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Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 
Møtested: Digitalt på Teams 
Dato: Onsdag 25. november 2020 
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 23/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 

ST 24/2020 Valg av medunderskriver 

RS 11/2020 Protokoll fra styremøte 28. oktober 2020 

RS 12/2020 Presentasjon av Statens naturoppsyn 

ST 25/2020 Altneset: Ventebu og toalett 

ST 26/2020 Regnskap 2020 

ST 27/2020 Møtekalender 2021 og aktivitet 2020 

ST 28/2020 Innmelding av behov for tiltaksmidler (bestillingsdialog) for 2021 

ST 29/2020 Innmelding av behov for midler til drift og forvaltningsarbeid for 2021 

RS 13/2020 Orienteringssaker fra forvalter 

ST 30/2020 Eventuelt 
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ST 23/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forvalters innstilling 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

 

 

ST 24/2020 Valg av medunderskriver 

 

 

RS 11/2019 Protokoll fra styremøte 28. oktober 2020 

Vedlegg: Protokoll fra styremøte 28. oktober 2020 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar protokollen fra styremøtet 28. oktober 2020 til 

etterretning.  

 

 

RS 12/2020 Presentasjon av Statens naturoppsyn 

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

Han presenterer SNOs oppgaver og sitt arbeid for styret.   
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ST 25/2020 Altneset: Ventebu og toalett 

Vedlegg: Ventebu og toalett på kaia på Altneset – første skisse til mulige tilbydere. Seiland 

nasjonalparkstyre 2.11.20 

Mail fra BioRolla med tegninger, 10.11.20 

Bakgrunn 

Etter forrige styremøte 28. oktober ble det sendt ut en prosjektbeskrivelse av ventebu og 

toalett til aktuelle entreprenører/tilbydere, se vedlegg. Saken er i prosess, og forvalter vil 

informere om status så langt.  

 

ST 26/2020 Regnskap 2020 

Vedlegg: Regnskap Seiland/Sievju nasjonalparkstyre pr 18.11.20 og innstilling til budsjett ut 

2020  

Forvalters innstilling 

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

foreta innkjøp ut 2020 i henhold til budsjett.  

 

Saksopplysninger 

Regnskap og budsjett ble også behandlet i styremøtet 28. oktober, jf sak 20/20.  

Forvalter innstiller på å bruke midler på startpunkt Hønseby, med tanke på at nasjonalparken 

låner lokaler til utstilling i butikken, samt at alle besøkende har tilgang til WC. I tillegg er 

personalet i butikken viktig for startpunktet, da de har stor lokalkunnskap og kan gi god 

informasjon til turgåere og andre besøkende. Nasjonalparkstyret og Hammerfest kommune 

bygde opp startpunkt Hønseby i perioden 2014-2017, i nært samarbeid med butikken på 

Hønseby. I 2015 ga nasjonalparkstyret og kommunen økonomisk støtte til oppussing av 

toalett og utstillingslokaler, og la inn i avtalen at dette dekket drift for de neste fem årene. 

Forvalter orienterer nærmere i møtet.  
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SEILAND/SIEVJU 
NASJONALPARKSTYRE  

 Saksfremlegg  

 

  Arkivsaksnr:  

 Saksbehandler: Ingunn Ims Vistnes 

Dato: 19.11.2020 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre ST 27/2020 25.11.2020 

 

 

Møtekalender 2021 og aktivitet 2020 - Seiland nasjonalparkstyre 

 

Forvalters innstilling 

Dato i 2021 Møte 

16-17 februar Nasjonalparkkonferansen som webinar.  

Torsdag 4. - fredag 5.mars Samling med Rådgivende utvalg 4. mars og styremøte 

5. mars 

Torsdag 20. mai Styremøte 

Onsdag 11.-fredag 13. august Befaring på Seiland for styret 

Torsdag 16. 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 
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dersom det er behov for rask avklaring. I henhold til vedtektene bør nasjonalparkstyret ha 

minst ett årlig dialogmøte med rådgivende utvalg.  

Miljødirektoratets nasjonalparkkonferanse i Trondheim ble utsatt fra 2020 til 16.-17. februar 

2021. Det er nå klart at konferansen vil bli holdt som webinar den 16. februar, eventuelt også 

med en økt 17. februar.  

Samlingen med Rådgivende utvalg og styremøte 4-5 mars er allerede vedtatt i styret.  

 

Årsrapport 2020 

I 2020 har Seiland/Sievju nasjonalparkstyre hatt følgende møteaktivitet: 

Dato Møteaktivitet i 2020 

4. mars Konstituerende styremøte i Alta 

Mandag 30. – 

tirsdag 31. mars 

Samling for styrene i Troms og Finnmark - i Tromsø UTSATT TIL 

HØSTEN 

Tirsdag 5. – 

onsdag 6. mai 

Nasjonalparkkonferanse i Trondheim. Sametinget har påfølgende 

konferanse 6.-7.mai. UTSATT TIL 2021 

14. mai  Styremøte, digitalt 

11.-13. august Styrebefaring Seiland rundt 

8. september Styremøte, digitalt 

9.-10. september Styret deltok på Sametingsrådets befaring på Seiland 

28. oktober Styremøte i Alta og digital samling/styreopplæring for styrene i 

Finnmark 

25. november Styremøte, digitalt 

 

For et år siden skrev forvalter at det ville være vanskelig å planlegge så mye i 2020 før i 

mars, når det nye styret ville være på plass. Nå i ettertid vet vi at den store usikkerheten 

startet i mars, da landet ble stengt ned som følge av pandemien. De to store samlingene vi 

skulle ha i Tromsø og Trondheim ble utsatt, og mange av møtene i år har vært digitale. 

Heldigvis rakk vi å konstituere nytt styre i et fysisk møte helt i starten av mars, og det var 

også mulig å gjennomføre styrebefaringen i august. Korona-restriksjoner på antall 

passasjerer på SNO-båten gjorde at vi måtte tenke nytt og leie inn båtskyss både til 

styrebefaring og søppelaksjon.  

I juni fikk vi merket turstier på startpunkt Altneset. De tre turstiene til Gryttind, Piggfjellet og 

Vardfjellet ble merket av Alta kommune, nasjonalparkforvalter og frivillige fra Alta turlag og 

bygdelaget. Styret jobber nå for å få på plass en ventebu og toalett på kaia på Altneset.  
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Siden alle ble oppfordret til å feriere i Norge i sommer, var vi spent på besøkstrykket i 

parken, og spesielt i Store Bekkarfjord. Vi søkte SNO om ekstra tilsyn med området i 

fellesferien, og dette ble fulgt opp i begynnelsen av august. Forvalter var også innom 

området i slutten av juni, og styret var innom senere i august. Det var gledelig å se at det var 

svært lite søppel og skit i området. I 2020 (fram til 8. august) hadde 408 personer skrevet 

seg inn i turboka i Store Bekkarfjord. Til sammenlikning var det 628 personer i 2019 

(inkludert en gruppe fra Amedia på 120 personer) og 470 personer i 2018. Det ser derfor ikke 

ut til å ha vært noen økning i antall besøkende i Store Bekkarfjord i 2020 sammenliknet med 

2018-2019.    

Av enkeltsaker har saken om det ulovlige byggverket i Jøfjorden tatt mye tid også i år. Det er 

ellers verdt å merke seg at styret ikke har mottatt søknader om flygning med drone i år, i 

motsetning til fire styresaker og mange uformelle henvendelser i fjor.  

Søppelaksjonen i månedsskiftet august-september ble gjennomført med elever fra Alta 

folkehøgskole. SNO var forhindret fra å stille både med båt (korona) og personell (annet 

oppdrag), så vi leide inn to RIB’er med fører fra Nord Ekspedisjon. Dette ga mulighet for å få 

med media på dagstur ut til søppelaksjonen. Vi fikk fine oppslag på NRK, særlig koblet til 

årets TV-aksjon. Folkehøgskolen og Polarnatt Media laget også innslag fra aksjonen, så 

formidlingen fikk en langt høyere kvalitet i år enn tidligere. Det var overraskende mye søppel 

som hadde samlet seg siden 2016, og vi bør fortsette å rydde i Bårdfjorden.  

SNO loggfører sin aktivitet i feltdagboka, så dette blir ikke en fullstendig rapport over deres 

aktivitet. Av oppdrag for 2020 bør nevnes oppsyn med ulovlig scooterkjøring på vårvinteren 

og oppsyn med brygga i Bekkarfjord på vinterlagringsplassen. SNO og forvalter hadde en 

dag med helikopter i oktober, der de fikk kartlagt et nytt kjørespor i Leakševággi i lag med 

Bekkarfjord siida og satt opp tre løveskilt på parkgrensa ved henholdsvis Piggfjellet, 

zirkonbruddet og turstien fra Hønseby. Helikopteret fraktet også ut fire defekte kjøretøy og 

deler av en nedblåst hytte.  

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 de hadde en fysisk samling i Dividalen og Ånderdalen i 

juni. Høringen av besøksstrategien ble ferdigstilt i januar, og strategien ble endelig godkjent i 

mars. Den har også blitt oversatt til samisk i løpet av året. I januar-mars ble hjemmeside og 

nytt kart nesten ferdigstilt, før feltarbeid og enkeltsaker tok over mesteparten av tida. I august 

byttet forvalter kontor fra Kunnskapsparken Alta til UiT Alta. Dette er en midlertidig løsning 

mens vi venter på at nytt kontor skal stå ferdig i januar 2021, samlokalisert med SNO og Alta 

Havn.  
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SEILAND/SIEVJU 
NASJONALPARKSTYRE  

 Saksfremlegg  

 

   

 Saksbehandler: Ingunn Ims Vistnes 

Dato: 19.11.20 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 28/2020 25.11.2020 

 

Innmelding av behov for tiltaksmidler (bestillingsdialog) for 2021 

 
Vedlegg: Brev fra Miljødirektoratet av 03.11.20 – Rammer og opplegg for Fylkesmannen og 

verneområdestyrer – innmelding av behov for midler til tiltak i verneområder og bestilling av 

tjenester fra SNO – 2021 

Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder, 2020-2025. Miljødirektoratet. 

 

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  
 

• Kontroll i forbindelse med fjerning av ulovlig oppført bygg i Jøfjorden 
 

• Oppsyn med elvesletta i Store Bekkarfjord i juli  
 

• Delta på befaringen med nasjonalparkstyret i august  
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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 Ventebu, informasjonspunkt og toalett på Altneset, 
samarbeid med fylkeskommunen og lokale aktører 
 

0 100 000 

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

0 45 000 

3 Søppelaksjon Bårdfjorden/vestre Seiland 
 

6 60 000 

4 Helikoptertransport til utfrakt av søppel 
 

1 40 000 

5 Utstyr til merking/remerking av turløyper 
 

 5 000 

 SUM 
 

7 250 000 

 

 

Saksopplysninger 

Behovet for tiltaksmidler skal meldes inn til Miljødirektoratet innen 10. januar 2021. 
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. 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.  
 
SNO og forvalter hadde forberedende bestillingsmøte 12. oktober og kom fram til del 1 av 
vedlagte innstilling. Flere av SNOs oppgaver er de samme som tidligere år. 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 befaringen med styret, er den mulig å gjennomføre uten at SNO bistår 
med transport. Vi ønsker likevel at SNO deltar for å få mer kontakt mellom SNO og styret. 
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Det ulovlig oppførte bygget i Jøfjorden er vedtatt fjernet 1. juni. Det kan være behov for en 
eller flere kontroller i etterkant av denne datoen.  
 
Vi ble ikke ferdig med å rydde Bårdfjorden under årets søppelaksjon, 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 ut. Når det gjelder oppsyn med ulovlig scooterkjøring, vil 
SNO si mer om det i møtet.  
 
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: 19.11.2020 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 29/2020 25.11.2020 

 

Innmelding av behov for midler til drift og forvaltningsarbeid 2021 

 

Vedlegg: Samme vedlegg som i forrige sak, pluss prosjektbeskrivelse fra NIKU 

 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre søker for 2021 om 350 000 kr til drift, 20 000 kr til 
oversetting av hjemmeside, og 250 000 kr til kartlegging av botaniske verneverdier.  

 

Saksopplysninger 

Styret skal melde inn behov for driftsmidler til Miljødirektoratet innen 10. januar 2021. 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. Dersom rammene tillater det vil det 
også kunne gis midler til nødvendige kartlegginger som grunnlag for forvaltningsplaner og 
besøksstrategier samt utarbeidelse av skjøtselsplaner.» Dette er formål som ikke dekkes 
over tiltaksmidlene (se sak 28/2020).  

 

Vurdering 

Drift av nasjonalparkstyret  

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre fikk tildelt kr 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 
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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.  

Drift av nasjonalparkstyret Budsjettforslag 2021 

Honorar og tapt arbeidsfortjeneste styret 160 000 

Reise/overnatting styret og RU 50 000 

Møterom og bevertning 40 000 

Utstyr og forsikring 50 000 

Andre kostnader 50 000 

SUM 350 000 

 

Midler til forvaltningsarbeid 

Forvalter foreslår å søke på nytt om kartlegging av botaniske verneverdier i regi av NIKU. 

Etter at fugl og noe botanikk ble kartlagt i 2019, er kulturmark det neste naturlige steget i en 

kartlegging av verneverdier. Samme søknad ble avslått på generelt grunnlag i fjor, da det var 

lite midler til overordna kartlegging. Det er håp om at det er mer midler til denne type prosjekt 

i 2021. NIKU er kontaktet og er positive til å sende inn søknaden for 2021.  

Den nye hjemmesida bør bli ferdig tidlig i 2021, og den må da oversettes til samisk og 

engelsk.  

Midler til forvaltningsarbeid Budsjettforslag 

2019 

Oversetting av hjemmeside til samisk og engelsk 20 000 

Kartlegging av botaniske verneverdier med fokus på kulturmark og 

rødlista naturtyper, jf vedlagt prosjektbeskrivelse 

250 000 

SUM 270 000 
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RS 13/2020 Orienteringssaker fra forvalter 

 

 

 

ST 30/2020 Eventuelt 

 

 

 

Husk å sende inn reiseregninger og krav om godtgjøring innen 5. desember! 


