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14/21 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 22.03.2021  

Vedtak 

Fire av syv faste styremedlemmer møtte og styret er beslutningsdyktig. Enstemmig 
 
 

15/21 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av underskrivere 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 22.03.2021  

Vedtak 

Innkalling og saksliste godkjennes.Trine Noodt velges som underskriver av protokoll i 
tillegg til leder. Enstemmig. 
 
 

RS 10/21 Godkjenning - Protokoll styremøte 1 _ 2021 Varangerhalvøya 

nasjonalparkstyre 

 



16/21 Orienteringssaker 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre / Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 22.03.2021  

Vedtak 

Forvalter følger opp saken om Bjørneskarhytta – for å sikre at den forblir åpen for alle parter. 
 
Følgende orienteringssaker tatt til orientering. Enstemmig.  

 
Oppfølging fra forrige styremøte 
- Brev til kommunene sendt - Ordningene nasjonalparkkommune og nasjonalparklandsby 

- Brev til UIT om dispensasjon vegetasjonsbur og lyttestasjoner 

- Styrets årsmelding for 2020 sendt til kommuner, FEFO, FK etc. 

- Brev til miljødirektoratet om – anmodning kvensk navn – 

- Strategi for mer synliggjøring av Kvensk kultur relatert til arbeid med verneområdene – 

sendt på høring 

 
Rapport fra befaring 9 mars er sendt på mail. 
Kommunene fikk bilder og telleresultat av elgtellingen vi gjorde underveis på befaringen, som 
ble positivt mottatt. 
  
Høringsinnspill – handlingsplan synliggjøring kvensk kultur i verneområdeforvaltning  
Positive høringsinnspill fra Kvenskinstitutt og Nord-Varanger kvenforening. 
 
Høringer innkommet 
-Høringsbrev februar 2021 - forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter Nesseby – endelig 
siste høring (avskrevet – intet nytt). 
 
-Høring av vannforvaltningsplaner, tiltaksplaner Varanger vatnregion (tas evt. senere) 
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/plandokumenter-vannregion-
troms-og-finnmark/planperiode-2022---2027/ 
 
Kopier 
Vedtak kvenske navn langs Varangerfjorden – Vadsø kommune 
Rapport evaluering lokal verneområdeforvaltning i Norge 
 
Annet 

✓ VK / Oppsynshytta – Sandfjorddalen, status overdragelse. 

✓ Bjørneskardhytta 

Leder for Komagvær jff sier de kan ta over ansvar for hytta i samarbeide med 

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre, for å unngå at andre som ikke har samme 

interesse om at den er åpen overtar den. Det økonomiske var det ikke stemning for i 

Komagvær jff.  

 
Arbeidsutvalgmøte 
Grunnlag bestandsplanmøte 2021 - Tana - Varanger bestandsplanområde – positiv 
tilbakemelding til justering.  

 
 

http://fmeph6web2/FMTF/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=1462
http://fmeph6web2/FMTF/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=1464
http://fmeph6web2/FMTF/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=1444
http://fmeph6web2/FMTF/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=1493
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/plandokumenter-vannregion-troms-og-finnmark/planperiode-2022---2027/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/troms-og-finnmark/plandokumenter-vannregion-troms-og-finnmark/planperiode-2022---2027/
http://fmeph6web2/FMTF/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=1445
http://fmeph6web2/FMTF/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(MO)&UB_ID=1445


17/21 Eventuelt 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 22.03.2021  

Vedtak 

Ingen saker. 
 
 

18/21 Behandling av søknad om dispensasjon til motorferdsel til utfrakt av 

vegetasjonsforskningsbur i Varangerhalvøya nasjonalpark - COAT 2021 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 22.03.2021  

 

Vedtak 

Som innstilt. Enstemmig. 
 
 

Forvalters innstilling 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 gir Varangerhalvøya nasjonalparkstyre 
dispensasjon til Universitetet i Tromsø ved COAT til: 
 
1) kjøring med to ganger med to snøskutere i følge (4 turer totalt) i Varangerhalvøya 
nasjonalpark i forbindelse med frakt av vegetasjonsbur til område nord for Kjøltindan og 
område nord for Hestdalen merket blå strek.   

Vilkår 
• I god tid i forkant for flyving med helikopter skal Reinbeitedistrikt 6, ved distriktsleder 

Asllat N. Smuk kontaktes på tlf. 40390736. Slik at flyging kan planlegges uten å forstyrre 
reinen unødig i en sårbar tid.  

• Trase merket blått i kart. 

• Rapport av samlet omfang av motorisert ferdsel i forbindelse med COAT skal sendes 
inn til Nasjonalparkstyret etter årets vintersesong. 

• Rapport av overvåkingsresultatene skal deles med Nasjonalparkstyret som 
kunnskapsgrunnlag for forvaltningen av verneområdet. 

• Aktiviteten skal planlegges slik at forstyrrelser på tamrein, fugler og annet dyreliv 
minimeres.  

• Eventuelle observasjoner av fjellrev eller snøugle skal meldes til Statens Naturoppsyn 
og nasjonalparkforvalter på sms. 

• Frakten skal skje i mars/ første halvdel av april for å unngå evt. konflikt med reindrift ved 
evt. tidlig vår.  
 



 
 

Dispensasjonsrute fra åpen snøskuterløypes ende ved Antonjavri til forskningsfelt.  

 

19/21 Behandling av søknad om innsamling av frø fra truede og sårbare 

blomsterarter i Varangerhalvøya nasjonalpark med flere verneområder 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 22.03.2021  

Vedtak 

Som innstilt. Enstemmig. 
 
 

Forvalters innstilling 

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre gir dispensasjon med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 
til innsamling av frø av Finnmarkssvineblom og kalkarve innenfor Persfjorden – Syltefjorden 
landskapsvernområde og frø av Varangervalmue innenfor Syltefjorddalen naturreservat til 
nasjonal frøbank og sikringsdyrking. Dispensasjonen gjelder frem til 31. desember 2024. 
 
Det gis også dispensasjon til å samle inn de omsøkte arter på ex-citu liste for Finnmark innen 
Varangerhalvøya nasjonalpark, Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde, 
Sandfjordneset naturreservat og Syltefjorddalen naturreservat. 
 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 
 



• Tiltaket skal gjennomføres så skånsomt som mulig og ta hensyn til naturverdiene. 

• Innsamlingen skal tas slik at bestanden av arten det gis tillatelse for -  og andre arter ikke 
forringes. 

• Det kan samles inn maksimalt inntil 10 % av frømengden, og frøene skal samles inn for hånd. 

• Det skal ikke samles inn mer frø enn nødvendig. 

• Denne tillatelsen skal være tilgjengelig i felt og kunne forevises oppsyn og politi 

• Dersom det gjøres artsfunn av truede arter utenfor forekomstene dokumentert i Artskart, skal 
disse publiseres i Artskart eller Artsobservasjoner for å sikre offentliggjøring 
•Før innsamling skal Statens naturoppsyn varsles på sms. 

på tlf. 90551743 (Sarre) og tlf. 95038207 (Michaelsen) 

Tlf. 91622004 (Kristoffersen) og tlf. 95852580 (Killi) 

 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre har bare vurdert søknaden etter verneforskriften. Vi 
forutsetter at det innhentes eventuelle nødvendige tillatelser etter annet lovverk. 
 
Dette gjelder særlig for tiltak som berører: 

Varangervalmue (Papaver dahlianum ssp. dahlianum) og finnmarkssvineblom (Senecio 
integrifolius) er fredet i medhold av forskrift 21. desember 2001 nr. 1525 om fredning av 
truede arter. 

 

20/21 Behandling av søknad om oppsett av en værstasjon 10m - to 

værstasjoner 3-5 m i Komagdalen i Varangerhalvøya nasjonalpark - UIT-

COAT ( 2 ) 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga álbmotmeahccestivra - 
22.03.2021  

Vedtak 

1. Som innstilt. Enstemmig. 
 
2. Behandling: 
Alternativt til innstilt. Enstemmig. 
 
Søknad om værstasjon ved Ragnarokk avslås jamfør verneforskriften for Varangerhalvøva 
nasjonalpark §3 og Naturmangfoldlovens §§ 9, 48.  
 
Begrunnelse 
Omsøkt værstasjon blir sannsynligvis for dominerende i landskapet innen nasjonalparken, og 
den vil påvirke verneverdiene nevneverdig negativt, og avslås av føre-var-hensyn i 
naturmangfoldlovens § 9.  
 
Nasjonalparken skal bevare et stort i det vesentlige urørt naturområde, tilnærmet fritt for 
tekniske inngrep.  
 
Tiltaket kan påvirke verneverdiene nevneverdig og vilkårene for å gi dispensasjon jamfør 
Naturmangfoldlovens § 48 er ikke oppfylt.      
 
 
3. Som innstilt. Enstemmig. 
 
 
 
 



Det vises til ny COAT – infrastruktursøknad av 9.11.2020 fra UIT – arktisk universitet 
COAT (climate – Ecological - Observatory for Arctic Tundra – www.coat.no). 
Del som angår feltstasjon, lyttebokser for fugl og vegetasjonsbur er behandlet tidligere. 
I denne saken behandles søknad om oppsett av værstasjonene, som ble avventet til stedene 
for værstasjoner var befart av styret.  

Forvalters innstilling 

 
1. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre gir UIT – arktisk universitet ved COAT 

prosjektet tillatelse jamfør Naturmangfoldlovens § 48 til å etablere en værstasjon 
med 3 meters høyde ved Hubehytta som omsøkt (B02) i 2021 – 2024. 
 

Vilkår 

Værstasjonen skal forankres så skånsomt som mulig med minst mulig inngrep i 

vegetasjonen. 

 
2. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre gir UIT – arktisk universitet ved COAT 

prosjektet tillatelse fra verneforskriften for Varangerhalvøya nasjonalpark jamfør 
Naturmangfoldlovens § 48 til å etablere en 5 m høy værstasjon ved 
Ragnarokkhytta som omsøkt i 2021 – 2024. Jamfør Naturmangfoldlovens § 9, 
føre-var-hensyn innvilges en begrenset høyde på 5 m først, da man er usikker på 
om en høyere vil påvirke verneverdiene nevneverdig. Tilfellet for dispensasjon for 
type værstasjon er vurdert som enkeltstående. 
 

Vilkår 
- Mast på 5 meter for værstasjon ved Ragnarokkhytta vil i løpet av 2021 bli evaluert mht. 

om man vil kunne tillate en utvidelse til 10 m høyde jfr. Naturmangfoldlovens § 9 og 
føre-var-hensyn. Dette basert på en vurdering lokalt, om økning i høyde fra 5 til 10 m 
ansees for å ville påvirke landskapet og urørthetet nevneverdig i dette området i 
nasjonalparken.  

 
- Værstasjonen skal fundamenteres så skånsomt for terrenget som mulig med minst 

mulig terrenginngrep. 
 

- UIT – COAT bes utrede beste miljøforsvarlige teknikk mht. unngå gjenskinn fra mast og 
påmontert utstyr. Om aluminium er beste materiale bør det utredes om mast kan 
behandles slik at grad av gjenskinn i sollys reduseres, eller annet materiale vurderes 
som alternativ på mast og annet utstyr påmontert masten, med hensikt å unngå 
gjenskinn og synlighet i landskapet.  

 
- Infrastruktur skal fjernes av COAT på prosjektets kostnad om tillatelse går ut eller 

grunnlag for å ha den (klimaøkologisk forskning i området) i UIT - COAT ikke lenger er 
til stede.   

 
- Værstasjon tillates oppsatt nær annen eksisterende infrastruktur, i dette tilfellet nær 

eksisterende - Ragnarokkhytta. Tillatelsen relateres til det helhetlige behovet for data til 
økologisk forskning på vegetasjon og dyreliv i nasjonalparken relatert til pågående 
endringer i klima i området, på grensen mellom Lavarktis og subarktis klimasone på 
fastlandet, hvor en rekke trua og sårbare arter lever.  

 
 

3. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre avslår UIT – arktisk universitet ved COAT 
prosjektets søknad om å oppføre en værstasjon på høyde syd for hengebrua.  

 

http://www.coat.no/


- Værstasjon B01 3 - 5 m høy, omsøkt plassert på høyde 125 m sør for hengebrua er 
funnet for langt fra eksisterende infrastruktur og avslås jamfør verneforskriftens §3 
punkt 1.1 vern mot inngrep i landskapet og Naturmangfoldlovens § 48.  
 

- Avslaget begrunnes med at en tillatelse gitt på dette grunnlaget, relatert til annen 
infrastruktur vil ha uheldig presedens for behandling av tilsvarende saker i 
verneområdet, da den ikke er inntil brua og vil på høyden være eksponert og godt synlig 
i dalføret. Saken kan også ha presedens for andre verneområder med samme 
verneformål. 

  
Plasseringen vil stride mot verneformålet og påvirke landskapet negativt og landskapet 

kan her miste sin karakter av å være vesentlig urørt, tilnærmet fritt for   

tekniske inngrep – hjemmel for tillatelse jamfør Naturmangfoldlovens § 48 er ikke til 

stede.  

 

Styret vil oppfordre UIT – COAT om å vurdere om det fins andre aktuelle løsninger for 

innhenting av noe av dataene i dette området, plassert ved eksisterende infrastruktur - 

som hengebrua.  

 
 

21/21 Behandling av søknad om motorferdsel i forbindelse med overvåkning 

av rovfugl i Varangerhalvøya nasjonalpark - UIT COAT 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 22.03.2021  

Vedtak 

Som innstilt. Enstemmig. 
 
 

Forvalters innstilling 

 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 gir Varangerhalvøya nasjonalparkstyre 
dispensasjon til Universitetet i Tromsø ved COAT til: 
 
1) kjøring med to snøskutere i Varangerhalvøya nasjonalpark i forbindelse med 
Overvåkning av hekkelokaliteter som skal overvåkes fast i COAT av  
Jaktfalk, ravn og Kongeørn i perioden 2021 - 2023. 
 

• Dispensasjonen gjelder i perioden midten av april– til og med 4 mai, for to personer som 
kan legitimere seg for å være på oppdrag for Universitetet i Tromsø – UIT. Jamfør kart 
over lokaliteter i polygonene. 

• Leder for reinbeitedistrikt 6 skal kontaktes i forkant for å innhente kunnskap om 
reinflyttingen er i gang for å planlegge slik at man ikke forstyrrer reindriften, og arbeidet 
bør gjennomføres nærmest mulig starten av dispensasjonsperioden (15 april) for å 
unngå å komme i konflikt med kalvingsperioden eller reinflyttingen til vårbeite og 
kalvingsområdene på Varangerhalvøya. 

• Åpne motorferdselløyper eller ruter utenfor nasjonalparken skal benyttes i den grad det 
er mulig ved forflytning mellom lokaliteter jamfør innarbeidet praksis. 

• Kratt- og vierområder hvor elg står vinterstid skal unngås ved kjøring mellom 
lokalitetene. (Komagdalen, Syltefjorddalen og Øvre Flintelv) 



• Rute benyttet jfr. rapport i 2020 skal primært benyttes. 
 
2) flyging i Varangerhalvøya nasjonalpark og Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde 
med helikopter i forbindelse med sjekk av hekkelokaliteter det var aktivitet ved forkontroll i april.  
Dette gjelder lokaliteter for jaktfalk, ravn og Kongeørn i perioden 2021 - 2023. 
Dispensasjon gjelder senest mulig relatert til tidspunkt for vår i juni det enkelte år. 

• Motorisert ferdsel med helikopter under 300 meters høyde skal begrenses til et 
minimum.  

• Flyging må skje med helikopteroperatør som har nødvendige godkjenninger fra 
Luftfartstilsynet.  

• UIT – COATs personell er ansvarlig for å se til at pilot tar tilstrekkelig hensyn til 
vilkårene i tillatelsen. Vilkår i tillatelsen gjennomgås med pilot før flyging.  

• Nasjonalparkforvalter gis tilbud om å være med mht. tilsyn med områdene da flygeruta 
favner store deler av verneområdene. 

• Om reindriften gir uttrykk for at flyvningen vil komme i konflikt med reindrift skal dette 
rådføres med vernemyndigheten før eventuell flyvning.  

• Kun pilot og personell i regi av UIT, COAT, SNO eller forvaltningsmyndighet for det 
aktuelle området kan være med i helikopteret. Dette for å tilse at hekkelokaliteter faktisk forblir 
hemmelig og ikke spres til uvedkommende som ledd i å ivareta trua og sårbare arter/ 
verneverdiene i verneområdet.  

• Eventuelle observasjoner av fjellrev eller snøugle skal meldes til Statens Naturoppsyn 
og nasjonalparkforvalter på sms. Det bes også om at funn av havørnreir, Kongeørnreir og 
andre rovfuglarter rapporteres inn til Statens naturoppsyn og Nasjonalparkforvalter.  

• Dispensasjonen skal medbringes og vises frem på forlangende fra Naturoppsyn og 
politimyndigheten.  

• Kunnskap om hekkelokaliteter er unntatt offentligheten og skal begrenses til færrest 
mulig personer. Rapporter skal merkes - unntatt offentlighet.  
 
 
Generelle vilkår til begge tillatelsene 
 

• Det skal gis melding på sms i forkant for når arbeidet skal gjennomføres til 
nasjonalparkforvalter tlf. 414 70 437 og SNO v/ Arne P. Sarre 905 51 743, Christer 

Mikaelsen 950 38 207 og Bjørn Hugo Kristoffersen 916 22 004, Sveinung Killi 

95852580.   

• I god tid i forkant for flyving med helikopter skal Reinbeitedistrikt 6, ved distriktsleder 
Asllat N. Smuk kontaktes på tlf. 40390736. Slik at flyging kan planlegges uten å forstyrre 
reinen unødig i en sårbar tid.  

• Rapport av samlet omfang av motorisert ferdsel i forbindelse med COAT skal sendes 
inn til Nasjonalparkstyret etter årets vintersesong. 

• Rapport av overvåkingsresultatene skal deles med Nasjonalparkstyret som 
kunnskapsgrunnlag for forvaltningen av verneområdet. 

• Aktiviteten skal planlegges slik at forstyrrelser på tamrein, fugler og annet dyreliv 
minimeres.  

 

22/21 Aktivitetsplan for 2021 - Varangerhalvøya nasjonalparkstyre 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 22.03.2021  

Vedtak 

Som innstilt med en tilføyelse; 

Befaring med HK sommer i august, i forbindelse med bruk av HK ved skjøtselstiltak.  



Enstemmig.  

 

Dato Sted Gjelder 
8. Februar   Teams Styremøte 1 

9. mars Varanger NP Befaring HK 
værstasjonssøknad 

22. Mars Teams Styremøte 2 

1 dag i perioden 
14 -16 April (værforbehold) 

Befaring Varanger NP, V - J til 
ORDO etc. snøskuter 

27. Mai Teams  Styremøte 3 

17. juni Startpunkt Nattfjelldalen Åpning startpunkt 

15-30 august  HK-befaring i forbindelse 
med bruk av HK ved 
skjøtselstiltak 

6. September Ordo Styremøte 4 

22. November Vadsø Styremøte 5 og 
rådgivende utvalg 

6. desember Varangerbotn Styremøte 6 og 
juleavslutning 

 
 
 

Forvalters innstilling 

Aktivitetsplan vedtas som foreslått 
 

23/21 Høringsuttalelse til regodkjenning av snøskuterløyper i Vadsø 

kommune - Varangerhalvøya nasjonalparkstyre 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 22.03.2021  

Vedtak 

Som innstilt. Enstemmig. 
 
 

 

Forvalters innstilling 

Styret innhenter mer kunnskap om fjellrevbestanden og evt. behov for avbøtende tiltak i 
regelverk for snøskuterløype 2 innen nasjonalparken. 
 



24/21 Oppfølging av pålegg 2002/2/2 - Vardø kommune 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 22.03.2021  

Vedtak 

Som innstilt. Enstemmig. 
 

Forvalters innstilling 

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre «varsler pålegg om retting av gammel bod og 
utedo» med 14 dagers frist til å uttale seg. Det opplyses om sanksjonsmuligheter 
jamfør veileder «Oppfølging av ulovlig forhold i verneområder». Varslet frist for retting 
settes til senest 4 mai 2021. 
 
Det forhåndsvarsles anledning til direkte gjennomføring og dette kan kreves dekket av 
den ansvarlige.   
 
Det bes om opplysninger om plattingen da vi ikke kan se at denne er omsøkt tillatelse 
for.   

25/21 Tillatelse til utplassering av utedo - justert lokalisering og bygg - ved 

åpen hytte i Ytre Syltevika naturreservat 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 22.03.2021  

Vedtak 

Som innstilt. Enstemmig. 
 

Forvalters innstilling 

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre endrer sitt vedtak i sak 16/2019,  
og tillatt lokalisering av toalett.  
 
Dispensasjonen til utplassering gis jamfør punkt V i verneforskriften for Ytre Syltevika 
naturreservat.  
 
Vilkår 

- Inntil uthus med innbygd utedo realiseres gis tillatelse til å utplassere et enkelt utedo  
- Det gis tillatelse til utplassere do på Bredde 90 cm, lengde 135 cm og høyde ca. 2 

meter jfr. tilbudt fra Varangerhalvøya nasjonalparkstyre.  
- Toalettet skal fundamenteres så skånsomt som mulig med minst mulig terrenginngrep 

uten bruk av støp, men kan barduneres med feste i berg. 
- Plassering fremgår av ortofoto under 

 
Om oppsett av do krever dispensasjon fra planmyndigheten i Båtsfjord kommune må 
dette avklares med dem.  
 



 
 
 
 



RS 11/21 Erklæring om gapahuk - Vadsø 13/1/9023 

RS 12/21 Møtereferat Komagvær jff - Varanger NP 2020 og 2021 

RS 13/21 Anmodning om å tilføye offisielt kvensk navn for Varangerhalvøya 

nasjonalpark i verneforskrift 

RS 14/21 Svar på søknad om utvidet parkeringsareal ved E6 for Varanger 

samiske museum og Informasjonspunktet for Varangerhalvøya nasjonalpark 

RS 15/21 Festekontrakt til underskrift og retur - Båtsfjord 18/1/86 - kontrakt 

for garasje / lagerbygg 

RS 16/21 Avklaring av uthus og utedoplassering - Båtsfjord 18/1/36 - Ytre 

Syltevika naturreservat 

RS 17/21 Protokoll AU 2 - 2021 - VNP - epostmøte 1.3.2021 

RS 18/21 Kopi - Universitetet i Tromsø - tillatelse til fangst og merking av 

rødrev på Varangerhalvøya 

RS 19/21 Møtereferat - Båtsfjord hjelpekorps - 5 mars 2021 - 

RS 20/21 Referat rådgivende utvalg Varangerhalvøya nasjonalparkstyre 

0802-2021 

 

 


