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Møteprotokoll 

Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 
 
Møtested: Nasjonalparkkontoret, Havneveien 24, Alta 
 
Dato: Torsdag 16. september 2021 
 
Program:  
 
10.30-12.00  Styremøte for faste styremedlemmer 
 
12.00-12.30 Lunsj for hele styret, både faste og vara 
 
12.30-15.00  Arbeidsmøte for hele styret, både faste og vara.  

 

Følgende medlemmer deltok på styremøtet:  

Navn Representerer 

Anne Mette Bæivi, styreleder 

Geir Ove Bakken 

Sigurd Pedersen 

Hammerfest kommune 

Troms og Finnmark fylkeskommune  

Alta kommune 

 

Følgende medlemmer kunne ikke møte på styremøtet: 

Kjetil Romsdal og vara Nils Henrik Sara, Sametinget 

Brita Julianne Skum og vara Hjørdis Øvergård, Sametinget 

 

Følgende medlemmer deltok på arbeidsmøtet:  

Navn Representerer 

Anne Mette Bæivi, styreleder 

Geir Ove Bakken 

Sigurd Pedersen 

Rut Olsen (vara) 

Hjørdis Øvergård (vara) 

Karl Tore Andersen (vara) 

Hammerfest kommune 

Troms og Finnmark fylkeskommune  

Alta kommune 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Sametinget 

Hammerfest kommune 
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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 Geir Ove Bakken 

Protokollen er godkjent pr e-post 
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Saksliste styremøte 

ST 15/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
ST 16/2021 Valg av medunderskriver 
 
RS 7/2021 Protokoll fra styremøtet 20. mai 2021 
 
ST 17/2021 Regnskap og budsjett Seiland/Sievju nasjonalparkstyre, halvårsrapport 
 
ST 18/2021 Ventebua Altneset, status og innkjøp 
 
ST 19/2021 Møtekalender høsten 2021 og samling med rådgivende utvalg 
 
ST 20/2021 Søknad om dispensasjon til å lande med helikopter i forbindelse med 

forskning – Heliwing Helikopter 
 
RS 8/2021 Svar på bekymringsmelding om helårsbeite på nordre Seiland 
 
RS 9/2021 Endring i tidspunkt for dispensasjon til landing med helikopter – 

Arealrepresentativ naturovervåking - Sállir natur 
 
RS 10/2021 Retningslinjer for private gaver og bidrag til forvaltning 
 
RS 11/2021 Orienteringssaker fra forvalter 
 
ST 21/2021 Eventuelt 

 

Saksliste arbeidsmøte 

ST 22/2021 Gjennomgang av og diskusjon basert på rapporter fra Nordlandsforskning, 

Sametingsrådet og Innovasjon Norge 
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ST 15/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forvalters innstilling 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.  

 

ST 16/2021 Valg av medunderskriver 

Bakgrunn 

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

Vedtak 

Geir Ove Bakken velges til å signere protokollen sammen med styreleder Anne Mette Bæivi. 

Innstillingen vedtas enstemmig.    

 

RS 7/2021 Protokoll fra styremøte 20. mai 2021 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar protokollen fra styremøtet 20. mai 2021 til etterretning.  

 

ST 17/2021 Regnskap og budsjett Seiland/Sievju nasjonalparkstyre, 

halvårsrapport 

Innstilling til vedtak 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar regnskapet til etterretning, og gir sin tilslutning til 

budsjettet.  

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.  

 

ST 18/2021 Ventebua Altneset, status og innkjøp 

Vedtak 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre aksepterer tilbudet fra Oleif Simensen Transport på 

kantstein, og avviser tilbudet fra Anleggsgartner Oppheim grunnet langt høyere pris. Styret 

aksepterer tilbudet fra Arvù AS på utsmykning/grafisk design. Styret ber Troms og Finnmark 

fylkeskommune om et nytt Teams-møte for å få fortgang i arbeidet med driftsavtalen.  
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ST 19/2021 Møtekalender høsten 2021 og samling med rådgivende utvalg 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre arrangerer samling for rådgivende utvalg og styret 18.-19. 

november, alternativt 25.-26. november. Samlingen holdes torsdag ettermiddag, med 

overnatting og felles frokost på fredag. Etter frokost holdes styremøte og bestillingsmøte med 

SNO. Styret må ta stilling til sted.  

Behandling i møtet 

Styret ber forvalter sjekke priser på møtested/overnatting. Skaidi Hotell kan være aktuelt hvis 

vi trenger god plass med tanke på smittevern.   

Vedtak 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre arrangerer samling for rådgivende utvalg og styret 18.-19. 

november. Samlingen holdes torsdag ettermiddag, med overnatting og felles frokost på 

fredag. Etter frokost holdes styremøte og bestillingsmøte med SNO.  

 

ST 20/2021 Søknad om dispensasjon til å lande med helikopter på 

Seilandsjøkelen i forbindelse med forskning – Heliwing – NTNU 

Forvalters innstilling 

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

fra Heliwing om dispensasjon til å lande med helikopter på Seilandsjøkelen i perioden 1. 

september – 1. oktober 2021. Ut fra en vurdering av samlet belastning på økosystemet og 

presedens i framtidige saker, vil den motoriserte ferdselen stride mot verneformålet og 

påvirke verneverdiene nevneverdig. Flyging i det aktuelle tidsrommet kan være forstyrrende 

for høstsamling av rein. Styret finner ikke at det foreligger særlige grunner til at 

forskningsprosjektet må utføres på Seilandsjøkelen, og ber om at forskningsprosjektet 

legges til breer utenfor nasjonalparken.  

Behandling i møtet 

Styret var enig i innstillingen, selv om de i utgangspunktet er positive til forskning i parken. 

De ønsket å signalisere til søker at det vil være lettere å få innvilget dispensasjon etter 1. 

oktober. Søker må i så fall sende inn en ny søknad. Forvalter fikk i oppgave å formidle dette i 

vedtaksbrevet.  

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.  

 

RS 8/2021 Svar på bekymringsmelding om helårsbeite på nordre Seiland 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar svarene fra Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet til 

etterretning.  
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RS 9/2021 Endring i tidspunkt for dispensasjon til landing med helikopter – 

Arealrepresentativ naturovervåking - Sállir natur – delegert vedtak 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar vedtaket til etterretning.  

 

RS 10/2021 Retningslinjer for private gaver og bidrag til forvaltning 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar retningslinjene til etterretning.  

 

RS 11/2021 Orienteringssaker fra forvalter 

1. Befaring rundt Seiland med nasjonalparkstyret 11-13. august. Vi gikk opp Riehppi i 
Kufjordbotn, besøkt Bårdfjordnesset, Jøfjorden, Hønseby og Store 
Bekkarfjord/Melkevatnan. Forslag om å legge neste års befaring til en annen 
nasjonalpark.  
 

2. Kartlegging av naturtyper i Store Bekkarfjord 17-18 august, med botanikere fra Sállir 
natur. Forvalter fikk være med og fikk ny kunnskap om arter og beitepreg. Det gjør 
ingenting om det beites mer i disse liene. Rapport kommer.  
 

3. Søppelaksjon i Bårdfjorden 31. august – 2. september, med Alta folkehøgskole og 
SNO. Dårlig vær, men god innsats. Opplevde at vi klarte å ta unna det som hadde 
drevet i land det siste året.   
 

4. På YouTube ligger det nå to filmer der privatpersoner filmer med drone i Seiland 
nasjonalpark. Styret ønsker i første omgang å ta direkte kontakt med dem som har 
lagt ut filmene, for å informere om at dette er ulovlig. Forvalter følger opp.  

 

5. Protester mot manglende bevilgning til drift av nasjonalparker – bl.a. brev fra 
verneområdestyret i Kvænangsbotn-Navitdalen. Styret tar det til etterretning og ser i 
hvilke kanaler det er mulig å følge opp.  
 

6. Rapport fra arkeologer på Seiland i aug/sept – de ble noe hindret av snøen 1.sept, 
men kommer trolig tilbake neste år.  
 

 

ST 21/2021 Eventuelt 

Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt.  
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Arbeidsmøte for hele styret: Gjennomgang av og diskusjon basert på rapporter 

fra Nordlandsforskning, Sametingsrådet og Innovasjon Norge  

Bakgrunn 

I 2021 er det publisert tre rapporter som er spesielt relevante for nasjonalparkstyrene, fra 

henholdsvis Nordlandsforskning, Innovasjon Norge og Sametingsrådet. Seiland/Sievju 

nasjonalparkstyre ønsket å bruke noe tid på å gå gjennom disse, og å bruke rapportene som 

grunnlag for å diskutere egen strategi fremover.  

Rapporter 

• Evaluering av forvaltningsordning for nasjonalparker og andre store verneområder. 

Brev fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet av 31.05.21, med en 

oppsummering av rapporten fra Nordlandsforskning, og Miljødirektoratets 

anbefalinger. 16 sider. (vedlagt) 

• Evaluering av forvaltningsordning for nasjonalparker og andre store verneområder. 

Lundberg, A. K. m. fl. Nordlandsforskning rapport 1/2021. 281 sider. 

https://www.nordlandsforskning.no/sites/default/files/files/NF%20rapport%20012021.

pdf 

• Nasjonal reiselivsstrategi 2030. Sterke inntrykk med små avtrykk. Innovasjon Norge 

m. fl. 2021. 45 sider. 

https://assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/v1/clients/norway/Nasjon

al_Reiselivsstrategi_2021_1__2a784ce5-7b8f-438d-a40b-65a68707dff5.pdf 

• Sametingsrådets redegjørelse om arealvern i Sápmi. Sametingsrådet 2021. 16 sider.  

 

Forvalter presenterte hovedtrekkene i rapportene, som så ble diskutert av styret. Her er noen 

hovedpunkt fra diskusjonen:  

Kulturmark og beitebruk – vi ønsker mer beite i Bekkarfjord, og mer kontakt med sauedrifta 

der. Må huske å oppdatere medlemslista til Rådgivende utvalg med tanke på hvem som 

driver med sau i parken i dag.  

Reindrift – her har vi en god kontakt, og den må vi ta vare på. Kjøreavtale med Bekkarfjord 

siida må fornyes. Viktig å få reindrifta med på RU-samlingene, og at vi derfor på sikt flytter 

samlingen til nyåret. Årets samling i november blir et unntak pga pandemien.  

Lokalhistorie er viktig. Styret må ha direkte kontakt med bygdelag osv, slik vi har hatt på de 

siste befaringene og RU-samlingene. Er det mulig å samarbeide mer med historielag e.l. for 

å synliggjøre historien?  

Er det mulig for Seiland å ha direkte samarbeid med andre nasjonalparker? Her diskuterte vi 

forskjellige muligheter.  

Samiske stedsnavn – viktig å passe på at de ikke blir borte. Må brukes aktivt. Vi har tidligere 

hatt et prosjekt med Alta samiske språksenter – er det mulig å gjøre noe mer sammen? 

https://www.nordlandsforskning.no/sites/default/files/files/NF%20rapport%20012021.pdf
https://www.nordlandsforskning.no/sites/default/files/files/NF%20rapport%20012021.pdf
https://assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/v1/clients/norway/Nasjonal_Reiselivsstrategi_2021_1__2a784ce5-7b8f-438d-a40b-65a68707dff5.pdf
https://assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/v1/clients/norway/Nasjonal_Reiselivsstrategi_2021_1__2a784ce5-7b8f-438d-a40b-65a68707dff5.pdf
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Reiseliv – her har vi en rolle som produkteier (brygge, toalett osv) av tiltak som brukes 

kostnadsfritt av reiselivsnæringen. Dette vil vi fortsette med. Vi diskuterte hvordan vi best 

holder kontakt med reiselivet på Seiland, og hva vi ønsker for de besøkende.  


