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Møteprotokoll 

Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 

Møtested: Scandic Alta 

Dato: 28. oktober 2020 kl 08.30 

 

Følgende medlemmer deltok:  

Navn Representerer 

Anne Mette Bæivi, styreleder 

Kjetil Romsdal, nestleder 

Brita Julianne Skum 

Hege Christin Bjørkmann (vara for Sigurd Pedersen) 

Geir Ove Bakken 

Karl-Tore Andersen, deltok som vara for Anne Mette Bæivi 

i sak 11 

Hammerfest kommune 

Sametinget 

Sametinget 

Alta kommune 

Finnmark fylkeskommune  

Hammerfest kommune 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Sigurd Pedersen, Alta kommune 

 

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 Geir Ove Bakken Hege Christin Bjørkmann 

Alle har bekreftet rett protokoll pr e-post. 
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ST 15/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forvalters innstilling 

Innkalling og saksliste godkjennes.  

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.    

 

 

ST 16/2020 Valg av medunderskriver 

Bakgrunn 

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

Siden styreleder er inhabil i sak 18/2020, velges to styremedlemmer til å signere i tillegg til 

styreleder. 

Vedtak 

Geir Ove Bakken og Hege Christin Bjørkmann velges til å signere protokollen sammen med 

styreleder Anne Mette Bæivi. Innstillingen vedtas enstemmig.    

 

 

RS 7/2020 Protokoll fra styremøte 14. mai 2020 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar protokollen fra styremøtet 14. mai 2020 til etterretning. 

 

 

ST 17/2020 Søknad om dispensasjon til fastmerking i Seiland nasjonalpark i 

forbindelse med vegetasjonsanalyser – Sállir natur AS 

Forvalters innstilling 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 første ledd første alternativ gir Seiland/Sievju 
nasjonalparkstyre dispensasjon til Sállir natur AS for fastmerking av 5 prøveflater i 
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Seiland/Sievju nasjonalpark. Punktene i prøveflatene merkes med korte metallrør som 
beskrevet i søknaden. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

• Dispensasjonen gjelder for prosjektet Arealrepresentativ naturovervåking for perioden 
2020-2030. Dersom prosjektet fortsetter, må det søkes om ny dispensasjon. 
 

• Kartleggingsaktiviteten skal skje på en slik måte at vegetasjonen påføres minst mulig 
skade, og dyrelivet forstyrres i minst mulig grad. 
 

• Fastmerkene skal fjernes innen et år etter at prosjektet er avsluttet. 
 

• Berørte siidaer i Reinbeitedistrikt 24 A skal informeres før fastmerking og før 
registrering av flater. For nordvestre Seiland: Bårdfjord siida. For sørøstre Seiland: 
Bekkarfjord siida. Eventuell flyging med helikopter inn til prøveflatene skal skje med 
minst mulig ulempe for reindrifta. Nasjonalparkforvaltningen vil kunne opplyse om 
oppdatert kontaktinformasjon til reindrifta. 
 

• Denne dispensasjonen skal medbringes i felt og fremvises ved kontroll• En kortfattet 
rapport sendes til Seiland/Sievju nasjonalparkstyre på seiland@fylkesmannen.no når 
fastmerkingen er gjennomført, og etter hver kartlegging av prøveflatene. 

Vi gjør oppmerksom på at det kan være nødvendig med ytterligere dispensasjoner fra andre 
berørte myndigheter og grunneiere. 

 

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.    

 

 

RS 8/2020 Delegerte vedtak: Innvilget dispensasjon til bruk av helikopter i 

forbindelse med reinsamling i reinbeitedistrikt 24B. To saker. 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar vedtakene til orientering.  

 

 

ST 18/2020 Endring av frist for retting av ulovlig oppført bygning i Jøfjord 

Behandling i møtet  

Styreleder Anne Mette Bæivi er inhabil i denne saken (jf styrebehandling 21.10.19), og 

hennes vara Karl-Tore Andersen tiltrådte møtet via Teams. Nestleder Kjetil Romsdal tok over 

møteledelsen.  

Som det redegjøres for i saksframlegget, er styrevedtaket fra 21.10.2019 gjeldende. I 

styremøte 14. mai 2020 besluttet nasjonalparkstyret at fristen for retting og start på 

tvangsmulkt ble utsatt til saken var avgjort i Miljødirektoratet. Nå som saken er avgjort, må 

det settes en ny frist. Endring av dato for frist er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke 

påklages. 
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Forvalters innstilling 

Ny frist for retting og tvangsmulkt settes til 1. juni 2021. 

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.    

 

 

ST 19/2020 Venteskur og toalett på Altneset 

Bakgrunn 

Styret diskuterte muligheten for å få satt opp ventebu og toalett på Altneset, med bakgrunn i 

saksframlegget som oppsummerer status. Styret ble enig om å jobbe videre med løsningen 

hvor man får tegnet et enkelt bygg, heller enn å satse på Snelandia-skurene. Forvalter 

utarbeider beskrivelse og sender til aktuelle entreprenører/leverandører.  

Vedtak 

Forvalter utarbeider en nærmere beskrivelse av ventebua, og sender til aktuelle 

entreprenører/leverandører. Styret fortsetter å jobbe med saken på neste styremøte i 

november.  

 

 

RS 9/2020 Rapport fra årets feltsesong 

Befaring med styret 11-13. august 

Befaring med Verdensarv-koordinator, fylkeskommunen og Kartverket 26-27.august 

Søppelaksjonen 31.8-2.9 

Befaring med Fortidsminneforeninga 4. september 

Befaring med Sametingsrådet 9-10 september 

Innkjøp av film om søppelaksjonen fra Polarnatt Media 

Grensemerking, kjøresporbefaring og utfrakt av hyttetak og defekte kjøretøy 13. oktober 

Vedlikehold av merka sti fra Hønseby til parkgrensa, ved Hammerfest kommune 
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ST 20/2020  Regnskap 2020 

Forvalters innstilling 

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre tar regnskapsrapporten til etterretning. Forvalter gis fullmakt 

til å foreta innkjøp ut 2020 i henhold til budsjett. Forvalter gis fullmakt til å overføre 

resterende tiltaksmidler til Alta kommune, øremerket startpunkt Altneset og Bekkarfjord. 

Vedtak 

Innstillingen vedtas enstemmig.    

 

ST 21/2020 Dato for neste styremøte og samling med Rådgivende utvalg  
 
Forvalters innstilling  
 
Neste styremøte foreslås lagt til onsdag 25. november. Alternative datoer er 26-27 november 
eller uke 49 (merk plenumssamling for Sametinget).  
 
Samling for rådgivende utvalg foreslås lagt til torsdag 4. mars, med styremøte 5. mars. 

Alternative datoer er 11-12 mars (merk plenumssamling for Sametinget) eller 18-19 februar. 

Uke 8 er vinterferie og holdes utenfor. 

Behandling i styret 

På grunn av covid-19 må vi ha romslige lokaler til RU-samlingen. Forvalter sjekker ut Skaidi 

Hotell og Bjørnefjell Lodge som mulige steder. 

Vedtak 

Neste styremøte blir onsdag 25. november i Alta. Samling for rådgivende utvalg blir torsdag 

4. mars, med styremøte 5. mars.  

 

RS 10/2020 Orienteringssaker fra forvalter  
 
Henvendelse fra Hvaldimir Foundation, denne ble behandlet som en styresak og føres under 
Eventuelt.  
 
Status for bygging av kontor i Bukta: byggingen går som planlagt, med innflytting på nyåret 
 
Saker til neste møte:  

• Ny kjøreavtale med Bekkarfjord siida  

• Planer for 2021: prosjekt, feltsesong (inkludert SNO) og behov for midler  
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ST 14/2020 Eventuelt 

Henvendelse fra Hvaldimir Foundation:  

Styret har mottatt en henvendelse fra Hvaldimir Foundation om de ønsker å sette av en fjord 

i nasjonalparken til et «whale sanctuary» for Hvaldimir. Hvithvalen Hvaldimir oppholder seg 

nå i nordre Nordland, der stiftelsen mener at det er et problem med ukontrollert 

turisme/båttrafikk/dykkere rundt hvalen. De ønsker en fjord der han kan være og lære seg å 

bli mer selvstendig før han på sikt slippes ut til ville hvithvaler rundt Svalbard. Fjorden må 

gjerdes av med et undersjøisk gjerde/nett med stor maskevidde, og det må være en form for 

kontroll på ferdsel og turisme rundt han. Hvaldimir er en kjent hval, og potensialet for 

verdiskaping og sunn turisme rundt han er absolutt til stede, poengterer stiftelsen.  

Styret vedtok å takke nei til henvendelsen, med flere begrunnelser. Et inngjerdet fristed for 

hval er ikke blant formålene til nasjonalparken, og den infrastrukturen som trengs vil være i 

strid med verneforskriften. En stor økning i antall besøkende innenfor parkens fjorder er også 

i strid med besøksstrategien. Styret anbefaler stiftelsen å ta kontakt med kystkommuner og 

Vest-Finnmark Regionråd for å sondere mulighetene utenfor verna områder.  

 

Det ble ikke meldt inn flere saker til eventuelt. 

 

Møtet ble avsluttet kl 11.00. 

 

 


