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Møteprotokoll 

Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 
Møtested: Clarion Hotel The Edge, Tromsø 
Dato: Tirsdag 08. november 2022 kl 13.30  

 

Møtet ble holdt rett etter samling for verneområdestyrene i Troms og Finnmark.  

Protokollen inneholder også sak 22/2022 som ble behandlet på e-post i oktober 2022. 

Dato og deltakere er ført opp under denne saken. For møtet 8. november deltok 

følgende:  

Navn Representerer 

Hjørdis Øvergård 

Nils Henrik Sara  

Geir Ove Bakken 

Hege Christin Bjørkmann (vara for Sigurd Pedersen) 

Sametinget 

Sametinget 

Troms og Finnmark fylkeskommune  

Alta kommune 

 

Følgende medlemmer kunne ikke møte på styremøtet: 

Styreleder Anne Mette Bæivi måtte melde forfall på kort varsel, så vara ble ikke innkalt. 

Nestleder Sigurd Pedersen hadde meldt forfall.  

Hege Christin Bjørkmann ledet møtet, som vara for nestleder.  

 

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. 

_____________________                                              _______________________  

Hege Christin Bjørkmann, fungerende styreleder Hjørdis Øvergård 

Rett protokoll er bekreftet pr e-post 
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Saksliste 

 

ST 23/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

ST 24/2022 Valg av medunderskriver 

RS 11/2022 Protokoll fra styremøte 22. september 2022 

ST 25/2022 Regnskap 2022 

ST 26/2022 Møtekalender 2023 og aktivitet 2022 

ST 27/2022 Innmelding av behov for tiltaksmidler (bestillingsdialog) for 2023 

ST 28/2022 Innmelding av behov for midler til drift og forvaltningsarbeid for 2023 

RS 12/2022 Orienteringssaker fra forvalter 

ST 29/2022 Eventuelt 
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ST 23/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forvalters innstilling 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

Protokollen vil også inkludere sak 22/2022 om tillatelse til bruk av kommersielt merke for 

Nordnorsk kjøtt AS, som er behandlet på e-post siden sist styremøte.  

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.  

 

ST 24/2022 Valg av medunderskriver 

Forvalters innstilling 

Xxxx velges til å signere protokollen sammen med styreleder.  

Vedtak 

Hjørdis Øvergård velges til å signere protokollen sammen med styreleder. Innstillingen 

vedtas enstemmig.  

 

RS 11/2022 Protokoll fra styremøte 22. september 2022 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar protokollen fra styremøtet 22. september 2022 til 

etterretning.  

 

ST 25/2022 Regnskap 2022 

Forvalters innstilling 

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

foreta innkjøp ut 2022 i henhold til budsjett.  

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.  
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ST 26/2022 Møtekalender 2023 og årsrapport 2022 – Seiland nasjonalparkstyre 

Forvalters innstilling 

Styret tar årsrapporten til etterretning.  

Følgende møtekalender for 2023 vedtas:  

Dato i 2023 Møte 

Torsdag 2. – fredag 3. mars Styremøte og samling for Rådgivende utvalg  

Torsdag 25. mai Styremøte 

Mandag 14. – onsdag 16. august Feltarbeid Melkevatnan; utbedring av kjørespor 

Torsdag 21. september Styremøte 

November* Styremøte 

*Endelig dato vedtas senere  

 

Behandling i møtet 

Styret ga innspill på at man ønsker samlingen for Rådgivende utvalg i Alta-området, og at 

man ønsker å invitere kommunene til å holde innlegg.  

 

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.  

 

 

ST 27/2022 Innmelding av behov for tiltaksmidler (bestillingsdialog) for 2023 

Forvalters innstilling 

(1) Seiland/Sievju nasjonalparkstyre ber SNO Alta om å prioritere følgende oppgaver. 
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  
 

• Oppsyn med elvesletta i Store Bekkarfjord i juli  
 

• Befare byggverk og fjordområdene i juni 
 

• Sette opp ny stolpe/varde til turpostkassa i krysset mot Storvannet  
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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 eller ny informasjon fra Miljødirektoratet viser behov for dette.  

 

Prio
ritet 

Tiltak Tidsbruk 
for SNO 

(dagsverk) 

Kostnad 
(kr) 

1 Søppelaksjon Bårdfjorden/vestre Seiland 
 

6 50 000 

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

0 100 000 

3 Utarbeiding av temaplakat og infoskilt til Hønseby 
 

 15 000 

4 Skjøtsel av Leakševággi: Bru til bekken ved 
Sommarsetvannet; materialer og arbeid 
 

0       70 000 

5 Helikopterløft av bru inn til Sommarsetvannet 0 30 000 

6 Skjøtsel av Leakševággi; flytting av spor vekk fra 
myrområde 
 

0 10 000 

7 Helikoptertransport til kartlegging av søppel, indre 
Seiland nord 
 

1 20 000 

8 Tilsyn med og merking/remerking av turløyper 
 

0 5 000 

 SUM 
 

7 300 000 

 

Behandling i møtet 

Styret ber også SNO om å bistå med transport og planlegging i arbeidet med flytting av 
kjørespor.  

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig, med et tillegg om at Seiland/Sievju nasjonalparkstyre ber 
SNO bistå med transport og planlegging i arbeidet med flytting av kjørespor.  

 

 

ST 28/2022 Innmelding av behov for driftsmidler 2023, Seiland/Sievju 

nasjonalparkstyre 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre søker Miljødirektoratet om 390 000 kr til drift av styret for 

2023. Forvalter gis fullmakt til å korrigere beløpet dersom innhenting av tilbud eller 

informasjon fra Miljødirektoratet viser behov for dette.  
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Behandling i møtet 

Forvalter orienterte om at utgiftene til tilgjengelighetserklæring for hjemmeside (kr 50 000) 

sannsynligvis ikke vil påløpe likevel. Vi har fått ny informasjon fra Miljødirektoratet siden 

sakspapirene ble sendt ut.  

Vedtak 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre søker Miljødirektoratet om 340 000 kr til drift av styret for 

2023. Forvalter gis fullmakt til å korrigere beløpet dersom innhenting av tilbud eller 

informasjon fra Miljødirektoratet viser behov for dette.  

 

 

RS 12/2022 Orienteringssaker fra forvalter 

 

1. Beitelagets søknad om gjenoppbygging av bru i Store Bekkarfjord; søknad kommer til 

styremøtet i mars. Midlertidig bru blir ryddet vekk nå før vinteren.  

 

2. Lopphavet marine verneområde, status. Styret ber om styresak på dette til neste 

møte, med fokus på mulig samarbeid med ny forvalter og nytt styre.   

  

3. Topptur-prosjektet til Seiland House; dialogmøte gjennomført i oktober. Vi fikk kartlagt 

de forskjellige interessene knyttet til området; Seiland House sine ønsker og planer 

for skiturisme, reindriftas bruk, og naturverdier med fokus på rovfugl. Vi holder 

kontakten slik at alle parter har oppdatert info fra år til år.   

 

4. Kommersielt merke – det ble en diskusjon i styret på e-post i forbindelse med sak 

22/2022. Reindrifta har opplevd at de har måtte redusere flokken på grunn av 

beitepress. Da oppleves det urimelig at det åpnes opp for økt sauebeite senere. 

Styret ber om en sak til neste møte, hvor man vurderer å sende brev til aktuelle 

landbruksmyndigheter om dette.  

 

 

ST 29/2022 Eventuelt 

Det var meldt inn en sak til eventuelt: Evaluering av samlingen for verneområdestyrene i 

Troms og Finnmark.  

Synspunkt på samlingen: Styret er generelt svært fornøyd med samlingen, med å få møte de 

andre styrene i Troms og Finnmark, og med foredragsholderne. Det var fint med repetisjon 

av jus og regler, siden det er en del nye styremedlemmer. Gruppearbeidet hvor man 

diskuterte aktuelle styresaker var veldig bra. Man savnet noe mer politikk og spissa innlegg. 

Forslag om å la noen styreledere ha korte innlegg som utgangspunkt for debatt. Forslag om 

å ha parallelle sesjoner, slik at man har noen alternativer for dem som har sittet lenge i 

styrene og hørt en del innlegg fra før.  

Møtet ble avsluttet kl 14.45.   
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Protokoll for sak behandlet pr e-post 

 

ST 22/2022 Søknad om bruk av kommersielt merke – Nordnorsk kjøtt – Seiland 

nasjonalpark 

Forvalters innstilling 

(1) Seiland/Sievju nasjonalparkstyre vedtar at følgende kriterier må være innfridd for å 

kunne bruke kommersielt merke for Seiland nasjonalpark. Tillatelse gis av 

nasjonalparkstyret etter søknad.   

Produktet/tjenesten skal:  

• Ha en geografisk tilknytning til Seiland nasjonalpark 

• Være miljøvennlig og bærekraftig 

• Kjennetegnes av kvalitet og gode råvarer 

• Gi informasjon om Seiland nasjonalpark direkte eller indirekte 

 

(2) Nordnorsk kjøtt får tillatelse til å merke sine produkter med kommersielt merke for 

Seiland nasjonalpark. Vilkårene for bruk står i den signerte avtalen mellom Nordnorsk 

kjøtt og Seiland nasjonalparkstyre.  

 

Vedtak 

Innstillingen vedtas med fire mot en stemme. 

 

Behandling i møtet 

Saksframlegg og høringsdokumenter ble sendt til nasjonalparkstyret pr e-post 12. oktober 

2022, med svarfrist 14. oktober. Innen fristen hadde et fulltallig styre respondert på 

innstillingen. Fire styremedlemmer støttet innstillingen: Geir Ove Bakken, Sigurd Pedersen, 

Anne Mette Bæivi og Hjørdis Øvergård. Et styremedlem støttet ikke innstillingen: Nils Henrik 

Sara.  

 

 


