette vil føre til nye stier som vil kunne utvides gjennom reklame og vid
bruk.
6.3 i)
Andre formål kan være forskning, vitenskapelige undersøkelser mv. Ikke mineralleting.
7.1
Med avrenning fra virksomhet menes det blant annet slam eller lignende fra gruvedrift eller slike
undersøkelser.

§ 7. Forvaltningsmyndighet
Utvalget foreslår en forvaltningsmyndighet (verneområdestyre) som består av 9 representanter.
En representant for Kautokeino østre sone, en for distrikt 16, en for distrikt 17, representanter for
berørte kommuner, en fra hver av elgjegerforeningene, en fra Sametinget og en for andre
brukergrupper.

§ 8. Rådgivende utvalg
Dersom utvalgets forslag til forvaltningsmyndighet ikke kan gjennomføres vil utvalget presisere at det
skal opprettes rådgivende utvalg i samsvar med forslaget i § 7.
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DEL B – KONSEKVENSUTREDNING for mulig utvidelse
1. Presentasjon av samfunnsforhold
1.1 Administrative og demografiske forhold
Finnmark fylke
Finnmark fylke er Norges største fylke med sine 48 637 km2, men har det laveste antallet innbyggere
med 72856 personer per 1.1.2010. Vadsø er administrasjonssenter.

Figur 2: Finnmark fylke. Etablerte naturvernområder i grønt, grensene for utredningsområdet i rødt.

Figur 3: Befolkningsutvikling i Finnmark 1951-2010. Merk at de 5 første befolkningstall er per tiår, deretter per år.
Kilde SSB.
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Som det framgår av figur 3 er befolkningen i Finnmark i dag i svak økning etter å ha sunket fra en
topp i 1996 og fram til og med 2008. SSBs befolkningsframskrivning til 2030 (middels alternativ)
anslår en svak økning i folketallet til ca. 74364 innbyggere i 2030.
Per mai 2010 er 5475 km2 av Finnmark vernet i form av områdevern (nasjonalpark, naturreservat
eller landskapsvernområde). Dette tilsvarer 11,3 % av fylket. I Finnmark er det gjennomført
verneplaner for fuglefjell, kvartærgeologi, den første nasjonalparkplanen, strandområder, barskog og
rik løvskog, mens det fortsatt pågår arbeid med en verneplan for myrer og våtmarker, marine
områder samt nasjonalparkplanen som denne saken er en del av.
Karasjok kommune
Karasjok kommune er Norges nest største kommune på 5464 km2 og hadde 2789 innbyggere per
1.1.2010. De fleste bor i selve bygda Karasjok, men det er også spredt bosetning langs elvene i
kommunen. Kommunen hadde 1693 innbyggere i 1951. Folketallet økte jevnt mot en topp på 2701 i
1976, stabiliserte seg i området 2650‐2700 fram til 1992 hvorpå det økte igjen mot en historisk topp i
2000 på 2901 personer og så sunket noe til dagens folketall. SSBs befolkningsframskrivning til 2030
(middels alternativ) anslår en svak nedgang i folketallet mot 2015 før trenden snur og folketallet øker
igjen mot ca. 2825 i 2030.
Karasjok kommune er en tospråklig kommune der norsk og samisk er likestilt. De fleste innbyggerne
(ca. 80%) har samisk opprinnelse. Hovedadministrasjonen for Sametinget, NRK Sámi Radio og De
samiske samlinger er noen sentrale institusjoner i Karasjok. Viktige næringer er bl.a. reindrift og
jordbruk med tillegg av utmarksnæringer som jakt og fiske.
Det er først og fremst reindrifta samt de som bor i/nær eller har eiendommer eller sine røtter i
sørlige del av Anárjohkdalen som berøres av vernesaken.
273,1 km2 tilsvarende 5,2 % av kommunen er i dag vernet etter naturvernloven.
Kautokeino kommune
Kautokeino kommune er Norges største kommune med sine 9704 km2 og hadde 2949 innbyggere per
1.1.2010. De fleste (ca. 2000) bor i selve bygda Kautokeino og i Máze (ca. 250), resten er spredt på 14
småbygder over hele kommunen. Kommunen hadde 1559 innbyggere i 1951. Folketallet økte med
små svingninger mot en historisk topp i 1997 på 3176 personer, og har så avtatt svakt mot i dag. SSBs
befolkningsframskrivning til 2030 (middels alternativ) anslår en jevnt synkende trend i folketallet mot
ca. 2758 innbyggere i 2030.
Kautokeino kommune er en tospråklig kommune der norsk og samisk er likestilt. De fleste
innbyggerne har samisk opprinnelse. Samisk høyskole og Nordisk samisk institutt ligger i bygda, det
samme gjør regionkontoret for Mattilsynet i Troms og Finnmark. Reindrift, jordbruk og uttak av
naturstein er viktige næringer.
Det er så vidt Kautokeino kommune er berørt av utvidelsesforslaget. Det er reindrifta som i all
hovedsak berøres av vernesaken.
1137,9 km2 tilsvarende 11,7 % av kommunen er i dag vernet etter naturvernloven.
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1.2 Forholdet til kommunale, fylkeskommunale og statlige planer og
retningslinjer
Kommuneplan for Karasjok kommune
Utredningsområdet er i gjeldende arealdel for Karasjok kommune, vedtatt 13. oktober 2005, i all
hovedsak 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.
Planen 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 åpnet for bygging av uthus.
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.
Verneforslaget hindrer ingen vedtatt utbygging iht. kommuneplanen. Områder med etablerte
fritidsboliger på private eiendommer (i Helligskogen og ved Ássornjálbmi/Langness) har vært
foreslått som utbyggingsområder for flere fritidsboliger, men er tatt ut etter innsigelse. Disse
områdene er imidlertid ikke omfattet av verneforslaget.
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.
Generelt om kommunale planer
Forslaget om en utvidelse av nasjonalparken for Øvre Anárjohka er, som tidligere nevnt, en
oppfølging av Stortingsmelding nr 62 (1991‐92) ”Ny landsplan for nasjonalparker og andre større
verneområder i Norge”.
Fylkesmannen mener at forslaget til utvidelse av nasjonalparken alene ikke har stanset planlagte
tiltak i området. I arealplanleggingen er det Fylkesmannens oppgave å ivareta regionale og nasjonale
naturverdier og følge opp nasjonale målsetninger.
Dette innebærer blant annet å skjerme urørte og lite berørte områder generelt, og områder som er
viktige for plante‐ og dyrelivet spesielt. Sentrale stikkord her har vært/er inngrepsfrie naturområder,
rikspolitiske retningslinjer for areal‐ og transportplanlegging, rikspolitiske retningslinjer for verna
vassdrag samt ivaretakelse av leveområder for rødlista plante‐ og dyrearter. Disse nasjonale
målsetningene vil i stor grad være sammenfallende med en målsetning om å skjerme arealene
innenfor utredningsområdet for utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark.
Det må også nevnes at interessene til andre aktører som reindrifta og kulturminnemyndighetene ofte
sammenfaller med de nasjonale miljømålsetningene. Særlig reindrifta vil ofte være negativt innstilt til
planer som innebærer utbygging i hittil skjerma beiteområder. Oppsummert mener derfor
Fylkesmannens at arealplanene i de berørte kommunene ville vært omtrent som nå også uten
verneplanarbeidets forhistorie.
Fylkeskommunale planer
Det fins ingen tematiske fylkesdelplaner i Finnmark. Fylkesplanen for Finnmark støtter i
utgangspunktet Stortingets forslag til opprettelse av ytterligere nasjonalparker i Finnmark.
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Statlige planer og retningslinjer
Det er ingen statlige planer med juridisk bindende bestemmelser innenfor området. Området
berøres av rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag siden hele Tanavassdraget med sideelver
inklusive Anárjohka og Goššjohka er et verna vassdrag.
St.meld. nr. 26 (2006‐2007) ”Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand” har følgende
målsetninger knyttet til bevaring av naturens mangfold og friluftsliv:
Boks 6.2 Strategiske mål for Naturens mangfold og friluftsliv
Naturen skal forvaltes slik at arter som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander, og slik at
variasjonen av naturtyper og landskap opprettholdes og gjør det mulig å sikre det biologiske
mangfoldet fortsatte utviklingsmuligheter.
Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig
aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig.
Norge har som mål å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010.

Videre står det å lese:
Boks 6.3 Mål for Naturens mangfold og friluftsliv
Underområde: Bærekraftig bruk og beskyttelse av leveområder
Nasjonale resultatmål:
Et representativt utvalg av norsk natur skal vernes for kommende generasjoner.
I truede naturtyper skal inngrep unngås, og i hensynskrevende naturtyper skal viktige
økologiske funksjoner opprettholdes.
Kulturlandskapet skal forvaltes slik at kulturhistoriske og estetiske verdier, opplevelsesverdier,
biologisk mangfold og tilgjengelighet opprettholdes.
Jordressurser som har potensial for matkornproduksjon, skal disponeres slik at en tar hensyn
til framtidige generasjoners behov.
Det pågår et arbeid i regi av Artsdatabanken med å lage en rødliste for naturtyper. Begrepet ”truede
naturtyper” vil dermed få et godt faglig grunnlag høsten 2010. Direktoratet for naturforvaltning har
per i dag trukket fram 8 skogtyper som Norge har et særlig internasjonalt ansvar for eller som er
særlig viktige for biologisk mangfold. Urskogspreget furuskog er en av disse. Videre er lite påvirket
sandfuruskog er en svært sjelden ”undertype” av furuskog, med spesialiserte arter som ser ut til å
bare finnes der.

1.3 Eventuelle offentlige eller private tiltak som er nødvendige for
gjennomføringen av vernet
Behovet for arbeidskraft i planleggingsfasen og forvaltningsfasen, herunder oppsyn, er omtalt i
verneplanens innledende kapittel. Det samme er økonomisk erstatning. Ut over sluttføring av
verneplanen ved kongelig resolusjon krever ikke en gjennomføring av vernet andre offentlige eller
private tiltak.
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2. Områdebeskrivelse
Utredningsområdet omfatter Goššjohkdalen fra elva Goššjohka går ut av Øvre Anárjohka
nasjonalpark og ned til Goššjohka naturreservat (rik løvskog) like overfor Goššjohkas utløp i
Anárjohka, samt arealet sør for dette avgrenset av nasjonalparken i vest og riksgrensen/Anárjohka i
øst og sør. I øvre del av dalen følger utredningsområdet toppene som i grove trekk avgrenser elvas
nedbørfelt. I nedre del av dalen er utredningsområdet avgrenset mot en (skogs)bilveg som går et
stykke nord for Goššjohka.

Figur 4: Utredningsområdet, dagens nasjonalpark og INON‐status i området.

Konsekvensutredningen forholder seg til utredningsområdet og verneforslagene. Eksisterende
nasjonalpark ligger utenfor utredningsområdet, og utredningen tar ikke sikte på å gi en fornyet
begrunnelse for videreføring av eksisterende nasjonalpark.
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3. Verneverdier
3.1 Landskap, natur og biologisk mangfold
Landskap
Utredningsområdet ligger nær den sørligste spissen av Finnmark fylke, på høyde med Sør‐Troms.
Området er sommerstid blant de aller minst beferdede deler av Norge. Det skyldes lang avstand til
befolkningskonsentrasjoner, få og dårlige veger, og et landskap som er relativt ensformig og
dessuten tungt å gå i mange steder.
Området er flatt i norsk målestokk, men typisk for indre Finnmark. Høyeste fjell i utredningsområdet
er Galmmat på grensen til nasjonalparken på 539 meter, mens fjelltoppene i vest ligger fra 531 til
410 moh. Store deler av utredningsområdet fra Helligskogen og nordover ligger stort sett oppunder
300 moh., mens Goššjohkdalen og områdene nærmest Anárjohka i øst ligger lavest. Den totale
høydeforskjellen innenfor utredningsområdet er 420 meter, og utgjøres av høyeste og laveste punkt i
Goššjohkdalen.
Elva Goššjohka renner gjennom en vakker og forholdsvis urørt elvedal som skiller seg topografisk fra
det flatere terrenget i dagens nasjonalpark. Enkelte rikere vegetasjonstyper fins, men som
nasjonalparken er størstedelen av arealet lavproduktivt. I øvre deler fins store myrområder, lenger
ned store skogområder. Elva er urørt og går i kontinuerlige stryk hele vegen, med fine vierkledde
meandersvinger. Dalføret samler kulde og er kanskje Norges kaldeste sted. Kulda påvirker
vegetasjonen på en tydelig måte, ved at furua ikke klarer seg i dalbunnen som derfor er dominert av
vier og bjørk. Et stykke opp i dalsidene kommer så furua.
Åsene øst for nasjonalparken og sør for Goššjohkdalen er svakt bølgende og mer likt nasjonalparken.
Åsene er i hovedsak skogkledde, lengst nord og vest fjellbjørkeskog og blandingsskog, mot øst og sør
sammenhengende furuskog. Kun lengst sør og øst regnes furuskogen som produktiv. I tilknytning til
vassdragene er det også her store myrområder.
Det er nesten ingen større innsjøer i området, utenom småvann fins bare Nirvejávri og Čuolggojávri
på hhv. i overkant og underkant av 0,3 km2, høyt oppe og langt nede i Goššjohkdalen. Vannene i
området er grunne, stort sett under 5‐6 meter, noe som gjør at de blir varme (14‐16 ºC) om
sommeren i hele vannsøylen. Den lille høydeforskjellen i området er medvirkende til at
snøsmeltingsperioden er kort. Vårflommen er derfor typisk kort men voldsom, også pga. få
regulerende innsjøer i vassdragene. Isgangseffektene er størst langs Goššjohka, og strendene der er
derfor gode å gå langs. Dette i motsetning til breddene på Anárjohka og Skiehččanjohka, som har
lange stilleflytende partier med tettvokst vier helt ut i elva.
Klima
Området ligger i norsk målestokk langt fra havet. Det muliggjør en svært stor forskjell på årets
maksimums‐ og minimumstemperaturer, ca. 30 varmegrader og 45 kuldegrader, og gjør området til
den trolig mest kontinentale del av Norge. Årsnedbøren er liten, drøyt 300 millimeter, og fordeler seg
over ca. 100 nedbørsdager. I Norge er det et bare Ottadalen, som ligger i le av fjellrekka langs
vestkysten av Sør‐Norge, som er tørrere. Over halvparten av nedbøren kommer som regn i
sommermånedene juli og august. Det gir relativt små snømengder om vinteren. Det blåser lite.
Berggrunn
Berggrunnen er en del av det fennoskandiske grunnfjellsskjoldet, og består derfor i stor grad av
næringsfattige bergarter. Her fins imidlertid også rikere amfibolitter og andre basiske bergarter på
ca. 2000 millioner år.
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Løsmasser
Området skiller seg fra hoveddelen av Norge ved at det i mindre grad ble påvirket av siste istid. Det lå
trolig store ismasser over området, som var nær senteret av den store innlandsisen over Skandinavia.
Men fallhøyden på isen var liten, og ismassene lå derfor nokså stille og grov lite i massene under.
Formasjonene og løsmassene er derfor mye eldre enn løsmasser ellers i Norge. Det fins noen tydelige
spor etter breaktivitet vest i eksisterende nasjonalpark, noe som gjør at det der er mange flere vann
enn i utredningsområdet.
Vegetasjon
Området domineres av furuskog, furu/bjørkeskog og bjørkeskog. Det er altså skogen og ikke den
treløse vidda som dominerer, og med et stort innslag av myrer/våtmarker.
De små høydeforskjellene gjør at skoggrensa stedvis er uklar og varierer i høyde. Generelt går likevel
bjørkeskogen til omtrent 450 moh., mens spredte furuer kan gå opp til ca. 350 moh. Det fins tydelige
spor på åsene av at furuskogen tidligere har gått høyere. Skogen preges av mange gamle trær, og
foryngelse skjer i høyere strøk med års mellomrom etter ekstra gode somrer.
En sammenligning av fordelingen av ulike vegetasjonstyper mellom eksisterende nasjonalpark og
utredningsområdet viser store forskjeller. I utredningsområdet er skog langt mer dominerende, med
urskogspreget furuskog og flere områder med rike lauvskoger inklusive kontinentale engbjørkeskoger
og flomskoger som er svært artsrike naturtyper med høy konsentrasjon av sjeldne østlige og sydlige
arter (Karlsen m. fl. 2000). Elvekantfloraen og de flompåvirkede områdene er svart artsrike med høy
konsentrasjon av sjeldne østlige arter. I eksisterende nasjonalpark ble det funnet totalt 244 arter av
Sivertsen et al. (1976). I utredningsområdet ble det av Karlsen m.fl. (2000) funnet 192 arter, derav 11
nye arter som ikke var funnet i eksisterende nasjonalpark.
Det er ingen klar fjellvegetasjon i høyere strøk, fjellplanter fins minst like mye nede ved vassdragene
som på toppene.
Vegetasjonen er stort sett karrig, med et betydelig innslag av østlige/nordøstlige og mer eller mindre
kontinentale arter: Skogjamne, bleikfrytle, hengefrytle, vassreverumpe, finnmarksrørkvein, brannull,
tuestarr, granstarr, trillingstarr, blokkevier, finnmarksvier, russefrøstjerne, finnmarksfrøstjerne,
lappsoleie, myrsildre, dvergmaigull, åkerbær, storveronika, finnmarkspors. Mange av disse er sjeldne
i Norge, men vanlige i Nord‐Sverige, Finland og Nord‐Russland.
Det finnes et fåtall lokaliteter med naturlig forekommende gran i området, 3‐4 i nasjonalparken og
minst et par lokaliteter i utredningsområdet. Hovedforekomsten av gran i nasjonalparken utgjør den
største naturlige forekomsten av gran i Norge nord for Saltfjellet. Einer vokser en del steder med
høyt grunnvann. Enkelte må være svært gamle, men målinger er ikke gjort. I Nord‐Finland fins det
individer som er bestemt til over 1000 år. Gråor, hegg, rogn, selje og svartvier vokser som
sjeldenheter i elvekantskogene. Rips er ikke uvanlig.
Med bakgrunn i et satellittbasert vegetasjonskart og floraregistreringer har Karlsen m.fl. (2000)
avgrenset de botanisk sett mest interessante områdene i Goššjohkdalen. To områder skiller seg ut
som svært interessante. Det ene er det flompåvirkede beltet langs selve Goššjohka. Elvestrendene
og flomsonen har et stort mangfold og høy konsentrasjon av sjeldne østIige arter. Flere lokaliteter
har også høy konsentrasjon av finnmarksvier (Salix starkeana ssp. cinerascens) og utposter av
tanatimian (Thymusserpyllum ssp. tanaensis). Det andre området er Áibmejohka – Galmmatnussir
nordvest for Galmmat. Området har en variert topografi og bjørkeskog med en rikere utforming
opptrer hyppig i sydvendte lier og langs Goššjohka og Áibmejohka. Blandingsskogen i området
vurderes som urskogsnær. Myrområdene er variable, noen av intermediær karakter. Denne
mosaikken av interessante vegetasjonstyper gir et stort artsmangfold. Området er i tillegg naturskjønt
og spennende.
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Samlet anser Karlsen m. fl. (2000) at Goššjohkdalen, til indre Finnmark å være, er svært så variert
topografisk og av den grunn har en stor diversitet innen naturtyper og stort artsmangfold. De mener
at et eventuelt vern av området vil botanisk sett vil verne viktige naturtyper med høyt innslag av
sjeldne sydlige og østlige arter, i tillegg til urskogspregete barskoger.
Nærmere om furuskogen
Det følgende er hentet fra delutredningen ”Naturverdier i skog utenfor Øvre Anárjohka nasjonalpark”
(Midteng 2010b). Utredningen omfatter en beskrivelse av furuskogen i utredningsområdet samt en
kartlegging av biologisk mangfold tilknyttet skogen med særlig fokus på vedboende sopp i furuskog.
All skog i utredningsområdet ligger i nordboreal vegetasjonssone og i svak kontinental seksjon.
Barskogsgrensa går ved om lag 300 moh. mens bjørka vokser noe høyere. Generelt preges store deler
av området av bjørkeskog og myr iblandet spredte furutrær og furubestand, såkalt ”savanneskog”.
Bjørkeskogene er både rene bjørkeskoger og bjørkeskoger med innblanding av furu. Rene furuskoger
fins spredt, og med en konsentrasjon i de østre og vegnære områdene. Et typisk trekk er at furua
hersker på tørre, fattige og veldrenerte områder, dvs. i flate deler av terrenget slik som langs
hoveddalføret og på de flate svakt avrunda toppene. I tilknytning til vassdrag og når terrenget
skråner overtar bjørkeskogen dominansen på grunn av høyere vannmetning. Langs mindre bekker er
det ofte rike belter med vierkjerr. Selje og osp forekommer i mindre utstrekning. Øst for
Askkasjeaggi finnes det en mindre forekomst av sibirgran, hvilket er en av de nordligste kjente
forekomster i Norge.
I de nordre og vestre deler av området, er furua preget av at den befinner seg på sin klimatiske
yttergrense. Mye av disse ”savanneskogene” må regnes som tresatt impedimentmark, dvs. skogtyper
som ikke regnes som produktiv skog etter skogbruksmessige termer (skoger hvor det produseres
mindre enn 1 kubikkmeter skog per hektar per år). Et nokså vanlig observert fenomen i området er at
furua har problem med å forynge seg og at det trolig kan gå mange tiår uten forynging. I visse
høyereliggende områder forekommer det partier med spredte grove furuer og med et undersjikt av
småvokst furu. Trolig er mye av disse savanneskogene egentlig urskog.
Sandfuruskog
I hoveddalføret fins store forekomster av den sjeldne og trua skogtypen sandfuruskog. Dette er
betegnelsen på en del tørre, kontinentale furuskogstyper med tynt humuslag på sand, grus og
moreneavsetninger (Brandrud. m.fl. 2001). Furua trives i disse tørre, veldrenerte miljøene, og det
dannes her spesielle artssamfunn hvor spesielt markboende sopp (sopp som vokser nede i bakken) er
den mest kjente artsgruppen med spesialiserte arter tilknyttet nettopp slike miljøer. Det finns svært
få intakte områder med gammel sandfuruskog på elveavsetninger, og forekomstene langs Anárjohka
er de største kjente forekomstene i Norge. Denne skogen omfatter den mest produktive skogen i
utredningsområdet, og dersom skogen får anledning til å stå urørt framover vil den kunne produsere
dimensjoner og kvaliteter av død ved som i liten grad andre områder kan erstatte.
Furuskogen på lav og middels bonitet
Disse skogene omfatter all furuskog foruten sandfuruskog i hoveddalføret og savanneskogen. Skogen
her er i spennet fra flatehogd til urskog. I de områdene som er lite påvirket er det klassiske
skogstrukturer med død ved i alle nedbrytningsstadier og levende trær i forskjellige størrelser. Trolig
er det aller meste av disse skogene lavbonitetsskoger hvorav store deler kanskje er å regne som
impedimentsskoger. Det er bare de østligste delene som heller ned mot hoveddalføret, samt en god
del av skogen i Basevuovdi som er produktiv skog.
Sopparter tilknyttet furuskog
Området har svært stor verdi for sopparter som er knyttet til lite påvirka naturskog og sandfuruskog.
En lang rekke rødlistete 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
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viser at det er svært spesielle kvaliteter knyttet til furuskogene i Anárjohka. Det er så langt
dokumentert få interessante lavarter, men dette skyldes trolig i hovedsak registrantenes manglende
kunnskap om interessante lavarter i slike skoger. Registreringer i noenlunde tilsvarende områder i
Indre Troms har vist at slike skoger kan huse en rekke sjeldne lavarter, særlig knyttet til
gammelskogselementer av furu.

Kelokjuke (CR kritisk truet) fra utredningsområdet. Foto: Rein Midteng.
Skogbrann
Skogbrann har historisk sett vært en viktig økologisk faktor i området. Det ble en rekke steder funnet
spredte spor etter gamle branner i form av brannlyrer og brannspor på undersiden av lægre
(liggende døde trær). Mange av lægrene har brannmerker på undersiden etter branner som har gått
gjennom området. Det er relativt få synlige spor i gadd (stående døde trær) og levende trær. Trolig
har området blitt preget jevnlig av lavintensive branner, og i mindre grad høyintensive branner. Det
er trolig også en gradient mellom de sydlige og nordlige deler av utredningsområdet med tanke på
brannhyppighet. I de sørlige mer tørre områdene er det et tørrere klima, samtidig gjør en høyere
tetthet av furuer at det oppsamles mer brennbart materiale enn i de mer glisne savanneskogene. Det
er ukjent i hvilken grad branner tidligere har vært slukket, men trolig har man særlig etter vegbygging
og innføring av helikopter, slukket branner i området. Den siste store brannen var i 1972, og påvirket
et område vest for vegen i nærheten av Basevuovdi fjellstue. Etter brannen ble store mengder med
brannskog hogd.
Hogst
Med unntak av enkelte kjørespor etter ATV er, enkelte gjerder av nyere dato, spredt vedhogst og
juletrehogst langs veier og gammel samisk barktagning, er det tømmerhogst som i størst grad har
påvirket furuskogen og dermed også det biologiske mangfoldet. I området er det en gradient fra
urskog til flatehogde områder. Hogst har i all hovedsak har vært konsentrert til de veg‐ og
vassdragsnære arealene, og et belte på 0‐2 km på vestsiden av (skogs)bilvegen er enten
gjennomhogd eller flatehogd for om lag førti‐tjue år siden. Likevel finnes det større arealer med
virkelig gammel naturskog, inkludert mindre områder med urskog som ligger side om side med
arealer som er blitt hogd. Ofte er også mange skadde, vridde, skeive, kvistrike og mindre trær satt
igjen samtidig som om lag halvparten av stammen er blitt lagt igjen etter hogsten. Områdene på
østsiden av veien er i mindre grad enn på vestsiden av veien flatehogd, men har i større grad vært
påvirka av tidligere tiders plukkhogster. Urskogsnær/urskogspreget skog ble ikke funnet på østsiden
av vegen.
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Nærmere om urskogspreget furuskog
I forbindelse med verneplan for barskog i Nord‐Norge fra 1996 kartla Norsk institutt for
naturforskning 15 barskoglokaliteter i Finnmark, herunder lokalitetene ”Basevuovdi” og ”Gosjohka” i
utredningsområdet. Basevuovdi betegnes som et svært verneverdig typeområde for kontinental
furuskog på indre Finnmarksvidda som vil gi nasjonalparken et mer variert innslag av urskognær
furuskog. Goššjohka betegnes som et svært verneverdig urskognært supplementsområde, adskilt fra
Basevuovdi, men som samlet vil utgjøre en viktig del i en økt variasjon av naturforholdene ved en
utvidelse av nasjonalparken. I sluttføringen av barskogsverneplanen ble det vist til forslaget om
utvidelse av nasjonalparken, og lokalitetene fulgte derfor ikke verneprosessen for verneplan for
barskog med endelig vedtak ble fattet i 2000.
I forbindelse med opptrapping av skogvernet, har Direktoratet for naturforvaltning spesielt prioritert
blant annet urskogspreget furuskog som en skogtype som Norge har et særlig internasjonalt ansvar
for eller som er særlig viktige for biologisk mangfold. Furuskoger er sammen med eikeskoger de
skogtypene i Norge som har den mest sjeldne og spesialiserte nedbrytningsfloraen av vedboende
sopp. Dette er de treslagene som bruker lengst tid på å produsere død ved, og det vil i disse
områdene ta opptil 1000 år å produsere kontinuitet i liggende død ved av furu i grove dimensjoner.
Arter som er avhengig av kontinuitet og som har dårlig spredningsevne vil derfor være svært sårbare
for hogst. Midteng (2010b) anser det som sentralt at områdene i Anárjohka vernes for sikring av
denne prioriterte naturtypen i Norge og dens trua mangfold. Videre har man i Anárjohka en unik
mulighet til å få vernet Norges største kjente sandfuruskog med naturskog, som i tillegg også har
partier med mye død ved. Det er vernet svært lite sandfuruskog i Norge, og det er i rapporten
”Evaluering av skogvernet i Norge” påpekt at det er et sterkt behov for å øke vernet av denne
skogtypen (Framstad. m.fl.2002).
Midteng (2010b) anbefaler at all furuskog innenfor utredningsområdet unntas hogst. Videre
anbefales det at bjørkeskogen i størst mulig grad også unntas hogst, og særlig de rikere typene langs
vassdrag eller i områder med eventuell rikere berggrunn eller løsmasser, og områder med rødlistete
arter knyttet til bjørk. Det er sannsynligvis uproblematisk og kanskje til og med fordelaktig med hogst
av bjørkeskog i visse områder hvor bjørka har ekspandert etter massiv hogst av furu. Slik sett kan
man her fremme en mer naturlig treslagssammensetning.
Verdivurdering av furuskogsområdene
En vurdering av områdets naturverdier etter Direktoratet for naturforvaltnings skogvernkriterier gis
området samlet verdi ****. Dette er områder som i nasjonal sammenheng har svært store verdier
og som hever seg over de nasjonalt verneverdige skogene som får trestjerner (***). Kunnskapen om
utbredelsen av verneverdig urskogspreget furuskog anses i dag som meget god. Kjerneområdene i
Norge er Engerdal, Dividalen, Anárjohka og Pasvik, og det er usannsynlig at det finns andre
uoppdagete kjerneområder. Verdiene som er dokumentert i Anárjohka, er fullt på høyde med det
som er dokumentert i de tre andre kjerneområdene i Norge, og Anárjohka er sammen med områder i
Pasvik de største områdene i landet med sammenhengende urskogspreget furuskog.
Området representerer verdier 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.
U

DVM DVK

GB

GL

***

***

***

**(*) *(*)

***

TF

VV

RV

AM

ST

AR

TV

**

*(*)?

***

***

***

**(*)

Samlet
verdi
****

Forkortelser: U=urørthet, DVM=død ved mengde, DVK=død ved kontinuitet, GB=gamle bartrær, GL=gamle
løvtrær, TF=treslagsfordeling, VV=Vegetasjonsvariasjon, RV=Rike vegetasjonstyper, AM=artsmangfold,
ST=størrelse, AR=arrondering, TV:Topografisk variasjon, TOT=samlet verdivurdering
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Dyreliv
I området er det registrert 90‐100 ulike dyrearter, hvorav over 20% kan betegnes som nordøstlige.
Dyrelivet er stort sett typiske arter for fjelltraktene og for det nordlige barskogsbeltet som strekker
seg videre østover helt til Sibir.
Fisk
På grunn av innvandringsforholdene for fisk etter siste istid, har Finnmark i tillegg til Østfold‐
Hedmarksområdet i det sørøstre Norge en rekke østlige fiskearter som sik, gjedde, harr, abbor, lake
og ørekyte. Bestandene her er altså naturlig innvandret, i motsetning til mange andre forekomster i
Norge hvor en eller flere av disse artene er spredt av mennesker. Laks, ørret, røye og trepigget
stingsild er arter som kom inn fra havet i nord. I utredningsområdet og i eksisterende nasjonalpark er
de fleste av disse artene påvist.
Pattedyr
Alle de fire store rovdyrene kan påtreffes i området. Bjørnen er vanligst, forvaltningen regner med en
bestand på 5‐10 individer som dels er felles med Finland. Jerven streifer fast i området når reinen er
på vinterbeite, men yngler neppe her. Gaupa streifer nok innom, men mer sporadisk enn jerven. Det
er ikke gjort forsøk på å registrere ynglinger av gaupe fordi det er lite sannsynlig i dette terrenget.
Ulven er i dag svært sjelden, men enkeltindivider vandrer innom fra Finland år om annet.
Elg, hare, rev og oter er andre vanlige pattedyr, mens rådyr er en mer tilfeldig gjest. Den østlige
rødmusa, som i Norge bare fins i Finnmark, lever også her.
Fugl
Norsk institutt for naturforskning (NINA) gjennomførte i 2006 og 2007 viltundersøkelser i Anárjohka
på oppdrag fra Fylkesmannen i Finnmark. Undersøkelsene er gjengitt i NINA rapport 424 (Strand m.fl.
2008).
I Goššjohkdalen ble det foretatt undersøkelser i myr og våtmarksområdene nord og øst for Nirvejávri,
i myrområdene sørøst for Čuolggotjávrrit samt i de nedre 9 km av ravinen langs Goššjohka. Det ble
også foretatt undersøkelser i myr og skogsområdene vest for fjellstua i Basevuodi. Data fra
kongeørnprosjektet som NINA har hatt i hele Anárjohkdalen siden 2001 er også inkludert i rapporten
(Systad m. fl. 2007). DNs metode for viltkartlegging ble brukt til å verdisette områdene.
Myrene og våtmarkene rundt Nirvejavri
Området er særlig rikt på våtmarksfugl, og vadefugler hekker jevnt fordelt i de ulike myrpartiene. Det
er påvist en rekke rødlistede arter som sædgås, sjøorre, lappfiskand, storlom, fjellmyrløper, brushane
og myrhauk. Områdets størrelse og rike dyreliv gjør at det vurderes til å være av nasjonal verdi.
Lokaliteten må ses i sammenheng med de store våtmarkene som ligger inne i den etablerte
nasjonalparken, og mange av artene som finnes i området bruker arealer både inne i og utenfor
nasjonalparken. Etter DN´s metode for viltkartlegging er området klassifisert til å ha viltverdier på
nasjonalt nivå.
Ravinene langs Goššjohka
Det andre området med nasjonalverdi er ravinene langs de nedre delene av Goššjohka. Området er
av en utforming som det er lite av i Norge. Ravinene er ganske bratte og bevokst med furuskog, bjørk
og en del gråor i de delene som ligger lang selve elvebredden og på øyene i selve elva. Slike spesielle
raviner finnes det nesten ikke maken til, i alle fall ikke i Nord‐Norge. Området har en spesielt rik
fauna av spurvefugl, der blant annet den nært truede lappsangeren og den sjeldne duetrosten er
påvist hekkende. Kongeørn og fjellvåk hekker i de store furutrærne. Langs elva finnes det både oter
og villmink. Etter DNs metode for viltkartlegging er området klassifisert til å ha viltverdier på
nasjonalt nivå.

Furuskogene ved Basevuovdi
I furuskogene ved Basevuovdi ble det påvist mange viltarter, med flere sjeldne og sårbare arter.
Kvalitetene i området vurderes til å være av sterk regional verdi. Kongeørn, tretåspett, lavskrike,
varsler og dvergspurv ble alle påvist hekkende. Lappfiskand er registrert i området. I våtmarkene
nærmest Anárjohka er det påvist en rekke arter våtmarksfugl. Etter DN´s metode for viltkartlegging
er området klassifisert til å ha viltverdier på regionalt nivå.
Våtmarkssystem ved Čuolggotjávrrit
Dette langstrakte våtmarkssystemet strekker seg fra nordenden av Čuolggotjávrrit og sørover langs
elva og har et rikt dyreliv. Det hekker mange arter vadefugl og ender i området, og det ble blant
annet observert lappfiskand og bunnakke. Viltforekomstene og arealets størrelse og utforming gjør
at NINA vurderer området til å inneha stor lokal verdi.

3.2 Kulturminner og kulturmiljø
Det er blitt gjort flere kulturminneregistreringer i utredningsområdet. I 1976 registrerte ”De samiske
Samlinger” kulturminner i området. Disse registreringene er imidlertid dårlig beskrevet og med
usikker kartfesting. I den samme registreringen i 1976 ble det også registrert en god del byggverk,
som senere har havnet i SEFRAK‐registeret over eldre bygninger. Sametingets miljø‐ og
kulturvernavdeling (da Samisk kulturminneråd) laget i 1999, på oppdrag fra Fylkesmannen, rapporten
”Kulturminner i Øvre Anárjohka nasjonalpark – prosjektrapport fra kulturminneregistrering i
forbindelse med planlagt utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark” (Mikalsen og Johnskareng 1999).
Videre har Midteng (2010a) registrert en rekke samiske kulturspor i trær. Registreringene har
hovedsakelig vært gjort i Goššjohkdalføret og i Basevuovdiområdet, men det har også blitt gjort
registreringer i skogen langs Anárjohka. Det er fortsatt store områder, særlig i de indre og vestre
delene av utredningsområdet som ikke er befart. Både Mikalsen og Johnskareng (1999) og Midteng
(2010a) mener at fremtidige registreringer trolig vil avdekke mange nye kulturminner av forskjellige
slag. Undersøkelsene gir imidlertid et bilde av hva slags kulturminner man kan forvente å finne også
ellers i området.
Historisk bruk av området er også omtalt i kapittel 4.1 om lokal bruk.
Beskrivelse
Det ble ved undersøkelsene i 1999 registrert 32 kulturminner fordelt på 16 lokaliteter i områdene
nord for Goššjohka samt i Basevuovdi (Mikalsen og Johnskareng 1999). Funnene var for det meste fra
det gamle jakt‐ og fangstsamfunnets tid, og kan dateres fra flere tusen år tilbake i tid og helt fram til
16‐1700‐tallet. Funn av en rekke fangsgroper og skyteskjul vitner om den utstrakte villreinfangsten.
Undersøkelser av andre fangstgroper i indre Finnmark viser dateringer fra ca. 3 000 til ca. 500 f.Kr.,
og man må nok gå ut fra at de fleste av fangstgropene i området er flere tusen år gamle. Ildstedene
som ble registrert kan ha vært brukt av både fastboende og andre som har brukt området i en eller
annen ressurssammenheng. Det finnes antakelig også kulturminner etter reindriftas bruk av området
gjennom flere hundre år, selv om det enda ikke har blitt funnet noen.
Det var trolig kun sesongbosetning i området helt opp til for drøyt 100 år siden da de første husene
kom (Mikalsen og Johnskareng 1999). Det ble da drevet gårdsbruk med utmarkshøsting, setre/
sommerboplasser og utmarksslåtter. Området er rikt på myrer som i gamle dager ble brukt som
slåttemyrer.
Stedsnavn kan fortelle om folks bruk av området, og i Anárjohka må stedsnavnene Basevuovdi,
Basávži og Basegurajávri nevnes spesielt (Mikalsen og Johnskareng 1999). Forstavelsen ”Base”
kommer av det samiske ordet ”bassi” som betyr hellig. Dette indikerer at stedet har en betydning
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som kultsted, og det ble ved undersøkelsene i 1999 funnet en klippeformasjon som kan ha hatt
funksjon som et offersted.
Kulturhistorisk er Anárjohkdalen kjent for den utstrakte gullgravervirksomheten, som startet for alvor
rundt århundreskiftet. Gullgraving preger mye av områdene innover Goššjohka og Basevuovdi, men
også ellers i Anárjohkdalen, og det er en god del nyere spor og konstruksjoner fra denne
virksomheten (Mikalsen og Johnskareng 1999).

Uttak av emnevirke. Furua lever fortsatt. Foto: Rein Midteng.
Midteng (2010a) har i forbindelse med naturfaglige registreringer i furuskogen gjort funn av til
sammen 72 forskjellige trær med kulturspor. Konsentrasjonen var ofte størst nær elver, vann, pytter
og lignende, og tyder på at sommerboplasser ofte ble lagt på slike plasser. Det ble funnet spor etter
alle kjente typer av kulturspor i trær, dvs. barktaking til mat, emnevirke, barktaking til oppbevaring av
senetråd, grensemerke og tegn/inskripsjoner. De gjennomførte registreringene har vist at
utredningsområdet er blant de aller rikeste kjente 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
gjennom disse registreringene. Det er nettopp i områder med urskogspreget furuskog at man fortsatt
har muligheter til å finne slike spor siden merkene går tapt ved hogst – til tross for at slike trær er å
anse som automatisk fredete kulturminner.
Konklusjoner og anbefalinger
Mikalsen og Johnskareng (1999) antar at de kulturminnene som vil komme innenfor en nasjonalpark
vil få et forsterket vern, men stiller spørsmål ved om det er riktig å innføre restriksjoner på en bruk av
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området som gjennom tiden har skapt verneverdier i form av kulturminner ettersom begrensninger
på bruken av området vil kunne skape et brudd i forhold til den levende samiske kulturutøvelse,
ressursbruk og tilhørighet til området. Fylkesmannen vil her legge til at et vern vil beskytte
kulturminnene mot skade og ødeleggelse, flytting og fjerning. Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel
av kulturminner vil kunne gjennomføres etter tillatelser fra kulturminne‐ og forvaltningsmyndighet .
En vil dermed sikre at kulturminner ikke skades. Ansvaret for kulturminnene vil fortsatt ligge hos
kulturminnemyndigheten. Når det gjelder brudd på den samiske kulturutøvelsen så vil det fortsatt
være tillatt å bruke området til jakt, fiske, bærplukking, reindrift med mer.
Det er dokumentert at trær med kulturspor er hogd, og trolig har en rekke slike gått tapt i forbindelse
med tidligere hogster i området. Et vern av gammel furuskog vil sikre samiske kulturspor i trær. I
tillegg til å sikre trærne med slike spor, er det viktig å sikre naturmiljøet hvor kultursporene ble laget.
Å studere kultursporene i omgivelser hvor de ble laget, vil bl.a. gjøre det lettere å tyde tegn og spor,
samt og forstå hvor viktig denne furuskogen var for den samiske befolkningen i historisk tid.

Uttak av emnevirke. Foto: Rein Midteng.
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Figur 6: Oversiktskart over kartlagte kulturminner i området.
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4. Naturressurser
4.1 Lokal bruk
Fra veidesamfunnet til fastboende
I førhistorisk tid, nærmere bestemt yngre steinalder fra ca. 4000 f. Kr., regner man med å ha hatt
ulike slags fangstsamfunnstilpasninger på Finnmarksvidda (Vorren, 1978 ). Elgjakt, villreinfangst og
fiske i elver og vann har nok vært bærebjelkene i matauket (Mikalsen og Johnskareng 1999). Den
gamle veidesiidaen Ávjovárri omfattet i sørøst hele utredningsområdet med Goššjohka og Anárjohka,
og skatte‐ og handelsregnskaper viser at skinn av bever, mår, ulike typer rev, oter, ulv og bjørn kom i
størst omfang fra nettopp denne siidaen (Riseth m. fl. 2010). Det har i følge Aage Solbakk vært drevet
utstrakt stengselsfiske i Anárjohka fra 1600‐tallet (Mikalsen og Johnskareng 1999).
En alt for sterk belastning på villreinressursene gav etter hvert grunnlag for reinnomadismen. Fra
midten av 1600‐tallet ble tamreindrifta utviklet og har etter hvert fått samme form som dagens
reindrift, med lange sesongvise flyttinger mellom innlandet i vinterhalvåret og kysten i
sommerhalvåret (Vorren 1978).
Den første bølgen med innvandring av finner (kvener) fra Tornedalen fant sted i 1720‐årene. Finnene
brakte med seg feavlen som ble en vesentlig faktor for utviklingen av bosetningen og
næringsutøvelsen. Bosetninga på nåværende Karasjok kirkested begynte i 1720‐åra, og helt fram til
2. verdenskrig var bosetningen i Karasjok kommune konsentrert langs elvene (Guttorm 1989). I følge
Guttorm var det først etter 2. verdenskrig at man kan snakke om at det var en utvikling i de
forskjellige næringene. De tradisjonelle næringene på den tiden var jordbruk, reindrift, skogbruk,
jakt, fiske og duodji.
Historisk bruk av Anárjohkaområdet
Det har ikke vært mulig å tidfeste eksakt når de første slo seg ned ved øvre deler av Anárjohka.
Anárjohkdistriktet hadde rundt århundreskiftet en ”samlet folkemengde” på 82 personer
(folketellingene 1901‐1902). Folk bosatte seg bl.a. i lškorasjohka og i Basevuovdi. Årsaken til at folk
slo seg ned var nærhet til det de trengte for å klare seg, og det eneste de trengte å hente utenifra var
salt og mel. Særlig fremheves Goššjohka som et spiskammer.
De fleste livnærte seg av sitt lille småbruk, med noen kyr, hester og en titalls sauer samt drev med
fiske i elv og vann. De hadde slåttemark i områdene nær husene og på en del myrer, og i tillegg var
det vanlig å sanke lav som tilleggsfôr og for salg til reineiere. Det var også vanlig å høste sennagress.
Tidligere var det nært samarbeid mellom reindrifta og de fastboende (dálon), og de byttet varer og
tjenester. I utredningsområdet har det vært to gårdsbruk fram mot nyere tid, men disse er nå
fraflyttet og det er ingen fastboende igjen innenfor området.
Historisk har det vært vanlig å bruke mest mulig av hvert tre til materialer eller brensel. Skogen var
helt avgjørende for å finne emner til både båter, skaft til redskaper, sleder og seletøy til hester
(Samisk høgskole 2010 og Midteng 2010a). Det ble også tatt ut og solgt mindre stokker som det ble
laget elvebåtstaker av. Det har vært vanlig å hogge bjørk til brensel, først og fremst langs Anarjohka‐
og i Goššjohkdalen. I tillegg har tørrfuru vært viktig brensel. Tømmerhogsten tok til på begynnelsen
av 60‐tallet.
Hele utredningsområdet og de deler av eksisterende nasjonalpark som var lett tilgjengelig med båt
via elvene Anárjohka og Goššjohka var viktige multebærområder for de som bodde i dalen. Etter at
det kom vei ble området også lettere tilgjengelig for kommunens øvrige befolkning. Det går også
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flere gamle traktorspor inn i området. Viktigste bærslag var og er multer, og disse ble plukket både
for eget bruk og for salg. Det har også vært vanlig å plukke tyttebær, blåbær og krøkebær.
Elgjakta begynte på 1960‐tallet, og både eksisterende nasjonalpark og utredningsområdet har vært
viktige områder. Jaktforbudet i nasjonalparken gjorde at man ikke lenger kunne jakte i områdene
lengst sør i dalen. Tidligere var det vanlig å fange ryper med snarer, og fangsten var først og fremst
for salg. Vårjakt på ender var vanlig fram til 1990‐tallet i blant annet Čuolggojávri, og gav ferskt kjøtt
på våren. Det var vanlig å ta egg fra reirene, samt at det ble plukket dun til å lage puter. Det har også
blitt jaktet noe storfugl i området. Jakt på rev var utbredt, og salg av skinn ga ekstra inntekter. Det
ble også jaktet på ulv, særlig på de som beveget seg nær husene og skapte problemer for husdyrene.
Folk har fisket i de fleste av de største elvene og bekkene i området, som Anárjohka, Goššjohka,
Cáskinjohka, Ássuorgi og Skiehččanjohka. De viktigste fiskeslagene var laks, sik og gjedde, samt noe
ørret. Tidligere ble det fisket med stengsel både i Anárjohka og Goššjohka. Det er forholdsvis få
innsjøer i utredningsområdet, og Nirvejávri, Čuolggojávri, Ráitejávri og Beahcečaŋŋá er de eneste
med noe størrelse. Det ble fisket med not i blant annet Ráitejávri. Notfiske ble og blir betraktet som
et viktig kultiveringstiltak, og lokalbefolkningens oppfatning er at fiskebestandene er blitt dårligere i
vann hvor det ikke lenger fiskes med not.
Kulturhistorisk sett må man også nevne den utstrakte gullgravervirksomheten som har vært drevet i
Anárjohkdalen og som dalen er viden kjent for. Gullgravingen startet opp for alvor allerede rundt
århundreskiftet, og ble drevet først og fremst fra folk utenfra, men også noen av lokalbefolkningen
deltok i dette (Riseth m. fl. 2010).
Dagens bruk av Anárjohkaområdet
Jordbruk
Det drives ikke aktivt jordbruk i utredningsområdet i dag. Karasjok kommune opplyser at økningen i
rovdyrbestandene i Anárjohka er årsaken til at det fra kommunens side ikke er ønskelig å ha
husdyrbruk i dalen, og det vil ikke bli gitt tilskudd til etablering av husdyrbruk i dette området. De
fraflyttede gårdsbrukene brukes i dag til ”fritidsformål”. ”Fritidsformål” her omfatter både den
tradisjonelle norske forståelsen, og at disse gårdsbrukene brukes i forbindelse med bærplukking,
fiske og jakt, og er fortsatt en del av ”birgejupmi”. Se avsnittet ”Samisk naturforståelse” for en
forklaring av begrepet birgejupmi.
Privat tømmerhogst og vedhogst
Det har de siste årene blitt tatt ut noe tømmer for privat bruk. Det hogges også noen juletrær for
Finnmarkseiendommen. Det blir tatt ut noe tørrfuru til brensel. Det hogges noe bjørk både til eget
bruk og for salg. Uttaket skjer langs hele Anárjohkdalen og deler av Goššjohkdalen. Noen har også
planer om bruk av skogen til biobrenselproduksjon. (Kommersielt skogbruk omtales i kapitlet om
skogbruk.)
Jakt og fangst
Elgjakt er en viktig del av utmarksbruken i utredningsområdet, som berører 14 jaktfelt. De to siste
årene er det skutt henholdsvis 40 og 58 elg i disse jaktfeltene. Etableringen av grensegjerdet mot
Finland har vært medvirkende til at området i dag fungerer som et oppsamlingsområde for elg. For å
holde bestanden nede på et rimelig nivå tar noen til orde for at man burde blitt betalt for å skyte elg i
området. Det jaktes litt rype i området. Det er noen få som fangster ryper med snarer, blant annet
som opplæring for ungdom. Totalt er snarefangsten i Anárjohka svært liten. Det jaktes også noe på
storfugl i området.
Fiske
I dag fiskes det fortsatt i de fleste av de største elvene og bekkene i området, dvs. Anárjohka,
Goššjohka, Cáskinjohka, Ássuorgi og Skiehččanjohka. De viktigste fiskeslagene er laks, sik og gjedde,
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samt noe ørret. Laksefisket er mest populært. Det drives også hvert år notfiske i Ráitejávri i regi av
Anárjohkdalen velforening.
Bær
Multer er en viktig ressurs for mange i området. Bærplukking er en viktig familie‐ og kulturaktivitet,
hvor man tar med seg barn ut for at de skal lære å klare seg og ferdes i naturen. I gode år selges det
også en del multebær.
Annen ressursutnyttelse
Det er lite uttak av materialer og emner til duodji. Det forekommer i dag ikke fôrproduksjon eller
lavsanking, og det er svært lite skjæring av sennagress innenfor utredningsområdet.
Motorferdsel
For lokalbefolkningen er bruk av ATV eller motorbåt en moderne måte å frakte inn utstyr og frakte ut
ressurser på, og som gjør det enklere for flere generasjoner å komme seg ut i naturen. Flere mener at
restriksjoner på bruk av motorkjøretøy har gjort av man ikke kan utnytte blant annet bærressursene i
dagens nasjonalpark.
Karasjok kommune gir årlig ca. 40 dispensasjoner i forbindelse med elgjakt i dette området.
Dispensasjonene gis til jaktlagene. Jaktlagene som har elgvald lengst borte fra bilveien kan få 4
dispensasjoner, mens de som har jaktfelt i nærheten av veien får 2 dispensasjoner. Det brukes
motorbåt og ATV for å komme fram til fiskeplassene, og mange frykter at flere gode fiskeplasser kan
bli utilgjengelige uten bruk av motorkjøretøy eller motorbåt. Det brukes en del ATV i forbindelse med
multebærplukking, og Karasjok kommune gir årlig ca. 30‐40 dispensasjoner i den forbindelse.
Andre mener at bruk av ATV har ført til økt ferdsel, og at særlig elgjakta er en av de viktigste
årsakene til at det er kommet mange nye kjørespor i utredningsområdet. De mener dette bryter med
det som var den rådende tenkning tidligere, nemlig at ferdsel skulle foregå på en slik måte at ingen
kunne se hvor du hadde vært. De mener at det kan være behov for å begrense eller regulere kjøring,
spesielt med ATV.
Samisk naturforståelse
For å forstå omfang og betydning av lokal naturbruk i Karasjok og Sápmi for øvrig må en legge til
grunn et annet perspektiv på forholdet mellom menneske og natur enn det som er dominerende i
urbane vestlige samfunn.
Begrepet ”birget”, å klare seg, står sentralt i samisk økonomisk forståelse, og har fortsatt stor
betydning. Substantivformen ”birgejupmi”, betyr at man har tilstrekkelig til sitt livsopphold. Begrepet
er knyttet til økonomisk mangesysleri, samiske kombinasjonsnæringer og selvforsyning. Det at man
kan hente mat for livsopphold fra sitt miljø henger sammen med ”birgejupmi”. For at alle i respektive
samiske lokalsamfunn skal kunne oppnå ”birgejupmi” så har man av tradisjon organisert og regulert
tilgangen til og fordelingen av ressursene (Helander 2004, Riseth m. fl. 2010).
Et annet helt sentralt begrep i samisk naturforståelse er ”meahcci”. ”Meahcci” er det landskapet du
kommer til når du forlater hjemmet og bygda. I ”meahcci” finner du alt du behøver; gress, ved, bær,
reinlav, fisk, ryper osv. Det ligger i blodet at vi må til ”mehcci” (Schanche, 2002). ”Meahcci” er
landskapet relatert til menneskets ferdsel og bruk, og kommer til utrykk når ordet brukes i
sammensetninger knyttes til ulike ressurser som for eksempel ”luomemeahcci” (hvor man plukker
molter), ”guollemeahcci” (hvor man fisker) og ”muorrameahcci” (hvor man hogger ved). Meahcci er
altså de naturressursene man kommer til når man forlater hjemmet og bygda, og den spesifiseres
begrepsmessig i forhold til den konkrete bruken man gjør av ressursene.
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Árbediehtu (tradisjonskunnskap) er en levende og dynamisk kunnskap utviklet og overført fra
generasjon til generasjon. Birgejupmi er også nært knyttet til árbediehtu og derigjennom til landskap,
miljø og hele det økologiske systemet.
Denne tilnærmingen til bruken av naturen gjennom ”birgejupmi”, ”meahcci” og ”árbediehtu” er
rådende i store deler av det samiske samfunnet, også i Anárjohka. Flere av informantene til Samisk
høgskole (2010) legger vekt på at bruken av disse områdene i Anárjohka ikke bare er matauk, men en
måte å lære opp barn og unge. Det er viktig at de unge vet hvordan dette området er brukt og hva
man kan hente fra naturen. Dette med at familien har tilhørighet til området synes å være viktig.
Det er liten forståelse blant informantene for at de som har bodd og vokst opp i dette området skal
stenges ute fra de ressursene de har bruk i flere generasjoner. De vil helst bruke ressurser fra
områder der de er kjent, og ønsker ikke å dra til andre steder for å jakte eller plukke bær. Flere blant
lokalbefolkningen opplever det som om de har mistet retten til selv å forvalte ressursene i sine
områder, og spør hvordan folk sørpå skal kunne forvalte ressursene bedre enn de som bor her og har
brukt ressursene fra disse områdene. Det gamle og gode forholdet mellom reinere og fastboende har
etter flere av lokalbefolkningens oppfatning forandret seg. De stiller spørsmål om det er en strategi
fra staten å skape splid mellom fastboende og reineiere, ved at reindriften har fått beholde retten til
å bruke områdene mens de fastboende ikke har det samme rettsvernet.
Sannsynlig utvikling uten vern (0alternativet)
Etter Fylkesmannens vurdering vil den lokale utmarksbruken i området sannsynligvis fortsette som i
dag dersom området ikke vernes eller berøres av andre restriksjoner. Fravær av vern vil sannsynligvis
føre til mer skogbruk. Det vil sannsynligvis også bli noe mineralleting. Det er usikkert hvordan
skogbruk og mineralleting vil påvirke den lokale utmarksbruken. Fylkesmannen antar likevel at den
lokale utmarksbruken i stor grad vil kunne fortsette som i dag med slik virksomhet, men kanskje med
lokalt lavere opplevelsesverdi i de områdene som blir mest berørt.
0‐alternativet innebærer ved utskifting av verneforskriften en åpning for jakt i eksisterende
nasjonalpark. Selv om dette først og fremst forventes å gi økt elgjakt og mindre av annen jakt og
høsting, kan det medføre noe økt høsting. Dette begrunnes bl.a. i den foreslåtte tilgangen til bruk av
motorbåt også inn i eksisterende nasjonalpark.
Konsekvenser av et vern (A1/A2 og B)
Alternativ B, et lite landskapsvernområde med milde vernebestemmelser lengst oppe i
Goššjohkdalen, vurderes å få tilnærmet ingen konsekvenser for lokal bruk i forhold til 0‐alternativet.
For alternativene A1 og A2 henger konsekvensene for lokal bruk nøye sammen med regimet for
motorferdsel, siden selve høstingsaktivitetene iht. de foreslåtte vernereglene i all hovedsak kan pågå
som før. Fylkesmannen vil presisere at konsekvensene av vernet på dette feltet formelt sett er
forskjellene mellom gjeldende motorferdselregelverk og de tilleggsregler/innskrenkninger som
verneforslaget medfører. I den grad kommunen fører en liberal dispensasjonspraksis som ligger
utenfor rammene av gjeldende motorferdsellov, for eksempel i forhold til ”kulturbasert høsting”, vil
en innstrammingen opp til gjeldende lovverk være en bieffekt og ikke en formell følge av et evt.
utvidet vern. Denne bieffekten kan ha større betydning for lokal bruk enn det verneforslaget har.
Med dette utgangspunkt vurderes verneforslagene A1 og A2 med de ulike alternative
vernebestemmelser til å ha små til middels store negative konsekvenser for lokal bruk. Minst
negative konsekvenser har A2 (mindre areal) med vernebestemmelser iht. utvalgets flertall (åpner i
større grad for motorisert transport tilknyttet høsting), størst negative konsekvenser har A1 med
tilnærmet standard forskriftsmal.
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Avbøtende tiltak for lokal bruk
Den lokale bruken er for en stor del høstingsmotivert med ønske om bruk av motorferdsel for å lette
transport av redskap og utbytte. Konsekvensene av vernet for lokal bruk vil bli mindre desto færre
tilleggsbestemmelser som foreslås ut over gjeldende motorferdsellov.

4.2 Reindrift
Dette kapitlet er basert på Bioforsk sin rapport ”Utredning for utvidelse av Øvre Anárjohka
nasjonalpark ‐ konsekvensutredning for reindrift”.
Status for reindrifta i området
Reindrifta i utredningsområdet hører inn under Øst‐Finnmark reinbeiteområde. I utredningsområdet
er det fire reinbeitedistrikter som blir berørt; 13, 14a, 16 og 17. Utredningsområdet benyttes til
vinterbeite fra november til begynnelsen av mai. På vårparten, i løpet av april blir reinen flyttet ut av
utredningsområdet og nordover mot sommerbeiteområdene.
De ulike siidaene har ingen konkrete planer om å endre dagens beitemønster, men det påpekes at
reindrifta er dynamisk og må tilpasses naturforholdene. En av faktorene som regulerer trekket inn i
vinterbeitelandet er isleggingen av de store elvene Iešjohka og Kárášjohka. I de senere årene har ikke
isen vært trygg før i desember og reinflokkene har dermed blitt ”stående” på nordsiden og vente til
isen har blitt farbar. Dette har medført at det har blitt stort beitetrykk langs drivingsleiene i stedet for
i de egentlige beiteområdene.
De fleste siidaene tilleggsfôrer reinen på vinterbeite. Dette gjøres for å kompensere for dårlige
beiteforhold, men også for å samle reinen for å motvirke rovdyrskader og for at reinen skal bli
menneskevant. De fleste benytter ensilert eller tørket gress som er pakket i baller. Det er også noen
som bruker kraftfôr. Tilleggsfôring av reinen vinterstid ansees å være svært viktig for reindrifta.
Berørte vintersiidaer
Vintersiida for Vuorji sommersiida ‐ Anders Nils S. Anti siida
Vintersiidaen har fire aktive siidaandeler og en som for tiden ikke er i drift. Det er knytta omlag 15
personer til vintersiidaen. Under normale vær‐ og beiteforhold er reinen på beite like nord for
utredningsområdet i desember‐januar, i februar – mars er reinen inne i Goššjohkdalen i
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utredningsområdet og mot slutten av beiteperioden er reinen ofte i den vestre delen av siidaens
beiteland rundt Njoammelčearru (i nordvestkanten av utredningsområdet).
Skáidan siida
Vintersiidaen har åtte aktive siidaandeler, med totalt ca 40 personer. Siidaen trekker vanligvis inn i
vinterbeitet i slutten av november rett etter at Kárášjohka fryser, i de siste årene har det blitt noe
senere pga. føre‐ og isforholdene. Reinflokken drives inn i området langs hovedtrekkveien som
kommer fra nord‐nordvest ved Rávotjohka. Reinen beiter seg nedover mot Gurbbeš ved årsskiftet og
over mot Skielgan i mars‐april og videre over Áibmečearru nordover hovedtrekkveiene ved
Rávotjohka.
Áibmejávri siida
Vintersiidaen har én aktiv siidaandel, med totalt seks personer. Mesteparten av siidaen ligger på
utsiden av utredningsområdet, men gjeterhytta ligger innenfor. Siidaen er vanligvis inne i vinterbeitet
i slutten av november. Reinflokken drives inn i området langs hovedtrekkveien som kommer fra nord
ved Rávotjohka. Reinen beiter seg rundt i området gjennom sesongen avhengig av vær og
beiteforhold.
Gurbbeš Manabai/Cáskin siida
Vintersiidaen har ni aktive siidaandeler, med totalt ca. 40 personer. Denne vintersiidaen flytter
vanligvis reinen inn i vinterbeitet i slutten av november rett etter at Kárášjohka fryser. Reinflokken
drives inn i området langs hovedtrekkveien som kommer fra nord‐nordvest ved Rávotjohka ‐ samme
vei som Skaidan siida. I vinterbeitelandet kommer reinen ofte frem til Spierkojeaggi i desember,
deretter trekker reinen ned mot Gollevárri i januar og videre mot Mánobaijohka i februar. I mars‐
april beiter reinen i området ved Helligskogen.
John Per L. Anti siida
Vintersiidaen har ni aktive siidaandeler, med totalt ca. 14 personer. Utredningsområdet dekker
omtrent 30 % av beitelandet. Goššjohka naturreservat går tvers gjennom dette området. Reinflokken
drives inn i området langs hovedtrekkveien som kommer fra nord‐nordøst. Reinen beiter oftest i
området etter jul og sprer seg da i små flokker og gjetes videre ut av området i april.
Ássuorggebuollán siida
Vintersiidaen har fem aktive siidaandeler, med totalt ca 30. personer. Vintersiidaen flytter vanligvis
reinen inn i vinterbeitet i slutten av november rett etter at Kárášjohka fryser. Reinflokken drives inn i
området langs hovedtrekkveien som kommer fra nord‐nordøst gjennom ”Elverumskrysset” like ved
Goššjohka naturreservat. Reinen beiter oftest først i området ved Ássuorggebuollán til etter jul. I
januar ‐ februar er flokken ved Guorrasvuovdi, deretter beiter reinen seg ut mot Anárjohka og
nordover igjen i april. I slutten av april drives reinen ut igjen mot nord i retning sommerbeitene.
Boallannjárgga siida
Vintersiidaen har tre aktive siidaandeler med et manntall på ti personer. Denne vintersiidaen flytter
reinen slik som John Per L. Anti‐siidaen og Ássuorggebuollán siida inn i vinterbeitet langs
hovedtrekkveien som kommer fra nord‐nordøst gjennom ”Elverumskrysset” like ved Goššjohka
naturreservat. Reinen beiter oftest først i området nord for Galmmat til etter jul. I januar‐februar
trekker flokken møt sørvest og beiter seg etter hvert mot øst mot Ássuorčielgi og deretter nordover
igjen i april. I slutten av april drives reinen ut igjen mot nord til sommerbeitene samme vei som de
kom til vinterbeitet.
Reingjerder
De fleste av siidaene har skillegjerder, og flere av siidaene benytter midlertidige gjerder for å hindre
at flokkene skal blande seg. Det tas en del lokalt trevirke til gjerdestolper i gjerdene. Et moment som
de fleste siidaene langs Anárjohka trekker frem er behovet for et permanent reingjerde langs elva

90

Anárjohka slik at ikke norsk rein trekker over til finsk side. I dag setter siidaene opp midlertidige
reingjerder.
Reingjerdene i området er ikke stedfestet på kart.
Reindriftshytter
De fleste siidaene har en eller flere gjeterhytter i sine beiteområder. Skaidan siida har en hytte i
dagens nasjonalpark ved Spierkojeaggi (Heastajohka), og en som ligger i utredningsområdet ved
Áibmejohka. I drifta bruker også siidaen to gumpier (mobile ”arbeidsbrakker” med ski som kan
trekkes etter snøskuter). Gumpiene blir ofte stående igjen over sommeren til neste sesong innenfor
utredningsområdet. Áibmejávri siida har en gjeterhytte som ligger mellom Rávotčohkka og
Áibmečearru; og ei bu sør for Áibmejávri. Gurbbeš Manabai/Cáskin siida har tre gjeterhytter i dagens
nasjonalpark, og det er planlagt en hytte til (beskrevet i driftsplanen). To av hyttene ligger ved
Spierkojeaggi og en sør for Cáskinčohkka. John Per L. Anti siida har ikke gjeterhytte i området, men
bruker gumpier. Ássuorggebuollán siida har en gjeterhytte i området (ikke stedfestet i rapporten) og
siidaen forteller at de har fått en tomt som de snart skal bygge gjeterhytte på (ikke stedfestet i
rapporten). Boallannjárga siida har to gjeterhytter ved Galmmatskáidi, og har planer om å bygge en
ny gjeterhytte nordøst for Galmmat. Siidaen har også en gamme ved Goššjohka som brukes.
De fleste siidaene benytter seg av ved av bjørk, men også av furu, til oppvarming av gjeterhyttene.
Forbruket er omtrent estimert til 10 m3 per hytte per år. Flere av siidaene bruker tyrirøtter til
opptenningsved for å tenne opp bål eller i ovnen når man har rå ved. Tyrirøttene (ofte vindfall eller
brannrot) samles i barmarksperioden. Årlig forbruk per siida er opplyst til normalt å være 1 ‐ 3
tyrirøtter pr sesong.
Reindriftshyttene i området er vist på kart i figur 7.
Motorferdsel
Vinterføre
Reindrifta bruker snøskuter i det daglige arbeidet innenfor utredningsområdet i hele snøperioden til
samling, flytting, transport og lignende.
Barmark
Reindrifta i utredningsområdet benytter ATV i liten grad. Bruken er begrenset fra én til et titalls turer
pr siida. ATV brukes i forbindelse med klargjøring av gjeterhytter og gjerder i sommerhalvåret, men
benyttes også noe ved høsting av naturressurser. I stor grad blir faste, eksisterende traseer benyttet.
Kartlagte kjørespor i området framgår av kart i figur 7.
Lufttransport
Reindrifta benytter ifølge Bioforsk ikke luftfartøy innenfor utredningsområdet i dag.
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Konsekvenser for reindrifta
Rapporten fra Bioforsk tar utgangspunkt i et tenkt vern av Fylkesmannens utredningsområde for
utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark slik det forelå ved oppstart av planarbeidet, med standard
verneforskrift for henholdsvis nasjonalparker (alternativ 1) og landskapsvernområde (alternativ 2)1.
Konsekvensene for reindrift er sammenliknet med en sannsynlig utvikling i området de neste 20
årene uten vern, et såkalt nullalternativ.
Merk at rapporten til Bioforsk altså ikke er en konsekvensutredning av de konkrete verneforslagene i
dette høringsdokumentet. Forslagene til avgrensning og bestemmelser har blitt utarbeidet i etterkant
av konsekvensutredninga og tar i størst mulig grad sikte på å unngå de potensielt negative
konsekvensene av vern for reindrifta som er beskrevet i Bioforsk sin rapport.
Konsekvenser for bygging av nye reingjerder
Dersom reindrifta må søke om tillatelse i henhold til en nasjonalparkforskrift for ombygging eller
bygging av nye gjerder vil dette i følge Bioforsk medføre ekstraarbeid, og at det sannsynligvis vil bli
vanskeligere å få tillatelse til å bygge nye reingjerder i utredningsområdet. En nasjonalpark med
søknadsplikt i forhold til bygging av reingjerder vurderes å gi middels store negative konsekvenser
reindrifta.
I standard vernebestemmelser for landskapsvernområde heter det at ”bestemmelsen er heller ikke
til hinder for anlegg av sanketrøer og nødvendig gjerding i delområde….”. Bioforsk mener det er noe
usikkert om det vil åpnes for bygging av nye gjerder i hele utredningsområdet. Et
landskapsvernområde vurderes å gi små negative konsekvensene for reindrifta når det gjelder
gjerdebygging.
Konsekvenser for bygging av nye gjeterhytter
Reindrifta må søke om tillatelse dersom de skal oppføre nye gjeterhytter både i henhold til standard
verneforskrift for nasjonalpark og standard verneforskrift for landskapsvernområde. Det foreligger
flere konkrete planer om bygging av nye gjeterhytter. Sannsynligvis vil det være vanskeligere å få
tillatelse til å bygge nye gjeterhytter dersom utredningsområdet blir vernet. Verneforskriften
vurderes å ha små negative konsekvensene for reindrifta i forhold til bygging av gjeterhytter.
Konsekvenser for motorferdsel i reindrift
Det er åpning i standard vernebestemmelser for nasjonalparker og landskapsvernområder for å gi
tillatelse til bruk av luftfartøy eller motorkjøretøy på barmark i forbindelse med utøvelse av reindrift.
Dette vil medføre ekstraarbeid med å innhente tillatelse. Det er også usikkerhet om eventuelle
tillatelser vil inneholde begrensninger i forhold til antall kjøretøyer, forbudssoner, eller forbud mot
motorferdsel deler av året. Sannsynligvis vil det foreligge noen former for begrensinger i
motorferdselen i forbindelse med utøvelsen av reindrift. Som omtalt tidligere i rapporten har de siste
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Standard verneforskrifter har blitt endret noe siden Bioforsk sin rapport ble utarbeidet, som en følge av
ikrafttredelse av naturmangfoldloven i juli 2009.

års endringer i klimaforholdene om høsten økt behovet for bruk av ATV under arbeidet med reinen.
Eventuelle begrensinger i barmarkskjøring med ATV vurderes å gi middels store negative
konsekvenser for reindrifta.
I forbindelse med oppsetting og nedtaking av de midlertidige sperregjerdene samt vedlikehold av
gjerdeanleggene innenfor utredningsområdet benyttes ATV til transport av materiell, personell og
oppsetting av selve gjerdeanlegget (strekking av nettinggjerdene). ATV brukes også til transport av
ved og tyrirøtter til hytter. Det er usikkerhet om eventuelle tillatelser til bruk av ATV til dette arbeidet
vil inneholde begrensninger (eventuelt forbud) som vanskeliggjør arbeidet med gjerdene. Eventuelle
begrensinger eller forbud mot barmarkskjøring i forbindelse med arbeid på gjerder og transport av
ved/tyrirøtter vurderes å gi middels store negative konsekvenser for reindrifta.
Det sies at reindrifta til en viss grad benytter ATV til transport av personell og eventuelt utbytte ved
henholdsvis bærplukking og fiske innenfor utredningsområdet. Det er stor usikkerhet om det vil bli
gitt tillatelser til bruk av ATV til denne høstingen av naturressurser eller om tillatelsen vil inneholde
begrensninger som vanskeliggjør høstingen. Eventuelt forbud mot barmarkskjøring vurderes av
Bioforsk å ha små negative konsekvenser for bærplukking og fiske i reindrifta. Fylkesmannen vil her
skyte inn at reindrifta ikke har direkte hjemmel til motorferdsel til fiske og bærplukking når flokken
ikke er i området, men må evt. søke dispensasjon fra motorferdselloven som andre.
Det antas at reindrifta sannsynligvis vil få tillatelse til begrenset bruk av luftfartøy ved eventuelt vern
av utredningsområdet. Vern vurderes følgelig å ha små til ubetydelige negative konsekvenser for
reindriftas bruk av luftfartøy.
Konsekvenser for reindriftas uttak av ved, gjerdemateriell, sennegress og reinlav
I følge standard nasjonalparkbestemmelser kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til hogst av ved
til hytter og gammer. Konsekvensene av ekstraarbeidet med å innhente tillatelse vurderes som små
negative for reindrifta. I følge standard landskapsvernbestemmelser er hogst av ved til eget bruk
tillatt.
Standardforskrift for henholdsvis nasjonalpark og landskapsvernområde åpner ikke for å gi tillatelse
til uttak av trevirke til gjerdemateriell i forbindelse med utøvelse av reindrift. Dette betyr at gjerde‐
materiell må hentes utenfor utredningsområdet og fraktes inn i området med snøskuter på
vinterføre. Eventuelt forbud vurderes å ha små negative konsekvenser for reindrifta.
Omfanget av dagens og framtidig lavplukking og sennegresshøsting innenfor utredningsområdet er
ubetydelig. Virkningen av eventuelt vern som nasjonalpark eller landskapsvernområde vurderes som
ubetydelige negative konsekvenser for reindrifta.
Konsekvenser for fôring av rein på vinterbeiter
I henhold til standard nasjonalparkbestemmelser er ”planting eller såing av trær eller annen
vegetasjon forbudt”. Ved bruk av høy til vinterfôr for rein, kan det hende at frø fra plantene kan klare
å spire og etablere seg innenfor utredningsområdet. Dersom det benyttes gress som er høstet fra
natureng i nærområdene (innen Finnmark) er det lite sannsynlig at nye arter vil komme til floraen i
verneområdet. Det finnes i dag ikke en sertifiseringsordning som kvalitetssikrer innholdet i høy og
silofôr som omsettes. En vil derfor ikke kunne garantere for hvilke plantearter som følger med i slikt
fôr. Bioforsk mener derfor at det er sannsynlig at bruk av høy og silofôr ikke vil tillates innenfor
utredningsområdet. Reindrifta vil da bli nødt til å benytte innkjøpt kraftfôr (graspellets) som
tilleggsfôr. Dette fôret er kostbart i innkjøp. Eventuelt forbud vurderes å ha middels store negative
konsekvenser for reindrifta. I følge standard vernebestemmelser for landskapsvernområder er
innføring av nye plantearter forbudt. Bioforsk har ut fra dette samme konsekvensvurdering her som
for nasjonalparkalternativet.
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Konsekvenser for reindrifta av endringer i friluftslivet
Sett opp mot nullalternativet vil friluftsliv og muligheter til naturopplevelser i liten grad bli berørt av
vernebestemmelsene. Unntaket er deler av det mer moderne friluftslivet, og i noen grad storviltjakt
som er knyttet til motorferdsel og andre inngrep i form av permanente eller midlertidige
installasjoner. Ytterligere restriksjoner på motorferdsel, oppføring av bygninger og på aktiviteter vil
kunne påvirke mulighetene for friluftslivsutøvelse og naturopplevelse. Det er sannsynlig at eventuell
økning i friluftslivsaktiviteten på grunn av områdets vernestatus vil komme i vintersesongen. En slik
økning vil derfor komme i perioden som reindrifta bruker arealene som vinterbeiter. Eventuell økning
i friluftslivsaktivitetene vurderes å ha små negative konsekvenser for reindrifta.
Konsekvenser for reindrifta av endringer i reiselivet
Reiselivsaktiviteter som innebærer fotturer inn i utredningsområdet vil i liten grad bli berørt av
vernebestemmelsene, i den grad de ikke fordrer organisert virksomhet som er knyttet til motor‐
ferdsel og andre inngrep i form av permanente eller midlertidige installasjoner. Mulighetene for
motorisert ferdsel (i utmark) er i utgangspunktet begrenset. Ytterligere restriksjoner på motorferdsel,
oppføring av bygninger og på aktiviteter knyttet til reiselivsnæringen vil kunne påvirke mulighetene
for reiselivsaktiviteter. Eventuell vernestatus kan øke interessen for reiselivsaktiviteter innenfor
utredningsområdet. Virkning for reindrifta ved et vern vurderes som små negative i forhold til reiseliv
i området. Dersom tilrettelegging for reiselivsaktiviteter er forankret i reindrifta kan dette ha positiv
konsekvens for reindrifta.
Konsekvenser for reindrifta av endringer for hytter og andre bygninger
Ved et vern vil det ikke bli tillatt å bygge hytter innenfor utredningsområdet. Dermed unngås
arealtap for reindrifta og konsekvensene for reindrifta vil være positive.
Konsekvenser for reindrifta av endringer i motorferdsel utenfor reindrift
Ved eventuelt vern av utredningsområdet med bruk av enten standard nasjonalparkforskrift eller
standard landskapsvernforskrift vil den motoriserte ferdselen av andre enn reindrifta bli betydelig
redusert. Dette vil få store positive konsekvenser for reindrifta.
Konsekvenser for reindrifta av endringer i mineralaktiviteter
Ved eventuelt vern av utredningsområdet med bruk av enten standard nasjonalparkforskrift eller
standard landskapsvernforskrift vil landskapet innenfor utredningsområdet være vernet mot inngrep.
Dermed unngås både direkte og indirekte (økt menneskelig forstyrrelser) arealtap for reindrifta og
virkning og konsekvenser for reindrifta vil være positive.
Konsekvenser for reindrift  oppsummering
Ved vern av utredningsområdet som nasjonalpark vurderes konsekvensene for reindrifta samlet sett
som små negative, mens vern av utredningsområdet som landskapsvernområde vurderes
konsekvensene som ubetydelige. Mulige begrensinger i bruken av ATV på barmark ved vedlikehold
av gjeterhytter og skillegjerder, og høsting av ulike naturressurser medfører negative konsekvenser
for reindrifta. Eventuelt vern vil sikre området mot arealtap som følge av utbygging, noe som gir
positive konsekvenser for reindrifta. Dersom det gis avbøtende tiltak med bl.a. at det igjennom
forskriften gis tillatelse til bruk av ATV (i barmarksperioden) i forbindelse med tilsyn, flytting og
gjeting av rein samt vedlikehold av reingjerder, gjeterhytter og vedhogst vil de negative
konsekvensene for reindrifta reduseres betraktelig.
Avbøtende tiltak for reindrift
I følge rapporten til Bioforsk kan de negative konsekvensene for reindrifta ved eventuelt vern av
utredningsområdet med standard nasjonalparkforskrift avbøtes ved følgende justeringer av
forskriften:
§ 2 Formål
Inkludere følgende: Sikre naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutnyttelse.
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§ 3 Vernebestemmelser
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.”
Plantelivet
Punkt 2.2 Bestemmelsen i 2.1 (Vern av plantelivet) 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 i pkt 2.3 bør gis på permanent basis, eller i alle
fall med minst 5 års varighet slik at næringa får forutsigbarhet i utøvelsen av reindrifta.
Motorferdsel
Punkt 6.2 Bestemmelsen i 6.1 (Forbud mot motorferdsel) er ikke til hinder for:
Tilføye underpunkter:
‐ Barmarkskjøring:
‐
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 forbindelse med tilsyn, gjeting og flytting av rein.
Det pekes på at det er utviklet sveveskutere og gyrofarkoster. I følge Bioforsk vil slike maskiner være
viktige forbedringer når det gjelder helse for utøverne, redusert slitasje på terreng og forurensning.
Det sies at forskriften derfor bør være tilpasset at slike fremtidige hjelpemidler kan benyttes.
Det sies også at forskriften bør 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.
I forbindelse med organisering av tillatelser og rapportering i forhold til motorferdsel sies det at det
bør det gis et fast tilskudd for en sekretær som kan ta seg av administrasjonen av dette merarbeidet
for siidaene som blir berørt av vernet.
Dersom ikke de foreslåtte avbøtende tiltakene kan innarbeides i nasjonalparkforskriften mener
Bioforsk at verneformen landskapsvernområde bør velges, for å unngå negative konsekvenser for
reindrifta. Ved vern av utredningsområdet som landskapsvernområde sies det at følgende avbøtende
tiltak bør vurderes:
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Punkt 6.2 Bestemmelsen i 6.1 (Forbud mot motorferdsel) er ikke til hinder for:
Tilføye underpunkter:
‐
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.
Det sies også at forskriften bør justeres slik at dersom klimamessige behov gjør seg
gjeldende, så kan reindrifta benytte motorisert ferdsel under tilsyn, gjeting og flytting av rein
med ATV i deler av perioden november til mai.
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4.4 Skogbruk inklusive kommersiell vedhogst
For å ivareta skogbruksinteressene har landbruksavdelingen ved Fylkesmannen i Finnmark,
skogbrukssjefen i Finnmark og Finnmarkseiendommen utarbeidet rapporten ”Konsekvenser for
skogbruk og trenæring i forbindelse med foreslått utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark”
(Molvig. et. al. 2010). Mesteparten av dette kapitlet er hentet fra denne rapporten, bortsett fra
avsnittet ”Skogbrann” og ”Levende Skog”. Videre er noe informasjon om hogsthistorikk i avsnittet
”Skogbruket i nyere tid” hentet fra rapporten ”Naturverdier i skog utenfor Øvre Anárjohka
nasjonalpark” (Midteng 2010b)
Historisk tilbakeblikk på skogbruket i Karasjok og Anárjohka (Molvig. et. al. 2010)
Karasjok er en kommune med lange sagbrukstradisjoner (Svevli 1990). Det var Karasjoksamene som
sto for driften og det ga en god og jevn inntekt for de som var engasjert i skogsarbeid. En del av
tømmeret ble bundet sammen i flåter og ført nedover vassdraget og solgt. Til like over
århundreskiftet foregikk skogsdriften i Anárjohka nedenfor Storfossen. Når skogene nedenfor
Storfossen ble gjennomhogd, måtte driften etter hvert skje ovenfor fossen.
Nokså store arealer i et belte 0‐2 km fra skogsbilveg er i dag enten gjennomhogd eller sterkt
plukkhogd (Midteng 2010b). Denne hogsten startet i om lag 1972 da det ble bygget bro over
Goššjohka . Virket ble levert til Statens trelastbruk – Karasjoklast, som årlig tok imot ca. 3000
kubikkmeter tømmer (Molvig. et. al. 2010). Sagbruket hadde ca. 20 ansatte. Siden det ikke var noe
mottak for massevirke i Finnmark ble ofte mye av trevirket liggende igjen i skogen. Den siste
ordinære hogsten i området var vinteren 1986/87 (Midteng 2010b). Etter dette har det vært lite
hogst av furu i området bortsett fra enkelte mindre utvisninger. Det er hogd noe stolpevirke til
bygging av reingjerder. I følge Midteng (2010b) ser imidlertid nokså store arealer vest for Gállájávri ut
til å ha blitt flatehogd for 1‐2(3) år siden. Finnmarkseiendommen har også videreført praksisen med
rotsalg av tømmer der furua ble blinket på
rot og hogst og utkjøring foretatt av kjøper.
Status
Skogen i Karasjok
Karasjok er en av de største
skogkommunene i Finnmark i areal og
volum. Ca 90 % av arealet er løvskog med
bjørk som hovedtreslag, mens 10 % er
furuskog. Det er foreløpig mangelfulle tall
for skogressursene i kommunen.
Finnmarkseiendommen (FeFo) holder nå på
med en taksering.
Skogen i Anárjohka
Det er anslagsvis 126 km2 (20%) barskog
(furu) i utredningsområdet, og denne anslås
til å ha en gjennomsnittlig kubikkmasse på 2
m3/daa, og et totalt volum på ca. 252 000
m3. Furuskogen består av lavtype og bærlyngtype,
og er antakelig jevnt fordelt mellom bonitet 6 og 8.
Omløpstida, den tida det tar fra foryngelse til hogst,
er på ca. 150 år.

Tallene er hentet fra Finnmarkseiendommen,
skogbrukssjefen i Finnmark og Fylkesmannen i
Finnmark

Området som er aktuelt for skogsdrift utgjør ca 175 km2 (skravert på kartet i figur 8). Innenfor dette
området er det særlig de tømmerrike og vegnære områdene langs Anárjohka, i Helligskogen og i
Goššjohka hvor man finner den tetteste og mest verdifulle barskogen (mørk grønn på kartet). Denne

98

delen av skogen utgjør ca 18 km2, og det anslås en gjennomsnittlig kubikkmasse på 4,5 m3/daa. og et
volum på ca 81 000 m3. Mye av arealene består av yngre skog og andelen hogstmoden skog er langt
lavere.
Driftforhold og lønnsomhet
Terrenget i utredningsområdet er i hovedsak relativt flatt og lettdrevet, og den viktigste delen av
ressursene befinner seg på de 2‐3 km nærmest veien, men enkelte daler og myrer kan stedvis
vanskeliggjøre utkjøring. Dersom det skal hentes tømmer lenger unna veien forutsetter det
vegbygging, evt. anlegg av vinterbilveg. Forholdene for å anlegge slike veger i Indre Finnmark er
meget gode, og det har tidligere også vært utført slike tømmertransporter i Pasvik og Karasjok.
På grunn av omfattende hogster etter krigen på strekningen Iškoras‐Helligskogen er det på denne
strekningen i dag mye ungskog og yngre produksjonsskog (hogstklasse II og III). Det vil ta om lag 50‐
70 år før det på nytt blir sluttavvirkning av tømmer av et visst omfang her. I mellomtiden skal
områdene skjøttes gjennom tynning, og da er det verdiskaping fra tynninga som kan gi inntekt i
denne perioden.
Skogbrann
Spørsmålet om skogbranner er en svært aktuell problemstilling i Anárjohka både på kort og lang sikt.
Området er blant de tørreste i hele Norge målt i mm nedbør, like tørt som Lesja og Lom i Sør‐Norge,
og har store bjørke‐, blandingsskog‐ og furuskogsområder. Det brenner i området med en del års
mellomrom, sist i 2006.
Erfaringer fra USA, bl.a. fra den store brannen i Yellowstone nasjonalpark i 1988, er at i vernede
skogsområder hvor man holder skogbranner nede, samles det opp unormalt store mengder
brennbart virke som til slutt kan gi ekstremt kraftige skogbranner, så intense at de stedvis dreper
skogen og raserer jordsmonnet. I Sverige og Finland har forvaltningen aktivt skjøttet områder med
brann, dvs. at man aktivt har tent på skog i verneområder for å begunstige brannelskende arter.
Av hensyn til reindrifta blir branner som oppdages ofte slokt. Fra et skogbruksstandpunkt anses det
også som fornuftig å slukke skogbranner i framtiden, ettersom skogbranner lett kan komme ut av
kontroll og spre seg også til ungskog og produktiv skog utenfor parkgrensa (Landbruksavdelingen hos
Fylkesmannen i Finnmark). Det er kommunen og kommunens brannvesen som har ansvaret for å
kunne håndtere alle skogbranner, og må ta beslutningen om en brann skal slukkes eller ikke. Dette
gjelder innenfor hele kommunens areal, også i naturvernområder.
Levende skog
Levende Skog som begrep ble etablert i 1998 da det ble enighet om standarder for et bærekraftig
norsk skogbruk. Da ble aktører innen skogbruk og skogindustri, miljø‐ og friluftslivsorganisasjoner,
fagbevegelse og forbrukerinteresser for første gang enige om standarder for bærekraftig forvaltning
av skog (www.levendeskog.no). Standarden kom på bakgrunn av at det internasjonale markedet
siden tidlig på 1990‐tallet har etterspurt produkter laget av tømmer fra miljøsertifisert skogbruk
(skog.no).
Høsten 2006 ble ”Levende Skog”‐standarden revidert, og den har nå 25 kravpunkter som
konkretiserer forskjellige hensyn som må tas ved skogbruksaktiviteter (www.levendeskog.no).
Standarden skal sikre at norsk skogbruk utøves i samsvar med internasjonale konvensjoner som
Norge har forpliktet seg til å følge og at man følger norsk lov. Noen av kravpunktene er såkalte
intensjonskrav med generelle mål og retningslinjer. Andre er konkrete og angir hvor og hvordan
hensyn skal tas ved hogst. Det mest omfattende kravpunktet regulerer hensyn til ”biologisk viktige
områder”. For å etterleve dette punktet må det gjennomføres en miljøregistrering for å finne fram til
de beste områdene, og minst 5 % av det produktive skogarealet skal forvaltes som biologisk viktige
områder. Dette innebærer at nøkkelbiotoper skal settes av urørt eller forvaltes på en måte som ikke
forringer forholdene for biologisk mangfold.
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Figur 8: Satellittbasert inndeling av skogen i utredningsområdet. (Molvig et. al. 2010).
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Sannsynlig utvikling uten vern – 0alternativet
Uttak til bioenergi
Tynningshogster til flisformål er det mest aktuelle satsingsområde for skogbruket i dag. Framveksten
av biobaserte varmeanlegg i Alta, Porsanger og Karasjok gjør at skogressursene blir viktige og får en
større potensiell verdi. Treet blir fliset opp til energiflis som er grunnlag for varmeenergi i
forbrenningssentraler. Det er i dag furu som hogges og flises til energiformål i Finnmark, fordi dagens
driftsapparat lettere klarer å håndtere furu enn bjørk. På sikt kan det også bli aktuelt å utnytte
bjørkeskogen til bioenergi. I Finnmark er det i dag to entreprenører som driver maskinell hogst. En
lokal skogentreprenør i Karasjok har også planer om å etablere seg med maskinell drift.
Bjørkeskogen som ressurs for vedproduksjon og bioenergi
Om lag halvparten av utredningsområdet eller ca 300 km2 er løvskog bestående av bjørk og vier, jf.
figur 8, med en tetthet på anslagsvis 3 m3/daa og et totalt volum på ca. 900 000 m3. Bjørkeskogen i
Anárjohka er meget godt egnet til vedproduksjon og som grunnlag for flisproduksjon til bioenergi.
Nyttiggjøring av bjørkeskogen forutsetter imidlertid at ressursen er tilgjengelig for hogst og utkjøring.
I dag er det kun skogsbilveg langs Anárjohka og et stykke opp langs Goššjohka. Utdrift av virke fra
vegløse områder kan likevel være mulig dersom det anlegges vinterbilveg.
Hogst til lokale sagbruk og trenæring
I dag er det et fåtall lokale gårdssagbruk som foredler det tømmeret som tas ut i Karasjok og
Anárjohka, årlig mellom 50‐100 m3. Virket fra sagene foredles til vanlig trelast og noe villmarkspanel.
Den beskjedne hogsten i dag skyldes nok flere forhold, blant annet lange transportavstander som
fordyrer drifta samt at kvaliteten på skogen heller ikke er den beste.
Tømmerkvalitetene egner seg derimot bedre til spesialprodukter som villmarkspanel og stolper, og
det kan være mulig å øke omsetningen for lokalproduserte treprodukter slik som i Sør‐Varanger der
skog‐ og treprodusenter har hatt en økning i sin aktivitet.
Tynningshogster i furuskogen – juletrehogster
I ungskogfeltene opp gjennom Anárjohkdalen har det hvert år fram mot i dag blitt tatt ut juletrær.
Denne hogsten har foregått i høstmånedene, der man har regulert treantallet i ungskogfeltene og
samtidig tatt ut salgbare juletrær. Årlig har denne hogsten resultert i et uttak på 3‐5000 trær og har
gitt relativt god lønnsomhet for Statskog. Nå er skogen kommet i en størrelse og alder som egner seg
mindre til juletrær, og slik hogst vil antagelig avta.
Konsekvenser for skognæringa ved utvidelse av nasjonalparken
Molvig et. al (2010) anser at en utvidelse av nasjonalparken som foreslått i utredningsområdet vil få
store negative konsekvenser for dagens og framtidig skognæring i Karasjok, ettersom Anárjohk‐ og
Goššjohkdalførene omfatter de viktigste skogressursene i Karasjok kommune. Selv om det er lite
hogst på arealene i dag, vil skogen på lengre sikt (når eksisterende ungskogfelt kommer opp i
tynningsfase og etter hvert hogstmoden alder) utgjøre et betydelig potensiale for skogbruk og
tretilknytta næring i kommunen. Arealene vil derfor være viktige for skogbruket i dag, men særlig i et
lengre perspektiv.
Avbøtende tiltak
For å sikre grunnlaget for eksisterende og ny skognæring anbefales det å ivareta området på 17,4
km2 med tett barskog (mørk grønn på kartet) til skogbruk og skogproduksjon (Molvig et. al 2010).
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4.5 Mineralske råstoffer
Beskrivelse
Det meste av Øvre Anárjohka nasjonalpark består av bergarter som hører til Karasjok
grønnsteinsbelte. Dette særegne geologiske området strekker seg fra Lakselv i nord, sørover til
Anárjohka og videre inn i Finland til Kittilä og derfra mot sørøst. Dette grønnsteinbeltet dekker store
deler av utredningsområdet, spesielt i området Goššjohka‐Njoammelvárri. I dette grønnsteinsbeltet
er det i Norge ‐ men i enda større grad i Finland ‐ kjent en rekke forekomster av kobber, jern, nikkel
og platinametaller, i tillegg til gull. I de samme bergartene ca. 80 km sør for nasjonalparken ble Kittilä
gruve åpnet i 2009. Dette er Europas største gullgruve med en årsproduksjon på 7 tonn gull. Det
finnes forekomster av gull i løsmassene i området, samt en rekke grus‐ og sandforekomster, spesielt
langs de større elvene.
Historisk tilbakeblikk
Det har fra 1800 tallet og fram til i dag vært en tidvis stor interesse for gull i løsmasser (grus, sand
osv.) i denne delen av Finnmark. Det var der den norske geologen Tellef Dahll fant gull i elvegrus i
1866. Han var den første som fant gull i elvene fra Karasjok og helt sørover i Anárjohka, og østover
inn i Finland. Dette gav opphavet til gullrushet i Nord‐Finland, som på flere måter vedvarer den dag i
dag. På norsk side, også innenfor dagens nasjonalpark, ble det vasket ut gull mange steder, for
eksempel på Baltos gullfelt i Skiehččanjohka. Det eksisterer en rekke gamle gullvaskeplasser i
området, spesielt langs Goššjohka. Alle de markerte gullforekomstene på figur 10 og 11 er steder der
gull ble vasket ut fra elvegrus.
Status
Malmer (mutbare mineraler)
Området har etter Bergvesenets vurdering et foreløpig ukjent malmpotensial, og bergartene er
vanskelig tilgjengelig for undersøkelser på grunn av et tykt overliggende morenedekke. En rekke
norske og utenlandske selskaper har utført undersøkelser etter mutbare mineraler i disse områdene
de siste 45 årene. Det er hovedsakelig gull, kobber og nikkel som har vært i fokus, uten at dette har
resultert i funn i fast fjell av betydning. Etter NGUs vurdering er det i hovedsak vernet på norsk og
finsk side, og ikke geologiske forhold, som er årsaken til at det ikke er kartlagt mineralressurser av
interesse i området mellom Karasjok jernmalmfelt og forekomstene på finsk side. Mutingsretten er
en undersøkelsesrett og kan vanligvis bare holdes i inntil 7 år. Hvis det innen den tid er funnet en
forekomst av mutbart mineral, som er, eller i nær framtid, kan bli økonomisk nyttbar, kan man søke
om utmål. I dag er det ingen utmål i det aktuelle området og Bergvesenet kjenner heller ikke til at det
noensinne er funnet forekomster som har kvalifisert til utmål i dette området.
Innenfor utredningsområdet er det bare firmaet Store Norske Gull AS som i dag har godkjente
mutingsrettigheter, med i alt 54 mutinger. De har kartlagt mutingsområdene med positive
analyseresultatene, og tror at det er betydelig sannsynlighet for gull‐ og nikkelforekomster innenfor
utredningsområdet.
Løsmasser
Gull i løsmasser er ikke mutbart, men tilhører grunneier, som kan gi tillatelse til leting og
undersøkelse. Det er i dag ikke kommersiell drift på gull i dette området. De grus‐ og
sandforekomstene som ligger i området ligger for langt unna større bebyggelse eller
utskipningssteder til at de har noe annet enn rent lokal interesse, som til vegutbedring eller mindre
byggearbeider (NGU).
Fastfjellressurser
Bergvesenet kjenner ikke til bergarter som er av økonomisk interesse eller utnyttbare i det aktuelle
området.
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Figur 9: Øvre Anárjohka nasjonalpark med utvidelsesområdet og kjente metallforekomster i Kittilä‐
Karasjok‐Lakselvområdet. Berggrunnsgeologisk bakgrunn fra Eilu et al. 2008. Den geologiske
sammenhengen fra Lakselv i nord til Kittilä i sør kommer tydelig fram. Kilde NGU 2010.
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Figur 10: Berggrunnsgeologi med registrerte metallforekomster i Anárjohka‐områder. Kilde NGU
2010.
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Figur 11: Løsmassegeologi, med registrerte metallforekomster i Anarjohkaområdet. Kilde NGU 2010.
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Sannsynlig utvikling uten vern ‐ 0‐alternativet
Ettersom det i dag ikke er funnet drivverdige forekomster av mineraler innenfor utredningsområdet,
anser Fylkesmannen det som beheftet med stor usikkerhet å anslå den sannsynlige utviklingen av
området i fremtiden i forhold til utvinning av mineralforekomster.
De drivverdige forekomstene i den sørlige fortsettelsen av Karasjok grønnsteinsbelte i Finland gir i
følge NGU et godt grunnlag for å vurdere mulighetene for funn av slike forekomster også nord for
Øvre Anárjohka nasjonalpark. Det er i følge NGU betydelige interesse for å lete etter ressurser i
området fra eksisterende nasjonalpark og nordover. Store Norske Gull tror det er en betydelig
sannsynlighet for at det finnes gull‐ og nikkelforekomster innenfor utredningsområdet.
På bakgrunn av det som fremkommer i dette kapitelet, antar derfor Fylkesmannen at det uten et
vern vil bli en fortsatt og sannsynligvis økt leteaktivitet i området i form av mutinger og muligens
etter hvert utmål/prøvedrift. Hvorvidt dette vil resultere i drivverdige funn med en framtidig fullskala
gruvedrift i området er svært usikkert.
Konsekvenser for mineralske råstoffer av et utvidet vern
Alle alternativer til verneforskrifter innebærer et forbud mot gruvedrift, inklusive mutingsvirksomhet.
Flybårne undersøkelser vil i utgangspunktet ikke være forbudt, med unntak av i nasjonalparken der
det foreslås forbud mot bruk av luftfartøy under 300 meter fra bakken. Konsekvensene for
mineralske råstoffer vil dermed være svært negative innenfor de arealer som evt. blir vernet. Noe
forenklet kan man si at de negative konsekvensene blir større, jo større areal som omfattes av vern.
NGU mener at det er av nasjonal interesse at leting og kartlegging av ressurser foregår innenfor
områder med et potensial for funn. De mener at en framtidig utnytting av mineralressurser ikke bør
begrenses for mye, kun med utgangspunkt i antakelser om reelle utvinningsinteresser i et perspektiv
på noen år. De påpeker at utviklingen i mineralindustrien, sett i et historisk perspektiv, tilsier at
forekomster som er uaktuelle i dag kan være en svært viktig ressurs i et langsiktig perspektiv. Videre
mener de at utnytting av eventuelle mineralforekomster mest sannsynlig vil båndlegge svært
begrensede arealer og i et begrenset tidsrom. På bakgrunn av sin mutingsvirksomhet i området
mener Store Norske Gull, at et forbud mot gruvevirksomhet vil få store negative konsekvenser for
utvinningsinteressene. Det vil ikke være mulig å anslå omfanget av en eventuell gruvedrift, men Store
Norske Gull sier at en nikkelgruve normalt vil gi 100‐200 arbeidsplasser over en periode på 10‐50 år.
Avbøtende tiltak for mineralske råstoffer
Det vil ikke være mulig å ta inn bestemmelser i verneforskriftene som åpner for gruvevirksomhet.
Det eneste reelle avbøtende tiltaket er derfor å utelukke hele eller deler av området fra et vern. Det
er ikke fremkommet informasjon om hvilke områder som eventuelt bør utelates, og Fylkesmannen
antar derfor at områdene ved de eksisterende mutingsrettighetene samt ved eksisterende funn er de
viktigste områdene for bergverksinteressene.

106

5. Samfunn
5.1 Reiseliv
Kapitlet er basert på en utredning om reiseliv i utredningsområdet utført av AsplanViak i Karasjok.
Status
Området vurderes å ha liten til middels verdi for reiselivet. Av en samlet turistomsetning i Karasjok
kommune på ca. 20 millioner kroner står aktiviteter i utredningsområdet for inntil kr 100 000.
Området har særpreg som i noen grad blir etterspurt, men bruken er minimal og tilgjengeligheten
dårlig.
Det er etablert en gullgraverleir ved Basegurajávri, nordvest for Helligskogen. Fra oppstart i 1980 til
1986/87 ble selskapet Lapplandsturer AS drevet på heltid og hadde også bussturer,
turistinformasjon, gullgraverleir mm. Etter den tid har selskapet i større grad blitt drevet på
hobbybasis/deltid. Fram til 1996/97 var det bra med aktivitet i leiren. Leirområdet på ca. 1,5 km2 er
festet fra Finnmarkseiendommen av Nils Peder Eriksen, Karasjok, med vilkår om at
reiselivsvirksomhet kan drives i perioden 1. mai‐1. november. I den øvrige perioden kan området
brukes til vinterbeite for rein. Eriksen har planer om utvidelser/økt aktivitet i området.
Enkeltmannsforetaket John Nystad selger under navnet Samipath opplevelser i området. Sesongen er
fra juni til september, med hovedvekt i sommermånedene og 10‐30 sommerturister.
Nystad/Samipath arrangerer turer for fotturister, fisketurister og jegere i to hovedområder. Det
første er områdene vest for Goššjohka. Gjestene går selv inn i området, mens leir og utstyr fraktes
inn med ATV langs deler av kjøresporet fra Lásseguoika til Galmmatbohki. Mye av turene har vært
knyttet til fiske, men i de senere årene har det vært økt etterspørsel etter turer der formålet kun er å
oppleve det spesielle området. Det andre området er ved Basevuovdi, særlig for turister som selv
ønsker å komme seg inn i eksisterende nasjonalpark. Utstyr fraktes da med ATV inn til Andreas
Nilsen‐hytta (like utenfor nasjonalparkgrensen) hvor det lages mat for gjestene. Disse turene har
også i noen tilfeller blitt kombinert med gullvasking ved gullgraverleiren beskrevet over. Nystad har
etablert samarbeid med Johan Mattis Kemi som har vintersiida ved Sađgejohka. Kemi har først og
fremst et tilbud til rypejegere på høsten. I tillegg har han noe vinterturisme når reinen er i området.
Engholm Husky utenfor Karasjok har ved enkelte anledninger hatt turer med hundesleder og
sommerturer med kløvhund som har gått innenfor utredningsområdet. Firmaet opplever
etterspørsel og betalingsevne etter turer til uberørte områder, og ser at markedsføring av turer inn i
nasjonalpark kan gi en merverdi i markedet. Firmaet er derfor positiv til en utvidelse forutsatt at det
tillates organiserte (ikke‐motoriserte) turer.
Adventure Teigmo Husky bruker ikke området i dag, men vil vurdere det dersom området utvides og
det tillates den type turer de tilbyr (hundespann, elgsafari, overnatting).
Sannsynlig utvikling uten vern – 0alternativet
Det forventes ingen større endringer i reiselivsaktivitetene i området i nær framtid i forhold til
bruken beskrevet over. Aktivitetene vil sannsynligvis fortsette på samme minimale nivå.
Konsekvenser for reiselivet ved et utvidet vern
Et begrenset vern til landskapsvernområde øverst i Goššjohkdalen (alternativ B) vurderes ikke å få
konsekvenser for reiseliv i utredningsområdet.
Et vern til nasjonalpark (alternativ A1/A2) vurderes samlet og på kort sikt som lite til middels positivt
for reiselivet. Konsekvenser på lang sikt vil bl.a. avhenge av i hvilken grad forvaltningsplan, fysisk
tilrettelegging og et evt. informasjons‐/nasjonalparksenter gjør området attraktivt og tilgjengelig for
reiselivet.
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Avbøtende tiltak
Aktuelle avbøtende tiltak for reiselivet er først og fremst å åpne opp for organiserte turer i området,
noe som er forbudt i eksisterende nasjonalpark. Salg av turer med ferdsel med hundespann eller
hester i området kan ifølge Svineng og Dahl (2010) være et interessant produkt. Mulighet for frakt av
turister med elvebåt vil også være viktig for reiselivet, samt åpning for nye investeringer og
tilrettelegging i gullgraverleiren, gjerne ved å holde denne utenfor nasjonalparken. En grunnleggende
forutsetning er at vegen til Basevuovdi forblir åpen for motorisert ferdsel.

5.2 Hytter og andre bygninger og anlegg (vedlikehold, restaurering, nybygg)
Status
Det er ingen kraftlinjer innenfor utredningsområdet. På norsk side går det 22 kV kraftlinje nordfra til
Iškorasjohka, og derfra en 1000V‐linje til Kleppen et stykke nord for Goššjohkas utløp i Anárjohka. Ut
over (skogs)bilvegen til Helligskogen med tilliggende spor etter masseuttak, bygninger og reingjerder
samt gullgraverleiren er Fylkesmannen ikke kjent med andre anlegg i området.
Innenfor utredningsområdet ligger ca. 20 hytter, se figur 12. De fleste hyttene i utredningsområdet
ligger langs vestbredden av Anárjohka og i tilknytning til bilveien som går her. Ellers er det noen få
hytter ved Goššjohka/Vuoččoljohka nord i utredningsområdet. Det er også noen reindriftshytter
spredt i utredningsområdet.
Innenfor utredningsområdet er det i tillegg til Finnmarkseiendommens grunn 5 private
grunneiendommer på totalt ca. 0,3 km2 (28/7 Niillasmanguoika, 28/6 Geavgŋoaivi, 28/3, 28/5 og
28/9 Basevuovdi) samt 8 utskilte fester. Av festene er det to ved bilvegen, disse er ikke punktfester
men avgrensete ”tomter”. De resterende er reindriftshytter langt fra bilvegen med punktfeste
(sirkler på ca. 1000 m2). Noen reindriftshytter har ikke festenummer.
Tilnærmet hele utredningsområdet er lagt ut som LNF uten bestemmelser om spredt utbygging i
kommuneplanens arealdel for Karasjok vedtatt 13. oktober 2005. Eiendommene som ligger i
Basevuovdi og Langness er lagt ut som LNF spredt fritidsbebyggelse. Det er ikke lagt ut arealer til
masseuttak eller andre formål innenfor utredningsområdet.

108

Figur 12: Bygninger og festepunkter i og utenfor utredningsområdet.
Forventet utvikling uten et vern – 0alternativet
Det forventes ikke større utbygging av hytter innenfor utredningsområdet i nær framtid. Også på
lengre sikt er det Fylkesmannens vurdering at videre hyttebygging av særlig omfang i
utredningsområdet er lite sannsynlig. Presset for bygging er ikke stort, samtidig som områdene pga.
sine naturverdier og verna vassdrag er mindre aktuelle for utlegging til hyttebygging gjennom
ordinær planbehandling. På sikt kan man se for seg et fåtall nye bygninger, enten reindriftshytter
eller tilleggsbygninger på de bebygde private eiendommene. På eiendommene ved Basevuovdi og
ved Langness som er lagt ut som LNF med spredt fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, kan
det settes opp uthus på inntil 25 m2.
Konsekvenser av et vern
Et vern vil ikke få betydning på kort sikt for hyttebygging i kommunene Karasjok og Kautokeino, fordi
det ikke er planlagt hyttebygging innenfor utredningsområdet i disse kommunene.
Alternativ B vurderes ut i fra avgrensning og bestemmelser til ikke å ha noen nevneverdige
konsekvenser for hytter og anlegg i området. Det følgende er relatert til nasjonalparkforslagene
(A1/A2).
Maksimumsalternativet omfatter ikke de totalt fem små grunneiendommene ved bilvegen, og heller
ikke de to vegnære og avgrensete festene. Et vern vil derfor ikke ha konsekvenser for nåværende og
framtidig bruk av disse eiendommene inklusive bygninger.
For de berørte reindriftshyttene, Andreas Nilsen‐hytta, gjerder og evt. gammer i området gjelder
følgende:
Eksisterende bygninger
Normalt vedlikehold på eksisterende anlegg og hytter (maling, skifting av bordkledning og lignende)
vil være tillatt. Ombygging og påbygging av hytta er mulig, men krever søknad til og tillatelse fra
forvaltningsmyndigheten. Små og gamle hytter som er uhensiktsmessige for dagens bruk vil kunne få
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slike tillatelser. Dette forutsetter imidlertid en uendret bruk, det vil for eksempel ikke bli tillatt å
ombygge små jakthytter til en stor fritidshytte. Bygging av frittliggende tilbygg som uthus mv. er i
utgangspunktet forbudt, men kan evt. tillates etter søknad. Det vil da kunne settes vilkår til størrelse,
plassering, utføring med mer. Slike tillatelser vil være vanskeligere å få og må vurderes konkret etter
de lokale forhold (for eksempel vil det ha betydning om det gjelder en frittliggende hytte eller hytte
som ligger sammen med flere andre. Ved brann eller andre ulykkeshendelser kan hytter etter søknad
tillates gjenoppført. Også i slike tilfeller vil frittliggende hytter kunne bli behandlet noe mer
restriktivt.
Tilrettelegging av hyttetomta i form av planting av bed, såing av plen mv. vil være forbudt. Det er
imidlertid lite tradisjon for (eller praktiske muligheter til) slik aktivitet i området, og denne
begrensningen vurderes ikke å ha noen særlig negativ betydning.
Framføring av strømstolper vil være forbudt. Montering av solcellepanel vil være tillatt. Oppsett av
mindre vindmøller kan tillates etter søknad. Framføring av vannledning til hytta, nedgraving av
septiktank og lignende inngrep i terrenget vil være forbudt.
Det er åpnet for vedhogst til bruk i bygninger i området etter søknad, men med begrensninger på
uttak av tørrfuru til opptenningsved. Dette vurderes å ha små negative konsekvenser.
Bruk og vedlikehold av bilveg, atkomst til hytter
All bilveg i området er privat veg, dvs. ikke kommunal veg, fylkesveg eller riksveg. Vegen fram til
Helligskogen er bygd i forbindelse med tømmerhogst og er dermed i dag eid av
Finnmarkseiendommen. Det er mulig noen av avstikkerne ikke er eid av FeFo.
Ved et vern vil eksisterende anlegg herunder lovlig bilveg kunne brukes og vedlikeholdes som før.
De tre private eiendommene som ligger samlet nær den gamle fjellstua i Basevuovdi har alle
biltilgang siden bilvegen går dit. Gullgraverleiren nordvest for disse har muligens kun kjørespor det
siste stykket. Langness har atkomst til bygningene på eiendommen enten som bilveg eller kjørespor.
Nilsseter har ikke bilveg eller kjørespor. Imidlertid er ingen av disse eiendommene berørt av noen av
vernealternativene og verneforslaget har følgelig ingen direkte konsekvenser for disse.
Avbøtende tiltak
Det vurderes ikke å være behov for avbøtende tiltak i forhold til bruk av eksisterende hytter. Ved
eventuell søknad om påbygg, tilbygg, nybygg (uthus) vil det bli gjort en konkret vurdering ut fra
forholdene på stedet.
Det vil ikke være mulig å justere vernebestemmelsene for nasjonalpark eller naturreservat for å lette
tilgangen til fritidshytter med barmarkskjøretøy.
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5.3 Friluftsliv og rekreasjonsmessig utnyttelse av jakt og fiske
Med friluftsliv menes rekreasjonsbruk av befolkningen i nærområdet eller tilreisende/turister, men
da bruk uten salg av varer/tjenester. Lokalbefolkningens høstingsrelaterte bruk er omtalt under lokal
bruk, og omfatter hovedparten av det som vanligvis tilknyttes ”friluftslivsbruk”.
Status
Området er svært lite brukt av tilreisende/turister. Fylkesmannens inntrykk er at området i stor grad
oppfattes som tungt tilgjengelig og lite turvennlig. Mye av friluftsbruken i eksisterende nasjonalpark
er tilknyttet padling på vassdragene, ellers er de besøkende et fåtall som ønsker ”ekstremturer”
vinter eller sommer. Småviltjakt og fiske utøves i hovedsak av lokalbefolkningen. Det fiskes noe etter
laks i Anárjohka.
Når det gjelder elgjakt så fordeles elgvaldene årlig ved trekning der en hoveddel av valdene er
forbeholdt innenbygds jaktlag. Ordningen gjør imidlertid at det vanligvis er forskjellig jaktlag fra år til
år i det enkelte vald. Kommunen gir dispensasjon for bruk av motorkjøretøy for transport av
leirutstyr til alle jaktlag som ønsker det.
Forventet utvikling i området uten vern – 0alternativet
Det er ikke grunn til å forvente noen større endringer i bruken av området i den nærmeste framtid.

Konsekvenser av et vern
Alternativ B landskapsvernområde vurderes ut i fra omfang, plassering og bestemmelser til ikke å ha
særlige konsekvenser for friluftsliv og rekreasjonsmessig utnyttelse av jakt og fiske i området.
Forslagene til utvidet nasjonalpark (A1/A2) vil kunne gjøre Øvre Anárjohka nasjonalpark mer
tilgjengelig for tilreisene siden avstanden fra bilveg til foreslått nasjonalparkgrense gjør kortvarige
besøk like innenfor grensene overkommelig uten overnatting. Det er derfor sannsynlig med et noe
økt besøk til vegendene i Goššjohkdalen og i Helligskogen. Omfanget antas i overskuelig framtid å
forbli lavt, siden området fortsatt er langt fra befolkningskonsentrasjoner, overnattingsfasiliteter og
har dårlig atkomstveg. Et noe økt besøk kan bli et bidrag til økt omsetning hos lokale tilbud om
overnatting mv.
For småviltjakt og fiske legges det til grunn at slik virksomhet drives uten motorferdsel i utmark. Et
utvidet nasjonalparkvern vil ikke ha særlige konsekvenser for slik aktivitet.
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For elgjakt foreslås ingen begrensninger på selve jakta, men strammere rammer rundt
motorferdselen. Det åpnes i alle forskriftsalternativ for bruk etter søknad av beltekjøretøy av typen
”elgtrekk” (ikke ATV), snøskuter på vinterføre eller luftfartøy for uttak av felt vilt. I det strengeste
forskriftsalternativet for nasjonalpark åpnes det etter søknad for bruk av ATV på eksisterende
kjørespor utvalgt i forvaltningsplan for uttransport av felt elg. I Fylkesmannens ”mellomalternativ”
åpnes det også for transport av leirutstyr langs slike kjørespor, mens det i arbeidsutvalgets alternativ
åpnes for bruk av ATV omtrent som i dag, også utenfor kjørespor.
Arbeidsutvalgets forslag til bestemmelser vil gi små konsekvenser for elgjakta. De andre forslagene
vil innebære at felt elg ikke lenger kan hentes med ATV der den ligger, men enten dras til kjørespor
og derfra kjøres ut med ATV eller hentes med beltekjøretøy av typen ”elgtrekk”. Slike beltekjøretøy
er knapt om i det hele tatt i bruk i elgjakta i Finnmark i dag, og slike bestemmelser vil gjøre det
nødvendig med innkjøp av slike for mange, særlig lokale, jaktlag. Det strengeste alternativet vil i
tillegg hindre utkjøring av leirutstyr med motorkjøretøy, slik at frakt må skje med luftfartøy
(helikopter). Dersom beltekjøretøyet kan tas inn til leiren før felling vil riktig nok en del leirutstyr
kunne tas inn og ut som ”leilighetsfrakt”. Erfaringene fra helikopterjakta i eksisterende nasjonalpark
viser at dette blir en svært kostbar elgjakt.
Krav om beltekjøretøy type ”elgtrekk” og begrensete muligheter for utkjøring av leirutstyr vurderes
som negativt for elgjakta. Krav om lufttransport for all frakt av leirutstyr vurderes som svært
negativt.
Avbøtende tiltak
Aktuelle avbøtende tiltak er et vern som i større grad åpner for bruk av ATV i elgjakt, evt. en minst
mulig utvidelse av nasjonalparken.

6. Videre oppfølging
6.1 Nærmere undersøkelser
Behovet for nærmere undersøkelser før et evt. vern blir vedtatt
Det er Fylkesmannens vurdering som tiltakshaver at verneplanen er tilfredsstillende utredet for at et
vernevedtak kan fattes.
Gitt ressurser og tid ville Fylkesmannen ha prioritert ytterligere undersøkelser av skogverdiene i
området, herunder ha inkludert i vurderingsgrunnlaget det kommende skogtakseringsarbeidet i regi
av Finnmarkseiendommen som per mai 2010 er i ferd med å ferdigstilles.
Anbefalinger om senere undersøkelser etter vernevedtak
Det er behov for en detaljert oversikt over alle berørte bygninger og anlegg, herunder faste og
midlertidige reingjerder og andre reindriftsanlegg, i området.
Det er videre behov for en mer detaljert oversikt over kjørespor i området som grunnlag for utvalget
av enkelte slike i forvaltningsplanen, samt om det punktvis kan være behov for utbedringer. En slik
detaljert oversikt krever befaring på bakken av hver enkelt trasé.
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6.2 Sammenstilling
Verneverdier
Det er gjennom den naturfaglige registreringen av skogen i utredningsområdet blitt dokumentert at
området har svært store verdier, først og fremst knyttet til et meget stort område i nasjonal
målestokk med i hovedsak gammel naturskog og med større forekomster av urskogspreget skog og
visse forekomster av urskog. Forskjellige deler av området har ulike kvaliteter 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. I øst
finner man også skogtyper og miljøer man ikke finner andre steder. I hoveddalføret finnes 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. Mulige trusler mot disse verdiene er først og fremst kommersielt
skogbruk med flatehogst og planting. Et kommersielt moderne skogbruk vil fjerne kildene til død ved
som er en forutsetning for mange av rødlisteartene i området. Kommersielt 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 mellom 500 og 1000 år gamle, og
eldre furutrær er leveområder for bl.a. rødlistete lavarter.
Det er videre områder med nasjonal verdi for fugl i myrområdene i øvre del av Goššjohkdalen, samt
svært verneverdige områder pga. botaniske verdier i områdene omkring Galmmatnussir og nedover
langs selve Goššjohka.
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.
Kommersiell skogsdrift er den største reelle trusselen for verneverdiene i området. Det er derfor
etter tiltakshavers vurdering kun et vern som utelukker kommersiell skogsdrift som kan sikre
verneverdiene i området på lang sikt.
Naturressurser
Lokal bruk
Området har stor verdi for lokal høstingsbasert bruk av naturen. Med unntak av vernealternativ B
som ikke vil ha særlige konsekvenser for lokal bruk, vil et utvidet vern ha negative konsekvenser for
lokal bruk og da først og fremst gjennom restriksjoner på motorferdsel.
Reindrift
Området har stor verdi som vinterbeite (november‐mai) for reindrifta, og 4 distrikter berøres (13,
14A, 16 og 17). Reindrifta kjører 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.
Vernealternativ B (landskapsvernområde øverst i Goššjohkdalen) vil ikke ha særlige konsekvenser for
reindrifta. En utvidelse av nasjonalparken (alternativ A1/A2) vil ha både positive og negative
konsekvenser. På den positive siden blir området beskyttet mot mineralleting og gruvedrift,
hyttebygging og lignende, samt at motorferdsel blir holdt på et minimum. På den negative siden
medfører en utvidelse mer byråkrati i form av søknader, restriksjoner på oppføring av nye anlegg,
begrensninger i uttak av tørrfuru til ved og furu til stolpevirke og motorferdsel på barmark. Totalt
sett vurderes konsekvensene for reindrifta av utvidet nasjonalpark som små negative.
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Skogbruk
Området omfatter de viktigste furuskogsressursene i Karasjok kommune, med anslagsvis 126 km2
furuskog og blandingsskog. Totalt volum furu anslås til 252 000 m3, men tallene har lav nøyaktighet
fordi området ikke har vært skikkelig taksert (pågår nå). Store arealer er uproduktiv furuskog
(impediment). Det er først og fremst de vegnære skogene samt Helligskogen som er produktiv skog
og aktuell for framtidig hogst. Mye av denne 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.
På kort sikt er det mindre aktuelt med oppstart av tømmerhogst i utredningsområdet. Dette blir mer
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. Tynningshogst til flisformål er
derfor det mest aktuelle satsingsområde for skogbruket i nær framtid.
Et utvidet vern med forbud mot hogst i de produktive furuskogsområdene vurderes å få svært
negative konsekvenser for dagens og framtidig skognæring i Karasjok kommune.
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.
Et utvidet vern vil uavhengig av verneform stenge for mulig mineralutvikling i området og dermed ha
stor negativ konsekvens for disse interessene.
Samfunn
Reiseliv
Området er minimalt i bruk i reiseliv, og har liten til middels verdi for denne næringen. Eksisterende
virksomhet er knyttet til gullgraverleir, pakketurer for fotturister med motorisert utstyrstransport,
noe hundekjøring samt noe reiseliv tilknyttet reindrift. En utvidelse av nasjonalparken vurderes på
kort sikt å få liten til middels positiv konsekvens for reiselivsnæringa, på lengre sikt vil konsekvensen
avhenge av i hvilken grad området evt. blir mer attraktivt og tilgjengelig for reiseliv og kunder.
Hytter og andre anlegg
Alle hytter ved bilvegen er utelatt fra verneforslagene, som dermed også kun omfatter
Finnmarkseiendommens grunn (inklusive noen festetomter). Iht. verneforslagene kan eksisterende
hytter og anlegg inklusive bilveg brukes og vedlikeholdes som i dag, mens det i begrenset grad åpnes
for nye bygninger og anlegg. Det er ikke åpnet for nye fritidshytter eller andre tiltak utenom
primærnæring i gjeldende kommuneplaner for Karasjok og Kautokeino kommuner på det berørte
arealet. Verneforslagene vurderes derfor til å ha små negative konsekvenser for hytter og anlegg.
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. Mange vald ligger langt fra bilveg, og det
gis motorferdseldispensasjon for frakt av leirutstyr mv. til de jaktlagene som ønsker det. Hvert jaktlag
har normalt 1‐4 ATVer med seg. Lokalbefolkningens bruk er i hovedsak tilknyttet høstingsbasert
friluftsliv og er omtalt under ”Lokal bruk”. For annen rekreasjonsbruk enn elgjakt har verneforslagene
små konsekvenser. For elgjakt foreslås ulike alternativer til bestemmelser, der de strengeste med
krav om beltegående kjøretøy av typen ”elgtrekker” for uttransport av felt elg og bruk av
lufttransport for all frakt av leirutstyr vurderes å gi svært negative konsekvenser.
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Samlet effekt på lokalsamfunnet
Størst betydning for lokalsamfunnet på kort sikt har regimet omkring elgjakt og en viss lokal bruk i
form av utmarkshøsting med hjelp av motorkjøretøy. Utmarkshøstingen er imidlertid i liten grad
næringsbasert. På lengre sikt kan et evt. vern av furuskogsressursen forventes å få økende betydning
i form av mulige tapte lokale sysselsettings‐ og inntekstmuligheter. Det forventes ikke store økte
inntektsmuligheter fra reiselivsvirksomhet ved et evt. utvidet vern. For reindrifta forventes et økt
vern å få noen negative og noen positive konsekvenser, i sum svakt negativt.
De ulike vernealternativene forventes å få større lokal effekt desto mer omfattende de er.
Alternativene kan derfor sorteres slik fra minst til størst effekt: 0‐alternativet (ikke utvidet vern) –
alternativ B (landskapsvernområde øverst i Goššjohkdalen – alternativ A2 (utvidelse av
nasjonalparken i Goššjohkdalen samt 2 naturreservater) – alternativ A1 (større utvidelse av
nasjonalparken samt 1 naturreservat). Det høres ulike alternativer til vernebestemmelser.
Alternativene kan sorteres slik fra minst til størst effekt: Arbeidsutvalgets flertall – Fylkesmannens
forslag – forslag mer i tråd med standard vernebestemmelser.

7. Tiltakshavers anbefaling
Utvidelse av nasjonalparken
Fylkesmannen viser til de dokumenterte verneverdiene og vil anbefale en utvidelse av Øvre
Anárjohka nasjonalpark i form av et utvidet nasjonalparkvern med tilliggende naturreservat. Det
høres flere alternativer til avgrensning og bestemmelser, og Fylkesmannen vil etter en grundig
gjennomgang av disse gi sin tilrådning til vern i form av anbefalte grenser og vernebestemmelser.
Reduksjon av elgbestanden
Det anbefales at elgbestanden i området reduseres kraftig og at det raskt igangsettes tiltak for å
oppnå dette. Over store områder hvor det burde ha vært foryngelse av furu mangler det i dag
foryngelse, noe som i all hovedsak skyldes overbeite. 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 føre til brudd i kontinuitet i furu, 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.
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11. Vedlegg
1. Fastsatt utredningsprogram
2. Oversiktskart over eksisterende Øvre Anárjohka nasjonalpark med utvidelsesforslag
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Vedlegg 1: Fastsatt utredningsprogram
1 Lovhjemmel og formål med konsekvensutredninger
Bestemmelsene om konsekvensutredning (KU) følger av plan‐ og bygningsloven med tilhørende
forskrift om konsekvensutredning. Forskriften sier at planer om opprettelse nasjonalparker og andre
verneområder etter naturmangfoldloven større enn 500 km2 skal konsekvensutredes.
Utredningsområdet for utvidelse av Øvre Anárjohka nasjonalpark er 625 km2 og utløser dermed krav
om KU.
Formålet med konsekvensutredningen er å kartlegge virkningene av et tiltak som kan ha vesentlige
konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. En KU skal fokusere på tema som er relevante
for å kunne ta beslutninger i forhold til et utvidet vern. I tillegg skal den sikre at disse konsekvensene
blir tatt hensyn til i planarbeidet. En KU skal dessuten gjøre rede for tiltaket, aktuelle alternativer,
tiltakets virkning og hva som kan gjøres for å avbøte eventuelle skader og ulemper. Det vil bli vurdert
hvordan inngrep og brukerinteresser vil påvirke verneverdiene, og hvordan vernet vil påvirke
brukerinteressene.
Verneforslaget for området vil utarbeides parallelt med at konsekvensutredningen gjennomføres.

2 Konsekvensutredningen skal omfatte følgende:
2.1 Presentasjon av verneplanen
Gi en begrunnelse for bakgrunn og formål med verneplanen
Gi et kort historisk tilbakeblikk over bakgrunnen for utvidelsesforslaget
Gi en omtale av verneplanen og de ulike alternativene
Presentere forslag til verneforskrifter
Framstille de aktuelle avgrensinger på kart
Beskrive verneplanprosessen
Presentere en tidsplan for gjennomføring av arbeidet
Vurdere kravet til arbeidskraft i planleggingsfasen og i forvaltningsfasen

2.2 Presentasjon av samfunnsforhold
Gi en framstilling av administrative og demografiske forhold
Gjøre rede for eventuelle offentlige eller private tiltak som er nødvendig for gjennomføringen av
vernet
Redegjøre for kommunale, fylkeskommunale og statlige planer og retningslinjer for området, og for
forholdet til disse.
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2.3 En beskrivelse av området og konsekvensene av et vern og ikke vern for miljø, naturressurser
og samfunn
Konsekvensutredningen skal gi en beskrivelse av området som er aktuelt for vern.
Utredningsarbeidet skal forholde seg til utredningsområdet slik det er vist på vedlagte kart.
Tidsperspektivet skal minst være fram til et evt. vern skal vedtas.

2.4 Følgende alternativer skal utredes:
a)
0‐alternativet skal angi sannsynlig utvikling av området dersom det ikke blir vernet, herunder
eventuelle ulemper av et slikt alternativ for sikring av verneverdiene. En bør ta utgangspunkt i
dagens situasjon basert på kommunale planer, konkrete utbyggingsplaner, reindriftens
framtidsplaner og andre utredninger eller planer som foreligger.
b)
Dette alternativet forutsetter at hele området legges ut til nasjonalpark. Konsekvensene
vurderes etter standard mal til verneforskrift for nasjonalparker. Utredningen skal i forhold til de
eventuelle negative konsekvensene som framkommer i utredningen, foreslå avbøtende tiltak,
herunder avgrensnings‐ og forskriftsendringer, bruk av andre vernekategorier (landskapsvernområde
og naturreservat) eller forslag til føringer i en forvaltningsplan. Knytter det seg spesielle
konsekvenser til avgrensa områder innenfor utredningsområdet, skal dette belyses.

3 Følgende tema skal konsekvensutredes
OVERSIKT
Naturmiljø og kulturminner


Landskap, natur og biologisk mangfold



Kulturminner og kulturmiljø

Naturressurser


Lokal bruk (omfatter ikke reindrift eller kommersiell vedhogst)



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
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Nærmere undersøkelser

NÆRMERE OM DET ENKELTE TEMA
3.1 Naturmiljø og kulturminner
3.1.1 Landskap, natur og biologisk mangfold
1. Konsekvensutredningen skal gi en beskrivelse av dagens situasjon for naturen i
utredningsområdet, herunder landskap, berggrunnsgeologi, kvartærgeologi, vassdrag, størrelse,
dyrelivet herunder forvaltningen av elg og elgens innvirkning på verneverdiene, nøkkelfunksjoner,
naturlige prosesser (herunder skogbrann), biologisk produksjon, artsmangfold og graden av og typer
inngrep. Størst vekt skal det legges på beskrivelse av de botaniske og ornitologiske verdiene.
Beskrivelsen må i stor grad skje på grunnlag av eksisterende data og rapporter, blant annet
geologiske og botaniske tidsskrift og rapporter, NIJOS' landskapsregister, vassdragsrapporter for varig
verna vassdrag, utredninger gjort i forbindelse med tematiske verneplaner i området og
undersøkelser i regi av Fylkesmannen i området. Med bakgrunn i en gjennomgang skal naturmiljøet
verdisettes ut fra kriterier som mangfold, helhet, sjeldenhet, sårbarhet og særpreg.
2. Utredningen skal få fram konsekvensene av 0‐alternativet og standard forskrift for nasjonalpark
for landskap, natur og biologisk mangfold, herunder eventuelle ulemper av et slikt alternativ for
sikring av verneverdiene. Knytter det seg spesielle konsekvenser til avgrensede områder innenfor
utredningsområdet skal dette belyses.
3. Utredningen skal foreslå avbøtende tiltak for å redusere eventuelle negative konsekvenser som
framkommer i pkt. 2. Dette kan skje gjennom utforming av grenser, bruk av andre vernekategorier,
verneregler eller forslag til føringer i en forvaltningsplan.
Framgangsmåte: Fylkesmannen forestår utredningen.

3.1.2 Kulturminner og kulturmiljø
1. Konsekvensutredningen skal beskrive kjente kulturminner og kulturmiljø i området på en helhetlig
måte og få fram det historiske spennet i disse. Utredningen skal klargjøre statusen for kulturminnene
i utredningsområdet. Det skal anslås hvor man kan forvente å finne kulturminner og fra hvilke
perioder. Eksisterende kunnskap skal legges til grunn (utredninger, rapporter og andre kilder).
2. Utredningen skal belyse konsekvensene av 0‐alternativet og standard forskrift for nasjonalpark for
kulturminner og kulturmiljø i utredningsområdet. Knytter det seg spesielle konsekvenser til avgrensa
områder innenfor utredningsområdet skal dette belyses.
3. Utredningen skal foreslå avbøtende tiltak for å redusere eventuelle negative konsekvenser som
framkommer i pkt. 2. Dette kan skje gjennom utforming av grenser, bruk av andre vernekategorier,
verneregler eller forslag til føringer i en forvaltningsplan.
Framgangsmåte: Fylkesmannen sammenstiller i samråd med Sametingets miljø‐ og
kulturvernavdeling og fylkeskommunen, samt andre aktuelle fagmiljøer.
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3.2 Naturressurser
3.2.1 Lokal bruk (ikke reindrift eller kommersiell vedhogst)
1. Konsekvensutredningen skal beskrive lokal bruk av utredningsområdet herunder høsting av
naturressurser (fisk, vilt, bær), vedhogst til egen bruk, beitebruk utenom reindrift og eventuelt andre
lokalt brukte naturressurser. Bruken av motorkjøretøy i utmark (inkl. bruk av elvebåt) og brukte
traseer skal utredes. Utredningen skal belyse kulturelle aspekter ved høstingen av naturressursene,
med særlig vekt på det samiske. Utredningen skal på overordnet nivå belyse utmarkshøsting for salg.
Utredningen gjennomføres gjennom dybdeintervjuer med lokale brukere.
2. Utredningen skal belyse konsekvensene av 0‐alternativet og standard forskrift for nasjonalpark for
lokal bruk av utredningsområdet. Knytter det seg spesielle konsekvenser til avgrensa områder
innenfor utredningsområdet skal dette belyses.
3. Utredningen skal foreslå avbøtende tiltak for å redusere eventuelle negative konsekvenser som
framkommer i pkt. 2. Dette kan skje gjennom utforming av grenser, bruk av andre vernekategorier,
verneregler eller forslag til føringer i en forvaltningsplan.
Framgangsmåte: Ekstern utreder.

3.2.2 Reindrift
1. Utredningen skal beskrive reindrifta og deres aktiviteter i utredningsområdet, inklusive
beiteområder, trekkveier, bruk av motorkjøretøy, reindriftshytter, reingjerder og anlegg, uttak av
trevirke til stolper og ved, samt forholdet til elgforvaltningen. Konsekvenser ved økt ferdsel skal også
omtales. Utredningen bør ta utgangspunkt i distriktsplan. Intervju med aktuelle aktører og bruk av
eksisterende bakgrunnsdata omkring reindrifta er aktuelt.
2. Utredningen skal belyse konsekvensene av 0‐alternativet og standard forskrift for nasjonalpark for
reindrifta. Knytter det seg spesielle konsekvenser til avgrensa områder innenfor utredningsområdet
skal dette belyses.
3. Utredningen skal foreslå avbøtende tiltak for å redusere eventuelle negative konsekvenser som
framkommer i pkt. 2. Dette kan skje gjennom utforming av grenser, bruk av andre vernekategorier,
verneregler eller forslag til føringer i en forvaltningsplan.
Framgangsmåte: Ekstern utreder.

3.2.3 Skogbruk inklusive kommersiell vedhogst
1. Konsekvensutredningen skal beskrive skogen som ressurs for kommersielt skogbruk inklusive
vedhogst for salg. Areal av ulike skogtyper, bonitet/produktivitet og stående masse skal beskrives i
den grad det er mulig med bakgrunn i tilgjengelige takseringer. Historisk drift og skogbruk i området i
dag skal beskrives. I tillegg skal skogens betydning for framtidig næringsvirksomhet belyses.
Utredningen skal ta høyde for ”levende skog”‐ standarden og eventuelle andre standarder og
rammebetingelser skogbruket må forholde seg til.
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2. Utredningen skal belyse konsekvensene av 0‐alternativet og standard forskrift for nasjonalpark på
skogbruket inklusive kommersiell hogst. Knytter det seg spesielle konsekvenser til avgrensa områder
innenfor utredningsområdet skal dette belyses.
3. Utredningen skal foreslå avbøtende tiltak for å redusere eventuelle negative konsekvenser som
framkommer i pkt. 2. Dette kan skje gjennom utforming av grenser, bruk av andre vernekategorier,
verneregler eller forslag til føringer i en forvaltningsplan.
Framgangsmåte: Fylkesmannen utreder med faglig bistand fra lokal skogmyndighet og
Finnmarkseiendommen.

3.2.4 Mineralske råstoffer
1. Konsekvensutredningen skal ut fra tilgjengelig kunnskap beskrive forekomster av mutbare og ikke‐
mutbare mineraler, naturstein og masseforekomster i utredningsområdet. Utredningen skal belyse
konsekvensene av et vern i forhold til kjente og økonomisk interessante mineral‐ og
masseforekomster som krever anlegg/ inngrep i dagen. Utredningen skal beskrive geografiske
områder med interessante forekomster og områder hvor kunnskapen omkring malm‐ og
masseforekomster er mangelfulle. Rettighetshavere i området skal sammenstilles. Beskrivelsen skal
basere seg på allerede utført kartleggingsarbeid og registreringer som er gjort i regi av NGU,
Bergvesenet, Statskog, FeFo og eventuelle andre, løsmassekart, berggrunnskart, kvartærgeologiske
kart og eventuelle andre tekstlige kilder. Innspill fra aktuelle interessenter skal vurderes opp mot
kunnskap omkring malm‐/massedrift generelt og kunnskapen om utredningsområdet spesielt.
Utredningen skal ikke gå inn på en vurdering av økonomiske/tekniske løsninger for utbygging ut over
det som framkommer fra evt. aktuelle utbyggere og tidligere utredninger. Det skal ikke foretas noen
nykartlegginger.
2. Utredningen skal belyse konsekvensene av 0‐alternativet og standard forskrift for nasjonalpark for
mineralske råstoffer i utredningsområdet. Knytter det seg spesielle konsekvenser til avgrensa
områder innenfor utredningsområdet skal dette belyses.
3. Utredningen skal foreslå avbøtende tiltak for å redusere eventuelle negative konsekvenser som
framkommer i pkt. 2. Dette kan skje gjennom utforming av grenser, bruk av andre vernekategorier,
verneregler eller forslag til føringer i en forvaltningsplan.
Framgangsmåte: Fylkesmannen utreder med innspill fra Bergvesenet.

3.3 Samfunn
3.3.1 Reiseliv
1. Konsekvensutredningen skal gi en kort beskrivelse av og sannsynlig utvikling for reiselivet med og
uten vern i utredningsområdet. Utredningen skal ta utgangspunkt i dagens aktivitet og konkret
planlagt aktivitet. Intervjuer med næringsaktører er aktuelt. Det skal foretas en sammenlikning med
ett eller flere andre områder med mest mulig like forutsetninger.
2. Utredningen skal belyse konsekvensene av 0‐alternativet og standard forskrift for nasjonalpark i
for reiselivet. Knytter det seg spesielle konsekvenser til avgrensa områder innenfor
utredningsområdet skal dette belyses.
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3. Utredningen skal foreslå avbøtende tiltak for å redusere eventuelle negative konsekvenser som
framkommer i pkt. 2. Dette kan skje gjennom utforming av grenser, bruk av andre vernekategorier,
verneregler eller forslag til føringer i en forvaltningsplan.
Fremgangsmåte: Ekstern utreder

3.3.2 Hytter og andre bygninger og anlegg (vedlikehold, restaurering, nybygg)
1. Utredningen skal beskrive bruken av private grunneiendommer i utredningsområdet i dag
(eksisterende bebyggelse) og påregnelig utvikling ut fra gjeldende arealplaner/ reguleringsplaner, og
eventuelle høringsinnspill om planlagt ny virksomhet i tråd med gjeldende plan. Utredningen skal
omfatte hytter, hus og småbruk og adkomstveier og bruk av motorkjøretøy til eiendommene. Som
grunnlag skal det blant annet brukes innspill fra kommunene og hytteforeningene.
2. Utredningen skal belyse konsekvensene av 0‐alternativet og standard forskrift for nasjonalpark for
hytter og andre bygninger, samt andre anlegg (adkomstveger ol.) i utredningsområdet. Konsekvenser
for vedlikehold, restaurering og nybygg skal også vurderes. Knytter det seg spesielle konsekvenser til
avgrensa områder innenfor utredningsområdet skal dette belyses.
3. Utredningen skal foreslå avbøtende tiltak for å redusere eventuelle negative konsekvenser som
framkommer i pkt. 2. Dette kan skje gjennom utforming av grenser, bruk av andre vernekategorier,
verneregler eller forslag til føringer i en forvaltningsplan.
Framgangsmåte: Fylkesmannen i samarbeid med de berørte kommunene forestår utredningen.

3.3.3 Friluftsliv og rekreasjonsmessig utnyttelse av jakt og fiske.
1. Konsekvensutredningen skal beskrive områdets betydning for jakt, fiske og friluftsliv, herunder
både dagens betydning og framtidig potensialet. Bruken av motorkjøretøy (inkl. bruk av elvebåt) i
utmark og brukte traseer skal utredes. Det er et tydelig utviklingstrekk i dag at friluftslivet blir mer
organisert og tilrettelagt, og skal gis særlig oppmerksomhet. Utredningen holdes på et overordna
nivå. Både det lokale, regionale og nasjonale perspektivet må sikres i utredningen.
2. Utredningen skal belyse konsekvensene av 0‐alternativet og standard forskrift for nasjonalpark for
friluftslivet, samt rekreasjonsmessig utnyttelse av jakt og fiske i området. Knytter det seg spesielle
konsekvenser til avgrensa områder innenfor utredningsområdet skal dette belyses.
3. Utredningen skal foreslå avbøtende tiltak for å redusere eventuelle negative konsekvenser som
framkommer i pkt. 2. Dette kan skje gjennom utforming av grenser, bruk av andre vernekategorier,
verneregler eller forslag til føringer i en forvaltningsplan.
Framgangsmåte: Fylkesmannen utreder.

3.4 Videre oppfølging
3.4.1 Nærmere undersøkelser
Utredningen skal vurdere behovet for, og eventuelt gi forslag til, nærmere undersøkelser før et
eventuelt vern blir vedtatt. Det kan også gis anbefalinger i forhold til senere undersøkelser etter et
vernevedtak, eks. for å gi et bedre grunnlag for en forvaltningsplan.
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Framgangsmåte: Fylkesmannen vurderer.

3.4.2 Sammenstilling
Utredningen skal sammenstille konsekvensene, sammenligne og vurdere alternativene når det
gjelder konsekvensene og i forhold til relevante planer, målsettinger og retningslinjer.
Det skal blant annet foretas en samlet vurdering av konsekvensene av et vern på lokalsamfunnet ut
fra det som kommer fram i delutredningene over, knyttet til brukerinteressene i området.
Framgangsmåte: Fylkesmannen står for sammenstilling av utredningen, på grunnlag av
delutredningene.

3.4.3 Oppfølgende undersøkelser
Tiltakshaver skal vurdere om det er behov for oppfølgende undersøkelser etter at et eventuelt vern
er gjennomført.
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Vedlegg 2. Oversiktskart med eksisterende nasjonalpark

Goššjohka naturreservat
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