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Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 
Møtested: Stengelsen fiskergård, Alta 
Dato: Fredag 22. november 2019 
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. 

Møtet holdes i forlengelse av samling for styret og rådgivende utvalg 21.-22. november.  

 

Saksliste 

ST 25/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

ST 26/2019 Valg av medunderskriver 

RS 11/2019 Protokoll fra styremøte 26. september 2019 

RS 12/2019 Protokoll fra styremøte 21. oktober 2019 

ST 27/2019 Retningslinjer for behandling av dronesøknader i Seiland/Sievju nasjonalpark 

ST 28/2019 Regnskap 2019 

ST 29/2019 Møtekalender 2020 og aktivitet 2019 

ST 30/2019 Innmelding av behov for tiltaksmidler (bestillingsdialog) for 2020 

ST 31/2019 Innmelding av behov for drifts- og besøksstrategimidler for 2020 

RS 13/2019 Orienteringssaker fra forvalter 

ST 32/2019 Eventuelt 
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ST 25/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forvalters innstilling 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

 

 

ST 26/2019 Valg av medunderskriver 

 

 

RS 11/2019 Protokoll fra styremøte 26. september 2019 

Vedlegg: Protokoll fra styremøte 26. september 2019 (protokoll fra u.off.sak deles ut på 

møtet) 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar protokollen fra styremøtet 26. september 2019 til 

etterretning.  

 

 

RS 12/2019 Protokoll fra styremøte 21. oktober 2019 

Vedlegg: Protokoll fra styremøte 21. oktober 2019 (u.off., deles ut på møtet) 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar protokollen fra styremøtet 21. oktober 2019 til 

etterretning.  

 

 

ST 27/2019 Retningslinjer for behandling av dronesøknader i Seiland/Sievju 

nasjonalpark 

Styret har holdt arbeidsmøte om dette temaet dagen før styremøtet. Se egne sakspapirer.  
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ST 28/2019 Regnskap 2019 

Vedlegg: Regnskapsrapport og budsjett pr november 2019 

 

Forvalters innstilling 

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

til å foreta innkjøp ut 2019 i henhold til budsjett. Forvalter gis fullmakt til å overføre 

resterende tiltaksmidler til Alta kommune, øremerket startpunkt Altneset og Bekkarfjord. 
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SEILAND/SIEVJU 
NASJONALPARKSTYRE  

 Saksfremlegg  

 

  Arkivsaksnr:  

 Saksbehandler: Ingunn Ims Vistnes 

Dato: 13.11.2019 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre ST 29/2019 22.11.2019 

 

Møtekalender 2020 og aktivitet 2019 - Seiland nasjonalparkstyre 

 

Forvalters innstilling 

Dato i 2020 Møte 

Fredag 20. mars Styremøte Alta – konstituerende? 

Februar-mai Samling for styrene i Troms og Finnmark, i Tromsø eller evt i 

Trondheim. Avhengig av når nye styrer er klare. Kan evt. 

kombineres med styremøte. 

Tirsdag 5. – onsdag 6. mai Nasjonalparkkonferanse i Trondheim. Mulig å kombinere 

dette med styremøte og/eller samling for styrene i Troms og 

Finnmark    

13-14 august Befaring på Seiland for styret 

18. september*** Styremøte 

Nov/desember*** Styremøte og samling med rådgivende utvalg 

***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.  

Møtekalenderen våren 2020 har flere usikre faktorer, og flere av datoene vil ikke være klare 

før på nyåret, når man vet mer om når det nye styret blir klart. Første styremøte er foreslått 

relativt sent på året, men uke 8-11 er fylt opp med vinterferie, Sametingets plenumsuke og 

Fylkestingets plenumsuke. Erfaringsmessig er det ikke mange styresaker som kommer inn 

på denne tiden. 

Miljødirektoratet arrangerer nasjonalparkkonferanse i Trondheim 5.-6. mai 2020 for alle 

styremedlemmer og forvaltere.   

Nasjonalparkforvalterne har ansvar for å samle styrene til opplæring av nye styremedlemmer 

etter reoppnevning av styrene. Det er flertall for å holde en felles samling for styrene i Troms 

og Finnmark, trolig i Tromsø i mars-april. Alternativt kan samlingen legges til Trondheim i 

forbindelse med nasjonalparkkonferansen.  

 

Møteaktivitet, befaringer og samlinger i 2019 

I 2019 har Seiland/Sievju nasjonalparkstyre hatt følgende møteaktivitet: 

Dato Møteaktivitet i 2017 

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 24/18 pr telefon 

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 
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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 kartlagt 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 hele 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: 15.11.19 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 30/2019 22.11.2019 

 

Innmelding av behov for tiltaksmidler (bestillingsdialog) for 2020 

 
Vedlegg: Brev fra Miljødirektoratet av 11.11.19 – Rammer og opplegg for Fylkesmannen og 

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

tjenester fra SNO – 2020 

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, med unntak av oppsyn med ulovlig scooterkjøring.  

 

 Oppsyn og kontroll med ulovlig scooterkjøring i nasjonalparken. Det søkes om kr 
40000 til oppsyn med helikopter. 
 

 Bistå med planlegging og gjennomføring av søppelaksjon på vestre Seiland  
 

 Holde oppsyn med flytebrygga i vinterlagring, to turer i perioden november-mai.  
 

 Befare fjæresonen i nasjonalparken i juni for å planlegge søppelaksjon samt befaring 
av ulovlig bygg. 
 

 Få opp de to siste løveskiltene, befare kjørespor, samt frakte ut søppel fra 
Melkevatnan-området.  
 

 Bistå med transport og planlegging ved befaring 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 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 60 000 

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

2 20 000 

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

0 10 000 

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

2 50 000 

 SUM 
 

14 325 000 

 

Saksopplysninger 

Årets aktivitet og foreslåtte tiltak vil bli nærmere presentert av SNO og forvalter i møtet.  
 
SNO og forvalter har holdt forberedende bestillingsmøte og kommet fram til vedlagte 
innstilling. Flere av SNOs oppgaver er de samme som tidligere år. Befaring av kjørespor og 
utfrakt av søppel fra Melkevatnan-området er basert på rapportene fra Alta folkehøgskole. Vi 
ønsker også å formalisere SNOs rolle under befaringen med styret, for å synliggjøre deres 
tidsbruk der. Dersom vedtaket rundt det ulovlige bygget i Jøfjorden blir stående, vil det være 
behov for at SNO tar en eller flere etterkontroller av tomta. 
 
Det er igjen behov for rydding av marint avfall på vestsiden av Seiland, og vi må innhente 
tilbud på transport fra en ekstra båt i tillegg til Polarjo. Forvalter foreslår at hun innhenter 
tilbud og eventuelt korrigerer søknadsbeløpet når vi vet hva en ekstra båt vil koste.  
 
Behovet for tiltaksmidler skal meldes inn til Miljødirektoratet innen 10. januar 2020. 
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 god del av tiltakene 
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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. 
 
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: 15.11.2019 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 31/2019 22.11.2019 

 

Innmelding av behov for drifts- og besøksstrategimidler for 2020 

 

Vedlegg: Samme vedlegg som i forrige sak 

 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre søker for 2020 om kr 410 000 til drift og om midler til arbeid 
med besøksstrategi. For midler til arbeid med besøksstrategi gis forvalter fullmakt til å 
innhente priser på de tiltak styret blir enige om i styremøtet, og deretter sette endelig 
søknadsbeløp.  

 

Saksopplysninger 

Styret kan søke Miljødirektoratet om midler til drift av nasjonalparkstyrene og midler til arbeid 
med forvaltningsplaner og besøksstrategier. Søknadsfrist er 10. januar 2020. Nytt av året er 
at vi ikke lenger søker via fylkesmannen, men direkte til Miljødirektoratet på samme måte 
som for tiltaksmidler.    

Ved søknad om driftsmidler ber Miljødirektoratet ber om at det meldes inn behov for midler til 
opplæring av nye styrerepresentanter, samt til dekking av reiseutgifter i forbindelse med 
nasjonalparkkonferansen i Trondheim 5.-6. mai.  

For midler til arbeid med forvaltningsplaner og besøksstrategier vil ferdigstilling av 
besøksstrategier og forvaltningsplaner prioriteres, men her kan det også søkes om generelle 
kartlegginger.   

  



11 
 

Vurdering 

Drift av nasjonalparkstyret  

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre fikk tildelt kr 340 000 til drift i 2019, og har tidligere fått 

tildelt kr 300 000 hvert år de foregående tre årene. Det er 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. For 2020 bør styret søke om en økning i driftsmidlene, da det 

skal dekke nasjonalparkkonferansen og egen samling for styrene i Troms og Finnmark.  

Drift av nasjonalparkstyret Budsjettforslag 2019 

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 30 000 

Utstyr og forsikring 50 000 

Andre kostnader 20 000 

SUM 410 000 

 

Midler til forvaltningsplan m.m. 

For 2019 ble styret tildelt kr 295 000 til naturkartlegging og ferdigstilling av samisk 

forvaltningsplan. Forvalter foreslår for 2020 å innhente tilbud på kartlegging av kulturmark i 

nasjonalparken (slåttemarker, beitemarker etc), etter tips fra NINA under deres botanikk-

kartlegging i august. Seiland ser ut til å ha en del rødlista naturtyper og arter knyttet til 

kulturmark. Besøksstrategien og den nye hjemmesida bør også oversettes til samisk.  

  

Midler til forvaltningsplan mm Budsjettforslag 

2019 

Oversetting av besøksstrategi og hjemmeside til samisk. Forvalter 

innhenter pristilbud.   

Estimert 70 000 

Kartlegging av botaniske verneverdier med fokus på kulturmark og 

rødlista naturtyper. Prosjektbeskrivelse og budsjett innhentes. 

 

SUM  
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RS 13/2019 Orienteringssaker fra forvalter 

Innkjøp av hjemmeside fra firmaet Nettrakett 

Rapport fra fotolinja på Alta folkehøgskole (vedlegg) 

Samlokalisering av forvalterkontor og SNO, episode 324 ;) 

Eventuelt 

 

 

 

ST 32/2019 Eventuelt 


