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Møteprotokoll 

Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 

Møtested: Havneveien 24 (nasjonalparkkontoret) 

Dato: 25. februar 2021 kl. 11.00 

 

Følgende medlemmer deltok:  

Navn Representerer 

Anne Mette Bæivi, styreleder 

Brita Julianne Skum 

Nils Henrik Sara, vara for Kjetil Romsdal 

Geir Ove Bakken 

Sigurd Pedersen 

Hammerfest kommune 

Sametinget 

Sametinget 

Finnmark fylkeskommune  

Alta kommune 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Kjetil Romsdal, Sametinget 

 

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. 

 

               ________________________                            _________________________ 

Anne Mette Bæivi, styreleder Sigurd Pedersen 

 

Begge har bekreftet rett protokoll i e-post. 



2 
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ST 1/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forvalters innstilling 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.    

 

ST 2/2021 Valg av medunderskriver 

Bakgrunn 

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

Vedtak 

Sigurd Pedersen velges til å signere protokollen sammen med styreleder Anne Mette Bæivi. 

Innstillingen vedtas enstemmig.    

 

RS 1/2021 Protokoll fra styremøte 25. november 2020 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar protokollen fra styremøtet 25. november 2020 

til etterretning.  

 

ST 3/2021 Budsjett for driftsmidler 2021 – post 1420.21 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar tildelingen av driftsmidler til orientering. Det innstilles 

følgende forslag til budsjett:    

Drift av nasjonalparkstyret Budsjett 2021 

Honorar og tapt arbeidsfortjeneste styret 160 000 

Reise/overnatting styret og RU 50 000 

Møterom og bevertning 40 000 

Utstyr og forsikring 40 000 

Andre kostnader 40 000 

SUM 330 000 
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Midler til besøksstrategi mm Omsøkt Tildelt Budsjett 
2021 

Oversetting av hjemmeside til samisk og engelsk 20 000 20 000 20 000 

Kartlegging av rødlista naturtyper 250 000 0 0 

Kartlegging av botanikk langs omsøkt gjerdetrase 200 000 0 0 

SUM   20 000 

 
Ved behov vil styret søke Miljødirektoratet om ekstra midler til utarbeiding og oversetting av 
kartplakater og temaplakater.  

 
Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig. 

I tillegg vil styret be SNO om en orientering om status for rovfugl på Seiland på neste 

styremøte. Styret ber også forvalter om å skrive utkast til brev til statsforvalteren hvor man 

uttrykker bekymring for eventuelt helårsbeite for rein på nordre Seiland. Brevet behandles i 

neste styremøte.     

 

ST 4/2021 Budsjett for tiltaksmidler 2021 – post 1420.31 

Forvalters innstilling 

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

SNO gjennomfører de omsøkte tiltakene så langt det lar seg gjøre innenfor tilgjengelige 

økonomiske rammer og tidsrammer, og i tråd med styrets signaler og vedtak. 

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig. 

 

ST 5/2021 Ventebu Altneset, mottatte tilbud 

Behandling i møtet 

Styret mottok to tilbud, og tilbudet fra Biorolla var såpass lavere i pris at det var uaktuelt for 

styret å velge noe annet. Det ble presisert at tillatelser fra kommunen (grunneiers tillatelse og 

byggetillatelse) må være på plass før man går i gang med prosjektet og utbetaler 

hovedparten av kontraktssummen. Styret vil også ha et møte med fylkeskommunens 

samferdselsavdeling før prosjektstart, samt ha kontakt med Alta kommune. Styret har så vidt 

nok midler til å realisere prosjektet, men det vil gå ut over annen planlagt aktivitet. Styret vil 

derfor jobbe for å finne mulig ekstern finansiering i tillegg.  

Vedtak 

Styret takker ja til Biorollas tilbud, innenfor de kostnadsrammene som er oppgitt i tilbudet. 

Hvis kostnadsrammene brytes, må saken opp til ny styrebehandling. Vedtaket er gjort med 

forbehold om at tillatelsene fra kommunen og eventuelt andre myndigheter kommer på plass.   
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RS 2/2021 Status for hjemmeside, kart, brosjyre og infoplakater 

Forvalter orienterer om status for informasjonsarbeidet: 

• Nytt kart etter designmanualen er ferdigstilt og oversatt til nordsamisk, engelsk og tysk. 

Samarbeid mellom forvalter og kartograf Lina Haskell. 

• Ny hjemmeside er ferdig oversatt og snart klar til lansering. Firmaet Nettrakett AS foretar 

implementering etter designmanualen, forvalter har levert tekst og bilder og bestilt 

oversetting til engelsk og nordsamisk. Flere bilder er kjøpt inn.   

• Det er innhentet tilbud på grafisk design av nye kartplakater og temaplakater. Forvalter 

leverer tekst og bilder, og designer setter opp plakatene. Her vil det også være oversetting til 

engelsk og nordsamisk.  

• Arbeid med ny infobrosjyre kan starte opp nå som kartet er klart. Miljødirektoratet står for 

design og trykk, forvalter leverer innholdet.  

 

ST 6/2021 Orienteringssaker fra forvalter 

Ny www.nasjonalparkstyre.no kommer i løpet av våren. Dette blir en oversiktlig portal for å finne 
fram i styrets dokumenter. Forvalterne må selv legge over innholdet fra gammel side.  
 
Bevaringsmål: System for å overvåke naturtilstanden i verneområdene. Miljødirektoratet skriver i sitt 
brev om tildelinger for 2021 at «i 2021 skal forvaltningsmyndigheten (i samråd med SNO) etablere 
bevaringsmål i NatStat for minst tre tiltak der målsetningen er å bedre/opprettholde 
naturtilstanden.» 
 
Forvalter ber styret om å få delta på noe praktisk arbeid i nærliggende verneområder.  
 
Overtredelsesgebyr: Nytt verktøy i miljøforvaltningen, etter revisjon av naturmangfoldloven § 74. 
Foreløpig kun delegert til Miljødirektoratet, men vil trolig delegeres videre til styrene.  
 
Rapport fra den digitale Nasjonalparkkonferansen 16. februar 
 
Rapport fra den digitale samling for styremedlemmer oppnevnt av Sametinget 17. februar 
 
Foreløpig rapport fra Nordlandsforsknings rapport om lokal forvaltning av store verneområder. Styret 
ønsker å jobbe mer med denne rapporten på styremøtet i september, sammen med Sametingets 
rapport om verneområdeforvaltning som kommer i juni, og den nye reiselivsstrategien til Innovasjon 
Norge som kommer i mars.  

 

 

ST 30/2020 Eventuelt 

Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt. 

Møtet ble avsluttet kl 14.30.  

http://www.nasjonalparkstyre.no/

