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Møteprotokoll 

Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 

Møtested: Digitalt på Teams 

Dato: 25. november 2020 kl 09.00 

 

Følgende medlemmer deltok:  

Navn Representerer 

Anne Mette Bæivi, styreleder 

Kjetil Romsdal, nestleder 

Brita Julianne Skum 

Geir Ove Bakken 

Hammerfest kommune 

Sametinget 

Sametinget 

Finnmark fylkeskommune  

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Sigurd Pedersen, Alta kommune (måtte melde forfall på kort varsel, så vara ble ikke innkalt) 

 

Fra administrasjonen deltok: 

Navn Stilling 

Ingunn Ims Vistnes 

Rune Somby 

Nasjonalparkforvalter 

Naturoppsyn SNO 

 

Underskrift: 

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

vedtatt på møtet. 

 

               ________________________                            _________________________ 

Anne Mette Bæivi, styreleder Kjetil Romsdal 

 

Begge har bekreftet rett protokoll pr e-post 
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Saksliste 

ST 23/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 

ST 24/2020 Valg av medunderskriver 

RS 11/2020 Protokoll fra styremøte 28. oktober 2020 

RS 12/2020 Presentasjon av Statens naturoppsyn 

ST 25/2020 Altneset: Ventebu og toalett 

ST 26/2020 Regnskap 2020 

ST 27/2020 Møtekalender 2021 og aktivitet 2020 

ST 28/2020 Innmelding av behov for tiltaksmidler (bestillingsdialog) for 2021 

ST 29/2020 Innmelding av behov for midler til drift og forvaltningsarbeid for 2021 

RS 13/2020 Orienteringssaker fra forvalter 

ST 30/2020 Eventuelt 
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ST 23/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forvalters innstilling 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.    

 

 

ST 24/2020 Valg av medunderskriver 

Bakgrunn 

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

Vedtak 

Kjetil Romsdal velges til å signere protokollen sammen med styreleder Anne Mette Bæivi. 

Innstillingen vedtas enstemmig.    

 

 

RS 7/2020 Protokoll fra styremøte 28. oktober 2020 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar protokollen fra styremøtet 28. oktober 2020 til 

etterretning. 

 

 

RS 12/2020 Presentasjon av Statens naturoppsyn 

Rune Somby presenterte SNOs oppgaver og sitt arbeid for styret. Han gikk gjennom årets 

bestilling og hvordan oppgavene var løst.  

 

 

ST 25/2020 Altneset: Ventebu og toalett 

Bakgrunn 

Etter forrige styremøte 28. oktober ble det sendt ut en prosjektbeskrivelse av ventebu og 

toalett til aktuelle entreprenører/tilbydere. Saken er i prosess, og forvalter informerte om 

status så langt. Vi må avklare hvilken teknisk løsning vi kan bruke på toalettet, og følger opp 

aktuelle tilbydere. 
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Vedtak 

Styret tar saken til etterretning, og fortsetter å jobbe med dette som avtalt i møtet.  

 

 

ST 26/2020 Regnskap 2020 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar regnskapet til etterretning. Forvalter gis fullmakt til å 

foreta innkjøp ut 2020 i henhold til budsjett.  

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.    

 

 

ST 27/2020 Møtekalender 2021 og aktivitet 2020 

Forvalters innstilling 

Dato i 2021 Møte 

16-17 februar Nasjonalparkkonferansen som webinar.  

Torsdag 4. - fredag 5.mars Samling med Rådgivende utvalg 4. mars og styremøte 

5. mars 

Torsdag 20. mai Styremøte 

Onsdag 11.-fredag 13. august Befaring på Seiland for styret 

Torsdag 16. september* Styremøte 

November* Styremøte 

*Endelig dato vedtas senere  

 

Vedtak 

Møtekalenderen 2021 vedtas enstemmig. Styret tar årsrapporten 2020 til etterretning.    
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ST 28/2020  Innmelding av behov for tiltaksmidler (bestillingsdialog) for 2021 

Forvalters innstilling 

(1) Seiland/Sievju nasjonalparkstyre ber SNO Alta om å prioritere følgende oppgaver. Alle 
tiltakene gjøres i samarbeid med forvalter.  
 

• Bistå med planlegging og gjennomføring av søppelaksjon på vestre Seiland  
 

• Holde oppsyn med flytebrygga i vinterlagring, to turer i perioden desember-april  
 

• Kontroll i forbindelse med fjerning av ulovlig oppført bygg i Jøfjorden 
 

• Oppsyn med elvesletta i Store Bekkarfjord i juli  
 

• Delta på befaringen med nasjonalparkstyret i august  
 

(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.  

 

Priorit
et 

Tiltak Tidsbruk for 
SNO 

(dagsverk) 

Kostnad 
(kr) 

1 Ventebu, informasjonspunkt og toalett på Altneset, 
samarbeid med fylkeskommunen og lokale aktører 
 

0 100 000 

2 Vinterlagring av flytebrygga i Store Bekkarfjord, 
flytting høst og vår 
 

0 45 000 

3 Søppelaksjon Bårdfjorden/vestre Seiland 
 

6 60 000 

4 Helikoptertransport til utfrakt av søppel 
 

1 40 000 

5 Utstyr til merking/remerking av turløyper 
 

 5 000 

 SUM 
 

7 250 000 

 

 

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.    
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ST 29/2020 Innmelding av behov for midler til drift og forvaltningsarbeid 2021 
 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre søker for 2021 om 350 000 kr til drift, 20 000 kr til 
oversetting av hjemmeside, og 250 000 kr til kartlegging av botaniske verneverdier.  

 
Behandling i møtet 

Styret ble enige om å søke om midler til kartlegging av verneverdier langs traseen der 

Bekkarfjord siida har søkt fylkesmannens reindriftsavdeling om å bygge gjerde. Selv om 

saken ikke ligger på styrets bord ennå, vil den komme dit. Styret vil da ha behov for slik 

informasjon for å kunne behandle saken.  

Vedtak 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre søker for 2021 om 350 000 kr til drift, 20 000 kr til 
oversetting av hjemmeside, og 250 000 kr til kartlegging av botaniske verneverdier. Styret 
søker også om kr 200 000 til kartlegging av botaniske verneverdier langs den omsøkte 
gjerdetraseen til Bekkarfjord siida.  

 

 

RS 13/2020 Orienteringssaker fra forvalter 

Forvalter hadde ikke flere orienteringssaker.  

 

 

ST 30/2020 Eventuelt 

Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt. 

 

Møtet ble avsluttet kl 10.20. 

 

 


