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Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 
Møtested: Skaidi Hotell 
Dato: Fredag 19. november 2021 
Tidspunkt: 09.00  

 

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

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

 

Saksliste 

ST 23/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 

ST 24/2021 Valg av medunderskriver 

RS 12/2021 Protokoll fra styremøte 16. september 2021 

ST 25/2021 Søknad om økonomisk støtte – Alta folkehøgskole – transport i forbindelse 

med tur og registreringsarbeid i Seiland/Sievju nasjonalpark 

RS 13/2021 Delegert vedtak: Innvilget dispensasjon til bruk av helikopter i forbindelse med 

reinsamling i reinbeitedistrikt 24B 

RS 14/2021 Ventebua på Altneset - statusrapport 

RS 15/2021 Årsrapport fra Statens naturoppsyn 

ST 26/2021 Regnskap 2021 

ST 27/2021 Møtekalender 2022 og aktivitet 2021 

ST 28/2021 Innmelding av behov for tiltaksmidler (bestillingsdialog) for 2022 

ST 29/2021 Innmelding av behov for midler til drift og forvaltningsarbeid for 2022 

RS 16/2021 Orienteringssaker fra forvalter 

ST 30/2021 Eventuelt 
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ST 23/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forvalters innstilling 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

 

 

ST 24/2021 Valg av medunderskriver 

 

 

RS 12/2021 Protokoll fra styremøte 16. september 2021 

Vedlegg: Protokoll fra styremøte 16. september 2021 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar protokollen fra styremøtet 16. september 2021 til 

etterretning.  

 

 

  



3 
 

 

SEILAND/SIEVJU 
NASJONALPARKSTYRE  

 Saksfremlegg  

 

   

 Saksbehandler: Ingunn Ims Vistnes 

Dato: 10.11.2021 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre ST 25/2021 10.11.2021 

 

 

Søknad om økonomisk støtte – Alta folkehøgskole – 
transport i forbindelse med tur og registreringsarbeid i 
Seiland/Sievju nasjonalpark 

 

Vedlegg: Samlet rapport fra fotolinja, Seiland nasjonalpark 14.-17. september 2021 

 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre støtter fotolinja ved Alta folkehøgskole med kr 7000,- til delvis 

dekning av transportkostnader i forbindelse med deres tur til Seiland/Sievju nasjonalpark. Beløpet 

belastes styrets driftsmidler. Klassen har levert rapport, kart og bilder til nasjonalparkstyret, som 

styret tar til etterretning.  

 

Saksopplysninger 

Søknaden 

Lærer ved Alta folkehøgskole, Per Arne Askeland, skriver i søknad av 7. oktober 2021:  

Søknad om dekning av transportkostnader registreringsprosjekt Seiland Nasjonalpark 

Alta folkehøgskole, fotolinja søker med dette om delvis dekning av transportkostnader i forbindelse 

med vår tur til Seiland Nasjonalpark 14.. - 17. september 2021. I 2018 startet vi et samarbeid med 

Nasjonalparken om registrering og dokumentasjon i parken, og dette blir videreført i år på turen som 
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det søkes reisestøtte til. Siden transport i SNO-regi ikke lenger er mulig bruker vi nå Nordekspedisjon, 

noe som koster kr 13.000,-. 

Søker med dette om kr 7000,- til delvis dekning av transportutgiftene. 

 

Vennlig hilsen 

Per Arne Askeland 

linjeleder foto 

 

Vurdering 

Fotolinja på Alta folkehøgskole har reist på tur til Melkevatnan-området på Seiland hver høst i over 

25 år. Tidligere fikk de skyss med SNO, men de siste årene har ikke SNO hatt kapasitet til dette. I 

2018, 2019 og 2021 har fotolinja hatt besøk av nasjonalparkforvalter i forkant av turen, der hun har 

fortalt om parken, reindrift og annet. Elevene har så registrert kjørespor, gjerder og søppel i 

Melkevatnan-området og leverte rapport og kart på det. Nasjonalparken har også fått bilder fra turen 

til fri bruk. Klassen leier RIB fra Æventyr (tidligere Nord Ekspedisjon) for å komme seg til og fra 

Bekkarfjord, og søker nasjonalparkstyret om delvis støtte til transportutgiftene.  

Registreringsarbeidet som fotolinja gjør er nyttig for nasjonalparken. Det gir noen ekstra øyne og 

ører i området om høsten, og rapportene, kartene og bildene har vært av god kvalitet. Tidligere 

elever fra fotolinja er gode ambassadører for Seiland nasjonalpark, og deres enkle friluftsliv til fots og 

med telt er forenelig med nasjonalparkens verdier. Eneste ulempe er at registreringene er begrenset 

til Melkevatnan-området og vestsiden av Melkelva, der klassen har tradisjon for å dra på tur. 

Vedtak i denne saken vil skape presedens for tilsvarende søknader. Fotoklassen vil trolig søke hvert 

år i årene som kommer, og det kan tenkes at også andre skoleklasser vil ønske å gjøre det samme. 

Tidligere har nasjonalparkstyret bevilget kr 5000 til fotolinja i 2019 (ST 20/2019), og kr 5000 til en 

skoleklasse fra Kvalsund som skulle på tur i nasjonalparken (ST 7/2016). Forvalter har valgt å øke 

beløpet til omsøkt beløp på kr 7000, da samarbeidet begynner å bli etablert og rapportene har en 

klar nytteverdi for forvaltningen. Beløpet belastes styrets driftsmidler.   
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RS 13/2021 Delegert vedtak: Innvilget dispensasjon til bruk av helikopter i 

forbindelse med reinsamling i reinbeitedistrikt 24B 

Vedlegg: Tillatelse til lavtflyging og landing med helikopter i forbindelse med reinsamling – 

reinbeitedistrikt 24B – Seiland nasjonalpark - vedtaksbrev av 01.10.21 

Forvalters innstilling 

Styret tar vedtakene til orientering.  

 

 

RS 14/2021 Ventebua på Altneset – statusraport 

Forvalter orienterer om status for ventebua på Altneset, inkludert driftsavtale og utkast fra 

Árvu. 

 

 

RS 15/2021 Årsrapport fra Statens naturoppsyn 

Rune Somby er kontaktperson for Seiland/Sievju nasjonalpark i Statens naturoppsyn (SNO). 

Han presenterer SNOs oppgaver og arbeid for styret.  

 

 

ST 26/2021 Regnskap 2021 

Vedlegg: Regnskap og budsjett Seiland/Sievju nasjonalparkstyre pr 9. november 2021  

Forvalters innstilling 

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

foreta innkjøp ut 2021 i henhold til budsjett.  

Saksopplysninger 

Regnskap og budsjett ble også behandlet i styremøtet 16. september, jf sak 17/21.  

Forvalter innstiller på et budsjett der midlene på prosjekt N1100 (drift), N1101 (plan) og 

N1102 (tiltak) brukes opp innen årsslutt. Prosjekt N1104 (startpunkt Altneset og Bekkarfjord) 

trenger ikke brukes opp ved årsslutt. Her vil det stå igjen noe midler som kan brukes neste 

år.  
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SEILAND/SIEVJU 
NASJONALPARKSTYRE  

 Saksfremlegg  

 

   

 Saksbehandler: Ingunn Ims Vistnes 

Dato: 12.11.2021 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre ST 27/2021 19.11.2021 

 

Møtekalender 2022 og årsrapport 2021 - Seiland nasjonalparkstyre 

 

Forvalters innstilling 

Styret tar årsrapporten til etterretning.  

Følgende møtekalender for 2022 vedtas:  

Dato i 2022 Møte 

Fredag 4. mars Konstituerende styremøte  

Torsdag 19. mai Styremøte 

Onsdag 10. - fredag 12. august Befaring i Reisa nasjonalpark for styret 

Torsdag 15. 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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Vi vet ennå ikke om det blir utskiftninger i styret etter Sametingsvalget i høst. I så fall må 

styret konstitueres på nytt ved første styremøte i mars, og møtekalenderen bør tas opp på 

nytt av hensyn til nye styremedlemmer. 

Miljødirektoratet har loddet stemningen for å holde en nasjonalparkkonferanse i Trondheim 

for alle styrene i landet, og har bare fått positive tilbakemeldinger på dette. Hvis dette likevel 

ikke skulle bli noe av, har forvalterne i Troms og Finnmark snakket om at vi da kan ha en 

samling for styrene i Troms og Finnmark. Det var planlagt en slik samling i mars 2020 som 

måtte avlyses. Det er derfor trolig at det kommer en større samling – regional eller nasjonal -  

i tillegg til oppsatt møteplan.  

Forvalter innstiller på at vi venter med samling for Rådgivende utvalg til mars 2023. Dette er i 

tråd med tidligere styrevedtak.  

Det foreslås å legge neste befaring til en annen nasjonalpark, for å hente inspirasjon utenfra. 

Forvalter foreslår en befaring til Reisa nasjonalpark, som kan gå over 3 eller til nød 2 dager. 

Et besøk til Reisa vil gi muligheten til å besøke Halti nasjonalparksenter, studere forskjellige 

nivåer av tilrettelegging ute i parken, og formidling av kulturminner. Parken er i overkommelig 

kjøreavstand fra oss, og vi kan leie elvebåt for å komme inn i selve parken. Det bør være stor 

interesse fra styret før man starter arbeidet med å planlegge en slik befaring. Styret bør også 

vurdere tidspunkt for befaring.  

 

Årsrapport 2021 

I 2021 har Seiland/Sievju nasjonalparkstyre hatt følgende møteaktivitet: 

Dato Møteaktivitet i 2021 

25. februar Styremøte i Alta 

20. mai  Styremøte i Alta 

11.-13. august Styrebefaring Seiland rundt 

16. september Styremøte i Alta og strategimøte/arbeidsmøte for hele styret inkl 

varamedlemmer  

18. – 19. november Samling for Rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret på Skaidi 

19. november Styremøte og møte med SNO på Skaidi 

 

For nasjonalparkforvalter startet året 2021 med innflytting i nye lokaler i Havneveien 24 i Alta. 

Dette er en utbygging som nasjonalparkstyret har initiert, skaffet midler til og jobbet for siden 

2016. Nå på slutten av året kan vi konkludere med at det nye kontoret har ført til bedre og 

mer praktisk arbeidsmiljø for forvalter, økt samhandling med SNO, og bedre tilgjengelighet 

for andre brukere av parken.  
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Det største tiltaket som styret har jobbet med i 2021, er ventebu og toalett på kaia på 

Altneset. Etter en innhenting av tilbud valgte styret i februar å takke ja til tilbudet fra Biorolla 

AS på bygging og montering. Bygget sto ferdig til 1. september. I ettertid har vi kjøpt inn 

kantstein som er plassert mellom bygget og sjøen, og Knut Bergly har gjort noe 

snekkerarbeid for Biorolla som de ikke rakk å gjøre ferdig. Styret har engasjert designfirmaet 

Àrvu til å lage skilt/utsmykning utvendig og innvendig, og forvalter har hatt kontakten med 

dem i designprosessen. Hun fikk også hjelp av elevene ved Kvalfjord skole til å se gjennom 

utkastene. Bygget har allerede blitt tatt godt imot av besøkende og lokalbefolkning.    

Antall besøkende i Store Bekkarfjord ser ut til å ha holdt seg stabilt siden 2018, med rundt 

500 stk som skriver seg inn i boka hvert år. Forvalter og SNO har sjekket elvesletta og 

elvekanten for toalettplasser og søppel jevnlig gjennom sesongen. Det er godt å se at det er 

lite å finne, og folk er generelt flinke til å rydde opp etter seg.   

Årets styrebefaring ble gjennomført 11-13 august med tre deltakere fra styret pluss forvalter 

og SNO. Vi bodde første natta på Hakkstabben Handel, og andre natta i Hønseby hos 

Seiland Explore. Første dagen gikk vi opp Riehppi innerst i Kufjordbotn. Andre dagen fikk vi 

befart Altneset og mulig plassering av gapahuk i fjæra, vi var i land på Bårdfjordnes og fikk 

se resultatet av søppelaksjonen, og vi besøkte startpunkt Hønseby. Siste dag gikk vi opp til 

nederste Melkevatnet i Store Bekkarfjord. Det var en vellykka befaring, men litt få deltakere. 

Det foreslås å dra til en annen nasjonalpark neste år, for å hente inspirasjon til egen park. 

Søppelaksjonen i månedsskiftet august-september ble gjennomført med elever fra 70 grader 

nord-klassen på Alta folkehøgskole. SNO og forvalter sto for planlegginga, og SNO hentet 

søpla i ettertid. Vi brukte SNO sin oppsynsbåt under hele aksjonen, i tillegg til en RIB fra 

Æventyr til transport til og fra Bårdfjorden. Det var veldig dårlig vær under årets aksjon, med 

vind og regn og snø på toppene. Det resulterte i at det ikke ble ryddet så mye som tidligere, 

og strendene ble ikke ryddet ferdig. Utbyttet av søppelaksjonen er likevel mer enn bare 

ryddingen – det gir god omdømmebygging for parken, et godt samarbeid med 

folkehøgskolen, og for forvaltningen gir det økt kjennskap til Bårdfjorden og vestkysten av 

parken.    

I tillegg til søppelaksjonen, har SNO hatt oppsyn med brygga i Bekkarfjord på 

vinterlagringsplassen (to turer i januar og mars). De har bidratt med uvurderlig logistikkhjelp 

til forvalter på befaringer i Bekkarfjord, Flaskefjorden og Jøfjorden, da i kombinasjon med 

egne oppdrag på kysten. De skysset også styret rundt Seiland på tre dagers befaring i 

august.  

I august ble naturtypene i Store Bekkarfjord kartlagt av botanikere fra Sállir Natur, etter 

innspill fra oss og i regi av Miljødirektoratet. Rapporten vil forhåpentligvis si noe om verdien 

av de forskjellige naturtypene og hvor godt de tåler slitasje og bruk. Det vil også gi oss mer 

kunnskap om betydningen av beite og slått for dette området.   

Av informasjonsarbeid så ble hjemmesiden www.seilandnasjonalpark.no ferdig tidlig på året. 

Vi har også flyttet styresiden over til www.nasjonalparkstyre.no, i likhet med de andre styrene 

i landet. Nytt kart for nasjonalparken ble ferdig i vår, samt ny kartplakat og ny temaplakat om 

utmarksslåtta i Bekkarfjord. Infotavler i Bekkarfjord ble beiset før nye tavler kom på plass. 

Forvalter har hatt presentasjon av parken for to forskjellige reiseliv/friluftsliv-klasser på UiT 

og to klasser på Alta folkehøgskole. 

http://www.seilandnasjonalpark.no/
http://www.nasjonalparkstyre.no/
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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 i høst både i Tromsø på Statsforvalter-

samling, og i Trondheim på forvaltersamling for hele landet.   
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SEILAND/SIEVJU 
NASJONALPARKSTYRE  

 Saksfremlegg  

 

   

 Saksbehandler: Ingunn Ims Vistnes 

Dato: 11.11.21 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 28/2021 19.11.2021 

 

Innmelding av behov for tiltaksmidler (bestillingsdialog) for 2022 

 
 

Forvalters innstilling 

(1) Seiland/Sievju nasjonalparkstyre ber SNO Alta om å prioritere følgende oppgaver. Alle 
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 fjordområdene i juni 
 

• Registrere ternekolonier i nasjonalparken 
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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 viser behov for dette.  

 

Priorit
et 

Tiltak Tidsbruk for 
SNO 

(dagsverk) 

Kostnad 
(kr) 

1 Gapahuk ved startpunkt Altneset, samarbeid med 
lokale aktører 
 

0 100 000 

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

0 65 000 

3 Søppelaksjon Bårdfjorden/vestre Seiland 
 

6 50 000 

4 Helikoptertransport til utfrakt av søppel 
 

1 40 000 

5 Utstyr til merking/remerking av turløyper 
 

0 5 000 

 SUM 
 

7 260 000 

 

 

Saksopplysninger 

Behovet for tiltaksmidler skal meldes inn til Miljødirektoratet innen 10. januar 2022. 
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.  
 
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, overordna planer, 
nettsider og liknende dekkes ikke av tiltaksmidlene, men over andre budsjettposter (se neste 
sak om midler til drift og forvaltningsarbeid). Det er verdt å merke seg 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 av SNO og forvalter i møtet.  
Innstillingen er skrevet av forvalter og SNO under forberedende bestillingsmøte 10. 
november.  
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Kommentarer til de foreslåtte tiltakene:  
 

• 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.  

 

• Nasjonalparken har flere ternekolonier som bare er sporadisk kartlagt. SNO foreslår 
at disse blir kartlagt mer systematisk. Det gjelder blant annet Olderfjorden, Nordre 
Bumannsfjord, Bårdfjorden og Jøfjorden.  

 

• Utfrakt av søppel fra Melkevatnan-området gjelder søppel som er lokalisert, med som 
det ikke ble tid til å frakte ut i år.  

 

• Når det gjelder oppsyn med ulovlig scooterkjøring, vil SNO diskutere dette med styret 
i møtet. Det har ikke vært slikt oppsyn i parken i 2021.  

 

• Styret har signalisert at de ønsker å starte arbeidet med en gapahuk på Altneset, i 
fjæra nedenfor Seiland House. Dette som en del av startpunktet på Altneset. Styret 
har midler på prosjektkonto N1104, men forvalter foreslår likevel å søke om noen 
friske midler til et slikt prosjekt.  

 

• Flytebrygga i Store Bekkarfjord må flyttes hver vinter for å unngå skader fra ising 
innerst i fjorden. Prisen på denne operasjonen har økt fra 34 000 kr/år til 62 000 kr/år. 
Forvalter orienterer mer i møtet.  
 

• Turløypene fra Altneset mot parkgrensa ble merket i 2020, og merkingen har holdt 
seg godt i 2021. Det kan være behov for å engasjere bygdelaget til kontroll av 
merkingen til neste år.  

 
 
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: 12.11.2021 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 29/2021 19.11.2021 

 

Innmelding av behov for midler til drift og forvaltningsarbeid 2022 

 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre søker for 2021 om 380 000 kr til drift og 13 000 kr til 
opptrykk/oversetting av infoplakater.  

 

Saksopplysninger 

Styret skal melde inn behov for driftsmidler til Miljødirektoratet innen 10. januar 2022. Styret 
kan også søke om midler til enkelte andre behov. I veiledningen på nett står det følgende om 
hva styret kan søke om: «Deltakelse på nasjonalparkkonferansen og oppdatering av 
nettsider bør tas med i vurderingen av behov for midler.»  

 

Vurdering 

Drift av nasjonalparkstyret  

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre fikk tildelt kr 330 000 til drift i 2021, 380 000 til drift i 2020, 

kr 340 000 til drift i 2019, og har tidligere fått tildelt kr 300 000 hvert år de foregående tre 

årene. 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.  

I budsjettforslag for 2022 er det tatt høyde for en nasjonalparksamling for styret i Trondheim, 

eventuelt en regional samling i Troms og Finnmark. Det er også beregnet en befaring til 

Reisa nasjonalpark.  
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I «Utstyr og forsikring» er det lagt inn kr 9500 til dekning av årsabonnement på Adobe-

programmene Photoshop, InDesign, Illustrator og Lightbox. Dette er program som forvalter 

bruker mye i arbeid med bilder og informasjon. Den gamle versjonen kan ikke brukes lenger, 

og ny versjon finnes bare som årsabonnement.  

 

Drift av nasjonalparkstyret Budsjettforslag 2022 

Honorar og tapt arbeidsfortjeneste styret 160 000 

Reise/overnatting styret og RU 70 000 

Møterom og bevertning 40 000 

Utstyr og forsikring 60 000 

Andre kostnader 50 000 

SUM 380 000 

 

Midler til forvaltningsarbeid 

Utgifter til infoplakater og temaplakat 

Midler til forvaltningsarbeid Budsjettforslag 

2022 

Temaplakat Altneset, oversetting og oppsett 6 000 

Opptrykk nye kartplakater og temaplakater aluminium 5 stk 8 000 

SUM 13 000 
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RS 15/2021 Orienteringssaker fra forvalter 

Dronefilmer på YouTube; oppfølging fra forrige møte.  

Arbeidsoppgaver som venter i 2022:  

• Oppdatert kjøreavtale med Bekkarfjord siida 

• Møter med sauedrift og reindrift 

• Startpunkt Altneset; ferdigstille ventebu, lage temaplakat Altneset, starte arbeid med 

gapahuk 

• Lage ny brosjyre for parken (Mdir dekker utgiftene) 

• Få på plass samlet registrering i kart av gjerder, kjørespor, observasjoner fra 

publikum osv, og bedre organisering av parkens bildebank 

 

 

ST 30/2021 Eventuelt 

 

 

 

Husk å sende inn reiseregninger og krav om godtgjøring innen 1. desember! 


