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Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 
Møtested: Scandic Alta 
Dato: Onsdag 28. oktober 2020 
Tidspunkt: Kl 08.30 

 

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

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

 

Saksliste 

ST 15/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 

ST 16/2020 Valg av medunderskriver 

RS 7/2020 Protokoll fra styremøte 14. mai 2020 

ST 17/2020 Søknad om dispensasjon til fastmerking i Seiland nasjonalpark i forbindelse 

med vegetasjonsanalyser – Sállir natur AS 

RS 8/2020 Delegerte vedtak: Innvilget dispensasjon til bruk av helikopter i forbindelse 

med reinsamling i reinbeitedistrikt 24B. To saker. 

ST 18/2020 Endring av frist for retting av ulovlig oppført bygning i Jøfjord 

ST 19/2020 Venteskur og toalett på Altneset 

RS 9/2020 Rapport fra årets feltsesong  

ST 20/2020 Regnskap 2020 

ST 21/2020 Dato for neste styremøte og samling med Rådgivende utvalg 

RS 10/2020 Orienteringssaker fra forvalter 

ST 22/2020 Eventuelt 
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ST 15/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forvalters innstilling 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

 

ST 16/2020 Valg av medunderskriver 

Bakgrunn 

Valg av styremedlem som skal skrive under protokollen sammen med styreleder.  

Siden styreleder er inhabil i sak 18/2020, velges to styremedlemmer til å signere i tillegg til 

styreleder. 

 

RS 7/2020 Protokoll fra styremøte 14. mai 2020 

Vedlegg: Protokoll fra styremøte 14. mai 2020 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar protokollen fra styremøtet 14. mai 2020 til etterretning.  
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                   Saksfremlegg 

 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 17/2020 28.10.20 

 

Søknad om dispensasjon til fastmerking i Seiland 

nasjonalpark i forbindelse med vegetasjonsanalyser – 

Sállir natur  

 

Vedlegg: Feltinstruks fra Sállir natur AS 

Forvalters innstilling 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 første ledd første alternativ gir Seiland/Sievju 

nasjonalparkstyre dispensasjon til Sállir natur AS for fastmerking av 5 prøveflater i Seiland/Sievju 

nasjonalpark. Punktene i prøveflatene merkes med korte metallrør som beskrevet i søknaden. 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:  

• Dispensasjonen gjelder for prosjektet Arealrepresentativ naturovervåking for perioden 2020-

2030. Dersom prosjektet fortsetter, må det søkes om ny dispensasjon.  

 

• Kartleggingsaktiviteten skal skje på en slik måte at vegetasjonen påføres minst mulig skade, 

og dyrelivet forstyrres i minst mulig grad.  

 

• Fastmerkene skal fjernes innen et år etter at prosjektet er avsluttet.  

 

• Berørte siidaer i Reinbeitedistrikt 24 A skal informeres før fastmerking og før registrering av 

flater. For nordvestre Seiland: Bårdfjord siida. For sørøstre Seiland: Bekkarfjord siida. 

Eventuell flyging med helikopter inn til prøveflatene skal skje med minst mulig ulempe for 

  Arkivsaksnr: 2020/6055-3 

 Saksbehandler: Ingunn Ims Vistnes 

Dato: 20.10.2020 
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reindrifta. Nasjonalparkforvaltningen vil kunne opplyse om oppdatert kontaktinformasjon til 

reindrifta.   

 

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

 

• En kortfattet rapport sendes til Seiland/Sievju nasjonalparkstyre på 

seiland@fylkesmannen.no når fastmerkingen er gjennomført, og etter hver kartlegging av 

prøveflatene.  

Vi gjør oppmerksom på at det kan være nødvendig med ytterligere dispensasjoner fra andre berørte 

myndigheter og grunneiere.  

 

Saksopplysninger 

 

Søknaden 

Sállir natur skriver i sin søknad av 3. juni 2020:  

 

«I samband med prosjektet Arealrepresentativ naturovervåkning (ANO) skal Sállir natur og våre 

underleverandørar (Miljøfaglig Utredning, Natur og Samfunn og Multiconsult) gjere 

vegetasjonsanalyser i Troms og Finnmark. ANO er eit nasjonalt overvåkingsprogram i regi av 

Miljødirektoratet, der data blir samla inn for å overvåke endringar i artssamansetning, naturtypar og 

vegetasjonsdekning over tid. Det innsamla datamaterialet skal vidare brukast til å vurdere økologisk 

tilstand, og vil inngå som eit styrka datagrunnlaget for miljøforvaltninga.   

  

Flater på 500x500 meter er tilfeldig generert frå SSB sitt rutenett over heile landet. Innanfor kvar flate 

er det 18 punkt, og i desse punkta skal vi plassere ei kvadratmeterrute og utføre vegetasjonsanalyser. 

Kvadratmeterruta blir fjerna etter analysen, men ruta skal merkast med eit kort og tynt metallrøyr 

(10-15 cm langt, aluminiumsfarga) i to av hjørna. Dette gir totalt 36 metallrøyr innanfor ei ANO-flate. 

I tillegg til fastmerker, brukar vi nøyaktig stadfesting, med svært nøyaktig GPS-utstyr.  Metallrøyra er 

likevel nyttige for å finne igjen eksakt posisjon og kunne plassere rutene riktig ved neste besøk. ANO-

flatene skal besøkast og undersøkast i 5-årige omdrev. Sluttår for prosjektet er foreløpig ikkje 

bestemt av Miljødirektoratet.     

  

Sidan flatene er tilfeldig generert, hamnar nokre av dei innanfor verneområde. For Seiland 

nasjonalpark gjeld dette fem flater (sjå vedlagt figur i e-post).  

 

Vi søker med dette om dispensasjon til å setje ned fastmerker i form av metallrøyr i rutene som 

hamnar innafor Seiland nasjonalpark. Merking vil skje i løpet av dei neste fem åra, men tidlegast 

neste år.» 

 

mailto:seiland@fylkesmannen.no
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Figur 1: De fem omsøkte prøveflatene i Seiland/Sievju nasjonalpark.  
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Figur 2. Analyserammen som blir brukt i felt. Rammen blir liggende 10-30 minutter på bakken før den 

fjernes.  

 

Figur 3. Nærbilde av metallrøret som slås ned i bakken i to av hjørnene til hvert punkt, og som blir 

stående permanent.  
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Regelverk for nasjonalparken 

Søknaden blir vurdert etter:  

• Forskrift for Seiland nasjonalpark 

• Naturmangfoldloven 

• Forvaltningsplan for Seiland nasjonalpark – Sievjju álbmotmeahcci (2017) 

Forskrift og lovverk 

Seiland/Sievju nasjonalpark ble opprettet i 2006, og forvaltes etter en egen forskrift som er hjemlet i 

naturmangfoldloven (nml). Landskapet er vernet mot inngrep av enhver art, jf verneforskriften § 3 

punkt 1.1. Vegetasjonen skal vernes mot all skade og ødelegging, jf verneforskriften § 3 punkt 2.1. 

Dyrelivet er fredet mot skade og unødvendig forstyrrelse, jf verneforskriften § 3 punkt 3.1.  

Verneforskriften åpner ikke opp for å gi dispensasjon til fastmerking i forbindelse med forskning og 

overvåking. En eventuell dispensasjon kan derfor kun gis med hjemmel i nml § 48.  

Naturmangfoldloven § 48 setter svært strenge krav til når en dispensasjon eventuelt kan vurderes, 

men åpner 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.   

I henhold til nml § 7 skal prinsippene i nml §§ 8-12 alltid legges til grunn ved utøving av offentlig 

myndighet i saker som gjelder naturmangfoldet.  

Miljødirektoratets rundskriv «Forvaltning av verneforskrifter» (M106-2014) omhandler dispensasjon 

til vitenskapelige undersøkelser (punkt 7.6). Her påpekes det at nytten av et forskningsprosjekt må 

vurderes opp mot omfanget av de ulemper som forskningen ellers medfører. Forskning som ikke 

trenger å lokaliseres til et verneområde, bør kanaliseres utenfor verneområdet. Som regel bør det gis 

dispensasjon for tiltak som bidrar til å fremme verneverdier.  

Verneformål 

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.» (Verneforskriften § 2).  

Forvaltningsplan 

Forvaltningsplanen sier at «Forvaltningen av Seiland/Sievju nasjonalpark skal være kunnskapsbasert. 

Nasjonalparkforvaltningen skal derfor jobbe for å få kartlagt verneverdier og for overvåking av 

utvalgte verneverdier.» Samtidig sier den at «Motorisert ferdsel i nasjonalparken skal holdes på et 

absolutt minimum». 

 



8 
 

Vurdering 

I det følgende vurderes kun konsekvensene av å sette opp fastmerker i terrenget. Vi antar at Sállir 

natur også vil søke om dispensasjon til landing med helikopter i nasjonalparken, da det tar lang tid å 

gå inn til de fleste flatene. Konsekvensene av helikopterflyging må vurderes når en slik søknad 

kommer.  

De fem prøveflatene ligger (fra vest til øst):  

1) vest for Seinesfjellet/Lossefjellet,  
2) ved Bohtalskaidi innerst i Flaskefjorden,  
3) ved Sommarsettind/Geassesaihárji,  
4) øst for Rámsojávri/Søre Steinvannet, og  
5) ved Suovvaleakši i Store Bekkarfjord 
 
Naturverdiene i nasjonalparken er relativt godt beskrevet (jf forvaltningsplanen kapittel 2), men det 

finnes også områder og arter som er dårlig kartlagt (nml §§ 8-9). Punkt 3, 4 og 5 ligger i Melkevatnan-

området der det er registrert rødlista fuglearter som havelle, blåstrupe og bergirisk (Artskart 2016, 

Jacobsen m. fl. 2002, 2019). Punkt 5 ligger nær et større myrområde og en kjent lokalitet for tårnfalk 

og dvergfalk (Jacobsen m. fl. 2019). I nærheten av punkt 3 er det også registrert tårnfalk i 2019.  

Det er ikke kjente forekomster av rødlista planter eller naturtyper på de 5 flatene, men dette kan 

skyldes mangel på kartlegging.  

Når det gjelder reindrift, ligger punkt 1 og 2 i Bårdfjord siida sitt område, mens punkt 3, 4 og 5 ligger i 

Bekkarfjord siida sitt område. Rein beiter i hele nasjonalparken fra april til oktober. Forvalter 

innstiller på at Sállir natur må ta kontakt med reindrifta i forkant av feltarbeidet. Sállir natur bør være 

åpen for å justere planer og eventuell flyging slik at dette utføres med minst mulig ulempe for 

reindrifta. Spesielt punkt 3 og 4 ligger i kjerneområdet til Bekkarfjord siida, nær merkegjerdet som 

brukes til kalvemerking.  

Metallrørene som skal slås ned i bakken, er små og tynne. Det opplyses at de ikke vil være synlige i 

vegetasjonen, og vi antar derfor at de ikke stikker langt opp over bakken. Selv om det vil være 36 

metallrør på hver av de fem prøveflatene, vurderes dette til å være et lite inngrep. Rørene skal 

fjernes når prosjektet er ferdig, og vil ikke etterlate spor i terrenget. Registrering hvert femte år vil 

ikke gi varig slitasje.  

Dersom et forskningsprosjekt kan legges utenfor verneområder, bør dette gjøres (Miljødirektoratets 

rundskriv M106-2014). ANO-prosjektet er en større undersøkelse der flatene er tilfeldig generert for 

å få et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig. Det er derfor vanskelig å unngå at noen flater havner 

innenfor verneområder.   

Virkningen av fastmerking er vurdert alene, da det i de omsøkte områdene er få andre inngrep eller 

ferdsel som kan bidra til å gi en økt samlet belastning på økosystemet (nml § 10). 

Naturmangfoldloven §§ 11 og 12 om kostnadene ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetoder vurderes til ikke å være aktuelt i denne saken. 

På grunnlag av det som er nevnt over, vurderer forvalter det slik at tiltaket ikke vil påvirke 

verneverdiene nevneverdig eller stride mot vernevedtakets formål. Omsøkte tiltak vil kunne komme 
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forvaltningen til gode og bidra til å øke kunnskapen om endring i vegetasjonen over tid. Søknaden 

tilfredsstiller kravet i nml § 48 for å kunne gi dispensasjon og kan derfor innvilges.  
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RS 8/2020 Delegerte vedtak: Innvilget dispensasjon til bruk av helikopter i 

forbindelse med reinsamling i reinbeitedistrikt 24B. To saker.  

Vedlegg:  

Tillatelse til lavtflyging og landing med helikopter i forbindelse med reinsamling – Per Stian 

Sara – vedtaksbrev av 04.09.20 

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

reinbeitedistrikt 24B – vedtaksbrev av 23.09.20 

 

Forvalters innstilling 

Styret tar vedtakene til orientering.  
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                   Saksfremlegg 

 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 18/2020 28.10.20 

 

 

Endring av frist for retting av ulovlig oppført bygning i 

Jøfjord 

 

Vedlegg: Avgjørelse i klagesak – avvisning av klage. Brev til advokat Hans Hoffmann fra 

Miljødirektoratet av 16.09.20.  

 

Forvalters innstilling 

Ny frist for retting og tvangsmulkt settes til 1. juni 2021.  

 

Saksopplysninger 

Miljødirektoratet har i brev 16. september 2020 fattet endelig avgjørelse i saken om den 

ulovlig oppførte bygningen i Jøfjord. Direktoratet avviser klagen fra tiltakshaver, da den er 

fremmet for sent. Vedtaket fra direktoratet kan ikke påklages. Dette betyr at Seiland/Sievju 

nasjonalparkstyres vedtak av 21.10.2019 er gjeldende.  

 

 

 

  Arkivsaksnr: 

 Saksbehandler: Ingunn Ims Vistnes 

Dato: 16.10.2020 
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Vedtaket av 21.10.19 lyder som følger:  

 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre pålegger tiltakshaver Arnt Ragnvald Johannessen å fjerne 

den nye bygningen på Straumnes (34 W 583938 7819683) innen 1. juni 2020. Vedtaket gjøres 

med hjemmel i naturmangfoldloven § 69 første ledd. Retting av tiltaket innebærer følgende:  

• Alt av bygningsmaterialer fra både nytt og gammelt bygg skal fjernes fra området og 
ut av nasjonalparken. Brenning av materialer på stedet tillates ikke.  

• Arealet der bygningen sto skal framstå som ryddig og uten spor etter 
bygningsmaterialer.  

• Det skal sendes rapport til nasjonalparkstyret straks rettinga er gjennomført, og 
innen 1. juni 2020. Rapporten sendes til fmtfpost@fylkesmannen.no med kopi til 
seiland@fylkesmannen.no. I rapporten skal det legges ved bilder som dokumenterer 
at arbeidet er utført. Det kan være aktuelt med etterkontroll.  
 

Dersom fristen for retting ikke overholdes, vil Seiland/Sievju nasjonalparkstyre ilegge 

tiltakshaver Arnt Ragnvald Johannessen tvangsmulkt på kr 1000 – ett tusen – per dag over 

fristen. Vedtaket gjøres med hjemmel i naturmangfoldloven § 73 første ledd.  

 

I styremøte 14. mai 2020 besluttet nasjonalparkstyret at fristen for retting og start på 

tvangsmulkt ble utsatt til saken var avgjort i Miljødirektoratet. Nå som saken er avgjort, må 

det settes en ny frist. Endring av dato for frist er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke 

påklages.  

Forvalter foreslår at man setter ny frist for retting og tvangsmulkt til 1. juni 2021. Dette 

begrunnes med at vinteren snart setter inn, med snø, mørke og dårlig vær som vanskeliggjør 

retting. Det vises til tilsvarende vurdering gjort av nasjonalparkstyret i oktober 2019. 

Tilsvarende blir frist for rapportering til nasjonalparkstyret satt til 1. juni 2021.  

Dersom tiltakshaver prøver saken for Sivilombudsmannen eller domstolene, kan han søke 

nasjonalparkstyret om utsettelse av vedtaket i henhold til forvaltningsloven § 42.  

For en detaljert gjennomgang av saken vises det til tidligere saksdokumenter i sak 

2019/11057 og 2020/5165, behandlet i styremøter 26. september 2019, 21. oktober 2019 og 

14. mai 2020. Vedtak og sakspapirer er tilgjengelig på miljøvedtak.no, se 

https://miljovedtak.no/VedtakS%C3%B8k/VisSak?SakId=43429.  

 

 

  

miljøvedtak.no
https://miljovedtak.no/VedtakS%C3%B8k/VisSak?SakId=43429
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Saksfremlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 19/2020 28.10.20 

 

Venteskur og toalett Altneset – notat til Seiland/Sievju 

nasjonalparkstyre  

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre har i flere år ønsket et lukka venteskur på kaia på Altneset, som er 

startpunkt for nasjonalparken på søndre Seiland. I økende grad har man også sett behov for et 

toalett her, da toalettene på Seiland House ikke er tilgjengelig for alle og også er stengt om vinteren. 

Dette notatet oppsummerer status så langt. 

Planstatus og forhold til grunneier 

Forvalter har vært i kontakt med planavdelinga i Alta kommune. Kaiområdet er en del av eiendom 

54/40 som eies av Alta kommune. Området er regulert til LNF med spredt bebyggelse. Kommunens 

planavdeling har en intensjon om å omregulere området til havneformål. I samtale med 

planavdelingen virker det uproblematisk å sette opp et venteskur i kaiområdet, da dette vil være 

bygging i samsvar med plan. Byggherre må sende søknad til byggesaksavdelingen, og kan starte etter 

3 uker dersom det ikke kommer innvendinger. Kommunen må som grunneier gi grunneiers tillatelse. 

Planavdelingen mente at dette også ville være en grei sak å få ordnet med grunnforvalter i 

kommunen.  

Forvalter har tidligere hatt møte med Statens vegvesen, hvor de anbefalte plassering av venteskur og 

informasjon nær sjøen, der dagens venteskur står. Dette er et område med svært lite trafikk, men 

akkurat når biler kjører av og på kombibåten kan det være noe biltrafikk. Vi bør derfor plassere alle 

tiltak (toalett, venteskur, informasjon) på samme sted, slik at skolebarn og andre gående holder seg 

på én side av veien.  

Utforming av venteskur 

Forvalter og styrerepresentanter har hatt kontakt med Lars Engerengen i fylkeskommunen (TFFK) om 

mulighetene for å få til venteskur på Altneset (telefonmøte 7.9.2020, deltakere Ingunn Ims Vistnes, 

Anne Mette Bæivi, Geir Ove Bakken, Lars Engerengen).   

   Saksbehandler: Ingunn Ims Vistnes 

Dato: 19.10.2020 
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TFFK har et mål om å få satt opp venteskur på Altneset, og det er planlagt å bruke standard 

Snelandia-modell, liten utgave. Det har en beregnet kostnad på i 150 000 - 180 000 kr, og det er satt 

av i underkant av 200 000 kr til dette. Disse midlene er her i år, og trolig også neste år. Utfordringen 

med Snelandia-skurene er at TFFK så langt ikke har fått inn anbud som er innenfor budsjett. 

Prosjektet har derfor midlertidig stoppet opp. Samtidig har TFFK bundet seg til å bruke denne 

modellen med mye lerk og glass, da dette var forutsetningen da de fikk midler fra Miljødirektoratet. 

Venteskurene har strøm og skyvedører. De har nettilgang og skjerm som viser rutetider i sanntid. 

Man har lagt inn varme i gulvet (ikke først planlagt) for å få skyvedørene til å fungere når det er snø 

ute.  

Dersom styret ønsker å bruke Snelandia-modellen, kan TFFK stå som byggherre. Finansieringen må 

imidlertid først på plass. Det vil også være mulig for TFFK å be arkitekten om å tegne en utgave med 

toalett, eller at man gjør andre modifiseringer av tegningen. Byggingen må ut på anbud, og TFFK må 

ha litt tid til å jobbe med saken. Det vil skje lite før i 2021.  

En annen mulighet er at nasjonalparkstyret får tegnet et eget venteskur, og at TFFK bidrar med et 

tilskudd tilsvarende det som var tenkt brukt på venteskuret (rundt 200 000 kr). Ulempen er at man 

må få laget nye tegninger, og at det blir mer jobb på nasjonalparkstyret/forvalter. Dette fordi det da 

er naturlig at nasjonalparkstyret/forvalter står for prosjektering og bygging, selv om TFFK ennå kan 

stå for søknaden til kommunen. Fordelen med egen tegning er man kan bruke mindre glass og lerk og 

mer rimelige materialer, og at man kanskje kan unngå skyvedør. Man kan også tilpasse bygget bedre 

til stedet, med vinduer ut mot sjøen og med plass til informasjon om nasjonalparken.  

Toalett 

Styret har signalisert at man ønsker utredet muligheten for toalett ved venteskuret.  

Både Lyngen, Rohkunborri, Ånderdalen, Dividalen og Varanger har valgt BioRolla toalettløsning de 

siste to-tre årene, etter dårlig erfaring med Cinderella og snurredass. BioRolla er et toalettsystem 

med lukka tank som tømmes med vanlig septikbil. Løsningen trenger verken vann eller strøm, og har 

få problemer med lukt og insekter. Systemet krever at man graver rundt 120 cm ned i bakken, og det 

må sjekkes om dette er mulig på kaiområdet.  

BioRolla kan leveres som toalettsystem uten hus, eller komplett med eget hus. Prisen strekker seg fra 

rundt 60 000 for kun toalettløsningen med tank, til rundt 200 000 for komplett toaletthus med 

våtromsstandard (plater på veggene etc). Forvalter har vært i kontakt med dem angående mulighet 

for å tegne venterom med toalett. De svarer at dette kan la seg gjøre, hvor de da setter sammen to 

hus der den ene delen blir toalett med mulighet for universell løsning. Det andre rommet innredes 

som venterom med ekstra vinduer.   

Grunnarbeid 

I tillegg til kostnadene med selve byggverkene, kommer kostnader til grunnarbeid og til montering. 

Spesielt grunnarbeid kan bli dyrt når alt av maskiner og materiell må fraktes ut til Seiland.  

Det vil være en entreprenør i arbeid på Seiland House fram mot jul 2020, og trolig også sommeren 

2021. Her kan det ligge noen muligheter for å få et rimeligere anbud. 
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Finansiering 

TFFK kan trolig bidra med 200 000 kr også i 2021.  

Nasjonalparkstyret har 470 000 kr stående hos Alta kommune, øremerket startpunkt Altneset og 

Bekkarfjord. Dette er tiltaksmidler som nasjonalparkstyret har fått fra Miljødirektoratet, og som kan 

brukes i samarbeid med kommunen.  

TFFK opplyser om at tiltaket kan falle inn under tilskuddsordningen med tippemidler, og kanskje også 

andre støtteordninger for friluftsformål.  

 

Anbud 

Ved innkjøp under 1,3 mill eks mva er man kun underlagt lov om offentlige anskaffelser og 

anskaffelsesforskriftens del I. Del I inneholder ingen formelle krav til anskaffelsesprosedyre, men det 

er krav om konkurranse. I praksis vil vi innhente tilbud fra 3-4 relevante aktører. 

 

Drift 

Vi må ha på plass en avtale om drift av venteskuret og toalettet. Dette må inneholde jevnlig 

rengjøring og tilsyn. Vi har trolig et par fastboende som kan tenkes å være interessert i å gi tilbud på 

en slik jobb, i tillegg til Seiland House. TFFK betaler i dag en fastboende for drift av venterommet på 

Hakkstabben, og de ser for seg at TFFK også kan dekke drift av et venteskur på Altneset.   

 

Eierskap 

Det må avklares hvem som skal eie venteskuret og toalettet. Dersom vi ikke velger Snelandia-

modellen, kan det være at TFFK ikke ønsker å stå som eier. Selv om de kan dekke drift, vil det da 

være nasjonalparkstyret som må dekke eventuelle reparasjoner og vedlikehold. Styret må ta høyde 

for at det er dyrt å få håndverkere ut til Altneset når noe skal repareres.  

 

Spørsmål som må avklares i styremøtet 

Hvilken type venteskur og toalett ønsker styret? Når dette er klart, kan vi si noe mer om kostnadene. 

Hvem skal søke kommunen om bygging, hvem skal stå for prosjektering og bygg, hvem skal stå som 

eier, hvem skal dekke driftskostnader?  

Hvor høyt skal denne saken prioriteres, dvs hvor raskt ønsker man ting på plass? Høy prioritering av 

denne saken vil ta tid fra arbeidet med å få ut hjemmeside og informasjon til besøkende, kart, 

brosjyrer og infotavler. Forvalter må få styringssignaler på dette. 
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Figur 1. Fylkeskommunens venteskur-modell som er tiltenkt steder som Altneset. Dette er en mindre 

modell av venteskuret som står i Bukta i Alta.  
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Kaiområdet på Altneset september 2019, befaring med Vegvesenet. Eksisterende venteskur skal 

fjernes når nytt kommer på plass. Nytt skur er tenkt plassert på samme område, i sjøkanten av 

parkeringsplassen. Det er også mulig å plassere et skur langs kanten der den hvite bilen står parkert.   
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Eksempel på toaletthus fra BioRolla. Se flere bilder på http://biorolla.no/2019/10/11/overlevering-

anderdalen-nasjonalpark-pa-senja/  

 

 

RS 9/2020 Rapport fra årets feltsesong  

Befaring med styret 11-13. august 

Befaring med Verdensarv-koordinator, fylkeskommunen og Kartverket 26-27.august 

Søppelaksjonen 31.8-2.9 

Befaring med Fortidsminneforeninga 4. september 

Befaring med Sametingsrådet 9-10 september 

Innkjøp av film om søppelaksjonen fra Polarnatt Media 

Grensemerking, kjøresporbefaring og utfrakt av hyttetak og defekte kjøretøy 13. oktober 

Vedlikehold av merka sti fra Hønseby til parkgrensa, ved Hammerfest kommune 

 

 

http://biorolla.no/2019/10/11/overlevering-anderdalen-nasjonalpark-pa-senja/
http://biorolla.no/2019/10/11/overlevering-anderdalen-nasjonalpark-pa-senja/
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ST 20/2020 Regnskap 2020 

Vedlegg: Regnskapsrapport og budsjett pr oktober 2020 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar regnskapsrapporten til etterretning. Forvalter gis fullmakt 

til å foreta innkjøp ut 2020 i henhold til budsjett. Forvalter gis fullmakt til å overføre 

resterende tiltaksmidler til Alta kommune, øremerket startpunkt Altneset og Bekkarfjord. 

 

ST 21/2020 Dato for neste styremøte og samling med Rådgivende utvalg 

Forvalters innstilling 

Neste styremøte foreslås lagt til onsdag 25. november. Alternative datoer er 26-27 november 

eller uke 49 (merk plenumssamling for Sametinget).   

Samling for rådgivende utvalg foreslås lagt til torsdag 4. mars, med styremøte 5. mars. 

Alternative datoer er 11-12 mars (merk plenumssamling for Sametinget) eller 18-19 februar. 

Uke 8 er vinterferie og holdes utenfor.   

Bakgrunn 

Styret har tidligere vedtatt å holde et styremøte i november/desember 2020. For å få 

utgiftene til styremøtet med på årets budsjett, må det holdes innen 5. desember. Neste 

styremøte vil inkludere bestillingsmøte med SNO og søknad om midler for 2021.  

Styret har også vedtatt å holde samlingen med Rådgivende Utvalg rundt februar 2021, i 

stedet for november som tidligere. Dette for å få bedre oppmøte fra reindrifta. Reindrifta har 

tidligere signalisert at mars også er en grei tid, og et møte i mars vil frigjøre mer tid til 

forvalter til å jobbe med prosjekt i januar-februar. Vi har tradisjon for å holde RU-samlingen 

på en torsdag ettermiddag, med middag på kvelden og styremøte fredag morgen.  

 

RS 10/2020 Orienteringssaker fra forvalter 

Henvendelse fra Hvaldimir Foundation 

Status for bygging av kontor i Bukta 

Saker til neste møte:  

• Ny kjøreavtale med Bekkarfjord siida 

• Planer for 2021: prosjekt, feltsesong (inkludert SNO) og behov for midler 

 

ST 22/2020 Eventuelt 


