
Utvalg:

Møtested:

Dato:

Møteprotokoll

Sei land/Sievj u nasjonal parkstyre

Kunnskapsparken Alta

26. september 2019 kl 11.30.

Følgende medlemmer deltok:

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Kjetil Romsdalog vara Nils Henrik Sara

Anne Mette Bæivi og vara Tom-Kristian Tommen Hermo

Fra administrasjonen deltok:
Navn Stilling

Navn Representerer

Bente Haug (styreleder)

Brita Julianne Skum

Harald Bredesen

Svein lversen

Alta kommune

Sametinget

Kvalsund kommune

Finnmark fylkeskommune

lngunn lms Vístnes Nasjonalparkforvalter

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er i samsvar med det som ble
vedtatt på møtet.

?'l
Bente Haug, styreleder Brita Julianne Skum

Bente Haug og Brita Julianne Skum har bekreftet rett protokoll pr. epost.
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Saksliste

sT 14t2019

sT 15/2019

RS 8/2019

DS 1/2019

D52t2019

RS 9/2019

RS 10/2019

sT 16/2019

sT 1712019

sT 18/2019

sT 19/2019

sT20t2019

sf 21t2019

sT 22J2019

RS 1112019

sT23t2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

Valg av medunderskriver

Protokoll fra styremøle 24. mai 2019

lnnvilget søknad om bruk av drone til reinsamling - Bekkarfjord siida

lnnvilget søknad om bruk av helikopter til reinsamling - reinbeitedistrikt 24 B

lnnvilget søknad om bruk av drone - Fylkesmannens reindriftsavdeling

Avslått søknad om bruk av drone - Nordisk Film TV AS

Søknad om bruk av drone til markedsføring - Mediaveien

Søknad om bruk av drone til kartlegging av breer - Juho Karhu

Sak unntatt offentlighet

Høring av nasjonal ramme for vindkraft: lnnspill fra Seiland/Sievju
nasjonalparkstyre til det foreslåtte om rådet i Vest-Fi nn mark

Søknad om økonomisk støtte - fotolinja ved Alta folkehøgskole

Økonomirapport og budsjett pr 15.09.2019

H ø ri ngsin nspil I til besøksstrateg i for Seiland/Sievj u nasjonalpark

Andre oríenteringssaker fra forvalter

Eventuelt
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ST 1412019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forvalters innstilling

lnnkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak

I nnstillingen vedtas enstemmig.

ST 15/2019 Valg av medunderskriver

Forvalters innstilling

Brita Julianne Skum velges til å signere protokollen sammen med styreleder Bente Haug.
Protokollen inkluderer også saken e 12119 og 13/19 som er behandlet på e-post siden forrige
styremøte.

Vedtak

I nnstillingen vedtas enstemmig.

RS 8/2019 Protokoll fra styremøte 24. mai 2019

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar protokollen fra styremøtet 24. mai 2019 til orientering

DS t/2019
siida

lnnvilget søknad om bruk av drone til reinsamling - Bekkarfjord

Seilan d/Sievju nasjonalpa rkstyre tar saken til orienteri ng

DS 2/2019 lnnvilget søknad om bruk av helikopter til reinsamling -
reinbeitedistrikt 24 B

Seiland/Sievj u nasjonalpa rkstyre tar saken til orientering

RS 9/2019 lnnvilget søknad om bruk av helikopter til reinsamling -
fylkesman nens rei ndriftsavdeli n g

Seiland/Sievju nasjona lpa rkstyre tar saken til orientering.
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RS 10/2019 Avslått søknad om bruk av drone - Nordisk Film TV AS

Sei land/Sievj u nasjonal parkstyre tar saken ti I orientering.

ST 16/2019 Søknad om bruk av drone til markedsføring - Mediaveien

Forvalters innstilling

Med hjemmel i Naturmangfoldloven $ 48 avslår SeilandiSievju nasjonalparkstyre søknaden

fra Nord Ekspedisjon/Mediaveien om å filme med drone i Seiland/Sievju nasjonalpark i

perioden 1. september 2019 til 31. oktober 2019. Begrunnelsen er at dronefilm vil eksponere

områder hvor man i henhold til besøksstrategien for Seiland/Sievju nasjonalpark ikke ønsker
en ytterligere økning i ferdsel, og at droneflyging på det aktuelle tidspunktet kan være

forstyrrende for høstsamlingen av rein. Behandling av søknaden om å filme med drone

sommeren 2020 utsettes.

Behandling imøtet

Styret var samstemt i at det bør utarbeides overordnede retningslinjer for dronebruk i parken.

Det bør gjøres vinteren 201912020, slik at søknader for sommeren 2020 kan behandles etter

disse retningslinjene.

Vedtak

I nnstillingen vedtas enstemmig.

ST 1712019 Søknad om bruk av drone til kartlegging av breer - Juho Karhu

Forvalters innstilling

Med hjemmel i naturmangfoldloven $ 48 gir Seiland/Sievju nasjonalparkstyre dispensasjon til

bruk av drone iforbindelse med registrering av Seilandsjøkelen og Nordmannsjøkelen for

NVEs breatlas. Dispensasjonen gjelder fra26.09.2019 til 31.10.2019 for Juho Karhu.

Dispensasjonen gjelder på følgende vilkår:

1. Tillatelsen gjelder for filming av breene Nordmannsjøkelen og Seilandsjøkelen, og

innen 300 meter fra brekantene.

2. Flyging nær fugl og øvrig dyreliv skal unngås. Dersom det dukker opp rovfugl må

dronen tas ned til fuglene har trukket seg unna. Det skal holdes god avstand til

eventuelle andre brukere av området.

3. En kopi av bildene skal sendes til nasjonalparKorvaltningen på

seiland@fylkesmannen.no innen 31 .12.2019.

4. Reíndrifta skal kontaktes iforkant av droneflygingen. Nordmannsjøkelen:

Bårdflord siida ved Nils Henrik Sara, tlf 977 57 032, Seilandsjøkelen: Bekkarfiord

siida ved Mikkel lsaksen Eira, tlf. 951 88 304.

5. Film og bilder skal brukes til NVEs breatlas som beskrevet i søknaden, og ikke til

markedsføring av området.

6. Det forutsettes at eventuelle andre tillatelser er på plass før flyging.
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7. Denne tillatelsen skal medbringes ifelt og fremvises ved kontroll.

Vedtak

lnnstillingen vedtas enstemmig

ST 18/2019 Sak unntatt offentlighet

Saken føres iegen protokoll.

ST 19/2019 Høring av nasjonal ramme for vindkraft: lnnspill fra Seiland/Sievju
nasjonal parkstyre ti I det foreslåtte om rådet i Vest-Fi n nmark

Forvalters innstilling
Vedlagte høringsinnspill sendes til NVE innen høringsfristen 1. oktober 2019.

Vedtak

I nnstillingen vedtas enstemmig.

ST 20/2019 Søknad om økonomisk støtte - Atta folkehøgskole - transport i

forbindelse med tur og registreringsarbeid i Seiland/Sievju nasjonalpark

Forvalters innstilling
SeilandiSievju nasjonalparkstyre støtter fotolinja ved Alta folkehøgskole med kr 5000,- til
delvis dekning av transportkostnader i forbindelse med deres tur til Seiland/Sievju
nasjonalpark. Beløpet belastes styrets driftsmidler. Det forutsettes at fotolinja leverer rapport
og bilder fra området som avtalt med nasjonalparkforvalter.

Vedtak

I nnstillingen vedtas enstemmig

sT 21t2019
r5.09.2019

Økonomirapport og budsjett for Seiland/Sievju nasjonalparkstyre pr

Forvalters innstilling

Sei land/Sievj u nasjona I parkstyre tar økonom irapporten til etterretning.

Forvalter får fullmakt til å inngå avtale med leverandør av hjemmeside i henhold til
merkevarestrategien for inntil kr 75 000. Forvalter får fullmakt til å inngå avtale om flytting av
flytebrygga høst 2019 og vår 2020 tor inntil kr 45 000.
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Behandling imøtet

Det ble fremmet forslag om å kjøpe inn ytterjakker til styret og luer med Seiland
nasjonalpark-logo.

Vedtak

Seiland/Sievj u n asjo na I parkstyre tar øko nomi ra pporten til etterretn ing.

Forvalter får fullmakt til å inngå avtale med leverandør av hjemmeside i henhold til
merkevarestrategien for inntil kr 75 000. Forvalter får fullmakt til å inngå avtale om flytting av
flytebrygga høst 2019 og vår 2020 for inntil kr 45 000. Forvalter innhenter tilbud på jakker og
luer til styret.

Vedtaket er enstemmig.

ST 2212019 Høringsinnspilltil besøksstrategifor Seiland/Sievju nasjonalpark

Behandling imøtet

De innkomne høringsinnspillene ble gjennomgått. Høringsinstansene er i all hovedsak
positive til besøksstrategien, og trekker fram flere eksempler på hva de er fornøyd med. De
konkrete endringsforslagene og innspillene gikk mer på styrets arbeid generelt, og styret tok
dette til etterretning. Det var få forslag til endringer i besøksstrategien.

Vedtak

Forvalter utarbeider svar på høringsinnspillene og et endelig utkast til besøksstrategi, som så
sendes til Miljødirektoratet for endelig godkjenning.

RS 11/2019 Andre or¡enter¡ngssaker fra forvalter

Feltsesong 2019:

o Alle løveskilt langs parkgrensa er byttet ut. Mangler ennå skilt på parkgrensa

inn fra zirkonbruddet og inn fra turløypa fra Hønseby.

o Befaring av vestkysten - ny søppelaksjon nødvendig. Foreslår høsten 2020.

o Befaring med nasjonalparkstyret og arkeolog 7-8 august - en av våre beste

befaringer!

o Botanisk kartlegging 12-14 august. Botaniker kommer til RU-samling i

november.

o Kartlegging av fugl ijuni - juli (2 dager). Ornitolog kommer til RU-samling i

november.

o Gjennomført årlig registrering av slitasje i Store Bekkarfjord. Resultatene

kommer senere.

a
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Styret har mottatt søknad om nytt reingjerde fra Bekkarfjord siida, slik Mikkel L Eira
orienterte om på forrige styremøte. Saken skalførst gjennom en reindriftsfaglig
vurdering hos fylkesmannens reindriftsavdeling før den kommer til behandling i styret.
NINA f¡kk gått noen kilometer av traseen under deres botaniske kartlegging, og vilsi
noe om dette isin rapport.

Det har kommet inn svært mange søknader i august-september, og flere ble
behandlet senere enn de burde. Forvalter ga tilbakemelding til styret på at vi må rigge
oss for mer effektiv saksbehandling. Aktuelle tiltak kan vaere flere flerårige
dispensasjoner, mer delegert myndighet til forvalter, retningslinjer for behandling av
dronesøknader, tidsfríster for når søknader må sendes inn til nasjonalparkstyret, og
liknende. Styret og forvalter bør også ha diskutert hva man gjør dersom det kommer
inn så mange søknader at man ikke rekker å behandle alle innen rimelig tid.

Prioriteringer av saker fram til neste styremøte i november

Aktuelle saker til neste styremøte:
o Når er arrangemenVturer søknadspliktige? Størrelse på grupper og

gjentakende turer.
o Retningslinjer for behandling av dronesøknader. Styret foreslo å møtes på

formiddagen 22. november (rett før RU-samlingen) for å jobbe med dette.

Startpunkt Altneset; statusa

a

a

Kontor for forvalter; status

KLD har oversendt <Handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene> til
styret. Den ligger på www.reqierinqen.no.

ST 2312019 Eventuelt

Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt.

Møtet ble avsluttet kl 15.00.

a

a

a

a
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Protokoll for sak behandlet pr e-post

ST l212019 Dispensasjon til lavtflyging og landing med helikopter iforbindelse med

reinsamling i Reinbeitedistrikt 24 B -Seiland nasjonalpark

Forvalters innstilling

Med hjemmel i forskrift for vern av Seiland nasjonalpark $ 3 punkt 6.3e gis Fylkesmannen i

Troms og Finnmark ved reindriftsavdelingen dispensasjon til inntil ti - 10 - timer flyging med

helikopter og inntil fem - 5 - landinger med helikopter i perioden 1. september til 30.

september 2019 i Seiland nasjonalpark. Flygingen gjelder iforbindelse med den pålagte

samlingen av rein i reinbeitedistrikt 24 B. Tillatelsen skal medbringes ifelt og fremvises ved

kontroll.

Vedtak

I nnstillingen vedtas enstemmig.

Behandling i møtet

Saksframlegg og innstilling ble sendt til nasjonalparkstyret pr e-post 29. august 2019, med

svarfrist 1. september. lnnen fristen hadde samtlige styremedlemmer respondert og støttet

innstillingen: Brita Julianne Skum, Bente Haug, Harald Bredesen, Svein lversen, Kjetil

Romsdalog Anne Mette Bæivi.
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Protokoll for sak behandlet pr e-post

ST 13/2019 Søknad om dispensasjon til bruk av drone tilfilming i Seiland
nasjonalpark - Nordisk Film TV AS

Forvalters innstilling

Med hjemmel i Naturmangfoldloven $ 48 avslår Seiland/Sievju nasjonalparkstyre søknaden
fra Nordisk Film & TV AS om å bruke drone til filmopptak av TV-serien <<71" nord - Norges
Tøffeste Kjendis>. Begrunnelsen er at dronefilm vil eksponere områder hvor man i henhold til
besøksstrategien for Seiland/Sievju nasjonalpark ikke ønsker en ytterligere økning i ferdsel,
og at droneflyging på det aktuelle tidspunktet kan være forstyrrende for høstsamlingen av
rein.

Vedtak

I nnstillingen vedtas enstemmig

Behandling i møtet

Saksframlegg og søknad fra Nordisk Film TV AS ble sendt til nasjonalparkstyret pr e-post 7.
september 2019, med svarfrist 10. september. lnnen fristen hadde samtlige styremedlemmer
respondert og støttet innstillingen: Brita Julianne Skum, Bente Haug, Harald Bredesen, Svein
lversen, Kjetil Romsdal og Anne Mette Bæivi.
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