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Skaidi Hotell, 18.-19. november 2021 

 



 

Program 

Torsdag 18. november 

14.30 Mulighet for innsjekking på rom  
 

14.45 
 

Registrering, kaffe og lett servering 

15.00 Velkommen!  
Anne Mette Bæivi, styreleder Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 
 

15.10 
 
 
15.40 
 
 
 
16.00 
 
16.10 
 
 
16.45 

Statens naturoppsyn i og rundt nasjonalparken, statusrapport 
Ken Gøran Uglebakken/Rune Somby, SNO Alta 
 
Kommersielt merke – mulighet for å markedsføre produkter tilknyttet 
nasjonalparken 
Ingunn Ims Vistnes, nasjonalparkforvalter 
 
Pause 
 
Seiland/Sievju nasjonalparkstyre: Besøksstrategi og statusrapport for 2020-2021 
Anne Mette Bæivi, styreleder Seiland/Sievju nasjonalparkstyre 
 
Pause 
 

17.00 
 

Innspill fra rådgivende utvalg. Presentasjon av medlemmene, og mulighet for å 
presentere sin aktivitet tilknyttet nasjonalparken. Innspill til innleggene og diskusjon 
rundt andre temaer som RU ønsker å ta opp. Pauser etter behov.  
 

18.30 Møteslutt, mulighet for innsjekking på rom 
 

19.30 Middag (3-retters) og sosialt samvær 
 

      

Fredag 19. november 

08.00 Frokost, programmet er ferdig for rådgivende utvalg 
 

09.00   
 

Styremøte  
Møtet er åpent for tilhørere. 
 

12.00 Avreise for styret 
 

 

  



Praktisk informasjon 

Meld deg på samlingen innen 7. november! Gi samtidig beskjed om du skal delta på middag, 

overnatting og frokost. Gi beskjed om du har allergier eller liknende.  

Samlingen holdes på Skaidi Hotell – her vil vi både ha møterom, måltider og overnatting. Se 

skaidihotell.no for mer info om stedet.  

Nasjonalparkstyret dekker mat og overnatting for medlemmer av rådgivende utvalg, samt 

reiseutgifter etter statens takster. Du har selv ansvar for å levere reiseregningen elektronisk, 

nasjonalparkforvalter vil informere om dette under samlingen. Ta vare på eventuelle kvitteringer på 

utlegg du har i forbindelse med reisen.  

For påmelding og spørsmål om samlingen, ta kontakt med nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes 

på tlf 41 43 44 01 eller fmfiiivi@statsforvalteren.no.   

Velkommen til samling! 

 

Foto framside: Marit Helene Eira (reinpramming), Tor Harry Bjørn (høstbilde), Ingunn Ims Vistnes 

mailto:fmfiiivi@statsforvalteren.no


Medlemmer av rådgivende utvalg for Seiland/Sievju nasjonalpark pr 2021 

Rådgivende utvalg er et frivillig utvalg som skal bidra til best mulig forvaltning av Seiland/Sievju 
nasjonalpark gjennom å dele sin kunnskap og erfaring med nasjonalparkstyret. Medlemmene 
inviteres til å delta med en representant på den årlige samlingen. 
 

• Reinbeitedistrikt 24 A Seiland Vest, Bårdfjord siida 

• Reinbeitedistrikt 24 A Seiland Vest, Bekkarfjord siida 

• Reinbeitedistrikt 24 B Seiland Øst 
 

• Myrnes gård 

• Store Bekkarfjord Beitelag (flere bruk) 
 

• Nordre Seiland Bygdelag 

• Mimmi Johanne Bæivi (lokalhistorie) 

• Hakkstabben og Altneset bygdelag 

• Korsfjord og Komagfjord grendelag 

• Kvalfjord og Pollen bygdelag 
 

• Seiland Explore 

• Seiland House 

• Altaturer 

• Æventyr 
 

• Hammerfest og omegn turlag  

• Alta og omegn turlag 

• Alta folkehøgskole 
 

• Finnmarkseiendommen 

• Alta kommune 

• Hammerfest kommune 

• Troms og Finnmark fylkeskommune 
 


