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Møteprotokoll 

Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 

Møtested: Scandic Hammerfest 

Dato: 24. mai 2019 

 

Følgende medlemmer deltok:  

Navn Representerer 

Bente Haug (styreleder)  

Kjetil Romsdal 

Harald Bredesen 

Anne Mette Bæivi 

Svein Iversen 

Alta kommune 

Sametinget 

Kvalsund kommune 

Hammerfest kommune 

Finnmark fylkeskommune  

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Brita Julianne Skum og vara Hjørdis Øvergård 

 

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 Harald Bredesen 

Begge har bekreftet rett protokoll pr e-post 
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ST 9/2019 Søknad om dispensasjon til landing og lavtflyging med helikopter samt 

innsamling av plantemateriale – NINA 

RS 4/2019 Status startpunkt Altneset 

RS 5/2019 NVEs «Nasjonal ramme for vindkraft»  

RS 6/2019 Ny helikopterflyging med TOV-E  
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ST 7/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forvalters innstilling 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

Behandling i møtet 

Forvalter hadde etteranmeldt en sak; Revidert møtekalender 2019, som ble ført som ST 

10/19.  

Vedtak 

Innkalling og saksliste vedtas enstemmig, inkludert etteranmeldt sak om møtekalender 2019.    

 

 

ST 8/2019 Valg av medunderskriver 

Vedtak 

Harald Bredesen velges til å signere protokollen sammen med styreleder Bente Haug.  

 

 

RS 3/2019 Protokoll fra styremøte 1. mars 2019 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar protokollen fra styremøtet 1. mars 2019 til etterretning.  
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ST 9/2019 Søknad om dispensasjon til landing og lavtflyging med helikopter 

samt innsamling av plantemateriale – NINA 

 

Forvalters innstilling 

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 første ledd første alternativ gir 
Seiland/Sievju nasjonalparkstyre dispensasjon til lavtflyging og inntil 6 landinger med 
helikopter til NINA for to dager i perioden 15. juni – 25. august. Dispensasjonen gis på 
følgende vilkår: 
 

 Dispensasjonen gjelder for en dag i perioden 15. juni – 20. juli med lavtflyging og 
inntil fem (5) landinger innenfor nasjonalparken, samt en landing i perioden 22. juli – 
25. august.   
 

 Flyging nær rein og andre brukere av nasjonalparken skal unngås.  
 

 NINA skal ta direkte kontakt med både Bekkarfjord siida og Bårdfjord siida i 
reinbeitedistrikt 24A i forkant av flygingen, og informere om tidspunkt og flyrute. 
Endring av flyrute og endring av landingssteder innenfor et par kilometer 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.  
 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 første ledd første alternativ gir 
Seiland/Sievju nasjonalparkstyre dispensasjon til NINA til innsamling av 
plantemateriale (karplanter, lav, mose og sopp) fra Seiland/Sievju nasjonalpark. 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 
 

 Innsamling av plantemateriale foretas av Jarle W. Bjerke eller personer under hans 
ledelse.  

 

 Innsamlingen begrenses til det som er nødvendig for artsbestemmelse. Det skal 
utvises særlig hensyn ved innsamling av/fra truede, sårbare eller sjeldne arter og 
bestander. 

 

 Tillatelsen for innsamling av plantemateriale gjelder ut året.  
 

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.   
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RS 4/2019 Status startpunkt Altneset 

Forvalter har kontakt med fylkeskommunen, vegvesenet og arkitekt, og har fått utarbeidet 

skisser til infotavle som blir presentert på styremøtet. Infotavla er tenkt bygd som en 

forlengelse av venteskuret. Saken ligger nå i bero i påvente av fylkeskommunen og 

vegvesenet. 

Alta kommune og bygdelaget jobber med kartfesting og planlegging av merking av turløyper 

til Piggfjellet og Vardfjellet, slik at merking av løypene kan skje neste sommer.  

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar saken til etterretning.  

 

RS 5/2019 NVEs «Nasjonal ramme for vindkraft» 

Forvalter orienterte om NVEs rapport som nå ligger ute på høring til 1. oktober. Styret ønsker 

å skrive eget høringsinnspill, og vil behandle dette som sak på styremøtet i september. Anne 

Mette Bæivi kan stille på vegne av nasjonalparkstyret på det åpne møtet i Hammerfest 17. 

juni.  

 

RS 6/2019 Ny helikopterflyging med TOV-E  

Saken gjøres om til styresak og føres som ST 11/2019. Sak «Eventuelt» føres som ST 

12/2019. 

 

RS 7/2019 Andre orienteringssaker fra forvalter 

Besøksstrategien er faglig godkjent av Miljødirektoratet! Skal ut på høring i minimum 6 uker, 

styret ønsker en romslig høringsfrist. 

Status for organisert reiseliv i nasjonalparken i sommer; Altaturer, Nord Ekspedisjon, Seiland 

House, Seiland Explore. Forvalter orienterte om forventet besøk og mengden bookinger for 

sommeren pr i dag. Det forventes en liten økning i antall besøkende, men ikke store horder. 

Felles for reiselivsbedriftene er at de er under oppbygging eller står foran valg om store 

investeringer, og dette begrenser aktiviteten.  

Nord Ekspedisjon skal ha en gruppe på 140 personer fra Amedia til Store Bekkarfjord i 

midten av august. Styret ber om en skriftlig plan for dette besøket, inkludert hvordan søppel, 

mat og toalettforhold er tenkt håndtert. Planen vurderes av forvalter. 

Forvalternes reisebudsjett er strammet inn etter sammenslåing av fylkesmennene i Troms og 

Finnmark, forvalter orienterte.  

På styrets årlige befaring 7-8 august får vi med oss en arkeolog fra Sametinget. De fleste 

faste medlemmene i styret ser ut til å kunne delta. Varamedlemmer blir også spurt. 

Plassbegrensning på 12 passasjerer.  
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Forslag fra forvalter om å gjøre medlemskap i Rådgivende utvalg (RU) mer fleksibelt, etter 

modell fra Reisa nasjonalpark. Styret var her samstemt i at man ikke vil endre for mye på 

våre RU-samlinger, i frykt for å miste kontinuitet. Hvis møtene blir for åpne, kan man risikere 

at færre møter. Konklusjonen er at vi fortsetter som før, men at forvalter kan invitere 

organisasjoner med tilknytning til Seiland uten at de først får en formell invitasjon til å være 

med i RU. 

Brev fra KLD av 3. april 2019, med avklaring av hvilke av Forsvarets aktiviteter som er tillatt i 

verneområder. 

Brev fra Miljødirektoratet av 14. mai 2019, om bruk av el-sykkel i verneområder.  

Status samlokalisering SNO og forvalter: Låneopptak er nå godkjent av kommunestyret i 

Alta, og utbygging lyses straks ut på anbud.  

Status temaplakat i Bekkarfjord og skilting her. Lokalhistoriker Marit B. Henriksen har skrevet 

tekst til temaplakat om utmarksslåtta. Kartarbeid til infoplakat er startet. Trenger skilt om 

droneforbud og om å brenne/fjerne toalettpapir. Trenger info om reindrift og kalvingsområde. 

Revidering av forskrift om skuterløyper i Hammerfest kommune – innspill er sendt inn fra 

nasjonalparkstyret.  

 

ST 10/2019 Møtekalender 2019 revidert 

Forvalters innstilling 

Dato i 2019 Møte 

Fredag 1. mars Styremøte Alta 

Fredag 24. mai Styremøte Hammerfest 

7-8 august Befaring på Seiland for styret 

Fredag 20. september Styremøte Alta 

Torsdag 14. – fredag 15. november Styremøte og seminar med rådgivende utvalg 

 

Vedtak 

Dato i 2019 Møte 

Fredag 1. mars Styremøte Alta 

Fredag 24. mai Styremøte Hammerfest 

7-8 august Befaring på Seiland for styret 

Torsdag 26. september Styremøte Alta 

Torsdag 21. – fredag 22. november Styremøte og seminar med rådgivende utvalg 
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ST 11/2019 Ny helikopterflyging med TOV-E 

Forskerne i TOV-E har dispensasjon til å lande med helikopter 2 ganger pr år i 2018 og 

2019. I 2018 brøt de vilkåret om at de berørte siidaene skulle kontaktes i forkant av flyging.  

Bekkarfjord siida opplyser om at det varslede flygetidspunktet er midt i samling til 

kalvemerking, men at man med god informasjon kan justere seg etter flygingen. Det kan 

være gunstig for reindrifta om forskerne lander nærmest mulig Seilandsjøkelen. 

Vedtak 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre opprettholder dispensasjonen for 2019, forutsatt at 

forskerne i TOV-E kontakter den berørte siidaen senest en uke før flyging. Siidaen kontaktes 

ved Mikkel Isaksen Eira på tlf 951 88 304 eller Nils Isak I. Eira på tlf 467 98 600. Endring av 

landingssted innenfor et par kilometer skal vurderes dersom det er ønskelig for reindriften. 

Kontakten skal dokumenteres for nasjonalparkforvalter før flyging.    

 

 

ST 12/2019 Eventuelt 

 

Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt.  

Møtet ble avsluttet kl 15.00. 

 


