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Møteprotokoll 

Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 

Møtested: Kunnskapsparken Alta 

Dato: 1. mars 2019 kl 11.30. 

 

Følgende medlemmer deltok:  

Navn Representerer 

Bente Haug (styreleder)  

Hjørdis Øvergård (vara for Brita Julianne Skum)  

Kjetil Romsdal 

Harald Bredesen 

Anne Mette Bæivi 

Svein Iversen (fra ca kl 13.00) 

Alta kommune 

Sametinget 

Sametinget 

Kvalsund kommune 

Hammerfest kommune 

Finnmark fylkeskommune  

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Brita Julianne Skum 

Svein Iversen for første del av møtet 

 

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. 

 

__________________________________           _____________________________  

Bente Haug, styreleder Kjetil Romsdal 

Begge har bekreftet rett protokoll på e-post 7. mars 2019 
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Saksliste 

ST 1/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

ST 2/2019 Valg av medunderskriver 

RS 1/2019 Protokoll fra styremøte 16. november 2019 

ST 3/2019 Budsjett for drifts- og forvaltningsplanmidler 2019 

ST 4/2019 Budsjett for tiltaksmidler 2019 

RS 2/2019 Orienteringssaker fra forvalter 

ST 5/2019 Besøksstrategi for Seiland/Sievju nasjonalpark, ferdig utkast 

ST 6/2019 Eventuelt 
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ST 1/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forvalters innstilling 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

Behandling i møtet 

Styreleder gjorde oppmerksom på to nye saker: forvaltning av Lopphavet marine 

verneområde (føres under eventuelt ST 6/2019), og flytting av befaring i august (føres under 

orienteringssaker RS 2/2019).  

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.   

 

 

ST 2/2019 Valg av medunderskriver 

Vedtak 

Kjetil Romsdal velges til å signere protokollen sammen med styreleder Bente Haug.  

 

 

RS 1/2019 Protokoll fra styremøte 16. november 2018 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar protokollen fra styremøtet 16. november 2018 til 

etterretning.  
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ST 3/2019 Budsjett for drifts- og forvaltningsplanmidler 2019 

 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar tildelingen av drifts- og forvaltningsplanmidler til 

orientering.  

Det innstilles følgende forslag til budsjett for de to tildelingene:    

Midler til forvaltningsplan mm Budsjett 2019 

Publisering av forvaltningsplanen på samisk, inkludert arbeid med layout og 
oppsett  

23 000 

Kartlegging av zoologiske og botaniske verneverdier (rovfugl, våtmarksfugl, 
planter, moser og lav), og oppdatert oversikt over kartlagte dyr og planter i 
nasjonalparken. Se prosjektbeskrivelse fra NINA.  

272 000 

SUM 295 000 

 

Budsjettpost Drift av nasjonalparkstyret Budsjett 2019 

5300 Tapt arbeidsfortjeneste 20 000 

5330 Honorar styret 130 000 

5990 Annen personalkostnad 5 000 

6450-6460 Leie av transportmidler 15 000 

6590 Utstyr og forsikring 50 000 

6790 Kjøp av eksterne tjenester (lønnsrefusjon, innledere til møter, etc) 20 000 

6860 Møterom og bevertning 30 000 

7100-7150 Reise/overnatting styret og RU 70 000 

 SUM 340 000 

 

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.   
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ST 4/2019 Budsjett for tiltaksmidler 2019  

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar tildelingen av tiltaksmidler til orientering. Forvalter og 

SNO følger prioriteringslista i sitt arbeid med tiltakene.  

Behandling i møtet 

Det ble påpekt at tiltak nummer 3 Vinterlagring av flytebrygga i Store Bekkarfjord bør settes 

som prioritet nummer 1 siden dette er et tiltak som må gjøres hvert år.  

Vedtak 

Tiltak med prioritet nummer 3 Vinterlagring av flytebrygga i Store Bekkarfjord flyttes opp til 

prioritet nummer 1. Med dette vedtas innstillingen enstemmig.  

 

 

RS 2/2019 Orienteringssaker fra forvalter 

Forespørsel fra styremedlem: Kan befaringen for styret flyttes fra 12-13 august til 7-8 

august? Ja – ingen hadde innvendinger til dette. Befaringen flyttes til 7-8 august. Forvalter 

lager program. 

Startpunkt Altneset – arbeidsgruppe er etablert og hadde første møte 27.2. Gruppa jobber 

videre med tre hovedtema; informasjon nær kaiområdet, utstilling og informasjon rundt 

Seiland House, og merka turløyper i randsonen til parken.  

NINA leverte rapport 28.februar; «Innsamling og systematisering av eksisterende data om 

verneverdier på zoologi og botanikk i Seiland nasjonalpark», jf styresak 14/2018. Denne ble 

delt ut på møtet.  

Flytebrygga på vinterplassen – rapport fra SNO. Det er mye og tykk is innerst i Store 

Bekkarfjord, og det var et riktig valg å flytte brygga for vinteren.  

Funn av gammetufter i Birranvággi er meldt inn til Sametinget, forvalter har dialog med 

kulturminneavdelingen der.  

Trykking av forvaltningsplan på samisk er bestilt. 

Vi observerer at Spirifer Minerals selger zirkon fra Seiland, har meldt inn til Direktoratet for 

Mineralforvaltning.  

Sametinget arrangerer samling for sine representanter i verneområdestyrene i Kirkenes 20-

21 mars. Kjetil deltar. Forvalter deltar også. 

Samlokalisering av forvalterkontor og SNO – saken følges opp kontinuerlig, og det går 

framover. 
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ST 5/2019 Besøksstrategi for Seiland/Sievju nasjonalpark – ferdig utkast til 

godkjenning 

 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre godkjenner utkastet til besøksstrategi for Seiland/Sievju 

nasjonalpark, og sender det til Miljødirektoratet for endelig godkjenning. 

Behandling i møtet 

Besøksstrategien ble gjennomgått avsnitt for avsnitt i møtet. Følgende korrigeringer ble gjort:  

Kart over rødlista arter på side 9 kuttes – uheldig å vise fram sårbare områder, og så blir 

kartet ganske rotete når alle artene slås sammen. 

Kap 2.3 Det legges til noe tekst om at turlagene og bygdelagene er aktører som også tar 

med seg grupper inn i parken – ikke bare reiselivsbedrifter.  

Kap 2.4 Skriv hvorfor mange snur før de kommer til breen – fordi terrenget er krevende.  

Kutt henvisninger til Kvalsund kommune, da den slås sammen med Hammerfest. 

Kap 3.2.4 Få bedre fram de naturlige begrensningene som ligger i værforhold og i ekstern 

infrastruktur (ferger og hurtigbåter). 

Vedtak 

Med de innspillene som kom under møtet, godkjenner Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 

enstemmig utkastet til besøksstrategi. Utkastet sendes til Miljødirektoratet for endelig 

godkjenning.   
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ST 6/2019 Eventuelt 

Tilrådningen til forvaltning av Lopphavet marine verneområde ble kjent for forvalter og 

styreleder en knapp uke før styremøtet, og saken føres opp på eventuelt. 

Miljødirektoratet tilrår at forvaltningen av Lopphavet marine verneområde tilbys Seiland 

nasjonalparkstyre. Dette fordi verneområdet grenser til Seiland nasjonalpark i nordvestre del 

av parken. Saken ligger nå hos KLD, som skal skrive utkast til kongelig resolusjon etter 

kontakt med berørte departement m fl. Lopphavet marine verneområde er over 10 ganger 

større enn Seiland nasjonalpark og består kun av marine økosystemer. Forvalter vurderer 

det slik at det vil være et arbeidskrevende område å forvalte. Utarbeiding av ny 

forvaltningsplan samt kartlegging av naturverdier må gjøres tidlig etter at området blir 

opprettet. Det har vært et konfliktfylt område å verne, noe som gjør at det vil være viktig å 

bruke tid på kontakt med brukerne og lokale myndigheter. Det vil være svært få 

sammenfallende arbeidsoppgaver med Seiland nasjonalpark. 

Behandling i møtet 

Styret stiller seg skeptisk til å ta på seg forvaltningen av Lopphavet marine verneområde. Det 

vil ta mye tid, og vil gjøre at arbeidet som styret er godt i gang med på Seiland med 

besøksstrategi, oppbygging av startpunkt og utstrakt kontakt med brukerne vil måtte legges 

til side eller forringes. Arbeidet med et marint verneområde har få likheter med å forvalte en 

nasjonalpark. 

Styret er bekymret over at det ikke er satt av ekstra midler til forvaltning av et så stort 

verneområde. Styret er også bekymret over at oppsyn er tenkt utført innenfor eksisterende 

rammer. SNO i dette området har svært knappe ressurser, og nye oppgaver vil gå ut over 

det arbeidet som gjøres i dag.   

Vedtak  

Seiland nasjonalparkstyre takker nei til å være forvaltningsmyndighet for Lopphavet marine 

verneområde. Forvalter skriver utkast til brev til KLD, som behandles av styret pr e-post før 

det sendes. Brevet sendes i kopi til berørte kommuner samt Stortingets energi- og 

miljøkomité ved Runar Sjåstad. Forvalter kontakter rådmannen i Hasvik kommune nå for å 

informere om styrets standpunkt.  

 

 

 

Det ble ikke meldt inn flere saker til eventuelt.  

Møtet ble avsluttet kl 14.00. 

 


