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ST 25/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forvalters innstilling

I nnkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak

I nnstillingen vedtas enstemmig.

ST 26/2019 Valg av medunderskriver

Vedtak

Svein lversen velges til å signere protokollen sammen med styreleder Bente Haug
I nnstillingen vedtas enstemmig.

RS l112019 Protokoll fra styremøte 26. september 2019

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar protokollen fra styremøtet 26. september 2019 til
etterretning.

RS 1212019 Protokoll fra styremøte 21. oktober 2019

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar protokollen fra styremøtet 21. oktober 2019 t¡l

etterretning.

ST 2712019 Retningslinjer for behandling av dronesøknader i Seiland/Sievju
nasjonalpark

Behandling i møtet

Når det gjelder søknader om dronefilming for markedsføring av Seiland, er styret skeptisk til
forslaget om å favorisere store aktører framfor lokale aktører. Målet må være at aktørene tar
hensyn til sårbare områder og styrets besøksstrategi, og styret mener at dette kan være
vanskeligere å få gjennomslag for hos store aktører. En del andre nasjonalparker favoriserer



store aktører og samordna søknader fra flere bedrifter, men dette er parker som har svært
mange lokale reiselivsbedrifter.

Søknader om markedsføring må behandles i styret. De må ses i sammenheng med
verneformålet og være itråd med besøksstrategien.

Styret registrerer den økte slitasjen i Store Bekkarford, og den store interessen for området.
Etter neste sesong (2020) bør styret ta stilling til hva man skal gjøre med området. Det har
kommet forslag både om flere tiltak (utedo, kloppleggnig av stier, flere bålplasser) og om
færre tiltak (la være å legge ut brygga en sesong for å la vegetasjonen hvile, oppfordre til
mindre organisert ferdsel opp lia for å hindre erosjon).

Behandling i etterkant av møtet

Utkast tilvedtak ble sendt til styret til gjennomlesning i perioden 3.-S.desember 2019. Det
kom inn to forslag tiltillegg til teksten, som fikk oppslutning hos de andre i styret. Det gjaldt
forslag om at personen som har fått dispensasjon skal være tilstede under flvqninq. samt at
styret bør vurdere å kreve adsano til å se eventuelle filmer før publiserinq. Begge forslagene
er skrevet inn i kulepunktene som gjelder generelt for alle vedtak.

Vedtak

Generelt for alle vedtak:

Dispensasjoner skal gis til personer og kan ikke overdras til nye brukere, eksempelvis
nye eiere av et firma eller nye sauebønder. Personen som har fått dispensasjon er
ansvarlig for gjennomføringen og skal være tilstede under flyging, men kan bruke
andre personer til å fly med dronen.

Det skal settes som vilkår at dronen kun skal brukes til det formålet det er søkt om.
Dersom man har fått dispensasjon til å bruke drone til kartlegging, samling av dyr
eller andre nytteformåI, kan man ikke samtidig filme og bruke dette til markedsføring
eller sosiale media.

a

a

Det skal opplyses om at brudd på vilkårene til dispensasjonen kan medføre at
dispensasjonen ikke blir fornyet og/eller at saken blir politianmeldt.

Det skalvurderes om styret ved forvalter skal kreve adgang til å se eventuelle filmer
før publisering. Dette for å kontrollere at sårbare områder ikke profileres på en
uheldig måte.

I de sakene der tabellen under gir et entydig <nei> eller <ja>>, kan forvalter behandle
søknadene med delegert myndighet. I tillegg kan forvalter behandle dronesøknader der det
foreligger etablert forvaltningspraksis, jf styrevedtak i sak 3112015. Ved tvil skal forvalter
drøfte saken med styreleder. Dette skal komme frem av saksutredningen dersom forvalter
treffer delegert vedtak i saken. Alle delegerte vedtak skal refereres for styret.

a

a



Typê søknad Dispensasjon til
bruk av drone?

Vilkår ved ja / begrunnelse for avslag Eksempel på
saker

Tiltak der det åpnes opp for bruk av motorferdsel i verneforskriften, og der drone vil kunne erstatte
bruk av f.eks. helikopter
Mil¡tær opêrat¡v virksomhet. Políti-
, brannvern-, rednings- eller
oppsynsvirksomhet.

Ja (gjelder ikke
øvelseÐ

Opplyse om sårbare områder og
sårbare årstider.

Gjennomfør¡ng av skjøtsels- eller
forvaltn¡ngsoppgaver bestemt av
Seiland/S¡evju nasjonalparkstyre

Ja, men på v¡lkår Begrense itid og rom. Styre unna
sårbare områder til sårbare årstider

Rêindrift: samling av rein Ja, men på vilkår Begrense itid og rom. Styre unna
sårbare områder til sårbare årstider,
spesielt fugl ¡ hekket¡da. Mulig med
flerårige dispensasjoner. Mulig med
dispensasjon også utenom høstsamling
og kalvemerking.

Rbd 24A 201 I
og 2019

Forsvarets aKiviteter Ja, men på v¡lkår Begrense ¡tid og rom. Styre unna
sårbare områder til sårbare årstider
Øvelser bør legges utenfor
nasjonalparken.

flvrig nyttebruk av drone
Bekjemping av forurensn¡ng eller
akutt fare for forurensning

Ja Jf $ 3 pkt 5.5 i verneforskr¡ften om
ferdsel. Opplyse om sårbare områder
og sårbare årstider.

Forskning og naturkartlegging Ja, men på vilkår Styre unna sårbare områder til sårbare
årstider. Søker må være tilknyttet eller
ha oppdrag for en forsknings- eller
kartleggingsinstitusjon.

Breer 201 9

Sauedrift: samling av sau Ja, men på vilkår Styre unna sårbare områder til sårbare
årst¡der. Mulig med flerårige
dispensasjoner.

Filming med drone tilformidling og markedsføring
Naturprogram, formidling av
natur- og kulturverdier i Seiland
nasjonalpark

Ja, men på vilkår

vilkår

Styret må vurdere om programmet kan
bidra til økt ferdsel i sårbare områder.
Sette vilkår om at forvalter skal være
involvert i planlegg¡nga.

Askelands
Seilandfilm

Markedsføring av Seiland/Sievju
nasjonalpark som
reiselivsdestinasjon

lkke markedsføre aktiviteter ¡ sårbare
områder. Kan gå ut oververneverdiene,
og gir dermed ikke grunnlag for å bruke
nml $ 48. Må være itråd med
besøksstrategi.

Seiland
Explore (2017)

Nyhetstorm¡dling Strenge vilkår Må være en alvorlig situasjon av stor
allmenn interesse for riksmedla

Sp¡llef¡lm Strenge vilkår Presedensvirkn¡ng, ikke grunnlag for å
bruke $ 48 da det vil uthule innholdet i

vernereglene, jf. nml $ l0 samlet
belastning. Kan vurdere historiske
spillefilmer som er spesifikt knyttet til
Seiland.

Arrangêmenu konkurranse¡
promoter¡ngsfilm eller filming
under arrangementet

Nei Presedensvirkning, ikke grunnlag for å

bruke S 48 da det vil uthule innholdet i

vernereglene, jf. nml S 10 samlet
belastning

Aktiv¡tetsf írma tu r-dokumentasjon
for grupper

Nei Presedensv¡rkning, ikke grunnlag for å
bruke S 48 da det vil uthule innholdet i



vernereglene, jf. nml S 10 samlet
belastning

Pr¡vate turer, film for sos¡ale
media, YouTube etc.

Nei Presedensvirkning, ikke grunnlag for å
bruke $ 48 da det vil uthule innholdet i

vernereglene, jf. nml $ 10 samlet
belastning

Underholdningsprogram Nei Presedensvirkning, ikke grunnlag for å
bruke S 48 da det vil uthule innholdet i

vernereglene, jf. nml S 10 samlet
belastning

71 grader Nord
(2017)
Gutta på tur
(2017)

Produl(treklame Nei Filming kan gjøres utenfor
verneområdet, eller avgrenses til
opptaksformer som ikke gir behov for
disp.

Vedtaket er enstemm¡g

ST 28/2019 Regnskap 2019

Forvalters innstilling

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar regnskapsrapporten til etterretning. Forvalter gis fullmakt
til å foreta innkjøp ut 2019 i henhold til budsjett. Forvalter gis fullmakt til å overføre
resterende tiltaksmidler til Alta kommune, øremerket startpunkt Altneset og Bekkarfjord.

Vedtak

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar regnskapsrapporten til etterretning. Forvalter gis fullmakt
til å foreta innkjøp ut 2019 i henhold til budsjett. Forvalter gis fullmakt til å overføre
resterende tiltaksmidler (inntil kr 325 000) tilAlta kommune, øremerket startpunkt Altneset og
Bekkarfjord.

Vedtaket er enstemmig.

ST 29/2019 Møtekalender 2020 og aktivitet 2019

Forvalters innstilling

Styremøte Alta - konstituerende?Fredag 20. mars

Samling for styrene iTroms og Finnmark, i Tromsø eller evt i

Trondheim. Avhengig av når nye styrer er klare. Kan evt.
kombineres med styremøte.

Februar-mai

Dato i2020 Møte



Tirsdag 5. - onsdag 6. mai Nasjonalparkkonferanse iTrondheim. Mulig å kombinere
dette med styremøte ogleller samling for styrene iTroms og
Finnmark

13-14 august Befaring på Seiland for styret

18. septembe¡*** Styremøte

Nov/desember*n* Styremøte og samling med rådgivende utvalg

***Endelig dato vedtas senere

Behandling i møtet

Det vil bli utskiftinger av styremedlemmer i 2020, og det nye styret vil trolig måtte gjøre
endringer i møtekalenderen.

Vedtak

lnnstillingen vedtas enstemmig.

ST 30/2019 lnnmelding av behov for tiltaksmidler (bestillingsdialog) Íor 202O

Forvalters innstilling

(1) Seiland/Sievju nasjonalparkstyre ber SNO Alta om å prioritere følgende oppgaver. Alle
tiltakene gjøres i samarbeid med forvalter, med unntak av oppsyn med ulovlig scooterkjøring

. Oppsyn og kontroll med ulovlig scooterkjøring i nasjonalparken. Det søkes om kr
40000 til oppsyn med helikopter.

. Bistå med planlegging og gjennomføring av søppelaksjon på vestre Seiland

. Holde oppsyn med flytebrygga ivinterlagring, to turer i perioden november-mai.

Befare fjæresonen i nasjonalparken ijuni for å planlegge søppelaksjon samt befaring
av ulovlig bygg.

Få opp de to siste løveskiltene, befare kjørespor, samt frakte ut søppel fra
Melkevatnan-området.

Bistå med transport og planlegging ved befaring med nasjonalparkstyret iaugust.

a

a

a



(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.

SUM 14 325 000

Behandling imøtet

SNO ved Rune Somby orienterte styret om gjennomføring av årets tiltak.

Det ble foreslått i møtet å sette opp løveskilt også ved Piggf,ellet, med tanke på at denne ruta
skal merkes som en del av startpunkt Altneset. Det ble også foreslått en ekstra befaring av
kjøresporet sør i Søkkmyrdalen. Disse to.tiltakene skrives inn itiltaket <Helikoptertransport til
verneskilt... >, og beløpet økes fra 20 000 til 30 000 kr.

Det var enighet om at det er tid for evaluering av eksisterende kjøreavtale med Bekkarfjord
siida, og at dette blir en oppgave for det nye styret.

Vedtak

Styret fattet følgende enstemmige vedtak:

Etablere sta rtpun kt Altneset: prosjekteri ng,
startpunkt, infotavler/skilt i tråd med besøksstrategi
og designmanualen. Samarbeid og spleiselag med
kommunen og lokale aktører.

1 0 100 000

Vinterlagring av flytebrygga i Store Bekkarford,
flytting høst og vår

40 0002 4

3 0 45 000

Oppsyn med ulovlig scooterkjøring - SNO

Søppelaksjon Bårdfjorden/vestre Seiland4 6 60 000

Helikoptertransport til verneskilt (2 lokaliteter) og
frakt av søppel

7 2 20000

Produsere temaplakat om utm
Bekkarfjord, samarbeid med
byg delag/lokalh istoriker.

Merking av turstier i randsonen på sør-Seiland,
samarbeid med Hakkstabben-Altneset bygdelag og
Alta kommune

iStore5

6

0 10 000

2 50 000

Tids,b-ruk for Kostnad
SNO (kr)

(dagsverk)
et
Priorit Tiltak



(1) Seiland/Sievju nasjonalparkstyre ber SNO Alta om å prioritere følgende oppgaver. Alle
tiltakene gjøres isamarbeid med forvalter, med unntak av oppsyn med ulovlig scooterkjøring

Oppsyn og kontroll med ulovlig scooterkjøring i nasjonalparken. Det søkes om kr
40000 til oppsyn med helikopter.

Bistå med planlegging og gjennomføring av søppelaksjon på vestre Seiland

Holde oppsyn med flytebrygga ivinterlagring, to turer i perioden november-mai

Befare fjæresonen i nasjonalparken ijuni for å planlegge søppelaksjon samt befaring
av ulovlig bygg.

Få opp de tre siste løveskiltene, befare kjørespor, samt frakte ut søppel fra
Melkevatnan-området.

Bistå med transport og planlegging ved befaring med nasjonalparkstyret iaugust

(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.

a

a

a

a

a

a

Etablere sta rtpun kt Altneset: prosjekteri ng,
startpunkt, infotavler/skilt i tråd med besøksstrategi
og designmanualen. Samarbeid og spleiselag med
kommunen og lokale aktører.

,l 0 100 000

Oppsyn med ulovlig scooterkjøring - SNO2 4 40 000

Vinterlagring av flytebrygga i Store Bekkarfjord,
flytting høst og vår

3 0 45 000

Søppelaksjon Bårdfjorden/vestre Seiland4 6 60 000

Heli koptertransport til verneskilt (3 lokal iteter),
befaring av kjørespor og frakt av søppel

5 2 30 000

Produsere temaplakat om utmarksslått i Store
Bekkarfjord, samarbeid med
bygdelag/lokal h istoriker.

6 0 10 000

Merking av turstier i randsonen på sør-Seiland,
samarbeid med Hakkstabben-Altneset bygdelag og
Alta kommune

7

SUM

2 50 000

14 335 000

Tidsbruk for Kostnad
sNo (kr)

(dagsverkl
et
Prlorit Tlltak



ST 31/2019 lnnmelding av behov for drifts- og besøksstrategimidler for 2020

Forvalters innstilling

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre søker for 2020 om kr 410 000 til drift og om midler til arbeid
med besøksstrategi. For midler til arbeid med besøksstrategi gis forvalter fullmakt til å
innhente priser på de tiltak styret blir enige om i styremøtet, og deretter sette endelig
søknadsbeløp.

Behandling i møtet

Det kom forslag om å endre <<priser> til <tilbud> i vedtaksteksten. Styret var enig i de
foreslåtte tiltakene for neste år. Tiltakene er oversetting av besøksstrategi og hjemmeside til
samisk, samt kartlegging av botaniske verneverdier med fokus på kulturmark og rødlista
naturtyper.

Vedtak

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre søker for 2020 om kr 410 000 til drift og om midler til arbeid
med besøksstrategi. For midler til arbeid med besøksstrategi gis forvalter fullmakt til å
innhente tilbud på de tiltak styret ble enige om i styremøtet, og deretter seüe endelig
søknadsbeløp.

RS 13/2019 Orienteringssaker fra forvalter

lnnkjøp av hjemmeside fra firmaet Nettrakett

Rapport fra fotolinja på Alta folkehøgskole

Samlokalisering av forvalterkontor og SNO

ST 3212019 Eventuelt

Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt.

Møtet ble avsluttet kl 12.00.


