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Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 
Møtested: Kunnskapsparken Alta 
Dato: Fredag 1. mars 2019 
Tidspunkt: Møtestart 11.30. Lunsj for styret kl 11.00.  

 

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 1/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

ST 2/2019 Valg av medunderskriver 

RS 1/2019 Protokoll fra styremøte 16. november 2019 

ST 3/2019 Budsjett for drifts- og forvaltningsplanmidler 2019 

ST 4/2019 Budsjett for tiltaksmidler 2019 

RS 2/2019 Orienteringssaker fra forvalter 

ST 5/2019 Besøksstrategi for Seiland/Sievju nasjonalpark, ferdig utkast 

ST 6/2018 Eventuelt 
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ST 1/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forvalters innstilling 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

 

 

ST 2/2019 Valg av medunderskriver 

Forvalters innstilling 

Harald Bredesen velges til å signere protokollen sammen med styreleder Bente Haug.  

 

 

RS 1/2019 Protokoll fra styremøte 16. november 2018 

Vedlegg: Protokoll fra styremøte 16. november 2018  

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar protokollen fra styremøtet 16. november 2018 til 

etterretning.  
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SEILAND/SIEVJU 
NASJONALPARKSTYRE  

 Saksfremlegg  

 

  Arkivsaksnr:  

 Saksbehandler: Ingunn Ims Vistnes 

Dato: 1. mars 2019  

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre ST 3/2019 01.03.2019 

 

 

Budsjett for drifts- og forvaltningsplanmidler 2019 

 

Vedlegg: Tilbud (notat) fra NINA av 8.11.18: Kartlegging av verneverdier på zoologi og 
vegetasjon i Seiland nasjonalpark 

 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar tildelingen av drifts- og forvaltningsplanmidler til 

orientering.  

Det innstilles følgende forslag til budsjett for de to tildelingene:    

Midler til forvaltningsplan mm Budsjett 2019 

Publisering av forvaltningsplanen på samisk, inkludert arbeid med layout og 

oppsett  

23 000 

Kartlegging av zoologiske og botaniske verneverdier (rovfugl, våtmarksfugl, 

planter, moser og lav), og oppdatert oversikt over kartlagte dyr og planter i 

nasjonalparken. Se prosjektbeskrivelse fra NINA.  

272 000 

SUM 295 000 
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Budsjettpost Drift av nasjonalparkstyret Budsjett 2019 

5300 Tapt arbeidsfortjeneste 20 000 

5330 Honorar styret 130 000 

5990 Annen personalkostnad 5 000 

6450-6460 Leie av transportmidler 15 000 

6590 Utstyr og forsikring 50 000 

6790 Kjøp av eksterne tjenester (lønnsrefusjon, innledere til møter, etc) 20 000 

6860 Møterom og bevertning 30 000 

7100-7150 Reise/overnatting styret og RU 70 000 

 SUM 340 000 

 

Bakgrunn 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre er tildelt kr 340 000 til drift og kr 295 000 i 

forvaltingsplanmidler (midler til besøksstrategi og kartlegginger) fra Miljødirektoratet. Styret 

søkte om henholdsvis kr 360 000 og kr 342 000.  

Miljødirektoratet ved seksjonssjef Olav Nord-Varhaug skriver generelt om tildelingen i mail 

29.1.19:  

Det har kommet inn søknader på langt over disponibel ramme. Flere gode formål vil det dermed ikke 

bli midler til. Sluttføring av besøksstrategier for nasjonalparker er prioritert, jf politiske føringer. Vi 

har dermed måtte redusere/avslå søknader om midler til forvaltningsplaner, men har forsøkt å 

skjerme pågående prosesser. En god del søknader om kartlegging, spesielt de som vurderes å ha liten 

betydning for besøksforvaltningsarbeidet, har vi måttet kutte/redusere i beregningen av tildelt 

ramme. Søknader (både på drifts- og tiltakspost) om midler til nett-/hjemmeside er kuttet i påvente 

av en overbygning som Miljødirektoratet vil jobbe med, jf at vi i år har fått oppdrag fra KLD om å 

utvikle en felles nettportal for nasjonalparkene. Vi har på driftsmidlene kuttet ønsker om studie-

/fagturer til styrene da 2019 er siste funksjonsår for eksisterende styrer. Det vil av den grunn heller 

ikke bli gjennomført nasjonalparkkonferanse for styrene i år. Vi har også redusert søknader som 

inneholder overhead til fylkesmennene. 

I innstillingen er det satt opp forslag til budsjett. For driftsmidlene er budsjettet satt opp med 

utgangspunkt i søknaden om midler (styresak 18/2018) samt forbruk i 2017 og 2018. 

Til forvaltningsplanmidler søkte styret om kr 342 000. Dette var inkludert kr 50 000 til et 

heldags arbeidsmøte om besøksstrategien. Forvalter foreslår at møter om besøksstrategien 

dekkes over styrets driftsmidler. Forvaltningsplanmidlene kan da dekke de to andre tiltakene 

som styret søkte om midler til, nemlig publisering av forvaltningsplan på samisk samt NINAs 

kartlegging av zoologiske og botaniske verneverdier. Se vedlegg for prosjektbeskrivelse og 

budsjett fra NINA.   
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SEILAND/SIEVJU 
NASJONALPARKSTYRE  

 Saksfremlegg  

 

  Arkivsaksnr:  

 Saksbehandler: Ingunn Ims Vistnes 

Dato: 01.03.2019 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre ST 4/2019 01.03.2019 

 

Budsjett for tiltaksmidler 2019 

 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar tildelingen av tiltaksmidler til orientering. Forvalter og 

SNO følger prioriteringslista i sitt arbeid med tiltakene.  

 

Bakgrunn 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre søkte Miljødirektoratet om kr 535 000 til tiltaksmidler for 

2019, og er tildelt kr 400 000. Midlene er som vanlig tildelt i pott, det vil si at styret selv 

foretar prioritering mellom de innmeldte tiltakene. Den eneste anmerkningen fra 

Miljødirektoratet er at tiltaket «Skilt langs vei» (tiltak nr 8) ikke er prioritert i årets tildeling av 

midler.   

Tiltak nummer 2, 3 og 6 er utgifter som vi vet ganske nøyaktig størrelse på. De andre 

utgiftene er vanskeligere å beregne. Dette gjelder spesielt tiltak nummer 1, startpunkt 

Altneset, hvor planleggingen akkurat har startet og hvor flere parter er involvert. Forvalter 

foreslår derfor at styret holdes fortløpende orientert om startpunkt Altneset og at prioriteringer 

foretas i løpet av året. Arbeidsgruppa som jobber med startpunkt Altneset har som mål at de 

kan presentere et utkast til startpunkt for styret i løpet av året, med tilhørende forslag til 

budsjett. 

Forvalter foreslår at hun og SNO følger styrets prioritering av tiltakene når de planlegger sitt 

arbeid for 2019, og at de ut fra økonomi og arbeidskapasitet ser hvor langt ned på lista man 

når i løpet av året.   
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Tabell: Omsøkte tiltak for 2019 

Prioritet Tiltak Tidsbruk for 

SNO 

(dagsverk) 

Kostnad 

(kr) 

1 Etablere startpunkt Altneset: prosjektering, 

startpunkt, infotavler/skilt i tråd med 

besøksstrategi og designmanualen. Samarbeid 

med kommunen og lokale aktører.  

0 250 000 

2 Oppsyn med ulovlig scooterkjøring – SNO 4 60 000 

3 Vinterlagring av flytebrygga i Store Bekkarfjord, 

flytting høst og vår 

0 35 000 

4 Produsere temaplakat om utmarksslått i Store 

Bekkarfjord, samarbeid med 

bygdelag/lokalhistoriker.  

0 10 000 

5 Merking av turstier i randsonen på sør-Seiland, 

samarbeid med Hakkstabben-Altneset bygdelag 

og Alta kommune 

0 50 000 

6 Innkjøp av nye verneskilt og fester til berg 2 20 000 

7 Helikoptertransport til verneskilt (2 lokaliteter) og 

frakt av søppel 

2 60 000 

8 Skilt langs vei, samarbeid med Vegvesenet, Alta 

kommune og Alta havn – Miljødirektoratet 

skriver at dette tiltaket ikke er prioritert i årets 

tildeling av midler.  

0 50 000 

 Sum omsøkt 

Sum tildelt 

8 535 000  

400 000 
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RS 2/2019 Orienteringssaker fra forvalter 

 

Startpunkt Altneset – arbeidsgruppe er etablert og har første møte 27.2.  

NINA leverer rapport 28.februar; «Innsamling og systematisering av eksisterende 

data om verneverdier på zoologi og botanikk i Seiland nasjonalpark», jf styresak 

14/2018. Deles ut på møtet.  

Flytebrygga på vinterplassen – rapport fra SNO 

Funn av gammetufter i Birranvággi er meldt inn til Sametinget, forvalter har dialog 

med kulturminneavdelingen 

Trykking av forvaltningsplan på samisk er bestilt 

Vi observerer at Spirifer Minerals selger zirkon fra Seiland, har meldt inn til 

Direktoratet for Mineralforvaltning 

Sametinget arrangerer samling for sine representanter i verneområdestyrene i 

Kirkenes 20-21 mars. Forvalter deltar også. 

Samlokalisering av forvalterkontor og SNO, fremdrift 

Eventuelt 
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SEILAND/SIEVJU 
NASJONALPARKSTYRE  

 Saksfremlegg  

 

   

 Saksbehandler: Ingunn Ims Vistnes 

Dato: 01.03.2019 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre ST 5/2019 01.3.2019 

 

 

ST 5/2019 Besøksstrategi for Seiland/Sievju nasjonalpark – 
ferdig utkast til godkjenning 

 
Vedlegg: Utkast til besøksstrategi for Seiland/Sievju nasjonalpark, februar 2019 

 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre godkjenner utkastet til besøksstrategi for Seiland/Sievju 

nasjonalpark, og sender det til Miljødirektoratet for endelig godkjenning. 

 

Bakgrunn 

Alle norske nasjonalparker skal ha en besøksstrategi på plass innen 2020, i henhold til krav 

fra KLD. For Seiland har direktoratet bedt om en forenklet besøksstrategi på grunn av de 

lave besøkstallene. Dette betyr blant annet at man ikke krever brukerundersøkelser som 

kunnskapsgrunnlag for besøksstrategien. Besøksstrategien skal være et vedlegg til 

forvaltningsplanen, og skal kunne revideres uavhengig av forvaltningsplanen. Når styret har 

godkjent utkast til besøksstrategi, skal den til faglig godkjenning og til slutt til endelig 

godkjenning hos Miljødirektoratet. 

Forvalter startet arbeidet med besøksstrategi høsten 2016, rett etter at forvaltningsplanen var 

endelig godkjent.  

Besøksstrategien ble sendt til faglig godkjenning i Miljødirektoratet 28. mars 2017, etter 

behandling og godkjenning i styret 10. mars 2017. Miljødirektoratet sendte en lengre mail 

med innspill til dokumentet 21. april 2017. Nytt utkast ble sendt inn 18. mai, og en lang rekke 
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nye innspill kom fra Miljødirektoratet 2. juni 2017. De skrev da at «Hvis dere følger opp 

kommentarene vi har til denne versjonen av besøksstrategien, så kan du sende den inn til faglig 

gjennomgang for siste gang. Med forbehold om at kommentarene er fulgt opp på en god måte 

regner jeg med at vi godkjenner den, om enn med mindre endringer som må rettes i siste runde.» 

Etter denne tilbakemeldingen valgte styret å ta en pause fra arbeidet med besøksstrategi. I 

november 2017 holdt styret et heldags arbeidsmøte hvor de gikk gjennom kommentarene fra 

Miljødirektoratet. Det er resultatet fra dette arbeidsmøtet som nå er innarbeidet i det nye 

utkastet.  

Kravene til innholdet i besøksstrategien har endret seg underveis i prosessen, fra å være et 

«utdypende notat» til å bli en selvstendig rapport. Det vises også til møtet mellom 

Miljødirektoratet og nasjonalparkstyrene i Finnmark i Pasvik 13. november 2018, hvor man 

fikk bekreftet at besøksstrategiene er styrenes dokumenter, og at tilbakemeldinger fra 

Miljødirektoratet skal være muntlige og på et mer overordnet plan enn det som har vært 

tilfelle til nå.  

Forvalter vil gå gjennom besøksstrategien på styremøtet. Det som er helt nytt er merket med 

rød tekst. Størst endringer finner man i kapitlene 2.4 Opplevelser i området, 3.2.3 

Informasjon om Seiland utenfor randsonen og 3.2.4 Økte besøkstall.  
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ST 6/2019 Eventuelt 


