
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 
Møtested: Nasjonalparkkontoret, Havneveien 24, Alta 
Dato: Torsdag 25. februar 2021 
Tidspunkt: Markering av nytt kontor fra kl 11.00, med bevertning. Møtestart kl 12.00.   

 
Eventuelt forfall meldes snarest til personlig vara og til nasjonalparkforvalter Ingunn Ims 
Vistnes på telefon 41 43 44 01. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
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ST 1/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forvalters innstilling 
Innkalling og saksliste godkjennes.  
 

 
 
ST 2/2021 Valg av medunderskriver 
 

 
 
RS 1/2021 Protokoll fra styremøte 25. november 2020 
 
Vedlegg: Protokoll fra styremøte 25. november 2020 
 
Forvalters innstilling 
Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar protokollen fra styremøtet 25. november 2020 
til etterretning.  
 
 
  



 

SEILAND/SIEVJU 
NASJONALPARKSTYRE  

 Saksfremlegg  

 

   

 Saksbehandler: Ingunn Ims Vistnes 

Dato: 17.02.21 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 3/2021 25.02.2021 

 

Budsjett for driftsmidler 2021 – post 1420.21 

 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar tildelingen av driftsmidler til orientering.  
Det innstilles følgende forslag til budsjett:    
 

Drift av nasjonalparkstyret Budsjett 2021 

Honorar og tapt arbeidsfortjeneste styret 160 000 

Reise/overnatting styret og RU 50 000 

Møterom og bevertning 40 000 

Utstyr og forsikring 40 000 

Andre kostnader 40 000 

SUM 330 000 

 

Midler til besøksstrategi mm Omsøkt Tildelt Budsjett 
2021 

Oversetting av hjemmeside til samisk og 
engelsk 

20 000 20 000 20 000 

Kartlegging av rødlista naturtyper 250 000 0 0 

Kartlegging av botanikk langs omsøkt 
gjerdetrase 

200 000 0 0 

SUM   20 000 

 
Ved behov vil styret søke Miljødirektoratet om ekstra midler til utarbeiding og oversetting av 
kartplakater og temaplakater.  



 

Saksopplysninger  

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre søkte Miljødirektoratet om kr 350 000 til drift for 2021 og kr 
20 000 til oversetting av hjemmeside til samisk og engelsk. Dette er innvilget, med en 
avkortning til kr 330 000 på drift. Styret fikk avslag på sine søknader om kartlegging av 
rødlista naturtyper (spesielt kulturlandskap i Bekkarfjord) og botanikk-kartlegging langs 
traseen der Bekkarfjord siida ønsker å bygge gjerde.  
 
I sin generelle begrunnelse for årets bevilgning skriver Miljødirektoratet følgende:  
 
Nå er tildelingene på post 1420.21 av driftsmidler til styrene samt midler til forvaltningsplaner, 
besøksstrategier, nettsider ++ lagt inn i ESS. Omsøkte midler var som vanlig betydelig større 
enn de rammene vi hadde til disposisjon. Vi har bl a lagt vekt på følgende i tildelingen: 

• Driftsmidler litt redusert i forhold til 2020 grunnet knappere ramme samt ikke behov 
for utgifter til nasjonalparkkonferanse. 

• I stor grad lagt vekt på å få på plass forvaltningsplaner og besøksstrategier for de 
som ikke har det. 

• Midler til nettsider er tildelt til de som har søkt om det (maks 75000 kr), 
designmanualen skal følges 

• Litt til markering av jubileer (40 og 50 år) 

• Ikke noe til bøker 

• Små rammer har i stor grad dessverre gått utover omsøkte kartlegginger, og til en 
viss grad skjøtselsplaner. 

 
 
 

 
Svar fra Miljødirektoratet i Elektronisk Søknadssenter (ESS) 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 4/2021 25.02.2021 

 

Budsjett for tiltaksmidler 2021 – post 1420.31 

 

 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar tildelingen av tiltaksmidler til orientering. Forvalter og 
SNO gjennomfører de omsøkte tiltakene så langt det lar seg gjøre innenfor tilgjengelige 
økonomiske rammer og tidsrammer, og i tråd med styrets signaler og vedtak. 
 
 
Saksopplysninger 
Seiland/Sievju nasjonalparkstyre søkte Miljødirektoratet om kr 350 000 til tiltaksmidler for 
2021, og er tildelt kr 300 000. Midlene er tildelt i pott, slik at styret selv foretar prioritering 
mellom de innmeldte tiltakene.   
 
Tiltak nr 2 (vinterlagring av brygga) må gjennomføres for å sikre brygga mot skader, og tiltak 
nr 3 (søppelrydding) har styret også signalisert at man ønsker gjennomført. Dette er tiltak 
hvor kostnadene er kjent. Tiltak nr 1 (Altneset) er det heftet størst usikkerhet med. Styret vil 
behandle saken om Altneset i sak 5/2021, og utfallet her vil ha mye å si for budsjettet 
generelt.  
 
Det er verdt å merke seg at Miljødirektoratet har en overordna politikk på at det ikke bevilges 
midler til vedlikehold, heller ikke av egne anlegg som styrene har fått midler til å bygge.  
 
 
 
  



Omsøkte midler: (hentet fra Elektronisk søknadssenter, Miljødirektoratet) 

 
 
Tildelte midler: (hentet fra Elektronisk søknadssenter, Miljødirektoratet) 

 
 
 
Om bevilgningene til tiltaksmidler (post 1420.31) skriver Miljødirektoratet følgende:  
 
Søknadsbeløp for tiltaksmidler over post 1420.31 var nær dobbelt så stort som disponibel ramme. 
Dette viser stor aktivitet, men som det derfor dessverre ikke er rom for å imøtekomme. Det er lagt 
vekt på følgende forhold i tildelingen av midler: 

• Uttak av fremmede treslag er prioritert, jf egne kommentarer i ESS ved de høyest prioriterte 
tiltakene. 

• Skjøtselstiltak er prioritert, jf strategien 



• Tilretteleggingstiltak er prioritert innen hva rammen tillot for tiltak hvor besøksstrategi er på 
plass. 

• Det er ikke prioritert midler til vedlikehold, brøyting, utkjøring av ved og tilsvarende (utenfor 
postformål) 

• Det er ikke prioritert midler til naturveiledningstiltak som opplegg for skoleklasser, utstillinger 
o l .  

• Kartleggingssøknader er ikke prioritert under post 1420.31. Disse skulle vært omsøkt under 
post 1420.21 og er vurdert, men i liten grad funnet rom for, i den sammenheng. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 5/2021 25.02.2021 

 

Ventebu Altneset, mottatte tilbud 

 

Vedlegg:  

Ventebu og toalett Altneset, beskrivelse sendt ut til tilbydere 

Tilbud Biorolla samlet, mottatt 9. februar 2021 

Tilbud Geir Svendsen samlet, mottatt 12. februar 2021 

 

Saksopplysninger 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre jobber med å undersøke muligheten for å få satt opp et toalett og 

en ventebu på kaiområdet på Altneset, som et ledd i å bygge opp Altneset som startpunkt for 

nasjonalparken. Vi viser til tidligere behandling i styret, blant annet sak 25/2020, samt informasjon 

sendt på e-post til styret 17.12.20.   

Prosjektet vil ha en kontraktsverdi på under 1,3 mill kr eks mva, og dermed gjelder kun del I av 

anskaffelsesforskriften. Nasjonalparkstyret har valgt å henvende seg direkte til flere leverandører i 

markedet for å få inn tilbud. Styret har henvendt seg til tre tilbydere; Byggfag ved Alta videregående 

skole, Biorolla AS og Geir Svendsen AS. Alta videregående skole ble valgt med tanke på at dette er et 

enkelt bygg som kan fungere godt som en elevoppgave. Biorolla AS ble valgt fordi vi ønsker den 

toalettløsningen som de leverer. Geir Svendsen AS ble valgt fordi de allerede har et byggeprosjekt på 

Altneset i 2021.  

Alta videregående skole har svart at de ikke har mulighet til å ta et slikt oppdrag før høsten 2021. 

Biorolla AS og Geir Svendsen AS har fått beskrivelsen av oppdraget (se vedlegg), og begge har levert 

tilbud innen fristen 12. februar (utsatt fra 31.01.).  

Det legges opp til at styret går gjennom tilbudene i møtet og tar stilling til disse.    



RS 2/2021 Status for hjemmeside, kart, brosjyre og infoplakater 
 
Forvalter orienterer om status for informasjonsarbeidet.  
 
 
 
ST 6/2021 Orienteringssaker fra forvalter 
 
Ny www.nasjonalparkstyre.no kommer i løpet av våren. Dette blir en oversiktlig portal for å finne 
fram i styrets dokumenter. Forvalterne må selv legge over innholdet fra gammel side.  
 
Bevaringsmål: System for å overvåke naturtilstanden i verneområdene. Miljødirektoratet skriver i sitt 
brev om tildelinger for 2021 at «i 2021 skal forvaltningsmyndigheten (i samråd med SNO) etablere 
bevaringsmål i NatStat for minst tre tiltak der målsetningen er å bedre/opprettholde 
naturtilstanden.» 
 
Forvalter ber styret om å få delta på noe praktisk arbeid i nærliggende verneområder.  
 
Overtredelsesgebyr: Nytt verktøy i miljøforvaltningen, etter revisjon av naturmangfoldloven § 74. 
Foreløpig kun delegert til Miljødirektoratet, men vil trolig delegeres videre til styrene.  
 
Rapport fra den digitale Nasjonalparkkonferansen 16. februar 
 
Rapport fra den digitale samling for styremedlemmer oppnevnt av Sametinget 17. februar 
 
 
 
ST 7/2021 Eventuelt 
 
   

http://www.nasjonalparkstyre.no/

