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Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 
Møtested: Kunnskapsparken Alta 
Dato: Onsdag 4. mars 2020 
Tidspunkt: 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. 

 

Saksliste 

Introduksjon til Seiland/Sievju nasjonalparkstyre – ved forvalter Ingunn Ims Vistnes 

Status for styrearbeidet og styrets handlingsrom – ved avtroppende styreleder Bente Haug 

 

ST 1/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 

ST 2/2020 Konstituering av nytt nasjonalparkstyre - valg av leder og nestleder 

ST 3/2020 Valg av medunderskriver 

RS 1/2020 Protokoll fra styremøte 22. november 2019 

ST 4/2020 Møtekalender 2020 og aktivitet 2019 – Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 

ST 5/2020 Budsjett for drifts- og besøksstrategimidler 2020 

ST 6/2020 Budsjett for tiltaksmidler 2020 

RS 2/2020 Tildelte midler til forvaltningsknutepunkt 

RS 3/2020 Kartlagte verneverdier i Seiland/Sievju nasjonalpark 

ST 7/2020 Henvendelse om Nordområdesenter i Alta 

RS 4/2020 Andre orienteringssaker fra forvalter 

ST 8/2020 Eventuelt 
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ST 1/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forvalters innstilling 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

 

 

ST 2/2020 Konstituering av nytt nasjonalparkstyre - valg av leder og 

nestleder 

Vedlegg:  

Brev fra Miljødirektoratet av 27.01.2020 Oppnevning av medlemmer til Seiland 

nasjonalparkstyre 

Reviderte vedtekter for Seiland nasjonalparkstyre av 28.01.2020 

Bakgrunn 

I henhold til styrets vedtekter velger styret selv sin leder og nestleder.  

 

 

ST 3/2020 Valg av medunderskriver 

Bakgrunn 

I henhold til styrets vedtekter skal protokollen underskrives av styreleder og ett medlem som 

velges ved møtets begynnelse.    

 

 

RS 1/2020 Protokoll fra styremøte 22. november 2019 

Vedlegg: Protokoll fra styremøte 22. november 2019  

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar protokollen fra styremøtet 22. november 2019 til 

etterretning.  
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SEILAND/SIEVJU 
NASJONALPARKSTYRE  

 Saksfremlegg  

 

  Arkivsaksnr:  

 Saksbehandler: Ingunn Ims Vistnes 

Dato: 26.02.2020 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre ST 4/2020 04.03.2020 

 

Møtekalender 2020 og aktivitet 2019 – Seiland/Sievju 
nasjonalparkstyre 

 

Forvalters innstilling 

Dato i 2020 Møte 

Torsdag 4. mars Konstituerende styremøte - i Alta 

Mandag 30. – tirsdag 31. mars Samling for styrene i Troms og Finnmark - i Tromsø  

Tirsdag 5. – onsdag 6. mai Nasjonalparkkonferanse i Trondheim. Sametinget har 

påfølgende konferanse 6.-7.mai.  

Tirsdag 19. mai Styremøte, inkludert møte med reindrifta 

Torsdag 13. – fredag 14. august Befaring på Seiland for styret 

Fredag 18. september Styremøte 

Nov/desember* Styremøte  

Februar 2021 Samling for Rådgivende Utvalg 

*Endelig dato vedtas på siste styremøte før sommeren 
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Saksopplysninger 

I henhold til styrevedtektene for Seiland/Sievju nasjonalparkstyre bør styret tre sammen 

minst fire ganger 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 dersom det er behov for rask avklaring. I henhold til vedtektene bør 

nasjonalparkstyret ha minst ett årlig dialogmøte med rådgivende utvalg.  

I forbindelse med oppnevning av nye styremedlemmer holdes det både en regional og en 

nasjonal konferanse våren 2020. Samlingen for styrene i Troms og Finnmark holdes i 

Tromsø 30-31 mars, og arrangeres av styrene selv ved forvalterne.  

Nasjonalparkkonferansen holdes 5-6 mai i Trondheim, og arrangeres av Miljødirektoratet. 

Sametinget holder en påfølgende samling 6-7 mai på samme sted, for styremedlemmer 

innstilt av dem.  

Det nye styret bør ha et møte med reinbeitedistrikt 24 A for å bli kjent med distriktet, bli 

orientert om deres gjerdesøknad, og for å gå gjennom dispensasjonsavtalen for 

barmarkskjøring som er moden for revisjon. Forvalter foreslår å legge dette møtet til 

styremøtet 19. mai. Et alternativ eller oppfølgingsmøte kan være ved befaringen i august. 

Styret har tradisjon for å holde samling med rådgivende utvalg før jul, de siste årene i 

november. I 2019 kom det tilbakemelding fra reindrifta om at dette var en ugunstig tid for 

dem, og at det hadde vært enklere for dem å delta på nyåret. Det er uheldig om ikke 

reindrifta deltar på samlingene, da de er en viktig næringsutøver i parken. Forvalter foreslår 

derfor å følge dette opp med reindrifta i vår, og å holde muligheten åpen for at samlingen 

med rådgivende utvalg heller kan legges til februar.   

 

Møteaktivitet, befaringer og samlinger i 2019 – til orientering for nye styremedlemmer 

I 2019 har Seiland/Sievju nasjonalparkstyre hatt følgende møteaktivitet: 

Dato Møteaktivitet i 2019 

1. mars Styremøte i Alta 

24. mai  Styremøte i Hammerfest 

7.-8. august Styrebefaring rundt Seiland, med arkeolog 

1. september Behandling av styresak 12/2019 pr e-post 

10. september Behandling av styresak 13/2019 pr e-post 

26. september Styremøte i Alta 

21. oktober Behandling av styresak 24/2019 pr telefon 
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21.-22. november Samling med rådgivende utvalg og styret i Alta (Storelvdalen) 

22. november Styremøte i Alta (Storelvdalen) 

 

I 2019 hadde vi en av våre mest vellykka styrebefaringer, rundt Seiland med Polarjo tidlig i 

august. Fem faste styremedlemmer, forvalter og SNO deltok, i tillegg til arkeolog André 

Nilsen fra Sametinget som registrerte gammetufter og andre kulturminner. Vi var i land i 

Birranvággi, Store Bekkarfjord og Nordre Bumannsfjord, og teltet i Bårdfjorden. Vi fikk også 

besøk av Hvaldimir.  

Styret har behandlet rekordmange saker i 2019, hovedsakelig søknader om droneflyging og 

helikopterflyging. To enkeltsaker er behandlet av styret på e-post for å gi raskere 

saksbehandling. Noen saker er behandlet av forvalter på delegert fullmakt. Et ulovlig 

byggverk i Jøfjord har tatt mye av forvalterens tid høsten 2019, og også krevd et ekstra 

styremøte på telefon. Forvalter har ellers hatt jevnlige møter med styreleder for å diskutere 

prioriteringer og framdrift.  

I sommer kartla NINA Tromsø fugl og planter i parken, på oppdrag fra nasjonalparkstyret. 

Fugl ble kartlagt fra helikopter i juli og august (2 dager). Rødlista planter og naturtyper ble 

kartlagt til fots over tre dager i august. Botanikere og forvalter befarte områder i Jøfjorden, 

Lille Bekkarfjord, Hompvika, Melkevatnan, Olderbukta og Store Bekkarfjord.    

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

aktivitet. Av større oppdrag for 2019 bør nevnes oppsyn med ulovlig scooterkjøring på 

vårvinteren, oppsyn med brygga i Bekkarfjord på vinterlagringsplassen, og at de fikk skiftet ut 

og satt opp nye løveskilt langs den sjønære parkgrensa i juni. De har befart det ulovlige 

byggverket i Jøfjorden og stått for transport under feltarbeid med botanikerne og på 

befaringer med forvalter.  
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SEILAND/SIEVJU 
NASJONALPARKSTYRE  

 Saksfremlegg  

 

   

 Saksbehandler: Ingunn Ims Vistnes 

Dato: 26.02.20 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 5/2020 04.03.2020 

 

Budsjett for drifts- og besøksstrategimidler 2020 

 

 

Forvalters innstilling 

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

orientering.  

Det innstilles følgende forslag til budsjett for de to tildelingene:    

Drift av nasjonalparkstyret Budsjett 2020 

Honorar styret 150 000 

Reise/overnatting styret og RU, inkludert samling for styrene i 

Troms og Finnmark, samt nasjonalparkkonferanse i Trondheim 

160 000 

Møterom og bevertning 20 000 

Utstyr og forsikring 30 000 

Andre kostnader 20 000 

SUM 380 000 



7 
 

 

 

Midler til besøksstrategi mm Omsøkt Tildelt Budsjett 

2020 

Oversetting av besøksstrategi og hjemmeside til 

samisk 

80 000 75 000 75 000 

Kartlegging av botaniske verneverdier med 

fokus på kulturmark og rødlista naturtyper 

250 000 0 0 

SUM   75 000 

 

Saksopplysninger  

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre er tildelt kr 380 000 til drift og kr 75 000 i 

besøksstrategimidler fra Miljødirektoratet. Styret søkte om henholdsvis kr 410 000 og kr 330 

000.  

Av besøksstrategimidlene søkte styret om kr 250 000 til kartlegging av rødlista naturtyper, 

med grunnlag i fjorårets botaniske kartlegginger og et tilbud som forvalter innhentet fra NIKU 

Tromsø i januar 2020. I fjor fikk vi tildelt kr 270 000 til botaniske og ornitologiske 

kartlegginger. Årets søknad om kartlegging ble avslått av Miljødirektoratet med begrunnelsen 

«Med de rammer vi disponerer har vi kun i svært liten grad kunne prioritere kartlegginger.» 

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

utgangspunkt i søknaden om midler (styresak 31/2019) samt forbruk i 2018 og 2019. 

 

  



8 
 

 

SEILAND/SIEVJU 
NASJONALPARKSTYRE  

 Saksfremlegg  

 

   

 Saksbehandler: Ingunn Ims Vistnes 

Dato: 17.02.20 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 6/2020 04.03.2020 

 

Budsjett for tiltaksmidler 2020 

 
Forvalters innstilling 

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

SNO gjennomfører de omsøkte tiltakene så langt det lar seg gjøre ut fra økonomi og 

tidsrammer, og holder styret fortløpende orientert om arbeidet.  

 

Saksopplysninger 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre søkte Miljødirektoratet om kr 320 000 til tiltaksmidler for 

2020, og er tildelt kr 270 000. Midlene er som vanlig tildelt i pott, det vil si at styret selv 

foretar prioritering mellom de innmeldte tiltakene.   

Tiltak nummer 2, 3, 4 og 5 er utgifter som vi vet ganske nøyaktig størrelse på. De andre 

utgiftene er det heftet større usikkerhet med. Dette gjelder spesielt tiltak nummer 1, 

startpunkt Altneset, hvor flere parter er involvert. Her er det også satt av midler på en 

prosjektkonto hos Alta kommune. Forvalter foreslår derfor at styret holdes fortløpende 

orientert om startpunkt Altneset og at prioriteringer foretas i løpet av året.  

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

arbeid for 2020, og at de ut fra økonomi og tidsrammer ser hvor langt ned på lista man når i 

løpet av året. Målet er at alle tiltakene skal gjennomføres i løpet av året.    
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Omsøkte tiltak for 2020 og innmeldt behov for SNO-personell 

 

Priori
tet 

Tiltak Tidsbruk for 
SNO 

(dagsverk) 

Kostnad 
(kr) 

1 Etablere startpunkt Altneset: prosjektering, startpunkt, 
infotavler/skilt i tråd med besøksstrategi og 
designmanualen. Samarbeid og spleiselag med 
kommunen og lokale aktører.  
 

0 100 000 

2 Oppsyn med ulovlig scooterkjøring – SNO 
 

4 40 000 

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

0 45 000 

4 Søppelaksjon Bårdfjorden/vestre Seiland 
 

6 50 000 

5 Helikoptertransport til verneskilt (2 lokaliteter) og frakt 
av søppel 
 

2 30 000 

6 Produsere temaplakat om utmarksslått i Store 
Bekkarfjord, samarbeid med bygdelag/lokalhistoriker.  
 

0 5 000 

7 Merking av turstier i randsonen på sør-Seiland, 
samarbeid med Hakkstabben-Altneset bygdelag og 
Alta kommune 
 

2 50 000 

 Sum omsøkt 
 
Sum tildelt 
 

14 320 000 
 

270 000 
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RS 2/2020 Tildelte midler til forvaltningsknutepunkt 

Bakgrunn 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre er tildelt kr 750 000 fra Miljødirektoratet til 

samlokalisering av nasjonalparkforvalter-kontoret og SNO-kontorene i Havneveien 

24. Midlene kommer i tillegg til kr 500 000 som ble tildelt i 2019. Nasjonalparkstyret 

har siden 2016 jobbet for å få til en utvidelse av Havneveien 24, der SNO og Alta 

Havn har sine kontorer, slik at forvalterkontoret også kan lokaliseres hit. Med årets 

tildeling er utbyggingen nå lyst ut på Doffin med anbudsfrist 23.mars. Nærmere 

orientering vil bli gitt i møtet. 

 

 

RS 3/2020 Kartlagte verneverdier i Seiland nasjonalpark 

Sluttrapporten fra NINA Tromsø er nå publisert. Rapporten er utarbeidet på oppdrag 

fra Seiland/Sievju nasjonalparkstyre og tar for seg kartlegging av fugl og 

planter/naturtyper i nasjonalparken i sommer, samt hva som er kartlagt tidligere på 

disse temaene.  

Vedlegg: NINA-rapport 1758. Kartlegging av verneverdier i Seiland nasjonalpark 

 

 

ST 4/2020 Henvendelse om Nordområdesenter i Alta 

Vedlegg:  

• Forslag om et nordområdesenter på Bruflaten, brev fra Alta kommune 

12.02.20 

• Forslag om et nordområdesenter, brev fra Elveosenutvalget, 19.11.19 

• Tegninger/planer og rapport 

 

Innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre stiller seg positivt til planene om et 

Nordområdesenter på Bruflaten. På sikt kan det være aktuelt for nasjonalparken å 

være tilstede i et slikt bygg. Styret har imidlertid ikke anledning til å bidra i utviklingen 

av konseptet på dette stadiet.   
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Bakgrunn 

Tre private aktører har tatt initiativ til å utarbeide et forslag til et nordområdesenter 

ved utløpet av Altaelva. Rapport og tegninger er oversendt kommunen, som i sin tur 

har sendt dette videre til mulige samarbeidspartnere. Spørsmålet er om 

nasjonalparkstyret kan delta økonomisk og praktisk i utviklingen av det skisserte 

konseptet.  

Rapporten om nordområdesenteret peker i første rekke på at senteret kan brukes til 

kvensk språksenter, villakssenter, museum, forskning og undervisning. Når det 

gjelder Seiland nasjonalpark foreslår rapporten at senteret kan huse et 

nasjonalparksenter/informasjonssenter/besøkssenter for Seiland nasjonalpark. Dette 

kan kombineres med et informasjonssenter for et framtidig Altaosen 

naturvernområde.  

 

Vurdering 

Seiland nasjonalpark mangler et nasjonalparksenter, og i styrets besøksstrategi står 

det at informasjon om parken bør være tilgjengelig i Alta by og Hammerfest by, i 

tillegg til startpunktene på Altneset og Hønseby. Forvalter har de siste årene sjekket 

flere steder i Alta by med tanke på informasjon om parken, og både museet og 

turistinformasjonen har liten plass til et slikt formål. Et nordområdesenter kan gi 

muligheten for mer plass til å informere om nasjonalparken.  

Når det gjelder etablering av et sertifisert nasjonalparksenter innenfor systemet til 

Miljødirektoratet, er dette et større prosjekt som vil kreve stor innsats og mange 

involverte å få på plass. Her må styret i første rekke ta stilling til om dette er noe som 

skal prioriteres. Nasjonalparksenter er ikke nevnt i besøksstrategien, og har så langt 

ikke vært en styresak. Dersom styret ønsker å starte arbeidet med å realisere et 

nasjonalparksenter må det tenkes større rundt plasseringen. Både søndre og nordre 

Seiland vil være aktuelle lokaliseringer, og det samme vil Hammerfest i tillegg til det 

foreslåtte konseptet i Alta. Etter forvalters mening vil det være for tidlig å binde seg til 

en mulig plassering av et sertifisert nasjonalparksenter på Bruflaten, men dersom 

senteret realiseres kan det være et aktuelt sted å ha informasjon om parken.  
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RS 5/2020 Orienteringssaker fra forvalter 

Pågående arbeid:  

• Ny hjemmeside  

• Nye infoplakater om parken, og temaplakat utmarksslått 

• Nytt kart over nasjonalparken etter merkevarestrategien 

• Planlegging av feltsesong, startpunkt Altneset osv 

Besøksstrategi oversendt Miljødirektoratet til endelig godkjenning 

Samling for styrene i Troms og Finnmark - Tromsø 30-31 mars 

Samling for styrene i hele landet - Trondheim 5-6 (-7) mai 

 

ST 7/2020 Eventuelt 


