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Møteprotokoll 

Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 
Møtested: Alta Havn, nasjonalparkkontoret 
Dato: Fredag 4. mars 2022 kl 09.30 

 

Protokollen inneholder også sak 1/2022 som ble behandlet på e-post i februar 2022. 

Dato og deltakere er ført opp under denne saken. For møtet 4. mars deltok følgende:  

Navn Representerer 

Anne Mette Bæivi, styreleder 

Hjørdis Øvergård 

Nils Henrik Sara 

Geir Ove Bakken 

Sigurd Pedersen 

Hammerfest kommune 

Sametinget 

Sametinget 

Troms og Finnmark fylkeskommune  

Alta kommune 

 

Følgende medlemmer kunne ikke møte på styremøtet: 

Alle faste medlemmer møtte.  

 

Fra administrasjonen deltok: 

Navn Stilling 

Ingunn Ims Vistnes Nasjonalparkforvalter 

 

Underskrift: 

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er i samsvar med det som ble 

vedtatt på møtet. 

 

               ________________________                            _________________________ 

Anne Mette Bæivi, styreleder Sigurd Pedersen 

 

Protokollen er godkjent pr e-post 
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Saksliste 

 

Gjennomgang av styrets vedtekter, ved nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes 

ST 2/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

ST 3/2022 Konstituering av nytt nasjonalparkstyre - valg av leder og nestleder 

ST 4/2022 Valg av medunderskriver 

RS 1/2022 Protokoll fra styremøte 19. november 2021 

RS 2/2022 Søknad om filming med drone – Andy Fitze – delegert vedtak 

ST 5/2022 Møtekalender 2022 

ST 6/2022 Budsjett for drifts- og besøksstrategimidler 2022 

ST 7/2022 Budsjett for tiltaksmidler 2022 

ST 8/2022 Søknad om dronebruk og bioprospektering – Basecamp Research 

RS 3/2022 Kartlegging av naturtyper i Store Bekkarfjord: Rapport ferdig  

RS 4/2022 Orienteringssaker fra forvalter 

ST 9/2022 Eventuelt 
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ST 2/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forvalters innstilling 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.  

 

ST 3/2022 Konstituering av nytt nasjonalparkstyre - valg av leder og 

nestleder 

Bakgrunn 

I henhold til vedtektene velger styret selv sin leder og nestleder.  

Vedtak 

Anne Mette Bæivi velges til styreleder, og Sigurd J. Pedersen velges til nestleder i 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre. Vedtaket er enstemmig.  

 

ST 4/2022 Valg av medunderskriver 

Bakgrunn 

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

Vedtak 

Sigurd J. Pedersen velges til å signere protokollen sammen med styreleder Anne Mette 

Bæivi. Protokollen inkluderer også sak 1/2022 (høring om sjøkabler og nettstasjoner i 

Vargsundet) som er behandlet på e-post siden forrige styremøte. Innstillingen vedtas 

enstemmig.    

 

RS 1/2022 Protokoll fra styremøte 19. november 2021 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar protokollen fra styremøtet 19. november 2021 til 

etterretning.  

 

RS 2/2022 Søknad om filming med drone – Andy Fitze – delegert vedtak 

Styret tar vedtaket til orientering.  
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ST 5/2022 Møtekalender 2022 – Seiland nasjonalparkstyre 

Forvalters innstilling 

Følgende møtekalender for 2022 vedtas:  

Dato i 2022 Møte 

Fredag 4. mars Konstituerende styremøte  

Torsdag 19. mai Styremøte 

Onsdag 10. - fredag 12. august Befaring i Reisa nasjonalpark for styret 

Torsdag 15. september Styremøte 

November* Styremøte 

*Endelig dato vedtas senere  

 

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.  

 

ST 6/2022 Budsjett for driftsmidler 2022 – post 1420.21 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar tildelingen av driftsmidler til orientering.  

Det innstilles følgende forslag til budsjett:    

Drift av nasjonalparkstyret Budsjettforslag 2022 

Honorar og tapt arbeidsfortjeneste styret 140 000 

Reise/overnatting styret og RU 50 000 

Møterom og bevertning 40 000 

Utstyr og forsikring 60 000 

Andre kostnader 50 000 

SUM 340 000 

 

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.  
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ST 7/2022 Budsjett for tiltaksmidler 2022 – 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. 

Behandling i møtet 

Styret gikk gjennom lista over tiltak. Det ble bemerket at utfrakt av søppel med helikopter 

ikke bør inkludere utfrakt av søppel som har en eier, slik som reindriftas kjøretøy. Dette er 

eiers ansvar. Styret var likevel enig i å frakte ut det vi kjenner til av søppel i fjellet i dag, som 

er eldre søppel. Det gjelder blant annet noen gamle gjerderuller og en knust glassfiberbåt.  

Planen om gapahuk i fjæra på Altneset må vurderes på nytt med tanke på grunneierforhold 

og ønsker fra fastboende. Forvalter sjekker nærmere rundt mulighet for rasteplass nær 

ventebua.  

 

ST 8/2022 Søknad om bioprospektering og bruk av drone i Seiland 

nasjonalpark – Basecamp Research 

Forvalters innstilling 

Med hjemmel i Naturmangfoldloven § 48 gir Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Basecamp 

Research dispensasjon til prøvetaking av biologisk materiale i løpet av 10 dager i perioden 

15. juni – 31. august 2022. Dispensasjonen gjelder for prøvetaking av 100 prøver av jord, 

vann og biologisk materiale hentet fra bakkeoverflaten og inntil 5 cm ned i jorda. Hver prøve 

er på inntil 100 ml.  

Det gis videre tillatelse til å ta bilde av prøvestedene med drone. Flygingen skal være 

kortvarig og kun for å ta bilde av prøvestedet. Film og bilder tatt med drone skal ikke brukes 

til andre formål.  

For dispensasjonen gjelder følgende vilkår:  

1. Dispensasjonen gjelder for 10 dager innenfor perioden 15. juni til 31. august 2022 
2. Ved graving i overflaten må tiltakshaver være oppmerksom på å unngå å skade 

kulturminner. Dette kan være gammetufter, bålplasser og liknende.  
3. Flyging nær fugl og øvrig dyreliv skal unngås. Dersom det dukker opp rovfugl må 

dronen tas ned til fuglene har trukket seg unna. Det skal holdes god avstand til rein, 
sau og eventuelle andre brukere av området. 

4. Reindrifta skal kontaktes i forkant av droneflygingen. For området vest for Store 
Kufjord/Jøfjorden: Bårdfjord siida ved Nils Henrik Sara, tlf 977 57 032. For området 
sør for Seilandsjøkelen: Bekkarfjord siida ved Mikkel Isaksen Eira, tlf. 951 88 304. For 
området nord for Seilandsjøkelen: Aslak A. A. Sara, tlf. 977 27 152 

5. Resultatene fra undersøkelsene skal gjøres offentlig tilgjengelig og sendes til 
Seiland/Sievju nasjonalparkstyre ved forvalter innen 31.12.2022, inkludert dronebilder 
og nøyaktig posisjon for prøvestedene.  

6. Ved publisering skal det opplyses om at prøvetaking og filming har skjedd med 
dispensasjon fra Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 
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7. Søker må selv skaffe nødvendige avtaler fra grunneiere 
8. Denne tillatelsen skal medbringes i felt og fremvises ved kontroll. 
 

Behandling i møtet 

Styret har lagt seg på en restriktiv linje når det gjelder bruk av drone i nasjonalparken, og var 

skeptisk til 100 droneflygninger for å ta bilde av prøvestedene. Styrets retningslinjer åpner 

opp for bruk av drone til forskning og kartlegging, men i dette tilfellet var det uklart hvorfor det 

var nødvendig med dronebilde av hvert prøvested. Drone kan være forstyrrende for rein og 

annet dyreliv. Etter litt diskusjon var det derfor enighet om å gi dispensasjon til 

prøvetakingen, men ikke til bruk av drone. Det var enighet om å vedta forvalters innstilling, 

men å kutte de punktene som omhandlet drone.  

 

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:  

Vedtak 

Med hjemmel i Naturmangfoldloven § 48 gir Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Basecamp 

Research dispensasjon til prøvetaking av biologisk materiale i løpet av 10 dager i perioden 

15. juni – 31. august 2022. Dispensasjonen gjelder for prøvetaking av 100 prøver av jord, 

vann og biologisk materiale hentet fra bakkeoverflaten og inntil 5 cm ned i jorda. Hver prøve 

er på inntil 100 ml.  

For dispensasjonen gjelder følgende vilkår:  

1. Dispensasjonen gjelder for 10 dager innenfor perioden 15. juni til 31. august 2022 
2. Ved graving i overflaten må tiltakshaver være oppmerksom på å unngå å skade 

kulturminner. Dette kan være gammetufter, bålplasser og liknende.  
3. Resultatene fra undersøkelsene skal gjøres offentlig tilgjengelig og sendes til 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre ved forvalter innen 31.12.2022, inkludert nøyaktig 
posisjon for prøvestedene.  

4. Ved publisering skal det opplyses om at prøvetaking har skjedd med dispensasjon fra 
Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 

5. Søker må selv skaffe nødvendige avtaler fra grunneiere 
6. Denne tillatelsen skal medbringes i felt og fremvises ved kontroll. 
 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre gir ikke dispensasjon til bruk av drone. Bruk av drone er i 

utgangspunktet ikke tillatt i nasjonalparken, og hundre separate droneflygninger spredt over 

en stor del av nasjonalparken vil kunne ha en negativ påvirkning på dyreliv og reindrift. Det 

framgår av søknaden at prøvetakingen vil kunne gjennomføres også uten at man får tatt 

bilde av prøvestedene med drone.   
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RS 3/2022 Kartlegging av naturtyper i Store Bekkarfjord: Rapport ferdig  

Sállir natur kartla naturtyper i Store Bekkarfjord i august 2021, på oppdrag fra 

Statsforvalteren. Rapporten er nå klar, og kan leses på 

https://hdl.handle.net/11250/2978142 

Side 11-13 handler om Store Bekkarfjord. Rapporten ble offentliggjort rett før møtet, så 

forvalter kommer tilbake med en grundigere gjennomgang på et senere møte.  

 

RS 4/2022 Orienteringssaker fra forvalter 

ST 1/2022 Nettstasjoner og sjøkabel i Vargsundet: Høringssvar fra Seiland/Sievju 

nasjonalparkstyre ble behandlet på e-post og enstemmig vedtatt. Høringssvar er sendt inn til 

Alta og Hammerfest kommuner.  

Ny rødliste for arter: Hva betyr det for oss? Dette punktet ble utsatt til et senere møte.  

Nytt breatlas fra NVE, og nye tall på nedsmelting av breene på Seiland. Forvalter har kontakt 

med NVE, og orienterte om dette.  

Foreløpige resultater fra arkeologisk kartlegging i Riehppi og Bårdfjorden 2021 

Status for pågående arbeid med bildeforvaltning, brosjyre, kartinformasjon med mer.  

 

ST 9/2022 Eventuelt 

Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt.  

 

Møtet ble avsluttet kl 12.00. Styret fortsatte så med møte med Store Bekkarfjord Beitelag 

(12.30-13.30) og Reinbeitedistrikt 24A (13.30-15.30).  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhdl.handle.net%2F11250%2F2978142&data=04%7C01%7Cfmfiiivi%40statsforvalteren.no%7C3f152a80bf124c5c66df08d9f0777fb0%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637805219503861667%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sJwtWoiMLWTEm5pr%2BLtDo66rO1DhS1JWTsWCbIRYxqQ%3D&reserved=0
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Protokoll for sak behandlet pr e-post 

ST 1/2022 Høring om nettstasjoner og sjøkabel i Vargsundet 

Vedlegg: Sjøkabel og nettstasjoner i Vargsundet: Høringsuttalelse fra Seiland/Sievju 

nasjonalparkstyre til planlagte tiltak på Olderfjordholmen og Storholmen 

 

Forvalters innstilling 

Basert på kunnskapen vi har om området, har Seiland nasjonalparkstyre følgende 

høringsinnspill: 

• Olderfjordholmen er viktig for flere rødlista fuglearter. Disse fuglene er også en del av 

økosystemene inne i nasjonalparken. For rødlista fuglearter er det særlig viktig å sikre 

habitat og hekkesuksess. Tiltak på holmen må derfor gjøres skånsomt og begrenses så mye 

som mulig i utstrekning. Det bør settes vilkår om befaring av holmene i forkant, og om 

plassering og utstrekning av tiltaket. Tiltaket bør gjennomføres før hekking i mars/april. 

 

• Vi har ikke tilsvarende kartlegging av fugl på Storholmen, men observasjoner av fugl i 

nærheten tilsier at man bør være føre var (naturmangfoldloven §9), og sette samme vilkår 

for denne øya. 

 

• Det bør settes vilkår om at øyene ikke brukes til lagring av fôrslanger eller annet utstyr. 

 

• Det bør settes vilkår om at nettverkstasjonene males i en matt farge som går mer i ett med 

omgivelsene, og som demper gjenskinnet i metalloverflaten. Utelys bør unngås. 

 

• Traseen til den undersjøiske kabelen bør legges slik at man unngår ødeleggelser av 

koraller. Korallskogen og svampene er viktige for økosystemet i hele Bekkarfjorden. For 

Olderfjorden har vi ikke tilsvarende kartlegging. Ut fra føre-var-prinsippet 

(naturmangfoldloven § 9) bør det settes samme vilkår for Olderfjorden. 

 

• Vi minner om at eventuelle tiltak innenfor nasjonalparken må ha tillatelse fra Seiland 

nasjonalparkstyre. Dette gjelder blant annet etablering av fortøyningspunkt. 

 

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig. 

 

Behandling i møtet 

Saksframlegg og høringsdokumenter ble sendt til nasjonalparkstyret pr e-post 4. februar 

2022, med svarfrist 6. februar. Innen fristen hadde et fulltallig styre på fire faste 

styremedlemmer og et varamedlem respondert og støttet innstillingen: Geir Ove Bakken, 

Sigurd Pedersen, Kjetil Romsdal, Anne Mette Bæivi og Hjørdis Øvergård (vara for Brita 

Julianne Skum). Høringsuttalelsen ble sendt til Hammerfest og Alta kommuner.  


