
Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 
Møtested: Nasjonalparkkontoret, Havneveien 24, Alta 
Dato: Torsdag 22. september 2022 
Tidspunkt: 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 16/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

ST 17/2022 Valg av medunderskriver 

RS 7/2022 Protokoll fra styremøte 19. mai 2022 

RS 8/2022 Feltrapport fra SNO 2022: Kartlegging av ternekolonier med mer 

ST 18/2022 Regnskap og budsjett Seiland/Sievju nasjonalparkstyre, halvårsrapport 

ST 19/2022 Nytt kjørespor fra Store Kufjord: Oppfølging av befaring 

ST 20/2022 Søknad om forlengelse av dispensasjon til tilbygg og fasadeendring på hytte – 

Seiland nasjonalpark 

DS 1/2022 Delegert sak – Tillatelse til bruk av drone i forbindelse med brearkeologi – 

Seiland nasjonalpark – Torbjørn Preus Schou 

DS 2/2022 Delegert sak – Dispensasjon til bruk av helikopter i forbindelse med 

reinsamling – Per Stian Sara – reinbeitedistrikt 24 B – Seiland nasjonalpark 

DS 3/2022 Delegert sak – Tillatelse til lavtflyging og landing med helikopter i Seiland 

nasjonalpark for å fjerne defekt kjøretøy – Reinbeitedistrikt 24 A 

RS 9/2022 Rapport fra kulturhistorisk befaring Bårdfjordnes og Riehppi 

RS 10/2022 Orienteringssaker fra forvalter 

ST 21/2022 Eventuelt 

  



ST 16/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forvalters innstilling 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

 

ST 17/2022 Valg av medunderskriver 

Forvalters innstilling 

Xxxx velges til å signere protokollen sammen med styreleder.  

 

RS 7/2022 Protokoll fra styremøte 19. mai 2022 

Vedlegg: Protokoll fra styremøte 19. mai 2022 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar protokollen fra styremøtet 19. mai 2022 til etterretning.  

 

RS 8/2022 Feltrapport fra SNO 2022: Kartlegging av ternekolonier med mer 

Ken Gøran Uglebakken fra SNO presenterer tall fra sjøfugl-kartleggingen i sommer.   

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar presentasjonen til etterretning.  

 

ST 18/2022 Regnskap og budsjett Seiland/Sievju nasjonalparkstyre, 
halvårsrapport 
 
Vedlegg: Regnskap og budsjett Seiland/Sievju nasjonalparkstyre pr 15.09.22 

 
Innstilling til vedtak 
Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar regnskapet til etterretning, og gir sin tilslutning til 
budsjettet.  
 
Bakgrunn 
Forvalter presenterer status for styrets økonomi.  
 

 
  



 

 

 

                   Saksfremlegg 

 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 19/2022 22.09.22 

 

 

Nytt kjørespor fra Store Kufjord: Oppfølging av befaring 

 

Vedlegg: Rapport fra befaring 25.08.22 

 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar rapporten fra befaringen til etterretning.  

Forvalter ser videre på mulighetene for bro over bekken ved Geassesaijávri/Sommarsetvann. 

Det settes av tid i august 2023 til å rydde stein fra traseen i samarbeid med Bekkarfjord siida.   

Bakgrunn 

Se vedlagt rapport for bakgrunn.  

Vurdering 

I den flerårige dispensasjonen for barmarkskjøring vedtatt 19.05.22 (ST 13/2022) står det at 

«Kjøresporet fra Store Kufjord skal legges utenom myr i Leakševággi. Traseen her 

bestemmes etter befaring med siidaen og nasjonalparkstyret sommeren 2022.»  

Traseen som nasjonalparkstyret og siidaen ble enige om på befaring, er tilnærmet lik den 

som er tegnet inn i sak 13/2022. Forvalter foreslår at et oppdatert kart og utkast til vedtak 

behandles av styret når planen for ny trasé er klar. Saken behandles som et skjøtselstiltak.  

  Arkivsaksnr: 2022/-1 

 Saksbehandler: Ingunn Ims Vistnes 

Dato: 14.09.2022 



 

Kart over kjørespor der kjøring tillates i forbindelse med reindrift, vedtatt 19.05.22 (ST 13/2022). Det 

nye kjøresporet fra Store Kufjord ble tegnet inn i samråd med Bekkarfjord siida under befaring med 

helikopter i oktober 2020.  

I vedtaket står det at nasjonalparkstyret og siidaen vil befare området i sommer (2022) for å finne 

nøyaktig trasé for kjøresporet i Leakševággi. Under befaringen endte man opp med en trasé som 

omtrent tilsvarer den som er tegnet inn på kartet.    



 

 

 

                   Saksfremlegg 

 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 20/2022 22.09.22 

 

Søknad om forlengelse av dispensasjon til tilbygg og fasadeendring 

på hytte – Seiland nasjonalpark 

 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre forlenger dispensasjonen til tilbygg og fasadeendring med 

ett år. Vedtaket er ellers uforandret.  

Vedtak 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre innvilger Frank Olsen dispensasjon til å bygge på hytta og 

gjøre en fasadeendring som omsøkt. Vedtaket gjøres med hjemmel i forskrift for vern av 

Seiland/Sievju nasjonalpark § 3 punkt 1.3 a, og dispensasjonen gjelder på følgende vilkår:  

1. Tilbygg og fasadeendrig skal utføres i tråd med tegninger vedlagt søknad av 22.02.21 

og 19.03.21 

2. Farge, materialvalg, ytre kledning, takvinkel og taktekking på tilbygget skal være lik 

resten av hytta med mørke og matte farger. 

3. Etter bygging skal rivningsavfall og bygningsmaterialer som er til overs ryddes bort fra 

området og deponeres på lovlig måte. 

4. Frist for gjennomføring av tiltaket, inkludert opprydding, er 1. oktober 2024.  

Tiltaket krever også tillatelser fra kommunen og grunneiere. 

Vi gjør oppmerksom på at Statens naturoppsyn (SNO) kan kontrollere at tiltaket er 

gjennomført i samsvar med vedtaket.  

 

  Arkivsaksnr: 2022/-1 

 Saksbehandler: Ingunn Ims Vistnes 

Dato: 14.09.2022 



Bakgrunn 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre innvilget 20. mai 2021 dispensasjon til tilbygg og 

fasadeendring på en privat hytte i Jøfjorden. Søker er Frank Olsen. Frist for gjennomføring 

av tiltaket ble satt til 1. oktober 2023. Under befaring i juni 2022 ble det observert at man har 

begynt på arbeidet med tilbygget. 

Frank Olsen har i brev til styret 8. juli 2022 bedt om et års forlengelse av dispensasjonen 

grunnet sykdom. Nærmere info blir gitt i styremøtet.  

Vurdering 

Søker har en god grunn til å søke om utsettelse, og konsekvensene av et års utsettelse 

vurderes til å være små eller ingen for verneverdiene. Det synes ikke nødvendig å be om 

ytterligere dokumentasjon.  



 

 
Nasjonalpark Seiland 

Postadresse 
 
9815 Vadsø 

Besøksadresse 
Kunnskapsparken Alta 
Markedsgata3 
9510 Alta 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 78 95 03 00 
Direkte:  +47 41 43 44 01 
sftfpost@statsforvalteren.no 
http://www.nasjonalparkstyre.no/seiland 

Torbjørn Preus Schou 
Bjørkeveien 43 
9803  Vadsø 

 

Saksbehandler Ingunn Ims Vistnes Vår ref. 2022/6098-2 432.3 Deres ref.  Dato 27.06.2022 

 

Tillatelse til bruk av drone i forbindelse med brearkeologi - 
Seiland nasjonalpark - Torbjørn Preus Schou 

 
Vi viser til deres søknad av 2. juni 2022. Med bakgrunn i tidligere behandling av tilsvarende 
søknad, er søknaden behandlet av nasjonalparkforvalter jf delegeringsreglementet i sak 
31/2015.  Saken refereres for nasjonalparkstyret.  
 
Vedtak 
 
Med hjemmel i Naturmangfoldloven § 48 gir Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Torbjørn Preus 
Schou dispensasjon til bruk av drone til dokumentasjon og formidling av arkeologiske funn 
og klimaendringer. Dispensasjonen gjelder på følgende vilkår: 
 

1. Dispensasjonen gjelder for en uke innenfor perioden 15. august til 31. august 2022. 
Flytiden skal være maksimalt to timer per døgn. Det kan benyttes inntil tre droner. 
Dronene skal opereres av Torbjørn Preus Schou og hans kollegaer knyttet til 
prosjektet.  

2. Tillatelsen gjelder for fire områder på henholdsvis Bårdfjordneset, vest for 
Seilandstuva, vest for Seilandsjøkelen og nordøst for Seilandsjøkelen, som avmerket i 
kart under.  

3. Flyging nær fugl og øvrig dyreliv skal unngås. Dersom det dukker opp rovfugl må 
dronen tas ned til fuglene har trukket seg unna. Det skal holdes god avstand til 
eventuelle andre brukere av området. 

4. Nasjonalparkforvalter skal ha varsel om gjennomført flygning via e-post, tlf eller SMS. 
En rapport om årets funn skal sendes til nasjonalparkforvaltningen på 
fmfiiivi@statsforvalteren.no innen 31.12.2022. 

5. Reindrifta skal kontaktes i forkant av droneflygingen. For området vest for Riehppi: 
Bårdfjord siida ved Nils Henrik Sara, tlf 997 57 032. For området øst for Riehppi: 
Bekkarfjord siida ved Mikkel Isaksen Eira, tlf. 951 88 304. 

6. Film og bilder kan brukes som beskrevet i søknaden; til dokumentasjon av 
arkeologiske funn og terrenget rundt, til dokumentasjon av endring av fonnkanter, og 
til formidling av brearkeologi. De skal ikke brukes til andre formål.  
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7. Ved publisering skal det opplyses om at filmingen har skjedd med dispensasjon fra 
Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 

8. Denne tillatelsen skal medbringes i felt og fremvises ved kontroll. 
Dispensasjonen kommer i tillegg til annet regelverk som gjelder droneflygning.  
 

 
Figur 1: De grønne områdene viser hvor det er søkt om og innvilget bruk av drone.  
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Klagerett 
Nasjonalparkstyrets vedtak kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jamfør 
forvaltningslovens §§ 28 og 29. Klagen skal være skriftlig og begrunnet og sendes via 
nasjonalparkstyret, jamfør forvaltningsloven § 32.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ingunn Ims Vistnes 
nasjonalparkforvalter 
 
 
 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift 
 
 
 
Kopi til: 
STATSFORVALTEREN I TROMS OG 
FINNMARK 

Postboks 700 9815 VADSØ 

Nils Henrik Persen Sara Heammogieddi 9523 KAUTOKEINO 
HAMMERFEST KOMMUNE Rådhuset 

Rådhusplassen 1 
9600 HAMMERFEST 

Mikkel Isaksen Eira Zirkonveien 127 9532 HAKKSTABBEN 
ALTA KOMMUNE Postboks 1403 9506 ALTA 
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Saksopplysninger 
 

Søknaden 
Spesialrådgiver i arkeologi Torbjørn Preus Schou ved Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker å 
videreføre brearkeologiprosjektet på Seiland som ble startet opp i 2021, i tilknytning til smeltingen av 
breene og fonnene. Prosjektet søker å finne spor etter aktivitet i høyfjellet, som jakt og fangst. I den 
forbindelse søker Schou Seiland/Sievju nasjonalparkstyre om å få bruke drone til dokumentasjon og 
formidling av eventuelle funn, i søknad av 2. juni 2022 (vedlagt). Etter forespørsel fra 
nasjonalparkforvalter vil de også forsøke å ta dronebilder av steinalderboplassen som de registrerte 
på Bårdfjordnes i 2021. 

Schou søker om droneflyging i fire avmerkede områder; Bårdfjordneset, vest for Seilandstuva, vest 
for Seilandsjøkelen og nordøst for Seilandsjøkelen (figur 1). Kartleggingen vil pågå én uke i perioden 
15.-31. august, primært fra 20. august. Det vil flys med drone maksimalt to timer per dag, og det vil 
bli brukt inntil tre droner.  

Hensiktene med å bruke droner er flere. Primært vil det være til dokumentasjon av kulturminner og 
terrenget rundt, og til å ta gode bilder ovenfra. Disse vil bli brukt i vitenskapelige artikler og årlige 
rapporter fra prosjektet. Schou ønsker også å bruke dronebilder til dokumentasjon av endring av 
fonnkanter, med en ambisjon om å gjøre dette årlig.  

Videre ønsker prosjektet å bruke dronebilder og -film til formidling av «det unike landskapet på 
Seiland og breenes smelting til et bredere publikum. Dette inkluderer bruken av visuelle 
fremstillinger i sosiale media som planlegges tilknyttet prosjektet eller til presentasjoner rettet mot 
interesserte grupper.» Bildene vil formidle resultater fra forskningen kombinert med konsekvensene 
av klimaendringer. Nytt av året er at National Geographic er med og finansierer prosjektet, og de vil 
derfor trolig ha med to personer som lager reportasje vinklet mot arkeologiske funn og klimatiske 
utfordringer.  

Søker har også kontaktet nasjonalparkforvalter for å høre om de må søke om telting. De er rundt åtte 
personer og vil i hovedsak bo i båt eller flytte rundt i terrenget. Søker har fått informasjon om at man 
kan bo inntil 20 teltdøgn på samme sted uten søknad, og at det viktigste er at man har gode rutiner 
for toalettplasser og søppelhåndtering. Prosjektet vil holde seg innenfor disse rammene, og søknad 
om telting er derfor ikke nødvendig. 

 
Forskrift og lovverk 
 
Søknaden blir vurdert etter:  

 Forskrift for Seiland nasjonalpark 
 Naturmangfoldloven 
 Seiland/Sievju nasjonalparkstyres retningslinjer for behandling av dronesøknader (ST 

27/2019) 
 Presedens fra tilsvarende saker 
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Forskrift for Seiland nasjonalpark 
Små luftfartøy som den omsøkte typen droner er ikke inkludert i lov om motorferdsel i utmark. 
Tiltaket omfattes derfor ikke av restriksjonene i verneforskriften som er knyttet til motorferdsel.  

Verneforskriften § 3 punkt 7.2 om støy har forbud mot modellfly og andre motordrevne hjelpemidler 
i nasjonalparken. Under dette kommer bruk av droner, jf retningslinjer fra Miljødirektoratet. Det er 
ikke spesifiserte unntaksregler for denne typen tiltak, og en søknad om dispensasjon krever da 
behandling etter den generelle dispensasjonshjemmelen i naturmangfoldloven § 48.  

 

Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven (nml) § 48 setter svært strenge krav til når en dispensasjon eventuelt kan 
vurderes, og åpner kun for tiltak som ikke strider mot verneformålet og ikke påvirker verneverdiene 
nevneverdig. Begge vilkår må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne vurderes. Skjønn og 
instrukser fra overordna myndigheter spiller også inn. Adgangen til å gi dispensasjon er snever, og 
verneforskriften skal ikke uthules gjennom en omfattende bruk av dispensasjoner. Alle søknader må 
vurderes etter de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. 

 

Retningslinjer for behandling av dronesøknader i Seiland/Sievju nasjonalpark, vedtatt i styremøte 
22.11.19 

Nasjonalparkstyret vedtok i 2019 generelle retningslinjer for behandling av dronesøknader, for å 
sikre en helhetlig og mer effektiv saksbehandling. Dette kom som følge av at forvaltningsplanen fra 
2017 ikke omhandler droner i særlig grad.  

Retningslinjene åpner opp for å tillate bruk av drone i forbindelse med forskning og naturkartlegging, 
men på vilkår om at man styrer unna sårbare områder til sårbare årstider. Søker må være tilknyttet 
eller ha oppdrag for en forsknings- eller kartleggingsinstitusjon.  

 
Presedens 
 
Antall henvendelser og søknader om filming med drone i norske verneområder har økt sterkt de siste 
årene. Effekten av droneflyging må vurderes både ut fra den direkte forstyrrelsen på stedet, og den 
indirekte effekten dersom dronefilming fører til at området blir promotert for et større publikum.  
 
Registrering, forskning og samling av dyr på utmarksbeite er eksempler på bruk av drone til 
nytteformål som i mange tilfeller blir innvilget dispensasjon i verneområder, dersom det ikke fører til 
at naturmiljøet blir skadelidende. Det må imidlertid vurderes om mange andre vil ønske å søke om 
tilsvarende tillatelse (nml § 10). 
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Seiland/Sievju nasjonalparkstyre har tidligere avslått søknader som omhandler markedsføring av 
Store Bekkarfjord-området, der man ikke ønsker en stor økning i ferdsel. De har også delvis avslått 
søknader om bruk av drone som kan komme i konflikt med reindriftas høstsamling. De har innvilget 
dispensasjon til dronebruk i forbindelse med kartlegging av breer, samling av rein, og til enkelte 
filmer som formidler naturverdiene på Seiland.  
 
Vurdering 
 
Et av formålene med vernet av Seiland/Sievju nasjonalpark er å verne om kulturminner. Dette kan vi 
bare gjøre hvis vi vet om kulturminnene. En kartlegging i områder som tidligere ikke er kartlagt, vil 
derfor ha stor verdi for forvaltningen av området. Dette prosjektet kartla kulturminner på 
Bårdfjordnes og Riehppi i 2021, og leverte rapport i henhold til vilkårene. Prosjektet har derfor 
allerede vist seg å ha stor nytteverdi for forvaltningen.  

Kartleggingen må ikke stride mot verneformålet eller påvirke verneverdiene nevneverdig, jf 
betingelsene for å bruke nml § 48. I dette tilfellet er det konsekvensene ved bruk av drone som må 
vurderes.  

Motorferdsel og bruk av droner kan uroe dyrelivet, og støy fra droner kan være sjenerende for folk 
som ferdes i området. Indirekte vil filmopptak som markedsfører sårbare områder ovenfor nye 
besøkende kunne føre til økt ferdsel i området. Ferdselen kan øke også til andre tider av året enn da 
filmingen fant sted, med påfølgende forstyrrelse av dyrelivet og slitasje på vegetasjon. 
 

Verneverdier i de omsøkte områdene 
 
Områdene hvor det søkes om filming er høyereliggende områder over tregrensa, samt området på 
Bårdfjordnes. Områdene er relativt utilgjengelige med liten ferdsel.  
 
Det er ingen kjente rovfugllokaliteter innenfor de omsøkte områdene. Områdene er ikke 
vegetasjonskartlagt, men har noen forekomster av rødlista fjellplanter. Platået nordvest for 
Kufjordbotn (ved vann 631) er klassifisert som en lokalt viktig naturtype hvor man finner mye nakent 
berg og regionalt sjeldne arter (kildeskjørbuksurt, snøarve og jervrapp, kilde: Naturbase). Dette ligger 
innenfor et av de omsøkte områdene. 
 
Søknaden gjelder siste halvdel av august, som er utenfor hekke- og kalvingstid. Det kan være at 
høstsamlingen av rein har startet. Dersom reinflokker forstyrres under samling, kan det gi merarbeid 
for reindrifta. De omsøkte områdene ligger innenfor reinbeitedistrikt 24 A, innenfor områdene til 
Bekkarfjord og Bårdfjord siida. Kommunikasjon med siidaene vil være viktig ved en dispensasjon, slik 
at droneflygingen ikke forstyrrer en eventuell reinsamling.  
 
Forvalter anser kunnskapsgrunnlaget som godt nok for behandling av dronesøknaden (nml §§ 8-9). 
Flygingen vil skje utenom sårbare tider på året, og i et område hvor det ikke er sannsynlig med stor 
økning i ferdsel. Naturverdiene i området vurderes til å ikke å bli nevneverdig påvirket av 
droneflygingen. Den indirekte effekten av økt publisitet av området vurderes til å være liten, da 
området er såpass utilgjengelig og ulendt.  
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Kartlegging av kulturminner nær breene kan gi ny kunnskap og et bedre grunnlag for forvaltning av 
området og formidling av kunnskap om historien til Seiland og om klimaendringer. Det synes ikke å 
være stor risiko for mange tilsvarende søknader, da søknaden er knyttet til et bestemt formål og 
etablerte institusjoner (nml § 10). Bruk av drone til filming og ferdsel inn i området til fots vurderes 
som en miljøforsvarlig metode (nml § 12). Naturmangfoldloven § 11 vurderes ikke som relevant. 

Søknaden presiserer at bruk av dronebilder til formidling vil fokusere på arkeologi og klimaendringer, 
og ikke generelt på markedsføring av området.  

Nasjonalparkforvalter ser tiltaket som nyttig for en kunnskapsbasert forvaltning, og vurderer det slik 
at verneverdiene ikke blir nevneverdig påvirket med de vilkårene som er stilt.  

 
 
 



 
 

 

Nasjonalpark Seiland 

  

  

  

 

Postadresse 
 
9815 Vadsø 

Besøksadresse 
Havneveien 24 
9515 Alta 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 78 95 03 00 
Direkte:  +47 41 43 44 01 
sftfpost@statsforvalteren.no 
http://www.nasjonalparkstyre.no/seiland 

Per Stian Sara 
per@tromsolapland.no   

 

Saksbehandler Ingunn Ims Vistnes Vår ref. 2022/7467-2 432.3 Deres ref.  Dato 29.08.2022 

 

Dispensasjon til bruk av helikopter i forbindelse med 
reinsamling - Per Stian Sara - reinbeitedistrikt 24B - Seiland 
nasjonalpark 

Vi viser til deres søknad per e-post 25. august 2022. Søknaden er behandlet av 
nasjonalparkforvalter, som er delegert myndighet til å fatte vedtak i saker som behandles 
etter verneforskriftens spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om ferdsel. 
 

Vedtak 
Med hjemmel i forskrift for vern av Seiland nasjonalpark § 3 punkt 6.3e gis Per Stian 
Sara i reinbeitedistrikt 24 B dispensasjon til inntil ti – 10 – timer flyging med helikopter 
under 300 meter over bakken og inntil ti – 10 – landinger med helikopter i perioden 30. 
august til 31. desember 2022, 2023 og 2024 innenfor reinbeitedistrikt 24 B i 
Seiland/Sievju nasjonalpark. Dispensasjonen gjelder kun i forbindelse med samling av 
rein.  
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår:  

• I forkant av helikopterflygingen plikter reinbeitedistrikt 24 B å kontakte Statens 
naturoppsyn Alta ved Rune Somby på telefon 916 22 282.  

• Ved flyging innenfor reinbeitedistrikt 24 A skal en representant for distrikt 24 A være 
med i helikopteret.  

• I etterkant av helikopterflygningen skal reinbeitedistrikt 24 B rapportere inn omfanget 
av flygingen til nasjonalparkforvalter.  

• Denne tillatelsen skal medbringes i felt og fremvises ved kontroll.  
 
Klagerett  
Nasjonalparkstyrets vedtak kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jamfør 
forvaltningslovens §§ 28 og 29. Klagen skal være skriftlig og begrunnet og sendes via 
nasjonalparkstyret, jamfør forvaltningsloven § 32. 
 
 
Med hilsen 
 
Ingunn Ims Vistnes 
nasjonalparkforvalter 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift 
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Saksopplysninger  
 
Søknaden  
Per Stian Sara i reinbeitedistrikt 24B søkte pr e-post 25. august 2022 om dispensasjon til å 
bruke helikopter i forbindelse med reinsamling for perioden 29. august 2022 til 31. desember 
2022. Han søker om 20 landinger innenfor nasjonalparken, samt å fly med helikopter 
innenfor parken.  
 
Distriktet har allerede en treårig dispensasjon (2021-2023) til bruk av helikopter i forbindelse 
med høstsamlinga, men denne gjelder fra 20. september. På telefon med forvalter 26. 
august presiserte søker at han har behov for flyging fra senest 1. september, for å komme i 
forkant av brunsten. Videre var han enig i at 10 landinger med helikopter vil være 
tilstrekkelig, og ba om at dispensasjonen blir flerårig. Grunnet interne konflikter har det ikke 
vært mulig å sende en samlet søknad fra distriktet.  
 
Behovet for helikopter kan enkelt begrunnes med et bratt og delvis uframkommelig terreng i 
Seiland nasjonalpark, som gjør reinsamling krevende. Den sørligste delen av distrikt 24B 
ligger innenfor nasjonalparken, inkludert de bratte liene mot Jøfjorden og et ulendt 
dødislandskap øst-nordøst for Seilandsjøkelen. Reinen til Per Stian Sara samles om høsten 
for å flyttes til Breivikeidet om vinteren, der de blant annet brukes i reiselivssammenheng. 
 
Regelverk  
Søknaden er behandlet etter verneforskriften for Seiland nasjonalpark og 
naturmangfoldloven.  
 
Formålet med vernet er beskrevet i verneforskriften § 2:  
«Formålet med nasjonalparken er å bevare et alpint kystlandskap med et egenartet og 
variert biologisk mangfold, sikre variasjonsbredden av naturtyper i regionen, bevare 
landskapsformer og særpregede geologiske forekomster og verne om kulturminner. 
Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelser gjennom utøving av tradisjonelt og 
enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Ivaretakelse av naturgrunnlaget 
innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne 
brukes til reindrift».  
 
Dyrelivet skal fredes mot unødig forstyrrelse, jamfør verneforskriftens § 3 punkt 3.1 og 5.1. 
Det er et forbud mot motorisert ferdsel på land og ferskvann, og i lufta under 300 meter, 
jamfør verneforskriftens § 3 punkt 6.1. Verneforskriften § 3 punkt 6.3e åpner imidlertid opp 
for at nasjonalparkstyret kan gi tillatelse til ”nødvendig landing og lavtflyging med helikopter i 
forbindelse med reindrift”. 
 
Naturmangfoldlovens (nml) § 7 sier at prinsippene i §§ 8 – 12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. En eventuell 
tillatelse til landing og lavtflyging med helikopter i nasjonalparken kan i dette tilfelle gis av 
nasjonalparkstyret med hjemmel i verneforskriften § 3 punkt 6.3e, men kun dersom det ikke 
strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller 
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dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det 
nødvendig. 
 
Vurdering  
Reinbeitedistrikt 24 B dekker den nordøstlige delen av Seiland. Grensen mot distrikt 24 A går 
mellom Heastavággi i Jøfjorden og Olderfjorden i Vargsundet. Denne søknaden gjelder den 
sørligste delen av distriktet, som ligger innenfor nasjonalparken. Området er preget av et 
større dødis-landskap rundt Reatkajávrrit med mye blokkmark og løsmasser, og noen større 
fjellområder på rundt 500-600 moh. Kalkkrevende og rikere vegetasjon finner man i enkelte 
områder av Birranvággi og Heastavággi. Viktige områder for fugle- og dyreliv finnes både i 
fjellområdene og dalene, men høstsamlingen av rein vil skje etter at hekke- og yngleperioden 
er over. Nasjonalparkforvalter mener at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om mulige 
virkninger av helikopterflyging på naturmiljøet, og at § 9 i naturmangfoldloven derfor ikke 
kommer til anvendelse.  
 
Verneforskriften for Seiland nasjonalpark slår fast i § 2 at ”Området skal kunne brukes til 
reindrift.” Moderne reindrift er i stor grad avhengig av motorisert ferdsel. På grunn av det 
bratte og ulendte terrenget og størrelsen på distriktet er helikopter godt egnet for samling av 
rein. Etter nml § 10 er tiltaket vurdert til ikke å medføre for stor samlet miljøbelastning, da det 
er minimalt med annen trafikk eller utbygging i området med unntak av reindriftens egne 
aktiviteter og anlegg. Helikopter vurderes som en mindre miljøbelastning enn bruk av ATV, 
jamfør nml § 12. Nml § 11 vurderes til ikke å være relevant for saken.  
 
Helhetsvurderingen til nasjonalparkforvalteren er at den omsøkte lavtflygingen med 
helikopter ikke er i strid med verneformålet til Seiland/Sievju nasjonalpark, og at det ikke vil 
påvirke de øvrige verneverdiene i betydelig grad. Bruk av helikopter vil være en kortvarig og 
forbigående forstyrrelse, og med de vilkårene som er satt vil den samlede belastningen på 
naturmiljøet i området ikke øke nevneverdig. Forvalter vektlegger at bruk av helikopter til 
samling av rein vil være mindre miljøbelastende enn samling med ATV, i tillegg til at det ikke 
er mulig å kjøre med ATV i en del av det aktuelle området. Antall flytimer innenfor 
nasjonalparken er satt til 10 timer og antall landinger til 10, disse tallene er i tråd med 
distriktets tidligere søknader og vurderes som tilstrekkelig når mesteparten av distriktet ligger 
utenfor nasjonalparken. Grunnet konflikt mellom distrikt 24 B og distrikt 24 A og innspill fra 
statsforvalterens reindriftsavdeling, settes det som vilkår at det må være med en 
representant for distrikt 24 A dersom det skal flys innenfor distrikt 24 A (Figur 1).  
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Figur 1: Grensen mellom reinbeitedistrikt 24 A (gul) og 24 B (rød). Nasjonalparkgrensen er 
markert med grønt. 
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Nasjonalpark Seiland 

 

Postadresse 
 
9815 Vadsø 

Besøksadresse 
Havneveien 24 
9515 Alta 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 78 95 03 00 
Direkte:  +47 41 43 44 01 
sftfpost@statsforvalteren.no 
http://www.nasjonalparkstyre.no/seiland 

Mikkel Isaksen Eira 
Bekkarfjord siida 
Reinbeitedistrikt 24A 

 

Saksbehandler Ingunn Ims Vistnes Vår ref.  Deres ref. «REF» Dato 30.08.2022 

 

Tillatelse til lavtflyging og landing med helikopter i Seiland 
nasjonalpark for å fjerne defekt kjøretøy - Reinbeitedistrikt 
24A 

Vedtak 
 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 gir Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tillatelse 
til en – 1 – landing og en – 1- time lavtflyging med helikopter i perioden 30. august – 5. 
september 2022 for å løfte ut en defekt ATV sør for Sommarsetvannet i Seiland 
nasjonalpark.  
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår:  

• Flygingen er kun for å løfte ut en defekt ATV 

• Bekkarfjord siida skal informere nasjonalparkforvalter om flygingen innen en uke etter 

at den har funnet sted.  

• Denne tillatelsen skal medbringes i felt og fremvises ved kontroll. 

 
Klagerett  
Nasjonalparkstyrets vedtak kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jamfør 
forvaltningslovens §§ 28 og 29. Klagen skal være skriftlig og begrunnet og sendes via 
nasjonalparkstyret, jamfør forvaltningsloven § 32. 
 

 
Med hilsen 
 
Ingunn Ims Vistnes 
nasjonalparkforvalter 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift 
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Saksopplysninger 
 
Søknaden 
Mikkel Isaksen Eira kontaktet nasjonalparkforvalter pr telefon 29. august 2022. Han ønsket 
dispensasjon til lavtflyging og landing med helikopter for å hente ut en defekt 6-hjuling (ATV) 
som var blitt stående sør for Sommarsetvannet, rett innenfor nasjonalparkgrensa på rundt 
360 moh. ATVen fikk motorproblemer på en felles befaring med reindrifta og 
nasjonalparkstyret 25. august, så forvalter og styret er godt kjent med hvor den står. Eira 
ønsket dispensasjon så snart som mulig.  
 
Regelverk 
Motorisert ferdsel er i utgangspunktet forbudt i Seiland nasjonalpark, jamfør verneforskriften 
§ 3 punkt 6.1. Nasjonalparkstyret kan gi dispensasjon til nødvendig bruk av terrengkjøretøy 
og helikopter i forbindelse med reindrift, jamfør verneforskriften § 3 punkt 6.2d og 6.2e. 
Bekkarfjord siida har en slik flerårig dispensasjon til barmarkskjøring og helikopterbruk. 
Denne gjelder imidlertid den daglige reindriften, og ikke spesielle tilfeller som å frakte ut 
defekte kjøretøy. I dette tilfellet må siidaen søke om en egen dispensasjon etter 
naturmangfoldloven § 48. 
 
Naturmangfoldloven (nml) § 48 kan kun brukes dersom tiltaket ikke strider mot 
vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.  
 
Vurdering 
Bekkarfjord siida tilhører Reinbeitedistrikt 24A, og bruker den sørøstlige delen av Seiland 
som sommerbeite. Området avgrenses av Store Kufjord i vest og Seilandsjøkelen i nord. 
Reinen fraktes til Seiland med pram i slutten av april, og prammes tilbake til fastlandet i 
månedsskiftet september/oktober. 
 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes til å være godt i denne saken, jf nml § 8. Flygingen finner 
sted utenfor kalving- og hekkesesong. Det er få turgåere i området på denne tiden. Det er en 
kortvarig operasjon som har til hensikt å fjerne en defekt 6-hjuling, som ellers vil forsøple 
området hvis den blir stående.  
 
Det er liten ferdsel og trafikk i området utenom reindriftas egen aktivitet, og samlet belastning 
vurderes til å være minimal (nml § 10).  
 
Terrenget er ulendt, og det er langt til nærmeste vei. Helikopter vurderes derfor som eneste 
måte å få kjøretøyet ut på, dersom det ikke kan repareres på stedet, jf nml § 12. 
Naturmangfoldlovens §§ 9 og 11 er ikke aktuelle i saken.   
 
Forvalter ser ingen risiko med eventuell presedens i saken. Fjerning av defekte kjøretøy fra 
nasjonalparken er noe forvaltningen ønsker, så lenge operasjonen er skånsom, kortvarig, og 
legges til en lite sårbar tid på året.   
 
Helhetsvurderingen til forvalter er at den omsøkte lavtflygingen og landingen med helikopter 
ikke vil være i strid med verneformålet til Seiland/Sievju nasjonalpark, og at det ikke vil 
påvirke de øvrige verneverdiene nevneverdig.  
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Søknaden er behandlet av nasjonalparkforvalter, som har delegert myndighet i saker som 
gjelder søknad om tillatelse etter verneforskriftens spesifiserte dispensasjonsbestemmelser, 
samt kurante saker etter naturmangfoldlovens § 48.  (ST 31/2015). Nasjonalparkforvalter har 
konferert med styreleder i nasjonalparkstyret i saken.  
 

 
Sommarsetvannet på Seiland. Den grønne linja er nasjonalparkgrensen. ATVen står rett sør-
sørøst for vannet.  
 



1 
 

RS 9/2022 Rapport fra kulturhistorisk befaring Bårdfjordnes og Riehppi 

Vedlegg: Rapport fra kulturhistorisk befaring/registrering, Torbjørn Preus Schou, Troms og 

Finnmark Fylkeskommune, mars 2022 

Forvalter går gjennom rapporten i møtet.  

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar rapporten til etterretning.  

 

RS 10/2022 Orienteringssaker fra forvalter 

 

1. Feltrapport fra sommeren 2022, status på startpunkt Hønseby og Altneset, 

Store Bekkarfjord, søppelaksjonen i Bårdfjorden og fotografering av breene.  

  

2. Topptur-prosjektet til Seiland House; det ble ikke brukt drone 7-9 mai pga 

dårlig vær. Det planlagte møtet med involverte parter er foreløpig ikke 

gjennomført. Forvalter har sendt henvendelse til Seiland House og bedt om 

dialogmøte i høst.  

 

3. Åpning av ventebua på Altneset 14. juni ble et fint arrangement med god 

deltakelse lokalt og bra oppslag i Altaposten. Takk til Geir Ove og Hjørdis som 

stilte fra styret!  

 

4. Befaring i Reisa 10-12 august ble avlyst pga for få påmeldte (2 stk). I fjor var 

det tre med fra styret. Styret har midler til å dra på befaring både på Seiland 

og til andre parker, og forvalter ber styret om innspill til hva styret ønsker og 

har mulighet til. Mulig å reise sammen med et annet styre?  

 

5. Samling for styrene i Troms og Finnmark i Tromsø 7-8 november. Flott at hele 

Seiland-styret har meldt seg på, også varamedlemmer. Styremøte etter lunsj 

8. november. Orientering om bestilling av flybilletter.  

 

6. Lopphavet marine verneområde ble opprettet i sommer. Hva betyr det for oss? 

 

 

ST 21/2022 Eventuelt 
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