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Møteprotokoll 

Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 
Møtested: Teams 
Dato: Torsdag 19. mai kl. 12.00 

 

Protokollen inneholder også sak 10/2022 som ble behandlet på e-post i april/mai 2022. 

Dato og deltakere er ført opp under denne saken. For møtet 19. mai deltok følgende:  

Navn Representerer 

Anne Mette Bæivi, styreleder 

Hjørdis Øvergård 

Nils Henrik Sara, unntatt sak 13/2022 

Geir Ove Bakken 

Sigurd Pedersen 

Hanne Marion Gaup i sak 13/2022 

Hammerfest kommune 

Sametinget 

Sametinget 

Troms og Finnmark fylkeskommune  

Alta kommune 

Sametinget 

 

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 Nils Henrik Sara Hjørdis Øvergård 

Rett protokoll er bekreftet pr e-post 
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Saksliste 

 

ST 11/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

ST 12/2022 Valg av medunderskriver 

RS 5/2022 Protokoll fra styremøte 4. mars 2022 

ST 13/2022 Flerårig dispensasjon til motorferdsel og droneflyging for Reinbeitedistrikt 24A 

ST 14/2022 Utsatt utlegging av flytebrygga i Store Bekkarfjord 

RS 6/2022 Orienteringssaker fra forvalter 

ST 15/2022 Eventuelt 
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ST 11/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forvalters innstilling 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

Behandling i møtet  

Forvalter hadde sendt ut sak ST 14/22: Utsatt utlegging av flytebrygga i Store Bekkarfjord, 

som en etteranmeldt sak 16. mai. Styret vedtok å behandle denne saken på møtet, og den 

ble tatt inn i sakslista.  

Vedtak 

Innkalling godkjennes. Saksliste godkjennes, inkludert etteranmeldt sak ST 14/22. Vedtaket 

er enstemmig.  

 

ST 12/2022 Valg av medunderskriver 

Vedtak 

Nils Henrik Sara og Hjørdis Øvergård velges til å signere protokollen sammen med 

styreleder Anne Mette Bæivi. Protokollen inkluderer også sak 10/2022 (dronesøknad fra 

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

enstemmig.    

 

RS 5/2022 Protokoll fra styremøte 4. mars 2022 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar protokollen fra styremøtet 4. mars 2022 til etterretning.  

 

ST 13/2022 Flerårig dispensasjon til motorferdsel og droneflyging for 

Reinbeitedistrikt 24A 

Forvalters innstilling 

Med hjemmel i forskrift for vern av Seiland nasjonalpark gir Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 

dispensasjon til motorisert ferdsel i følgende avtale:  

A. Transport av varer inn til hytter på vinterføre 

Bekkarfjord siida innvilges dispensasjon til å kjøre inn varer til hytter på vinterføre, jf § 3 

punkt 6.3b. Tillatelsen gjelder for Bekkarfjord siida sitt område, det vil si innenfor distrikt 24A 

og øst for Store Kufjord/Stuora Vuođđovuotna.  

B. Barmarkskjøring 

Denne tillatelsen gjelder for Bekkarfjord siida i Reinbeitedistrikt 24A.  
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Tillatelsen gjelder for Bekkarfjord siida sitt område, det vil si innenfor distrikt 24A og øst for 

Store Kufjord/Stuora Vuođđovuotna.  

Medlemmer av Bekkarfjord siida har dispensasjon til å kjøre på eksisterende kjørespor 

inntegnet i figur 1, i forbindelse med reindrift. Det skal ikke kjøres utenfor sporet. Kjøresporet 

fra Store Kufjord skal legges utenom myr i Leakševággi. Traseen her bestemmes etter 

befaring med siidaen og nasjonalparkstyret sommeren 2022. Kjøringen skal kun være 

relatert til reindrift, det vil si oppsyn med rein og gjeting av rein, samt transport av 

forbruksvarer til gjeterhyttene og transport av personer som jobber i reindrifta. Kjøringen kan 

ikke inkludere andre formål, for eksempel skyss av turgåere. Det skal kjøres så lite som 

mulig i nasjonalparken. 

Tillatelsen gjelder ikke transport av byggematerialer til større byggeprosjekter eller andre 

operasjoner som ikke er en del av den daglige reindriften. Dette må siidaen søke spesielt om 

til nasjonalparkstyret.  

Figur 1: Kart over kjørespor der kjøring tillates i forbindelse med reindrift. Det nye kjøresporet fra 

Store Kufjord er tegnet inn i samråd med Bekkarfjord siida under befaring med helikopter i oktober 

2020. Nasjonalparkstyret og siidaen vil befare området i sommer (2022) for å finne nøyaktig trasé for 

kjøresporet i Leakševággi. 

 

Innenfor siidaens område (definert over) tillates kjøring utenfor kjørespor i forbindelse med 

reinsamling til kalvemerking. Kjøring på myr og våtmark skal unngås. Det skal ikke kjøres 

opp liene innerst i Store Bekkarfjord. SNO skal ha beskjed når samlingen starter, og 

tillatelsen gjelder da for 2 uker. 
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Innenfor siidaens område (definert over) tillates kjøring utenfor kjørespor i forbindelse med 

høstsamling til Lille Bekkarfjord/Boazovuotna. Kjøring på myr og våtmark skal unngås. Det 

skal ikke kjøres opp liene innerst i Store Bekkarfjord. SNO skal ha beskjed når samlingen 

starter, og tillatelsen gjelder da for 3 uker.   

Med SNO menes SNO sitt lokalkontor. Nåværende kontaktinfo er Rune Somby: telefon 916 

22 282 og Ken-Gøran Uglebakken: telefon 916 22 283.  

 

C. Bruk av helikopter 

Bekkarfjord siida tillates flygning under 300 meter med helikopter inntil 10 timer pr år og inntil 

10 landinger pr år innenfor Bekkarfjord siida sitt område. Tillatelsen gjelder i tidsrommet for 

samling av rein til kalvemerking eller høstsamling, definert over. Formålet med 

helikopterbruken skal være samling av rein. Helikopterløft av scooter/ATV i forbindelse med 

samling tillates også. SNO skal ha beskjed før flygning (se kontaktinfo for SNO over).  

Bårdfjord siida tillates flygning under 300 meter med helikopter inntil 10 timer pr år og inntil 

10 landinger pr år innenfor Bårdfjord siida sitt område. Formålet med helikopterbruken skal 

kun være samling av rein til kalvemerking eller høstsamling. SNO skal ha beskjed før 

flygning (se kontaktinfo for SNO over).  

 

Tillatelsens varighet (punkt A-C) 

Forskrift for vern av Seiland nasjonalpark § 3 punkt 6.3 sier at “For reindriften og Forsvaret 

legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser.” Denne tillatelsen gjelder for 3 år, fra 1. 

april 2022 til 1. april 2025. Dersom Seiland/Sievju nasjonalparkstyre ikke fatter nytt vedtak i 

saken, fornyes avtalen automatisk for 3 nye år.  

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre forbeholder seg retten til å inndra tillatelsen med 3 ukers 

varsel dersom forutsetningene for avtalen endrer seg eller dersom avtalen ikke overholdes.  

Denne tillatelsen skal medbringes i felt og fremvises ved kontroll. 

 

Bruk av drone 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 gir Seiland/Sievju nasjonalparkstyre dispensasjon til 

bruk av drone i forbindelse med reinsamling fra 1. juli til 1. november for årene 2022-2025 (4 

år). Dersom Seiland/Sievju nasjonalparkstyre ikke fatter nytt vedtak i saken, fornyes avtalen 

automatisk for 4 nye år.  

Dispensasjonen gjelder på følgende vilkår:  

1. Tillatelsen gjelder Reinbeitedistrikt 24 A, og innenfor distriktets grenser.  

2. Dronen skal bare brukes i forbindelse med reinsamling og -gjeting. Eventuell film eller 

bilder skal ikke deles eller brukes til annet formål.  
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2. 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 eventuelle andre 

brukere av området.  

3. Det forutsettes at eventuelt andre nødvendige tillatelser er på plass før flyvning.  

4. Seiland/Sievju nasjonalparkstyre forbeholder seg retten til å inndra tillatelsen med 3 ukers 

varsel dersom forutsetningene for avtalen endrer seg eller dersom avtalen ikke overholdes.  

5. Denne tillatelsen skal medbringes i felt og fremvises ved kontroll. 

--Innstilling slutt---  

 

Behandling i møtet 

Før behandling av saken ble det stilt spørsmål ved om Nils Henrik Sara er inhabil i denne 

saken, da han er medlem og leder av Reinbeitedistrikt 24 A og Bårdfjord siida.  

Styret tok stilling til dette uten at Nils Henrik Sara deltok i diskusjonen, jf forvaltningsloven § 

8. Styret fant at Nils Henrik Sara er inhabil etter forvaltningsloven § 6a, da han er part i 

saken. Nils Henrik Sara fratrådte møtet, og hans vara Hanne Marion Gaup tiltrådte møtet.  

 

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.  

 

Etter behandling av denne saken tiltrådte Nils Henrik Sara møtet igjen, mens Hanne Marion 

Gaup fratrådte møtet.  

 

ST 14/2022 Utsatt utlegging av flytebrygga i Store Bekkarfjord 

Forvalters innstilling 

Flytebrygga i Store Bekkarfjord legges på plass til 23. juni 2022, mot 15. juni tidligere år. Det 

vil gi en ekstra uke med lite ferdsel i fjorden og på elvesletta, noe som vil ro til rein, sau og 

øvrig dyreliv i en sårbar tid. Vedtaket gjelder også for framtidige år frem til styret eventuelt 

fatter et nytt vedtak i saken.  

Behandling i møtet 

Anne Mette Bæivi fremmet følgende forslag:  

Flytebrygga i Store Bekkarfjord legges på plass til 1. juli 2022, på bakgrunn av den sene 

våren i år og innspill fra saue- og reindrift. Fra 2023 legges flytebrygga ut til 23. juni, mot 15. 

juni tidligere år. Det vil gi en ekstra uke med lite ferdsel i fjorden og på elvesletta, noe som vil 

ro til rein, sau og øvrig dyreliv i en sårbar tid.  
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Det ble votert over forvalters innstilling kontra Anne Mette Bæivis innstilling. Geir Ove 

Bakken og Sigurd Pedersen stemte for forvalters innstilling, mens Anne Mette Bæivi, Hjørdis 

Øvergård og Nils Henrik Sara stemte for Anne Mette Bæivis innstilling.  

Vedtak 

Flytebrygga i Store Bekkarfjord legges på plass til 1. juli 2022, på bakgrunn av den sene 

våren i år og innspill fra saue- og reindrift. Fra 2023 legges flytebrygga ut til 23. juni, mot 15. 

juni tidligere år. Det vil gi en ekstra uke med lite ferdsel i fjorden og på elvesletta, noe som vil 

ro til rein, sau og øvrig dyreliv i en sårbar tid.  

Vedtaket ble fattet med 3 mot 2 stemmer.  

 

RS 6/2022 Orienteringssaker fra forvalter 

• Topptur-prosjektet til Seiland House; det ble ikke brukt drone 7-9 mai pga dårlig vær. 

Seiland House ønsker møte med involverte parter før sommeren.  

 

• Åpning av ventebua 14. juni; planlegging av arrangement og deltakere. Kvalfjord 

skole, bygdelaget, Alta kommune ved ordfører, TFFK ved fylkesråd, medier inviteres.  

 

 

• Befaring i Reisa 10-12 august  

 

• Befaring av kjørespor i Leakševággi siste halvdel av august 

 

 

• Samling for styrene i Troms og Finnmark i Tromsø 7-8 november. Påmeldingsfrist 23. 

juni.      

 

• Søknad fra MOWI om oppdrett i Bårdfjorden stoppet pr nå i Hammerfest kommune 

 

 

• Lopphavet marine verneområde, nytt forslag svært innskrenket og inkluderer ingen 

fjorder eller kystområder. Seiland er ikke inkludert.  

 

ST 15/2022 Eventuelt 

Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt.  

 

Møtet ble avsluttet kl 13.30.   
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Protokoll for sak behandlet pr e-post 

 

ST 10/2022 Bruk av drone til markedsføring av vinterturisme – Adventure Plan 

– Seiland nasjonalpark 

 

Forvalters innstilling 

Med hjemmel i Naturmangfoldloven § 48 gir Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Adventure Plan 

ved Rasmus Ramstad delvis dispensasjon til bruk av drone for å markedsføre vinterturisme 

for Seiland House. Dispensasjonen gjelder på følgende vilkår: 

1. Dispensasjonen gjelder for tidsrommet 7. – 9. mai 2022, med en total flytid på 

maksimalt to timer. Det benyttes kun en drone samtidig. Dronen opereres av Sigurd 

Salberg Pedersen.  

 

2. Tillatelsen gjelder for området mellom Kufjordbotn og Nordmannsjøkelen som markert 

med grønt i kartet under. Nasjonalparkstyret avslår søknaden om å fly med drone 

mellom Kufjordbotn og Uvssotrášša.  

 

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 

eventuelle andre brukere av området.I etterkant av flygingen skal det avholdes et 

dialogmøte mellom søker og nasjonalparkforvalter med tanke på mulighet for 

vinterturisme i området sett opp mot naturverdier. Møtet skal avholdes så snart som 

mulig og innen juli 2022.  

 

5. Reindrifta skal kontaktes i forkant av droneflygingen, for å unngå forstyrrelse av rein i 

kalvingstiden. For området vest for Kufjordbotn/Riehppi: Bårdfjord siida ved Nils 

Henrik Sara, tlf 997 57 032. For området øst for Kufjordbotn/Riehppi: Bekkarfjord 

siida ved Mikkel Isaksen Eira, tlf. 951 88 304. Det skal ikke flys i områder med simler 

og kalv.Film og bilder kan brukes av Seiland House AS i forbindelse med salg og 

gjennomføring av aktiviteter på Seiland. De skal ikke brukes til andre formål eller av 

andre aktører. Ved publisering og bruk av materialet skal aktøren (Seiland House) 

alltid opplyse om at filmingen har skjedd med dispensasjon fra Seiland/Sievju 

nasjonalparkstyre.Denne tillatelsen skal medbringes i felt og fremvises ved kontroll. I 

tillegg kommer annet regelverk som regulerer droneflygning. 
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Kartet viser grønne områder hvor innstillingen åpner for droneflyging, og det rosa området 

hvor man avslår søknad om droneflyging.  

 

Behandling i møtet 

Saksframlegg og høringsdokumenter ble sendt til nasjonalparkstyret pr e-post 29. april 2022, 

med svarfrist 1. mai. Innen fristen hadde et fulltallig styre respondert og støttet innstillingen: 

Geir Ove Bakken, Sigurd Pedersen, Kjetil Romsdal, Anne Mette Bæivi, Nils Henrik Sara og 

Hjørdis Øvergård.  

 

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig. 

 


