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Møteprotokoll 

Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 

Møtested: Havneveien 24 (nasjonalparkkontoret), Alta 

Dato: 20. mai 2021 kl. 10.30 

 

Følgende medlemmer deltok:  

Navn Representerer 

Anne Mette Bæivi, styreleder 

Brita Julianne Skum 

Nils Henrik Sara, vara for Kjetil Romsdal 

Geir Ove Bakken 

Hege Christin Bjørkmann, vara for Sigurd Pedersen 

Hammerfest kommune 

Sametinget 

Sametinget 

Finnmark fylkeskommune  

Alta kommune 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Kjetil Romsdal, Sametinget 

Sigurd Pedersen, Alta kommune 

 

Fra administrasjonen deltok: 

Navn Stilling 

Ingunn Ims Vistnes 

Ken Gøran Uglebakken deltok på RS 4 

Nasjonalparkforvalter 

Statens naturoppsyn 

 

Underskrift: 

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er i samsvar med det som ble 

vedtatt på møtet. 

               ________________________                            _________________________ 

Anne Mette Bæivi, styreleder Hege Christin Bjørkmann 

Begge har bekreftet rett protkoll pr e-post. 
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ST 8/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forvalters innstilling 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

Behandling i møtet 

Det ble foreslått å flytte RS 4 til etter styresakene.  

Vedtak 

I sakslisten flyttes RS 4 til etter ST 13. Med denne endringen vedtas innkalling og saksliste 

enstemmig.  

 

ST 9/2021 Valg av medunderskriver 

Bakgrunn 

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

Vedtak 

Hege Christin Bjørkmann velges til å signere protokollen sammen med styreleder Anne 

Mette Bæivi. Innstillingen vedtas enstemmig.    

 

RS 3/2021 Protokoll fra styremøte 25. februar 2021 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar protokollen fra styremøtet 25. februar 2021 til 

etterretning.  

 

ST 10/2021 Søknad om bruk av drone til kartlegging og formidling av 

kulturminner i Seiland nasjonalpark – Torbjørn Preus Schou 

Forvalters innstilling 

Med hjemmel i Naturmangfoldloven § 48 gir Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Torbjørn Preus 

Schou dispensasjon til bruk av drone i forbindelse med kartlegging og formidling av 

kulturminner. Dispensasjonen gjelder på følgende vilkår: 
 

1. Dispensasjonen gjelder for en uke innenfor perioden 23. august til 12. september. 

Flytiden skal være maksimalt to timer per døgn. Det kan benyttes inntil to droner. 

Dronene skal opereres av Torbjørn Preus Schou og hans kollegaer knyttet til 

prosjektet. Tillatelsen gjelder for fire områder mellom Seilandsjøkelen og 

Nordmannsjøkelen som er avmerket i søknaden.  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 
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eventuelle andre brukere av området.Nasjonalparkforvalter skal ha varsel om 

gjennomført flygning via e-post, tlf eller SMS. En rapport om årets funn skal sendes til 

nasjonalparkforvaltningen på fmfiiivi@statsforvalteren.no innen 31.12.2021.Reindrifta 

skal kontaktes i forkant av droneflygingen. For området vest for Riehppi: Bårdfjord 

siida ved Nils Henrik Sara, tlf 977 57 032. For området øst for Riehppi: Bekkarfjord 

siida ved Mikkel Isaksen Eira, tlf. 951 88 304.Film og bilder kan brukes til 

dokumentasjon av kulturminner og terrenget rundt, til dokumentasjon av endring av 

fonnkanter, og til formidling av brearkeologi. De skal ikke brukes til andre formål. Ved 

publisering skal det opplyses om at filminga har skjedd med dispensasjon fra 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyreDenne tillatelsen skal medbringes i felt og fremvises 

ved kontroll. 

Dispensasjonen fritar en ikke fra å følge annet regelverk som gjelder droneflygning.  

 
Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig. 

 

ST 11/2021 Søknad om tilbygg og fasadeendring på hytte i Seiland 

nasjonalpark – Frank Olsen 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre innvilger Frank Olsen dispensasjon til å bygge på hytta og 

gjøre en fasadeendring som omsøkt. Vedtaket gjøres med hjemmel i forskrift for vern av 

Seiland/Sievju nasjonalpark § 3 punkt 1.3 a, og dispensasjonen gjelder på følgende vilkår:  

1. Tilbygg og fasadeendring skal utføres i tråd med tegninger vedlagt søknad av 

22.02.21 og 19.03.21 

2. Farge, materialvalg, ytre kledning, takvinkel og taktekking på tilbygget skal være lik 

resten av hytta med mørke og matte farger.  

3. Etter bygging skal rivningsavfall og bygningsmaterialer som er til overs ryddes bort fra 

området og deponeres på lovlig måte.  

4. Frist for gjennomføring av tiltaket, inkludert opprydding, er 1. oktober 2023. 

 

Tiltaket krever også tillatelser fra kommunen og grunneiere.  

Vi gjør oppmerksom på at Statens naturoppsyn (SNO) kan kontrollere at tiltaket er 

gjennomført i samsvar med vedtaket.  

 

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig. 

 

ST 12/2021 Søknad om dispensasjon til landing med helikopter – 

Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) - Sállir natur AS 
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Forvalters innstilling 

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 første ledd første alternativ gir 
Seiland/Sievju nasjonalparkstyre dispensasjon til inntil 4 landinger med helikopter til 
Sállir natur AS for perioden 9. – 27. august 2021. Dispensasjonen gis på følgende 
vilkår: 
 

• Dispensasjonen gjelder for to (2) landinger med helikopter i området mellom 
prøveflatene ved Sommarsettind og Nordre Steinvannet, og to (2) landinger ved 
prøveflaten på Seinesfjellet.  
 

• Flyging nær rein og andre brukere av nasjonalparken skal unngås.  
 

• I nasjonalparken skal det ikke flys under 300 m over bakken, med unntak av landing 
og letting. Flyruta skal legges utenom parken så langt det er mulig.  

 

• Sállir natur AS skal ta direkte kontakt med både Bekkarfjord siida og Bårdfjord siida i 
reinbeitedistrikt 24A i forkant av flygingen, og informere om tidspunkt og flyrute. 
Mindre justeringer i flyrute og landingssteder skal vurderes dersom dette er ønskelig 
fra reindriften.   Bekkarfjord siida: Mikkel Isaksen Eira på tlf 951 88 304 eller Nils Isak 
I. Eira på tlf 467 98 600. Bårdfjord siida: Nils Henrik Sara på tlf 997 57 032.  

 

• SNO ved Rune Somby skal ha melding senest dagen før flygningen via e-post 

(rune.somby@miljodir.no) eller melding til mobilnummer 916 22 282. 

• Denne dispensasjonen må medbringes i felt og fremvises ved kontroll.  
 

Vi minner om at det også skal innhentes dispensasjon fra motorferdselloven fra berørte 
kommuner.  

 

Behandling i møtet 

Styret mente det var problematisk med helikoptertrafikk i Melkevatnan-området i 

barmarksesongen. Dette er kjerneområdet for Bekkarfjord siida, i tillegg til at området er 

viktig for turgåere på Seiland, og for fugl og annet dyreliv. Samtidig så styret betydningen av 

kartleggingsprosjektet. Styret ønsket å skjerpe vilkårene i vedtaket, slik at Bekkarfjord siida 

gis større reell mulighet til å påvirke landingssted og flyrute i Melkevatnan-området.  

Vedtak 

Følgende tekst ble vedtatt enstemmig:  

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 første ledd første alternativ gir 
Seiland/Sievju nasjonalparkstyre dispensasjon til inntil 4 landinger med helikopter til 
Sállir natur AS for perioden 9. – 27. august 2021. Dispensasjonen gis på følgende 
vilkår: 
 

• Dispensasjonen gjelder for to (2) landinger med helikopter i området mellom 
prøveflatene ved Sommarsettind og Nordre Steinvannet, og to (2) landinger ved 
prøveflaten på Seinesfjellet.  
 

• Flyging nær rein og andre brukere av nasjonalparken skal unngås.  
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• I nasjonalparken skal det ikke flys under 300 m over bakken, med unntak av landing 
og letting. Flyruta skal legges utenom parken så langt det er mulig.  

 

• For Melkevatnan-området må flyrute og landingssted planlegges i samråd med 
Bekkarfjord siida.  

 

• Sállir natur AS skal ta direkte kontakt med både Bekkarfjord siida og Bårdfjord siida i 
reinbeitedistrikt 24A i forkant av flygingen. Bekkarfjord siida: Mikkel Isaksen Eira på tlf 
951 88 304 eller Nils Isak I. Eira på tlf 467 98 600. Bårdfjord siida: Nils Henrik Sara 
på tlf 997 57 032.  

 

• SNO ved Rune Somby skal ha melding senest dagen før flygningen via e-post 

(rune.somby@miljodir.no) eller melding til mobilnummer 916 22 282. Samme melding 

sendes til nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes (fmfiiivi@statsforvalteren.no eller 

tlf 41434401).  

• Denne dispensasjonen må medbringes i felt og fremvises ved kontroll.  
 

Vi minner om at det også skal innhentes dispensasjon fra motorferdselloven fra berørte 
kommuner.  

 

 

ST 13/2021 Brev om helårsbeite 

Bakgrunn 

Nasjonalparkstyret vedtok i forrige styremøte å uttrykke sin bekymring for muligheten for 

helårsbeite i reinbeitedistrikt 24 B på nordre Seiland. Forvalter fikk i oppdrag å skrive et 

utkast til brev til reindriftsavdelingen hos Statsforvalteren, som sendes med styret som 

avsender. Utkast til brev ble sendt ut i forkant av møtet.  

Behandling i møtet 

Styret var enig i ordlyden i utkastet til brev. De ønsket å sende brevet både til 

Statsforvalterens reindriftsavdeling og til Reindriftsstyret, for å be begge organer om en 

uttalelse i saken.  

Vedtak 

Brevet sendes til Statsforvalterens reindriftsavdeling, og til Reindriftsstyret via 

Landbruksdirektoratet. Når brevet sendes til Reindriftsstyret byttes henvendelsen til 

«Statsforvalteren» ut med «Reindriftsstyret».  

 

RS 5/2021 Ventebu Altneset 
 
Forvalter orienterte styret om hvordan det jobbes med saken. Ventebua er under bygging. 
Byggesøknad er sendt inn av entreprenør.  

 

mailto:fmfiiivi@statsforvalteren.no
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RS 6/2021 Orienteringssaker fra forvalter 
 

1. Store kutt i nasjonalparkforvalternes reisebudsjett – gjelder kun forvalterne hos 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark, ikke forvaltere i resten av landet. Forvalterne 
har hatt møte med ledelsen hos Statsforvalteren. 
 

2. Vi er tildelt 42 000 kr ekstra fra Miljødirektoratet til arbeid og produksjon av 
infoplakater.  

 
3. Høring av vannforvaltningsplaner, høringsfrist 31. mai. Vi prioriterer ikke å avgi 

høringsuttalelse.  
 

4. Nordisk Film og TV AS er ilagt bot på 20 000 kr for ulovlig flyging med drone i Seiland 
nasjonalpark i forbindelse med innspillingen av 71 grader nord. De har godtatt boten. 
Firmaet hadde søkt om dispensasjon, og fått avslag av nasjonalparkstyret. SNO sto 
for anmeldelsen. Spørsmålet om pressemelding ble en styresak, og flyttes til ST 14 
Eventuelt. 

 

5. Nytt www.nasjonalparkstyre.no er lansert og ble vist fram for styret.  
 

6. Miljødirektoratet har engasjert NIBIO til å gjøre en vegetasjonskartlegging (NiN-
kartlegging) av elvesletta i Store Bekkarfjord i sommer.  

 
7. Forvalter orienterte om kartleggingen av moser på Seiland i 2001, som vi nå har fått 

kjennskap til. 
 

8. Eventuelt. Forvalter orienterte om at tidsfrist for vedtak om retting i styresak 18/2020 
nærmer seg.   

 
 
ST 14/2021 Eventuelt 
 
Se orienteringssaker punkt 4 over.  
 
Vedtak 

Styret vedtar å sende ut en pressemelding om boten til Nordisk Film og TV AS, for å 
synliggjøre droneforbudet i nasjonalparken og at regelbrudd vil få konsekvenser. Vedtaket er 
enstemmig.  
 

Møtet ble avsluttet kl 13.30.  

http://www.nasjonalparkstyre.no/

