
Møteprotokoll 

Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 

Møtested: Digitalt på Teams (av smittevernhensyn) 

Dato: 14. mai 2020 kl 12.00 

 

Følgende medlemmer deltok:  

Navn Representerer 

Sigurd Pedersen 

Brita Julianne Skum 

Kjetil Romsdal 

Geir Ove Bakken 

Anne Mette Bæivi  

Karl-Tore Andersen, deltok som vara for Anne Mette Bæivi 

i sak 11 

Alta kommune 

Sametinget 

Sametinget 

Finnmark fylkeskommune  

Hammerfest kommune 

Hammerfest kommune 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Ingen 

 

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 Kjetil Romsdal 

 



Saksliste 

 

ST 9/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 

ST 10/2020 Valg av medunderskriver 

RS 5/2020 Protokoll fra styremøte 4. mars 2020 

ST 11/2020 Klage på vedtak om retting av ulovlig oppført hytte i Jøfjorden 

ST 12/2020 Søknad om bruk av drone til markedsføring av Seiland nasjonalpark – 

Mediaveien 

ST 13/2020 Søknad om endring i vilkår for takdekke på hytte i Olderbukta/Birranvággi 

RS 6/2020 Orienteringssaker fra forvalter 

ST 14/2020 Eventuelt 

 

 

 

  



ST 9/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forvalters innstilling 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.    

 

 

ST 10/2020 Valg av medunderskriver 

Bakgrunn 

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

Vedtak 

Kjetil Romsdal velges til å signere protokollen sammen med styreleder Anne Mette Bæivi. 

Innstillingen vedtas enstemmig.    

 

 

RS 5/2020 Protokoll fra styremøte 4. mars 2020 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar protokollen fra styremøtet 4. mars 2020 til etterretning.  

 

 

ST 11/2020 Klage på vedtak om retting av ulovlig oppført hytte i Jøfjorden 

Se egen protokoll bakerst i dette dokumentet.  

 

  



ST 12/2020 Søknad om bruk av drone til markedsføring av Seiland 
nasjonalpark – Mediaveien 

Forvalters innstilling 

Med hjemmel i Naturmangfoldloven § 48 avslår Seiland/Sievju nasjonalparkstyre søknaden 

fra Mediaveien om å filme med drone i Seiland/Sievju nasjonalpark i perioden 15. juli til 31. 

august 2020. Begrunnelsen er at dronefilm vil eksponere områder med store naturverdier, 

hvor man i henhold til besøksstrategien for Seiland/Sievju nasjonalpark ikke ønsker en 

ytterligere økning i ferdsel.  

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.    

 

 

ST 13/2020 Søknad om endring i vilkår for takdekke på hytte i 

Olderbukta/Birranvággi 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre endrer vilkåret for takdekke for hyttene i 
Olderbukta/Birranvággi, jf sak 12/2013. Av hensyn til vindforholdene på stedet tillates det 
bruk av ståltak. Ståltaket skal ha mørk farge. 

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.    

 

 

RS 6/2020 Orienteringssaker fra forvalter 

Digital løsning for styrets honorarskjema 

Påbegynt bygging av nytt forvalterkontor, samlokalisering med SNO 

Merking av dagsturløyper på Altneset i uke 26, samarbeid med Alta kommune og bygdelaget 

Informasjon på kaia på Altneset, venter på avklaring fra Vegvesenet/fylkeskommunen 

Feltsesong diverse; søppelaksjon, skilt, befaring 

Ny hjemmeside og nytt kart er igjen forsinket pga enkeltsaker som haster mer 

Besøksstrategi sendt til samisk oversetting 

Avslag på lån av ferdselsteller fra Miljødirektoratet 

Befaring for styret 12-14 august 



 

ST 14/2020 Eventuelt 

Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt. 

 

 

Møtet ble avsluttet kl 15.00. 

 

  



 
Utdrag fra møteprotokoll sak 11/2020 

 
Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 
Møtested: Digitalt på Teams (av smittevernhensyn) 
Dato: 14. mai 2020 kl 12.00 

 
 
Følgende medlemmer deltok:  

Navn Representerer 

Kjetil Romsdal (nestleder)  
Brita Julianne Skum 
Geir Ove Bakken 
Sigurd Jentoft Pedersen 
Karl-Tore Andersen (vara for Anne Mette Bæivi som er inhabil 
i sak 11/2020) 

Sametinget  
Sametinget 
Finnmark fylkeskommune 
Alta kommune 
Hammerfest kommune 
 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Ingen 
 
 

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. 
 
 
 
__________________________________         _____________________________  

Kjetil Romsdal Geir Ove Bakken 
 
 
Etter våre rutiner er protokollen godkjent pr mail og sendes uten underskrift.  
  



ST 11/2020 Behandling av klage på Seiland/Sievju 
nasjonalparkstyres vedtak om retting av ulovlig oppført bygning på 
Straumnes  
  

Forvalters innstilling 

 
Klagen på vedtak om retting er sendt inn 21 uker etter at vedtaksbrev ble sendt ut, og det foreligger 

ingen rimelige grunner til at klagen ble såpass forsinket. Forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav a 

kommer derfor ikke til anvendelse. Det er imidlertid av offentlig interesse å få en avklaring i saken av 

hensyn til framtidige saker. Seiland/Sievju nasjonalparkstyre finner derfor grunn til å ta klagen til 

behandling i henhold til forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav b. Klager gis dermed oppreisning 

for oversitting av klagefristen.   

Etter behandling av klagen finner ikke Seiland/Sievju nasjonalparkstyre grunnlag for å omgjøre 

vedtaket i sak 24/2019. Saken sendes dermed over til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.  

Vedtaket av 21.10.19 om retting og tvangsmulkt er fortsatt gjeldende. Med hjemmel i 

forvaltningsloven § 42 utsettes frist for retting og start på tvangsmulkt fra 1. juni 2020 til klagen er 

avgjort i Miljødirektoratet. Dersom saken bringes inn for Sivilombudsmannen eller domstolene, vil vi 

anmode klager om å søke nasjonalparkstyret om utsatt iverksetting av vedtak i henhold til 

forvaltningsloven § 42.  

 

Behandling i møtet  

Møtet ble ledet av nestleder Kjetil Romsdal. Det var en god og bred diskusjon omkring spørsmålet 

om behandling av sent innkommet klage og om sakens innhold.  

 

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.  

 
 
 


