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Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 
Møtested: Clarion Hotel The Edge, Tromsø 
Dato: Tirsdag 08. november 2022 
Tidspunkt: 13.30 

 

Eventuelt forfall meldes snarest til personlig vara og til nasjonalparkforvalter Ingunn Ims 

Vistnes på telefon 41 43 44 01. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

Møtet holdes i etterkant av samling for verneområdestyrer i Troms og Finnmark 7-8 

november i Tromsø. Sametinget har egen samling for sine representanter kl 15.00, så møtet 

bør være avsluttet til da.  

  

Saksliste 

ST 23/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

ST 24/2022 Valg av medunderskriver 

RS 11/2022 Protokoll fra styremøte 22. september 2022 

ST 25/2022 Regnskap 2022 

ST 26/2022 Møtekalender 2023 og aktivitet 2022 

ST 27/2022 Innmelding av behov for tiltaksmidler (bestillingsdialog) for 2023 

ST 28/2022 Innmelding av behov for midler til drift og forvaltningsarbeid for 2023 

RS 12/2022 Orienteringssaker fra forvalter 

ST 29/2022 Eventuelt 
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ST 23/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forvalters innstilling 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

Protokollen vil også inkludere sak 22/2022 om tillatelse til bruk av kommersielt merke for 

Nordnorsk kjøtt AS, som er behandlet på e-post siden sist styremøte.  

 

ST 24/2022 Valg av medunderskriver 

Forvalters innstilling 

Xxxx velges til å signere protokollen sammen med styreleder.  

 

RS 11/2022 Protokoll fra styremøte 22. september 2022 

Vedlegg: Protokoll fra styremøte 22. september 2022 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar protokollen fra styremøtet 22. september 2022 til 

etterretning.  

 

ST 25/2022 Regnskap 2022 

Vedlegg: Regnskap og budsjett Seiland/Sievju nasjonalparkstyre pr 1. november 2022 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar regnskapet til etterretning. Forvalter gis fullmakt til å 

foreta innkjøp ut 2022 i henhold til budsjett.  

Saksopplysninger 

Regnskap og budsjett ble også behandlet i styremøtet 22. september, jf sak 18/22.  

Forvalter innstiller på et budsjett der utgiftene belastes prosjekt N1100 (drift) og N1102 

(tiltak) som må brukes opp innen årsslutt. Midlene på prosjekt N1104 (startpunkt Altneset og 

Bekkarfjord) kan stå over til neste år.  
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SEILAND/SIEVJU 
NASJONALPARKSTYRE  

 Saksfremlegg  

 

   

 Saksbehandler: Ingunn Ims Vistnes 

Dato: 01.11.2022 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre ST 26/2022 08.11.2022 

 

Møtekalender 2023 og årsrapport 2022 - Seiland nasjonalparkstyre 

 

Forvalters innstilling 

Styret tar årsrapporten til etterretning.  

Følgende møtekalender for 2023 vedtas:  

Dato i 2023 Møte 

Torsdag 2. – fredag 3. mars Styremøte og samling for Rådgivende utvalg  

Torsdag 25. mai Styremøte 

Mandag 14. – onsdag 16. august Feltarbeid Melkevatnan; utbedring av kjørespor 

Torsdag 21. september Styremøte 

November* Styremøte 

*Endelig dato vedtas senere  

 

Saksopplysninger 

I henhold til styrevedtektene for Seiland/Sievju nasjonalparkstyre bør styret avholde minst 4 

møter årlig, og ellers når lederen bestemmer det. Lederen plikter å kalle inn til møte dersom 

minst en tredel av medlemmene ønsker det. Styresaker kan behandles pr mail eller telefon 

dersom det er behov for rask avklaring. I henhold til vedtektene bør nasjonalparkstyret ha 

minst ett årlig dialogmøte med rådgivende utvalg.  
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Styremedlemmer: Vi regner med at det ikke blir utskifting av styremedlemmer i 2023. Det er 

kommune- og fylkestingsvalg til høsten, men eventuelt nye styremedlemmer blir 

erfaringsmessig ikke oppnevnt før på nyåret. 

Større samlinger: Verneområdestyrene i Troms og Finnmark har samling i november 2022. 

Det er derfor ikke sannsynlig at det blir en slik samling i 2023. Det er mulig at 

Miljødirektoratet holder en nasjonalparkkonferanse i Trondheim for alle styrene i landet, dette 

vil i så fall komme i tillegg til oppsatt møteplan. 

Samlingen for Rådgivende utvalg legges til mars, i tråd med tidligere styrevedtak. Det 

planlegges at denne går torsdag ettermiddag/kveld med middag og overnatting, og at styret 

har styremøte morgenen etter.  

Det er satt av tre dager i august til jobb på kjørespor i Melkevatnan-området, som en 

oppfølging til befaringen i august 2022.  

Det er mulig for styret å dra på befaring til Seiland eller andre parker.   

 

Årsrapport 2022 

I 2022 har Seiland/Sievju nasjonalparkstyre hatt følgende møteaktivitet: 

Dato Møteaktivitet i 2022 

4. mars Konstituerende styremøte i Alta 

4. mars Møte mellom styret og Store Bekkarfjord beitelag (sauedrift) 

Møte mellom styret og Reinbeitedistrikt 24A 

19. mai  Styremøte på Teams 

14. juni Offisiell åpning av ventebua på Altneset 

25. august Befaring isbreer og kjørespor 

22. september Styremøte i Alta  

7.-8. november Samling i Tromsø for verneområdestyrene i Troms og Finnmark 

8. november Styremøte i Tromsø 

 

Startpunkt Altneset: Ventebua på Altneset ble ferdigstilt med skilt og inventar på nyåret 

2022, og ble offisielt åpnet 14. juni 2022 med fylkesvaraordfører, Kvalfjord skole, bygdelaget, 

nasjonalparkstyret, media og fastboende til stede. Det ble en fin begivenhet, og vi har fått 

mange gode tilbakemeldinger på bygget. Helt konkret har ventebua gjort det mulig å etablere 

et synlig startpunkt på Altneset, med informasjonsplakater og toalett, og med mulighet for 
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framtidig bålplass og benker. I tillegg har ventebua gitt oss flere muligheter til å bidra positivt 

til lokalsamfunnet, til å nå ut med informasjon om nasjonalparken, og til å ha økt kontakt med 

bygdelaget og skolen.  

Startpunkt Store Bekkarfjord: I år ble brygga i Store Bekkarfjord lagt ut to uker senere enn 

vanlig; 1. juli, etter ønske fra saue- og reindriftsnæringa. Dette for å få mer ro under kalving 

og lamming etter en tøff vinter. En befaring i slutten av juni viste at fravær av brygge så ut til 

å gi lavere bruk og mindre slitasje, selv om antall personer som hadde skrevet seg inn i boka 

før 1. juli var ganske lavt også året før. Styret har nå vedtatt at brygga legges ut 23. juni som 

ny standard fra og med neste år, mot 15. juni tidligere. Vi har fram til nå benyttet Kristiansen 

Service AS til flytting av brygge, men dette firmaet ga seg i 2022. Oktober 2022 ble derfor 

brygga flyttet av Hammerfest havn KF for første gang.  

Antall besøkende i Store Bekkarfjord ser ut til å ha holdt seg stabilt de siste årene, med rundt 

500 stk som skriver seg inn i boka hvert år. Vi mangler oppdaterte tall fra boka høsten 2022. 

Forvalter og SNO har sjekket elvesletta og elvekanten for toalettplasser og søppel jevnlig 

gjennom sesongen. Det er svært lite søppel og ikke mer slitasje enn tidligere.  

Startpunkt Hønseby: Utstilling, toalett, parkeringsplass og portalbygg fungerer og står 

uforandret. Vær og vind gjør at vi skal bytte ut turbøker og skruene på infoplakater.  

Styrebefaring: Årets planlagte styrebefaring til Reisa nasjonalpark ble avlyst på grunn av for 

få påmeldte (2 stk). Vi har mange travle styremedlemmer, og det er en utfordring å finne tid 

over flere dager til befaring.   

Reindrift: I august fikk vi befart kjøresporet i Leakševággi sammen med Bekkarfjord siida. Vi 

ble enige om å flytte kjøresporet til rabbene nord for myrområdet, og at vi bruker noen dager 

i august 2023 på å rydde stein og gå over det nye kjøresporet. Styret skal også bidra med en 

liten bro over bekken ut fra Sommarsetvannet.  

På samme befaring fikk vi fløyet over Nordmannsjøkelen og Seilandsjøkelen og fotografert 

breene. Bildene skal senere deles med NVE. 

Søppelaksjon: Søppelaksjonen i månedsskiftet august-september ble gjennomført med en 

klasse fra Alta folkehøgskole. SNO og forvalter sto for planlegginga, og vi tok søpla med oss 

tilbake til Alta på oppsynsbåten. Vi brukte SNO sin oppsynsbåt under hele aksjonen, i tillegg 

til en RIB fra Æventyr til transport til og fra Bårdfjorden. I år var vi heldige og hadde godt vær 

alle tre dagene, og vi fikk ryddet ganske ferdig. Det ble rydda 800 kg, samme som i fjor. Godt 

oppslag i Altaposten.  

SNO: I tillegg til søppelaksjonen, har SNO og forvalter hatt oppsyn med brygga i Bekkarfjord 

på vinterlagringsplassen (to turer i januar og mars). Planlagt oppsyn med ulovlig 

snescooterkjøring ble avlyst på grunn av dårlig vær og etter hvert førefall. I juni gikk SNO og 

forvalter rundt Seiland med båt og kartla ternekolonier og annen sjøfugl på holmer og skjær i 

Bårdfjorden, Nordre Bumannsfjord, Flaskefjorden, Olderfjorden og Store Bekkarfjord. SNO 

satte også ut minkfeller på en holme i Bårdfjorden, som ble tatt inn igjen på høsten. Det gikk 

ikke mink i fellene, noe som er et godt tegn på at vi ikke har mink på disse holmene. De har 

skyssa forvalter til befaringer i Bekkarfjord og Jøfjorden, da i kombinasjon med egne oppdrag 

på kysten.  
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Informasjonsarbeid: Våre nettsider www.seilandnasjonalpark.no,  

www.nasjonalparkstyre.no og Facebook holdes jevnlig oppdatert, og vedtak legges 

fortløpende ut på www.miljovedtak.no. I løpet av året har vi kjøpt tilgang til bildebank-

systemet Imageshop, hvor det vil bli enklere å lagre, katalogisere og dele bilder. Innkjøpet er 

gjort sammen med 6 andre verneområdestyrer i Troms og Finnmark.    

Forvalter har som vanlig jobbet i full stilling. Hun har hatt jevnlige telefonmøter med 

styreleder for å diskutere prioriteringer og fremdrift. Hun har også jevnlig kontakt med sine 

kollegaer i Troms og Finnmark, og fikk møtt dem på samling i Lyngen i april og i Tromsø i 

september og november. Hun har hatt presentasjon av parken og arbeid med verneområder 

for to forskjellige reiseliv/friluftsliv-klasser på UiT og en klasse på Alta folkehøgskole. I høst 

har hun tatt et tredagers kurs i GIS, som vil gi bedre mulighet til å forvalte egne kartdata.  

 

  

http://www.seilandnasjonalpark.no/
http://www.nasjonalparkstyre.no/
http://www.miljovedtak.no/
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SEILAND/SIEVJU 
NASJONALPARKSTYRE  

 Saksfremlegg  

 

   

 Saksbehandler: Ingunn Ims Vistnes 

Dato  01.11.22 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 27/2022 08.11.2022 

 

Innmelding av behov for tiltaksmidler (bestillingsdialog) for 2023 

 
 

Forvalters innstilling 

(1) Seiland/Sievju nasjonalparkstyre ber SNO Alta om å prioritere følgende oppgaver. 
Tiltakene gjøres i samarbeid med forvalter.  
 

• Bistå med planlegging og gjennomføring av søppelaksjon på vestre Seiland  
 

• Holde oppsyn med flytebrygga i vinterlagring, to turer i perioden desember-april  
 

• Oppsyn med elvesletta i Store Bekkarfjord i juli  
 

• Befare byggverk og fjordområdene i juni 
 

• Sette opp ny stolpe/varde til turpostkassa i krysset mot Storvannet 
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(2) Seiland/Sievju nasjonalparkstyre søker om midler og SNO-ressurser til oppgavene i 

tabellen under, i prioritert rekkefølge. Forvalter gis fullmakt til å korrigere beløpene dersom 

innhenting av tilbud eller ny informasjon fra Miljødirektoratet viser behov for dette.  

 

Prio
ritet 

Tiltak Tidsbruk 
for SNO 

(dagsverk) 

Kostnad 
(kr) 

1 Søppelaksjon Bårdfjorden/vestre Seiland 
 

6 50 000 

2 Vinterlagring av flytebrygga i Store Bekkarfjord, flytting 
høst og vår 
 

0 100 000 

3 Utarbeiding av temaplakat og infoskilt til Hønseby 
 

 15 000 

4 Skjøtsel av Leakševággi: Bru til bekken ved 
Sommarsetvannet; materialer og arbeid 
 

0       70 000 

5 Helikopterløft av bru inn til Sommarsetvannet 0 30 000 

6 Skjøtsel av Leakševággi; flytting av spor vekk fra 
myrområde 
 

0 10 000 

7 Helikoptertransport til kartlegging av søppel, indre 
Seiland nord 
 

1 20 000 

8 Tilsyn med og merking/remerking av turløyper 
 

0 5 000 

 SUM 
 

7 300 000 

 

Saksopplysninger 

Behovet for tiltaksmidler skal meldes inn til Miljødirektoratet innen 10. januar 2023. 
Innmelding om tiltaksmidler er en formalisert prosess mellom nasjonalparkstyret og lokalt 
SNO for å sikre god dialog og forutsigbarhet med hensyn til prioriteringer av tiltak og oppsyn i 
nasjonalparken i det kommende året. I praksis viser innmeldingen hvilke tiltak styret ønsker å 
prioritere det kommende året, gitt at man får midler, og i praksis vil en del av tiltakene ikke 
involvere SNO. Tiltaksmidlene tildeles over en statlig investeringspott (1420.31), og skal 
utelukkende brukes til tiltak i regi av styret som forvaltningsmyndighet. Styret kan kjøpe 
tjenester av andre for å gjennomføre tiltakene, men midlene kan ikke brukes som tilskudd til 
andre aktører.  
 
Brev fra Miljødirektoratet om årets søknad kommer vanligvis i midten av november. Det må 
derfor tas forbehold om at det kan komme nye signaler for 2023.  
 
I henhold til «Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder, 2020-2025» fra 
Miljødirektoratet, vil midlene prioriteres til «tiltak som virker avbøtende på negative 
påvirkningsfaktorer der verneverdiene er truet». Negative påvirkningsfaktorer kan for 
eksempel være gjengroing, slitasje og forsøpling. Midlene kan brukes til informasjonstiltak, 
kanalisering av ferdsel, tilrettelegging med mer. Tiltakene skal være forankret i en 
besøksstrategi eller forvaltningsplan. Generelle naturkartlegginger dekkes ikke av 
tiltaksmidlene, men kan dekkes over driftsmidlene dersom de er knyttet til arbeidet med 
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forvaltningsplan, besøksstrategi eller skjøtselsplaner (se neste sak om driftsmidler). Merk at 
ansvaret for oppfølging av kulturminner ligger hos kulturminnemyndighetene, og at slike tiltak 
vanligvis ikke blir prioritert. 
 
Årets aktivitet og foreslåtte tiltak vil bli nærmere presentert i møtet. Innstillingen er skrevet av 
forvalter og lokalt SNO under forberedende bestillingsmøte 27. oktober.  
 
 
 
Kommentarer til de foreslåtte tiltakene:  
 

• Styret og Bekkarfjord siida har gjennom møter og befaring blitt enig om å flytte et 
kjørespor fra myrområdet i Leakševággi til et rabbeområde lenger nord. 
Hovedhensikten med prosjektet er å hindre kjøring i et område med myr og store 
naturverdier.  
 

• Vi trenger en årlig søppelaksjon i Bårdfjorden, og vi ønsker at SNO bistår med 
logistikk og planlegging. I tillegg vil det være nødvendig å leie inn en ekstra båt for å 
få transportert hele skoleklassen frem og tilbake.  

 

• Elvesletta i Store Bekkarfjord bør ha oppsyn gjennom hele sesongen, for å sjekke om 
det blir forsøpling eller toalettplasser langs elva. Forvalter får vanligvis gjort dette i 
forbindelse med andre oppdrag i juni og august. Vi ønsker at SNO også sjekker i juli.  

 

• Fjordområdene i nasjonalparken bør befares årlig, for å kontrollere for nye bygg eller 
tiltak. For 2023 foreslår vi en oppdatert kartlegging av eksisterende byggverk i 
parken.  

 

• Flytebrygga i Store Bekkarfjord må flyttes hver vinter for å unngå skader fra ising 
innerst i fjorden. Prisen på denne operasjonen har økt til i underkant av 100 000 kr/år. 
Forvalter orienterer mer i møtet.  
 

• Vi har avtale med Hakkstabben og Altneset bygdelag om tilsyn og vedlikehold av de 
tre turløypene på Altneset.  

 
 
Eventuelt mer-/mindreforbruk skal rapporteres til Miljødirektoratet i forbindelse med de faste 
rapporteringene 31.08. og 31.12.  
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SEILAND/SIEVJU 
NASJONALPARKSTYRE  

 Saksfremlegg  

 

   

 Saksbehandler: Ingunn Ims Vistnes 

Dato: 27.10.2022 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 28/2022 08.11.2022 

 

Innmelding av behov for driftsmidler 2023, Seiland/Sievju 
nasjonalparkstyre  

 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre søker Miljødirektoratet om 390 000 kr til drift av styret for 

2023. Forvalter gis fullmakt til å korrigere beløpet dersom innhenting av tilbud eller 

informasjon fra Miljødirektoratet viser behov for dette.  

 

Saksopplysninger 

Styret skal melde inn behov for driftsmidler til Miljødirektoratet innen 10. januar 2023. Vanlige 
driftsutgifter er honorar, reise og andre utgifter i forbindelse med møter og befaringer. I 
veilederen for 2022 står det også at utarbeiding av forvaltningsplaner, besøksstrategier og 
skjøtselsplaner prioriteres, samt oppdatering av nettsider. Veilederen for 2023 er ikke 
publisert ennå. 

 

Vurdering 

Drift av nasjonalparkstyret  

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre fikk tildelt kr 340 000 til drift i 2022, kr 330 000 til drift i 

2021, 380 000 til drift i 2020, kr 340 000 til drift i 2019, og kr 300 000 pr år i 2016-2018. Det 

er konsekvent tildelt noe lavere beløp enn det man har søkt om. Midlene har blitt brukt opp, 

men det har ikke vært så knapt at det har hindret styrets aktiviteter.  
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I budsjettforslag for 2023 er det tatt høyde for en samling med Rådgivende utvalg med 

overnatting, samt en 2-3 dagers befaring til Seiland eller et annet verneområde i landsdelen.  

 

Drift av nasjonalparkstyret Budsjettforslag 2022 

Honorar og tapt arbeidsfortjeneste styret 140 000 

Reise/overnatting styret og RU 70 000 

Møterom og bevertning 20 000 

Utstyr og forsikring 60 000 

Pålagt utarbeiding av tilgjengelighetserklæring for hjemmeside* 50 000 

Andre kostnader 50 000 

SUM 390 000 

 

* Digitaliseringsdirektoratet har pålagt alle offentlige virksomheter å utarbeide en 

tilgjengelighetserklæring for sine hjemmesider, som må på plass innen 1. februar 2023. 

Denne skal si i hvilken grad et nettsted oppfyller kravene til universell utforming av ikt. 

Summen er basert på en foreløpig innhenting av tilbud.   
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RS 12/2022 Orienteringssaker fra forvalter 

 

1. Beitelagets søknad om gjenoppbygging av bru i Store Bekkarfjord; søknad 

kommer til styremøtet i mars. Midlertidig bru blir ryddet vekk nå før vinteren.  

 

2. Lopphavet marine verneområde, status 

  

3. Topptur-prosjektet til Seiland House; dialogmøte gjennomført 

 

4. Kommersielt merke – diskusjon om dette hvis vi rekker, jf e-postveksling i 

forbindelse med sak 22/2022. Alternativt kan det settes opp som sak på neste 

styremøte.   

 

ST 29/2022 Eventuelt 

 

 

Husk å sende inn reiseregning og honorarkrav innen 1. desember!! 


