
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa dispensasjonsutvalg 
Møtested: , Teams 
Dato: 02.02.2021 
Tidspunkt: 11:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til 
postmottak@nordreisa.kommune.no  – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en 
bekreftelse på at den er registrert, dersom dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta 
kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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PS 3/21 Referatsaker



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2021/51-9 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Hanne 
Henriksen 

 Dato:                 29.01.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/21 Nordreisa dispensasjonsutvalg 02.02.2021 

 

Søknad om motorferdsel i utmark § 6 - transport av materiell og utstyr til 
Mollisfossen 

Henvisning til lovverk: 
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune har fattet følgende vedtak, i medhold av Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag (10.06.77 med senere endringer) og Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på 
islagte vassdrag (15.05.88 med senere endringer). 
 
Vi viser til nasjonal forskrift § 6, og Naturmangfoldloven §§ 8 - 12, og innvilger søknad om 
dispensasjon med vilkår for omsøkt motorferdsel, jf. forskriftens § 6 andre ledd. 
 
Særskilte vilkår: 

 Dispensasjonen gjelder for Chris Hugo Vangen, Christer Johan Vangen, Ove André 
Nilsen og Eyolf Ragnar Vangen til nødvendig transport av materialer og utstyr med 
snøskuter i forbindelse med arbeid på toalett ved Mollisfossen. 

 Dispensasjonen gjelder for inntil 12 turer (tur-retur) med 1 snøskuter fra vedtaksdato til 
15. mars 2021. Dersom 2 snøskutere kjører sammen, blir dette 2 turer etc. 

 Dispensasjonen er kun gyldig sammen med dispensasjon gitt etter verneforskriften for 
Reisa nasjonalpark, utfylt kjørebok utstedt av Reisa nasjonalparkstyre, sertifikat og 
aktuelt kart. 

o Kopi av kjørebok i utfylt stand skal sendes kommunen innen 25.mars 2021. 
 Ved eventuell kontroll skal ovennevnt dokumentasjon forevises. 

 
Generelle vilkår: 

 Nordreisa kommune minner om at alle som utøver motorferdsel i innmark skal innhente 
grunneiers tillatelse fra berørte grunneier[e], jf. motorferdsellovens § 10.  

 Kommunen kan på kort varsel trekke tilbake dispensasjonen dersom tungtveiende 
allmenne hensyn taler for endring av vedtaket. Kommunen vil likevel tilstrebe å 
informere dispenserte om eventuell aktuell situasjon i den hensikt at innehavere kan 
selvbegrense motorferdselen i den tidsperioden hvor tilbakekalling er aktuelt. 

 Søker er selv ansvarlig for å avklare motorferdselen med aktuelt reinbeitedistrikt. 
 All transport i regi av søker forventes planlagt slik at unødvendig transport unngås, og at 

planlagt transport kan gjennomføres med så liten innvirkning for mennesker og 
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naturmiljøet som mulig. Vilkåret innebærer at motorferdsel skal begrenses til et 
minimum, og transporten utføres på mest mulig rasjonelt grunnlag. 

 All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende regler og forskrifter, og i 
henhold til vilkår gitt i dispensasjon. Vi minner om veitrafikklovens bestemmelser. Den 
som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften, regler eller vilkår fastsatt i 
medhold av loven eller medvirker hertil, er straffeansvarlig etter § 12. 

 
 

Saksopplysninger 
Søker: Chris Hugo Vangen  
Omsøkt tidsperiode: 15. januar til 15. mars 2021 
Omsøkt antall turer: 11-20 årlige turer. 
Omsøkt transportmiddel: Snøskuter 
Andre søknadsopplysninger: Søknaden gjelder transport av materialer og utstyr til 
Mollisfossen for Reisa Nasjonalpark som skal føre opp nytt bygg for bruk til toalett. Det er 
snakk om tømmer og plank av grov kvalitet. Vi laster på materialer og utstyr ved vår garasje ved 
Svartfoss og kjører opp langs løype til Bilto og derfra -via Saraelv og vil følge SNO og Tarjei 
Gunnestads trasé opp til Mollis, vi avtaler dette i forkant med SNO. 
 
Det er ønskelig at følgende personer kan bidra som tilleggssjåfører: Christer Johan Vangen, Ove 
André Nilsen og Eyolf Ragnar Vangen. Chris-Hugo er ansvarlig for utførselen av transporten, 
men vil helst ha med en hjelper på hver tur, derfor flere navn for bedre og kunne tilpasse at det 
passer og transporten kan gjennomføres. 
  
Motorferdselloven 
Søknaden behandles etter motorferdsellovens nasjonale forskrift § 6 der kommunestyret eller 
annet politisk utvalg kan gi dispensasjon. § 6 lyder som følger: 
 
§ 6. I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren 
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 
måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper 
i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 
 
Bestemmelsene etter § 6 er strenge. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal 
kunne gis: 

 Søkeren må påvise et særlig behov 
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring 
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, 
 Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum. 
 
Naturmangfoldloven 
Ifølge naturmangfoldloven (§ 7) skal prinsippene i loven §§ 8-12 legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, også når forvaltningsmyndigheten fatter 
vedtak det saken berører natur. Vurderingen skal belyse kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre var 
prinsippet (§ 9), økosystemtilnærming og samla belastning (§ 10), kostnadene ved 
miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11) og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
(§ 12). 
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Vurdering 
Forskriftens § 6 - særlige grunner 
Søker har påvist et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring. Nordreisa kommune 
vurderer at søkers behov knytter seg til nyttekjøring som ikke kan utføres på annen måte. 
Motorferdselen faller innenfor dispensasjonsutvalgets praksis, uten å ytterligere liberalisere 
denne. 
  
Kunnskapsgrunnlaget og føre-var-prinsippet – naturmangfoldloven §§ 8 og 9 
Den omsøkte traséen er søkt opp i Artsdatabanken, Naturbase og Kilden. Kommunen anser 
innehavende kunnskap om området å være god. 
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning – naturmangfoldloven § 10. 
Virkningen av alle tiltak og all aktivitet skal vurderes samlet, både summen av tidligere, 
nåværende og framtidig påvirkning av naturmangfoldet. Kommunen støtter seg på vurderingen 
som er gjort av Reisa nasjonalparkstyre i saken. 
 
Kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder – 
naturmangfoldloven §§ 11 og 12. 
Sjåfør er selv ansvarlig for å påse at motorferdselen utføres på en slik måte at skadepotensialet 
på miljøet begrenses til et minimum. Eventuelle naturskader som oppstår, er sjåfør selv pliktet 
til å tilbakeføre til normaltilstand. 
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Fra: chris hugo Vangen (chvangen1@gmail.com)
Sendt: 27.01.2021 10:59:27
Til: Nordreisa kommune
Kopi: Hanne Henriksen

Emne: Re: Motorferdsel i utmark - Søknadskvittering
Vedlegg: 

ons. 27. jan. 2021 kl. 10:58 skrev chris hugo Vangen <chvangen1@gmail.com>:
Hei. 

Det ble lakt inn en søknad ifb med transport av byggevarer og utstyr til Mollis for Reisa nasjonalpark via
motorferdsel.no.

Ser dere dette eller må det gjøres på annen måte?

Mvh, Chris-Hugo

---------- Videresendt e-post ---------
Fra: <no-reply@digitalmedarbeider.no>
Dato: fre. 22. jan. 2021 kl. 11:45
Emne: Motorferdsel i utmark - Søknadskvittering
Til: <chvangen1@gmail.com>

Her er et sammendrag av søknaden din
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Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa 
nasjonalpark til bruk av snøscooter til nødvendig transport av 
materiell og utstyr til Mollisfossen  

 

Vedtak 
 
Det innvilges dispensasjon til nødvendig transport av materialer og utstyr til Mollisfossen etter 
verneforskriftens kap. 4 pkt 4.3. Tiltaket dreier seg om oppføring av nytt toalett og fjerning av 
det gamle. Vedtaket er fattet administrativt av forvalter i tråd med vedtak om delegering.  

Vilkår: 

1. Tillatelsen gjelder for Chris Hugo Vangen og medhjelper til 
nødvendig transport av materialer og utstyr med snøscooter i 
forbindelse med arbeid på toalett ved Mollisfossen. 

2. Tillatelsen er kun gyldig sammen med dispensasjon gitt etter 
Motorferdselsloven som behandles av Nordreisa kommune. Må 
søkes særskilt. 

3. Dispensasjonen gjelder for inntil 12 turer (tur-retur) med 1 
snøskuter i tidsrommet 15. januar til 15. mars 2021. Dersom 2 
snøscootere kjører sammen blir dette 2 turer etc.. 

4. All motorferdsel i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt for 
å unngå skade på miljø og mennesker. 

5. Oppsynet v/Fjelltjenesten må varsles særskilt før oppdragene 
starter og det føres kjørebok jf vedlegg. 
 

Denne dispensasjonen er gitt med hjemmel i kapittel IV pkt. 4.3 i verneforskriften for Reisa 
nasjonalpark, og vurdert mot prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12. Hvis vilkårene i 
tillatelsen ikke følges opp, vil forvaltningsmyndigheten trekke tilbake tillatelsen. 

Klageadgang: 

Dette vedtaket kan med hjemmel i forvaltningsloven påklages til Miljødirektoratet innen tre uker 
etter at vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes til Miljødirektoratet via 
nasjonalparkstyret.  

 
 

  Arkivsaksnr: 2020/11719-1 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 12.01.2021 
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Saksopplysninger 
Reisa nasjonalparkstyre skal bytte ut toalettet ved Mollisfossen med et nytt. I samme bygg 
settes det av litt plass til vedlager. Det gamle toalettet skal flyttes til en annen lokasjon. Til 
denne jobben er det behov for bruk av snøscooter for transport av bygg i elementer. Det tas 
høyde for inntil 6 turer med 2 snøscootere.  
 
Regelverk 
Reisa nasjonalpark ble vernet ved kongelig resolusjon 28.11.1986. Formålet med 
nasjonalparken er å bevare et vakkert og tilnærmet urørt fjell- og dalområde med dets 
plante- og dyreliv og geologiske forekomster, og å gi allmennheten adgang til friluftsliv i 
et slikt område 
 
Nasjonalparken har en egen forskrift. Motorferdsel til lands, til vanns og landing eller 
lavtflyging er forbudt jfr. forskriften § 4 pkt 4.1. Forvaltningsmyndigheten kan gi 
tillatelse til bruk av beltekjøretøy på snødekket mark for nødvendig transport jfr. 
forskriften § 4 pkt 4.3.  
 
Naturmangfoldloven (§ 7) viser også til at prinsippene i loven §§ 8 – 12 skal legges til 
grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når 
forvaltningsmyndigheten fatter vedtak etter om dispensasjon etter Naturmangfoldloven 
§ 48. Dette gjelder kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre-varprinsippet (§ 9), 
økosystemtilnærming og samla belastning (§ 10), kostnadene ved miljøforringelse skal 
bæres av tiltakshaver (§ 11) og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12).  
 

Vurdering 
Nasjonalparkstyret har behandlet dispensasjonssak for utskifting av toalettbygget. Det 
er registrert en jamn økning av besøkende til Mollisfossen fra tellinger startet i 2008. 
Etter hvert oppstår behov for utskifting av toalett.  
 
Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i nasjonalparken ettersom dette kan ha negative 
effekter for verneverdiene gjennom forstyrrelse, slitasje og støy. Friluftsliv er også en del av 
formålet og motorisert ferdsel vil kunne ha negativ innvirkning på naturopplevelsen blant anna i 
form av støy. Samtidig vet vi at ferdsel på snødekt mark i et begrenset tidsrom og omfang, vil 
ha liten innvirkning på vegetasjonen med hensyn til slitasje. 
 
Den omsøkte kjøringen er vurdert opp mot føre-var-prinsippet. Det er derfor lagt 
begrensninger på ferdselen både mht tidsramme og antall turer. Med de vilkår som 
er satt vil ikke scooterkjøring i dette omfanget skade naturmangfoldet eller ha nevneverdig 
negativ effekt for friluftsliv og naturopplevelse i nasjonalparken. Vi vurderer det heller ikke til at 
denne kjøringen sammen med annen lovlig kjøring i området vil medføre for stor samlet 
belastning på økosystemet. 
 
Styret har kontrahert snekker til gjennomføring av jobben med oppføring av nytt toalett 
og det er behov for bruk av snøscooter for transport av bygget frem til lokasjon. 
Transporten kunne gjennomføres ved hjelp av helikopter men dette er forholdsmessid 
dyrt i forhold til snøscooter. Det er også mulig å kjøre båt til støa ved Mollisfossen det 
er imidlertid fortsatt et stykke til tomta og materialene er tunge.  
 
Et av formålene med vernet er tradisjonelt friluftsliv med liten grad av tilrettelegging. 
Tiltaket med utskifting av toalett og vedskjå vil også bidra til friluftsliv. Omsøkte tiltak, 
med de begrensninger som er gitt, vurderes til ikke å være i strid med formålet med 
vernet av nasjonalparken. Det kan derfor gis dispensasjon 
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Med hilsen 
 
Asgeir Blixgård 
nasjonalparkforvalter 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 
 
 
Kopi sendes av forvalter til: 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark    
Fjelltjenesten    
Nord-Troms Turlag    
Nordreisa kommune    
Troms Turlag    
Reinpoliti    
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Fra: Blixgård, Asgeir (fmtrakb@statsforvalteren.no)
Sendt: 11.01.2021 11:14:02
Til: Nina Elisabeth Eide
Kopi: Benonisen, Rune; Tarjei Gunnestad; xau.37@outlook.com; 39Ardni@gmail.com; henrik.gaup@gmail.com;
johanaig21@hotmail.com; reisavidda@gmail.com; jim.h.hansen@politiet.no; Nordreisa kommune; Postmottak
SFTF; Thomas Johansen (thomas.johansen@miljodir.no)

Emne: Reisa nasjonalpark - Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften til oppføring av foringsautomater
for fjellrev og motorferdsel i forbindelse med utsetting 
Vedlegg: Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til oppføring av
foringsautomater for fjellrev og motorferdsel.PDF
Hei,

Vedlagt følger brev. Brevet sendes bare elektronisk til adressater og kopiadressater.

 
Med Vennlig Hilsen
Asgeir Kvalvåg Blixgård
Nasjonalparkforvalter 
Verneområdeforvalter
Mobil:   +4791328614

www.nasjonalparkstyre.no/Kvanangsbotn‐og‐Navitdalen‐LVO
www.nasjonalparkstyre.no/Reisa‐nasjonalpark/
 
 

298208: Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til oppføring av
foringsautomater for fjellrev og motorferdsel.PDF
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Nasjonalpark Reisa nasjonalpark 
Landskapsvernområde Ráisdouttarháldi landskapsvernområde 
  

Postadresse 
Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark,  
Statens hus, 9815 Vadsø 

Besøksadresse 
Hovedveien 2 
9151 Storslett 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 78 95 03 00 
Direkte:  +47 91328614 
fmtrakb@fylkesmannen.no 
www.nasjonalparkstyre.no/Reisa-
nasjonalpark/ 
www.reisanasjonalpark.no 
 

NINA v/Nina Eide 
 
   

 

Saksbehandler Asgeir Blixgård Vår ref. 2020/11713-3 432.3 Deres ref.  Dato 11.01.2021 

 

Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for 
Reisa nasjonalpark til oppføring av foringsautomater for 
fjellrev og motorferdsel  

Det vises til søknad om dispensasjon for oppføring av foringsautomater og nødvendig 
transport i forbindelse med utsetting av fjellrev. Reisa nasjonalparkstyre er 
forvaltningsmyndighet og behandlet saken i styremøte 6.1.2021. Styret har behandlet saken i 
forhold til motorferdsel og eventuelt oppføring av installasjoner i nasjonalpark og 
landskapsvernområde. Styret er ikke myndighet i forhold til utsetting av fjellrev. Dette er det 
Miljødirektoratet som har myndighet for.  
 
Fjellreven var tidligere et vanlig syn i Reisa nasjonalpark, men har gradvis gått tilbake. Den 
siste ynglingen er trolig rundt 25 år tilbake i tid. Det er nå ønskelig å forsøke å reetablere 
fjellreven i området gjennom utsetting og foring. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med 
Finland og Sverige.  
 
Vedlagt følger samlet saksgang i saken og dispensasjon. 
 
 
Med hilsen 
 
Asgeir Blixgård 
nasjonalparkforvalter 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift 
 
 
 
Kopi sendes av forvalter pr e-post til: 
D-37 Skárfvággi    
D-36 Cohkolat ja Biertavárri    
D-39 Árdni/Gávvir-Arnøy/Kågen    
Reinpoliti v/Jim Hugo Hansen    
Statskog Fjelltjenesten v/Tarjei Gunnestad    
D-19/32T Lahkko Lakselvdal/Lyngsdal    
Statsforvalteren i Troms og Finnmark    
Nordreisa kommune    
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 nasjonalparkstyre.no/Reisa-

nasjonalpark/ 
Saksbehandler  Asgeir Blixgård Side 2 av 9 

  
 
                   Saksframlegg 

 
 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Reisa nasjonalparkstyre 3/21 06.01.2021 

 

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa 
nasjonalpark til oppføring av foringsautomater for fjellrev 

 
Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 06.01.2021  
 
 
Vedtak 
Søknad om tillatelse til oppføring av foringsautomater for fjellrev i Reisa 
nasjonalpark innvilges. Dispensasjonen gjelder også nødvendig motorferdsel 
med snøscooter og helikopter i denne forbindelse. Vedtaket er fattet i medhold 
av forskrift for Reisa nasjonalpark av 28. november 1986 kap. 4 pkt 4.3 og 8. jf 
naturmangfoldlovens § 48. 
 
Vedtaket er fattet med følgende vilkår: 
 

1. Oppføring av foringsautomater skal gjennomføres av Statens 
naturoppsyn og Statskog Fjelltjenesten i tråd med beskrivelse i søknad. 

2. Tillatelsen gjelder for oppføring av inntil 3 foringsautomater for en 
periode på 5 år (2021-2026). Etter dette skal dispensasjonen fornyes 
eller foringsautomater fjernes. 

3. Tillatelsen gjelder også for nødvendig bruk av snøscooter på 
snødekt mark eller helikopter i denne forbindelse. 

4. Kamuflering gjennom bruk av stedegen torv og stein skal foregå 
skånsomt. Etter at automater er fjernet skal lokaliteten revegeteres og 
tilbakeføres til opprinnelig stand. 

5. Det skal meldes ifra til oppsynet og nasjonalparkstyret når stasjoner 
etableres og hvor disse står. Dette kan gjøres på e-post til 
reisa.nasjonalpark@fylkesmannen.no. 

  Arkivsaksnr: 2020/11713-1 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 15.12.2020 
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 nasjonalparkstyre.no/Reisa-

nasjonalpark/ 
Saksbehandler  Asgeir Blixgård Side 3 av 9 

 
 

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Eventuell klage 
sendes til nasjonalparkstyret 
 
Styret anmoder om at reinbeitedistriktene som berøres av tiltaket orienteres direkte pr 
telefon. Dette gjelder reinbeitedistrikt D-36 og gjennomflyttingsdistriktene D-39, D-19/32 og 
D-37. 
 
 
 
 
Forvalters innstilling 
Søknad om tillatelse til oppføring av foringsautomater for fjellrev i Reisa 
nasjonalpark innvilges. Dispensasjonen gjelder også nødvendig motorferdsel 
med snøscooter og helikopter i denne forbindelse. Vedtaket er fattet i medhold 
av forskrift for Reisa nasjonalpark av 28. november 1986 kap. 4 pkt 8. jf 
naturmangfoldlovens § 48. 
 
Vedtaket er fattet med følgende vilkår: 
 

1. Oppføring av foringsautomater skal gjennomføres av Statens 
naturoppsyn og Statskog Fjelltjenesten i tråd med beskrivelse i søknad. 

2. Tillatelsen gjelder for oppføring av inntil 3 foringsautomater for en 
periode på 5 år (2021-2026). Etter dette skal dispensasjonen fornyes 
eller foringsautomater fjernes. 

3. Tillatelsen gjelder også for nødvendig bruk av snøscooter på 
snødekt mark eller helikopter i denne forbindelse. 

4. Kamuflering gjennom bruk av stedegen torv og stein skal foregå 
skånsomt. Etter at automater er fjernet skal lokaliteten revegeteres og 
tilbakeføres til opprinnelig stand. 

5. Det skal meldes ifra til oppsynet og nasjonalparkstyret når stasjoner 
etableres og hvor disse står. Dette kan gjøres på e-post til 
reisa.nasjonalpark@fylkesmannen.no. 
 
 

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Eventuell klage 
sendes til nasjonalparkstyret 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
I søknad av 16.12.2020 søkes det om dispensasjon for oppføring av inntil tre 
fóringsstasjoner i Reisa Nasjonalpark. Det er registret flere hi i selve 
nasjonalparken, og det er flere ganger observert spor av fjellrev i 
fjellområdene mot finskegrensen. Dette området ligger mellom 
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forekomstene i Dividalen og Varanger som kan bli et viktig "stepping 
stone" til andre deler av fjellrevbestanden. 
 
SNO og Statskog-Fjelltjenesten står for den praktiske utsettingen, men NINA deltar med tre 
personer som sitter på og bistår utsettingen.  
 
Som en følge av «Fjellrevforskriften» som kom i 2015, vil fórautomatene 
settes opp et godt stykke unna selve hilokalitetene 200-300 m, avhengig 
av terreng, innsyn og snøforhold. For beskrivelse av selve fórautomatene 
og den tekniske installasjonen se appendix lenger ned. Automatene står 
ute hele året og hentes inn når tiltakene for fjellreven avsluttes. Dersom 
dette går utover perioden på fem år, som det søkes om her, så vil det sendes 
inn ny søknad i god tid før dispensasjonene utløper. 
 
Informasjonsskriv fra Miljødirektoratet:  
Informasjon om bevaringstiltak for fjellrev i Reisa Sør - utsetting av fjellrev 
Miljødirektoratet har bestemt at årets valper fra Avlsprogrammet for fjellrev skal settes 
ut i Reisa sør 
 
Vi ønsker å informere berørte kommuner og aktører om den planlagte aktiviteten. Det 
aktuelle 
fjellområdet kalles i fjellrevarbeidet for "Reisa sør", og omfatter området mellom Reisadalen 
og 
Skibotndal i Nordreisa, Kåfjord og Storfjord kommuner. 
 
 
Et tiltak for å bevare fjellrev i norsk natur 
Fjellreven er kritisk trua i Norge (Norsk Rødliste 2015). I ca 15 år har man jobbet intensivt 
med 
tiltak for å redde fjellreven. Den gjeldende handlingsplanen for fjellrev 2017-2021 er felles for 
Norge og Sverige. Et hovedtiltak i Norge har vært avl og utsetting av valper. Avlsstasjonen 
vår ligger på Sæterfjellet i Oppdal – den driftes av Norsk institutt for naturforskning (NINA). 
Utsettingen av valper i kombinasjon med støtteforing på hi har ført til en økning i 
fjellrevbestanden i Norge i den samme perioden. Flere bestander er retablert eller forsterket 
med utsetting av valper; Snøhetta, Finse, Junkeren, Sylan, Hardangervidda og 
Varangerhalvøya. Den største økningen har kommet i Sørog Midt-Norge. På 
Varangerhalvøya er det satt ut valper vinteren 2018, 2019 og 2020. I sommer ble det funnet 
5 hi med valper der, det høyeste tallet siden systematisk overvåking startet i 2001, en positiv 
utvikling. Situasjonen er likevel kritisk for hele området nord for Saltfjellet, fordi bestandene 
av fjellrev er veldig små og det er langt mellom dem. 
 
Utsetting i Reisa sør er del av satsing for å øke den kritisk lave bestanden i nord 
Det blir nå viktig å styrke flere andre delbestander i Nord-Norge, i tillegg til Varangerhalvøya. 
Fjellreven er en art som kan vandre langt, men den må treffe på andre fjellrever i egna 
fjellområder for at den skal etablere seg på et hi og få valper, og bidra til vekst i bestanden. I 
NordNorge er bestandene så få og små at dette er vanskelig. Vi vil derfor sette ut årets 
produksjon fra avlsstasjonen (ca 14 valper) i Reisa sør, en sentral lokalitet med tilstøtende 
fjellområder med godt fjellrevhabitat og gode fjellrevhi for utsetting. Vi valgte Reisa Sør over 
andre alternativer i nord, blant annet på grunn av logistikk, og det er en mulighet for at 2021 
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ikke blir et bunnår for smågnagerne i dette området, slik det ser ut til å bli mange andre 
steder. 
 
Hva kommer til å skje i fjellet i vinter? 
I vinter (jan/feb 2021) vil man transportere opp ca 14 valper som settes ut på de valgte hiene. 
Fjellrevene har tilgang på støtteforing utover vinteren og gjennom hele året, forautomatene 
besøkes og fylles på (etter hvor mye som spises) ca 1 gang i måneden. 
Det vil også være aktuelt å sette ut valper her kommende år, slik at man systematisk får 
styrket 
denne delbestanden. 
 
Det som per i dag er planlagt av tilrettelegging i Reisa sør er utplassering av 3 forautomater 
(utformet for at foret kun skal være tilgjengelig for fjellrev, rødrev kommer ikke inn 
inngangen) i 
tilknytning til hiene der det skal settes ut valper. Det er også aktuelt med utplassering av 
kunstige hi (et "lokk"/halvkule i glassfiber med noen åpninger, som settes rett på bakken og 
forankres) nært eller på utsettingshiene. NINA vil være i kontakt med de det gjelder om det 
må innhentes tillatelse fra grunneier eller verneområdestyre på de aktuelle plassene. 
 
Tiltakene i Reisa sør (og generelt i Norge) er i regi av Miljødirektoratet. Men det er Norsk 
institutt for naturforskning (NINA) og Statens Naturoppsyn (SNO) som gjennomfører 
oppgavene i felt. Flere steder i landet er det lokale fjelloppsyn (Statskog og fjellstyrer) som 
har jobben med oppfølging av forautomater og overvåking. 
 
Dere kan bidra til at vi lykkes med bevaringsarbeidet 
Vi må ta hensyn til fjellreven, og det er viktig å unngå forstyrrelser. 
Vi håper at alle ønsker å bidra til at fjellreven igjen blir vanlig i norske fjell. Og at vi alle kan 
ha 
åpen dialog og gode samarbeid om temaet. 
 
Spørsmål? 
Om dere lurer på noe omkring dette så er det best å kontakte Nina Eide (NINA; 
nina.eide@nina.no ), eller Thomas Johansen (SNO Tromsø; thomas.johansen@miljodir.no ), 
siden de har best kjennskap til lokale forhold i området og vil antakelig gi best svar. Dere kan 
selvfølgelig også kontakte oss i Miljødirektoratet (karen.lone@miljodir.no). 
 
 
APPENDIX 
Fôrautomatar: Det er utvikla ein fôrautomat som er laga slik at den ikkje 
skal nyttast av andre artar som til dømes raudrev og kråkefugl (sjå 
Bevaringsbiologi rapport 2007, eller årsrapport 2011,2012 på 
www.nina.no). Løpande evaluering og vidareutvikling av utsetjingsmetodar 
og bruk av fôrautomat, fotoboksar, radiotelemetri, mikrochip mv. avheng av 
ein god oppfølgjing i felt samt gode tekniske metodar og utstyr med optimal 
funksjonalitet under ekstreme værforhold. 
 
Fôrautomaten består av fôrkammer med ein inngang (Ø=150 mm), 
matkammer og dispenser. Prototypen er sett saman av tre stk 120 liters 
Jelsafat i polyester. Inngangspartiet består av et liggjande fat med eit 
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inngangsrøyr. Inngangspartiet er festa til eit stående fat som tener som 
fôrkammer. Fôrkammeret er kjeda til fat nr. 3 som tener som dispenser. 
Alle samankoblingar er avstiva med 21mm vannfast finer. Det er laga 8 mm 
hull i bunnen slik at kondens og fokksnø som smeltar skal renne ut (eit 
forbetra system for fjerning av fukt er under utprøving i Nordland). 
Inngangspartiet har ein utforming som skal hindre at raudrev og kråkefugl 
utnyttar fôret. Automatane er i mange høve kamuflert i terrenget ved hjelp 
av torv og naturstein. 
 
I samanheng med bruk av fôrautomatar er automatiske kamera (som peker 
ned mot inngangen til automaten). Kameraene er i hovudsak montert 
utanfor fôratomatane og i nokre høve inne i automaten. Kameraene nyttast 
for å registrere aktivitet av fjellrev og for å registrere evt. 
aktivitet/fôrautomatbruk av andre artar som raudrev, kråkefugl mv. 
 

 
 
Fôrlager: Attmed fôringsautomatar inne i hegna vil det utplasserast eit 
Jelsafat som fungerar som fôrlager i barmarksperioden. Dette fordi ettersyn 
og oppfylling av automatar vert utført til fots i barmarksperioden og det 
såleis er avgrensa kor mykje ein kan få med seg. 
 
Besøk av utsatt rev inne i fôrkammeret. 
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Regelverk 
Reisa nasjonalpark ble opprettet ved kongelig Resolusjon 28.11.1986. 
Formålet med vernet er: «… å bevare et vakkert og tilnærmet urørt fjell- og dalområde med 
dets plante- og dyreliv og geologiske forekomster, og å gi allmennheten adgang til friluftsliv i 
et slikt område.» 
 
Motorisert ferdsel er generelt forbudt i Reisa nasjonalpark jfr. forskriften kap. 
4 pkt 4.1. Landskapet er også vernet mot inngrep av enhver art i følge kap. 4 pkt. 1.1, 
herunder tekniske innretninger, oppføring av bygning og anlegg. Graving, sprenging og 
boring er heller ikke tillatt. Denne saken er derfor behandlet etter § 48 i Naturmangfoldlovens 
som gir hjemmel for å gi dispensasjon fra et vernevedtak for tiltak som ikke strider mot 
vernevedtakets formål eller og ikke påvirker verneverdiene nevneverdig, eller 
dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør 
det nødvendig. Styret kan innvilge dispensasjon for nødvendig transport etter kap. 4 pkt. 4.3. 
 
Naturmangfoldloven (§ 7) viser også til at prinsippene i loven §§ 8 – 12 skal 
legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder 
når forvaltningsmyndigheten fatter vedtak eller om det gis dispensasjon etter 
Naturmangfoldloven § 48. Dette gjelder kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre-varprinsippet (§ 9), 
økosystemtilnærming og samla belastning (§ 10), kostnadene 
ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11) og miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder (§ 12). 
 
Vurdering 
Naturmangfoldlovens § 48 gir hjemmel for å gi dispensasjon fra et vernevedtak 
for tiltak som ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke påvirker 
verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til 
vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. 
 
Det legges til grunn at denne foringen vil være direkte i tråd med formålet med 
vernet i form av å bevare dyrelivet. 
 
I forhold til metoden kunne man sett at aktiviteten foregikk til beins langs bakken 
ettersom motorferdsel kan forstyrre dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, og 
yngleplasser. De aktuelle områdene er imidlertid vanskelig å forsere til beins og 
lite tilgjengelig. Det sees derfor som naturlig at helikopter eller snøscooter 
benyttes. Det sees som naturlig at forskingsaktivitet som kan gjennomføres utenfor 
verneområder kanaliseres utenfor. I dette tilfellet er det imidlertid en 
hilokalitet og fjellrev nettopp innenfor verneområdet som er av interesse. 
 
Etter forskriften skal all ferdsel og aktivitet skje hensynsfullt og varsomt slik at man ikke 
skader natur- og kulturverdier, forstyrrer vilt, tamrein og bufe, eller er til ulempe for andre. I 
starten av mai begynner kalvingsperioden og reinen er sårbar. Motorferdselen med 
helikopter og snøscooter skal derfor avklares med reindriftsutøverne i den perioden. Siden 
motorferdselen foregår i luften eller på snø vil den ikke skade verneverdier knyttet til 
vegetasjon. Selve oppføringen av automatene kan imidlertid skape sår i bakken. Det bes 
derfor om at plassen revegeteres etter endt bruk. Det finnes rapporter og kartlegginger fra 
etableringen av vernet som danner god kunnskap om verneverdiene i området. Søker 
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oppfordres derfor til å sette seg inn dette materialet.  
 
Foringsprosjektet gjennomføres av NINA som ansees som en ansvarlig 
forskningsinstitusjon. Det er ikke sannsynlig at andre vil søke om en slik aktivitet 
og at saken således vil skape presedens. Også i andre verneområder gjennomføres 
foring, utskyting av rødrev, og utsetting av fjellrevunger. Prosjektet her bidrar til å 
ivareta det biologiske mangfoldet i nasjonalparken. Statskog Fjelltjenesten og 
Statens naturoppsyn bes om å gjennomføre røkting og utsetting av for 
automatene i sammenheng med at andre generelle oppdrag slik at motorferdsel 
begrenses. 
 
Kunnskapsgrunnlaget for gjennomføring av støtteforing av fjellrev er godt og prosjektet har 
gitt resultater. På grunnlag av denne drøftingen vurderes det at søknaden 
tilfredsstiller kravene i Naturmangfoldlovens § 48 til å gi dispensasjon fra et vernevedtak, og 
søknaden kan innvilges med vilkår. Det påpekes at det ved aktivitet og ferdsel skal tas 
hensyn til at området er vernet som nasjonalpark, og at motorferdselen reduseres 
til et minimum. 
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