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Møteprotokoll 

Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 
Møtested: Nasjonalparkkontoret, Havneveien 24, Alta 
Dato: Torsdag 22. september kl. 11.00 

 

 

Navn Representerer 

Anne Mette Bæivi, styreleder 

Hjørdis Øvergård 

Nils Henrik Sara (deltok på telefon/Teams) 

Geir Ove Bakken 

Sigurd Pedersen 

Hammerfest kommune 

Sametinget 

Sametinget 

Troms og Finnmark fylkeskommune  

Alta kommune 

 

Følgende medlemmer kunne ikke møte på styremøtet: 

Alle faste medlemmer møtte.  

 

Fra administrasjonen deltok: 

Navn Stilling 

Ingunn Ims Vistnes 

Ken Gøran Uglebakken i sak RS8 

Nasjonalparkforvalter 

Naturoppsyn 

 

Underskrift: 

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

vedtatt på møtet. 

 

_____________________                                              _______________________  

Anne Mette Bæivi, styreleder Geir Ove Bakken 

Rett protokoll er bekreftet pr e-post 
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Saksliste 

 

ST 16/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

ST 17/2022 Valg av medunderskriver 

RS 7/2022 Protokoll fra styremøte 19. mai 2022 

RS 8/2022 Feltrapport fra SNO 2022: Kartlegging av ternekolonier med mer 

ST 18/2022 Regnskap og budsjett Seiland/Sievju nasjonalparkstyre, halvårsrapport 

ST 19/2022 Nytt kjørespor fra Store Kufjord: Oppfølging av befaring 

ST 20/2022 Søknad om forlengelse av dispensasjon til tilbygg og fasadeendring på hytte – 

Seiland nasjonalpark 

DS 1/2022 Delegert sak – Tillatelse til bruk av drone i forbindelse med brearkeologi – 

Seiland nasjonalpark – Torbjørn Preus Schou 

DS 2/2022 Delegert sak – Dispensasjon til bruk av helikopter i forbindelse med 

reinsamling – Per Stian Sara – reinbeitedistrikt 24 B – Seiland nasjonalpark 

DS 3/2022 Delegert sak – Tillatelse til lavtflyging og landing med helikopter i Seiland 

nasjonalpark for å fjerne defekt kjøretøy – Reinbeitedistrikt 24 A 

RS 9/2022 Rapport fra kulturhistorisk befaring Bårdfjordnes og Riehppi 

RS 10/2022 Orienteringssaker fra forvalter 

ST 21/2022 Eventuelt 
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ST 16/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forvalters innstilling 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.  

 

ST 17/2022 Valg av medunderskriver 

Forvalters innstilling 

Xxxx velges til å signere protokollen sammen med styreleder.  

Vedtak 

Geir Ove Bakken velges til å signere protokollen sammen med styreleder. Innstillingen 

vedtas enstemmig.  

 

RS 7/2022 Protokoll fra styremøte 19. mai 2022 

Vedlegg: Protokoll fra styremøte 19. mai 2022 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar protokollen fra styremøtet 19. mai 2022 til etterretning.  

 

RS 8/2022 Feltrapport fra SNO 2022: Kartlegging av ternekolonier med mer 

Ken Gøran Uglebakken fra SNO ga styret en innføring i arbeidet med rødlista, og hva som 

skal til for at en art havner på rødlista. Han presenterte videre tall fra sjøfugl-kartleggingen i 

sommer, der SNO kartla sjøfugl i Bårdfjorden, Nordre Bumannsfjord, Flaskefjorden, 

Jøfjorden, Olderfjorden og Store Bekkarfjord. Kartleggingen er lagt inn i Artsobs. Styret 

takket for presentasjonen og ønsker jevnlige kartlegginger for å øke kunnskapen om 

naturverdiene i nasjonalparken. Det ble også diskutert om resultatet av kartleggingen kan 

formidles til publikum på noen måte. Det ble foreslått å få en tilsvarende kartlegging av 

ferskvannsfisk i nasjonalparken, her har vi lite systematisert kunnskap.  

 

ST 18/2022 Regnskap og budsjett Seiland/Sievju nasjonalparkstyre, 
halvårsrapport 
 
 
Innstilling til vedtak 
Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar regnskapet til etterretning, og gir sin tilslutning til 
budsjettet.  
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Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.  

 

ST 19/2022 Nytt kjørespor fra Store Kufjord: Oppfølging av befaring 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar rapporten fra befaringen til etterretning.  

Forvalter ser videre på mulighetene for bro over bekken ved Geassesaijávri/Sommarsetvann. 

Det settes av tid i august 2023 til å rydde stein fra traseen i samarbeid med Bekkarfjord siida.   

Behandling i møtet 

Det var stor grad av enighet om hvordan befaringen skal følges opp. Behovet for å forsterke 

kjøresporene sørvest for merkegjerdet ble også diskutert. I rapporten fra befaringen står det 

at Bekkarfjord siida og styret ble enige om at siidaen skal fjerne båtvraket ved Melkevatnan. 

Her ble det presisert at det var enighet om at de også skal fjerne noen ruller med 

gjerdenetting, og dette blir tatt inn i rapporten.   

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.  

 

ST 20/2022 Søknad om forlengelse av dispensasjon til tilbygg og 

fasadeendring på hytte – Seiland nasjonalpark 

Bakgrunn 

Søker Frank Olsen har bedt om et års forlengelse av dispensasjonen til tilbygg og 

fasadeendring til 1.10.24, grunnet personlige forhold. Forvalter innstiller på å etterkomme 

søknaden. Vedtaket er ellers uforandret.  

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 fasadeendrig 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 2024.  

Tiltaket krever også tillatelser fra kommunen og grunneiere. 
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Vi gjør oppmerksom på at Statens naturoppsyn (SNO) kan kontrollere at tiltaket er 

gjennomført i samsvar med vedtaket.  

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.  

 

DS 1/2022 Delegert sak – Tillatelse til bruk av drone i forbindelse med 

brearkeologi – Seiland nasjonalpark – Torbjørn Preus Schou 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar saken til etterretning.  

 

DS 2/2022 Delegert sak – Dispensasjon til bruk av helikopter i forbindelse 

med reinsamling – Per Stian Sara – reinbeitedistrikt 24 B – Seiland 

nasjonalpark 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar saken til etterretning.  

 

DS 3/2022 Delegert sak – Tillatelse til lavtflyging og landing med helikopter i 

Seiland nasjonalpark for å fjerne defekt kjøretøy – Reinbeitedistrikt 

24 A 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar saken til etterretning.  

 

RS 9/2022 Rapport fra kulturhistorisk befaring Bårdfjordnes og Riehppi 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar rapporten til etterretning.  

 

RS 10/2022 Orienteringssaker fra forvalter 

1. Innkommet søknad om bru i Store Bekkarfjord 

Store Bekkarfjord beitelag har sendt søknad til nasjonalparkstyret om å bygge bru over det 

minste løpet av Melkelva, på samme sted som det tidligere har stått en bru. Søknaden ble 

sendt inn fredag kveld 16. september, med tilleggsopplysninger tirsdag kveld 20. september. 

Søknaden kom for sent til å utrede saken før styremøtet, og styret hadde flere 

tilleggsspørsmål til søknaden. De ønsker også at beitelaget skal rydde opp restene av de to 

bruene som helt eller delvis er tatt av elva, før de bygger nytt. Forvalter kontakter beitelaget 

og ber om opprydding samt utfyllende søknad til neste styremøte i november.   

2. Feltrapport fra sommeren 2022, status på startpunkt Hønseby og Altneset, Store 

Bekkarfjord, søppelaksjonen i Bårdfjorden og fotografering av breene.  

  

3. Topptur-prosjektet til Seiland House; vi jobber med å få til et dialogmøte i uke 41-42.   
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4. Åpning av ventebua på Altneset 14. juni ble et fint arrangement med god deltakelse 

lokalt og bra oppslag i Altaposten. Takk til Geir Ove og Hjørdis som stilte fra styret!  

 

5. Befaring til andre nasjonalparker – forvalter oppfordrer styret til å gi tilbakemelding om 

eventuelle ønsker og tidspunkt.  

 

6. Samling for verneområdestyrene i Troms og Finnmark i Tromsø 7-8 november. Hele 

Seiland-styret stiller. Styremøte etter lunsj 8. november. Forvalter sender ut mail til 

styret om hvordan bestille flybilletter.   

 

7. Lopphavet marine verneområde ble opprettet i sommer. Området som ble vedtatt 

grenser ikke til Seiland. Får eget styre og trolig egen forvalter – statsbudsjettet vil si 

mer om hvor raskt dette kommer på plass. 

 

 

ST 21/2022 Eventuelt 

Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt.  

 

Møtet ble avsluttet kl 13.30.   

 


