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Møteprotokoll 

Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 
 
Møtested: Skaidi Hotell 
 
Dato: Fredag 19. november 2021 kl 09.00 
 

 

Møtet ble holdt i etterkant av samling for Rådgivende utvalg torsdag 18.11.21.  

Følgende medlemmer deltok på styremøtet:  

Navn Representerer 

Anne Mette Bæivi, styreleder 

Kjetil Romsdal 

Geir Ove Bakken 

Sigurd Pedersen 

Hjørdis Øvergård, vara for Brita Julianne Skum 

Hammerfest kommune 

Sametinget 

Troms og Finnmark fylkeskommune  

Alta kommune 

Sametinget 

 

Følgende medlemmer kunne ikke møte på styremøtet: 

Brita Julianne Skum, Sametinget 

 

Fra administrasjonen deltok: 

Navn Stilling 

Ingunn Ims Vistnes 

Rune Somby 

Ken Gøran Uglebakken 

Nasjonalparkforvalter 

Naturoppsyn 

Naturoppsyn 

 

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 styremøte 

 

ST 23/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 

ST 24/2021 Valg av medunderskriver 

RS 12/2021 Protokoll fra styremøte 16. september 2021 

ST 25/2021 Søknad om økonomisk støtte – Alta folkehøgskole – transport i forbindelse 

med tur og registreringsarbeid i Seiland/Sievju nasjonalpark 

RS 13/2021 Delegert vedtak: Innvilget dispensasjon til bruk av helikopter i forbindelse med 

reinsamling i reinbeitedistrikt 24B 

RS 14/2021 Ventebua på Altneset - statusrapport 

RS 15/2021 Årsrapport fra Statens naturoppsyn 

ST 26/2021 Regnskap 2021 

ST 27/2021 Møtekalender 2022 og aktivitet 2021 

ST 28/2021 Innmelding av behov for tiltaksmidler (bestillingsdialog) for 2022 

ST 29/2021 Innmelding av behov for midler til drift og forvaltningsarbeid for 2022 

RS 16/2021 Orienteringssaker fra forvalter 

ST 30/2021 Eventuelt 
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ST 23/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forvalters innstilling 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.  

 

 

ST 24/2021 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. Innstillingen vedtas enstemmig.    

 

 

RS 12/2021 Protokoll fra styremøte 16. september 2021 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar protokollen fra styremøtet 16. september 2021 til 

etterretning.  

 

 

ST 25/2021 Søknad om økonomisk støtte – Alta folkehøgskole – transport i 

forbindelse med tur og registreringsarbeid i Seiland/Sievju nasjonalpark 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre støtter fotolinja ved Alta folkehøgskole med kr 7000,- til 

delvis dekning av transportkostnader i forbindelse med deres tur til Seiland/Sievju 

nasjonalpark. Beløpet belastes styrets driftsmidler. Klassen har levert rapport, kart og bilder 

til nasjonalparkstyret, som styret tar til etterretning.  

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.  
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RS 13/2021 Delegert vedtak: Innvilget dispensasjon til bruk av helikopter i 

forbindelse med reinsamling i reinbeitedistrikt 24B 

Styret tar vedtaket til orientering.  

 

 

RS 14/2021 Ventebua på Altneset – statusraport 

Forvalter orienterte om status for ventebua på Altneset. Bygget er satt opp, og kun mindre 

snekkerarbeid gjenstår til våren. Fylkeskommunen har tatt ansvar for daglig tilsyn og renhold. 

Utkast til utvendig og innvendig design fra Árvu ble presentert.  

 

 

RS 15/2021 Årsrapport fra Statens naturoppsyn 

Rune Somby er kontaktperson for Seiland/Sievju nasjonalpark i Statens naturoppsyn (SNO). 

Han presenterer SNOs oppgaver og arbeid i 2021 for styret.  

 

 

ST 26/2021 Regnskap 2021 

Forvalters innstilling 

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

foreta innkjøp ut 2021 i henhold til budsjett.  

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.  
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ST 27/2021 Møtekalender 2022 og årsrapport 2021 – Seiland nasjonalparkstyre 

 

Forvalters innstilling 

Styret tar årsrapporten til etterretning.  

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  

 

Behandling i møtet 

Det ble presisert at møtekalenderen må behandles på nytt dersom vi får nye medlemmer fra 

Sametinget inn i styret. Det er også tidlig for styremedlemmene å si om de kan delta på 

befaring i august, her må man komme tilbake til tidspunkt. Styret er interessert i å dra på 

befaring til Reisa.  

Reinbeitedistrikt 24A og nasjonalparkstyret ønsker å møte hverandre. Tema som ønskes tatt 

opp er turisttrafikk og ny kjøreavtale for barmarkskjøring. Det ble foreslått å legge dette møtet 

til første styremøte 4. mars.  

Styret ønsker å møte de nye sauebøndene i Bekkarfjord, for å bli kjent. Forvalter sjekker om 

de også kan møte styret 4. mars.  

Styret er samlet i at det er mest praktisk å ha styremøter på nasjonalpark-kontoret i Alta. Det 

ble også bemerket at det fremdeles er mulig å ha Teams-møter innimellom, for å spare tid og 

miljø.  
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Vedtak 

Styret tar årsrapporten til etterretning.  

Følgende møtekalender for 2022 vedtas:  

Dato i 2022 Møte 

Fredag 4. mars Konstituerende styremøte. Mulighet for møte med 

reinbeitedistrikt 24A og Store Bekkarfjord Beitelag.   

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  

 

 

ST 28/2021 Innmelding av behov for tiltaksmidler (bestillingsdialog) for 2022 

Forvalters innstilling 

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

• Registrere ternekolonier i nasjonalparken 
 

(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 viser behov for dette.  

 

Priorit
et 

Tiltak Tidsbruk for 
SNO 

(dagsverk) 

Kostnad 
(kr) 

1 Gapahuk ved startpunkt Altneset, samarbeid med 
lokale aktører 
 

0 100 000 
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2 Vinterlagring av flytebrygga i Store Bekkarfjord, 
flytting høst og vår 
 

0 65 000 

3 Søppelaksjon Bårdfjorden/vestre Seiland 
 

6 50 000 

4 Helikoptertransport til utfrakt av søppel 
 

1 40 000 

5 Utstyr til merking/remerking av turløyper 
 

0 5 000 

 SUM 
 

7 260 000 

 

 

Behandling i møtet 

Styret og SNO diskuterte behovet for oppsyn med ulovlig scooterkjøring i parken. Det ble 

enighet om å be om noe oppsyn.  

Ved utfrakt av søppel, er det viktig å presisere for reindrifta at utfrakt av defekte kjøretøy som 

hovedregel skal betales av eier. Oppryddingen i 2020 var et unntak for å ta unna mange 

gamle kjøretøy.  

På samlingen med Rådgivende utvalg ble styret gjort kjent med to nye plasser med gjensatt 

gammelt søppel nord i parken. Dette vil vi også forsøke å fjerne i løpet av 2022. Beløpet til 

helikoptertransport økes for å dekke dette.  

 

Vedtak 

(1) Seiland/Sievju nasjonalparkstyre ber SNO Alta om å prioritere følgende oppgaver. 
Tiltakene gjøres i samarbeid/samråd med forvalter.  
 

• Bistå med planlegging og gjennomføring av søppelaksjon på vestre Seiland  
 

• Holde oppsyn med flytebrygga i vinterlagring, to turer i perioden desember-april  
 

• Holde oppsyn med ulovlig snøscooterkjøring i nasjonalparken 
 

• Holde oppsyn med elvesletta i Store Bekkarfjord i juli  
 

• Befare fjordområdene i juni 
 

• Registrere ternekolonier i nasjonalparken 
 

(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 viser behov for dette.  
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Priorit
et 

Tiltak Tidsbruk for 
SNO 

(dagsverk) 

Kostnad 
(kr) 

1 Gapahuk ved startpunkt Altneset, samarbeid med 
lokale aktører 
 

0 100 000 

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

0 65 000 

3 Søppelaksjon Bårdfjorden/vestre Seiland 
 

6 50 000 

4 Helikoptertransport til utfrakt av søppel 
 

1 60 000 

5 Utstyr til merking/remerking av turløyper 
 

0 5 000 

 SUM 
 

7 280 000 

 
 

 

ST 29/2021 Innmelding av behov for midler til drift og forvaltningsarbeid 2022 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre søker for 2021 om 380 000 kr til drift og 13 000 kr til 
opptrykk/oversetting av infoplakater.  

Behandling i møtet 

Det ble foreslått å føye til: «Forvalter har fullmakt til å endre beløpene ved behov før 

innsending.» 

Vedtak 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre søker for 2021 om 380 000 kr til drift og 13 000 kr til 
opptrykk/oversetting av infoplakater. Forvalter har fullmakt til å endre beløpene ved behov før 
innsending. 

 

 

RS 15/2021 Orienteringssaker fra forvalter 

Forvalter orienterte om kontakten hun har hatt med privatpersoner som har filmet med drone 

i nasjonalparken, for så å legge ut filmene på YouTube. Styret har ønsket å gi dem en sjanse 

til å fjerne filmene før eventuell anmeldelse til politiet. En film ble fjernet raskt etter kontakt, 

mens ved andre filmer har det vært vanskelig å komme i kontakt med opphavsmann. 

Forvalter følger opp utover vinteren.    

Arbeidsoppgaver som venter i 2022:  

• Oppdatert kjøreavtale med Bekkarfjord siida 
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• Møter med sauedrift og reindrift 

• Startpunkt Altneset; ferdigstille ventebu, lage temaplakat Altneset, starte arbeid med 

gapahuk 

• Lage ny brosjyre for parken (Mdir dekker utgiftene) 

• Få på plass samlet registrering i kart av gjerder, kjørespor, observasjoner fra 

publikum osv, og bedre organisering av parkens bildebank 

Styret sa seg enig i denne arbeidslista. De var fornøyde med arbeidet som er gjort med å få 

opp ventebua på Altneset. I tillegg ble det poengtert at vi ikke må glemme Hønseby i vårt 

arbeid med Altneset, og at det må brukes tid også der.  

Forhåpentligvis får vi til et møte med reindrift og sauedrift i mars – her blir det viktig å komme 

tidlig i gang med planleggingen.  

Det ble en diskusjon rundt tilrettelegging i Store Bekkarfjord, som følge av diskusjonen 

kvelden før i Rådgivende Utvalg. Her er styret noe delt i synet på mer tilrettelegging. Vi 

avventer rapporten fra Sállir natur på naturtypekartlegging i Store Bekkarfjord, og møtet med 

reindrifta.  

 

 

ST 30/2021 Eventuelt 

Styreleder viste fram nettstedet www.arahavde.no, som presenterer lokalhistorie fra Kvaløya 

og omegn. Historiene er knyttet til kart, og man kan klikke seg inn på de forskjellige stedene 

på kartet. Noe for oss? 

 

Det ble ikke meldt inn flere saker til eventuelt.  

 

Møtet ble avsluttet kl 12.00. 

http://www.arahavde.no/

