
 
 

Møteprotokoll 
      ST 4 2020 
 

Utvalg: Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra 

Møtested: Komagdalen, med befaring i Sandfjorddalen i forkant 
Dato: 08.09.2020 
Tidspunkt: 09:30 – Samkjøring fra Komagvær  

 

09.30 – 13.30 – Befaring inkl. 30 min lunsj 
13.30 – 16.30 – Styremøte inkl. 30 min matpause 
6 timers møtegodtgjørelse. 
 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 

Navn Funksjon 

Hanne Iversen Noste MEDL 

Jens-Petter Falkensten MEDL 

Birger Knudsen MEDL 

Trine Noodt MEDL 

Ronald Wærnes NESTL (leder for møtet) 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 

Navn Funksjon 

  
Torill Olsen MEDL 
Frank Inge Sivertsen LEDER 
  

 
Merknader 

4 deltok på befaring i forkant, 5 møtte på møtet. 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Geir Østereng  Nasjonalparkforvalter 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 
Ronald Wærnes (nestleder)   Hanne Iversen Noste 
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43/20 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 08.09.2020 

Fem faste representanter deltok. Leder Frank Inge Henriksen og Torill Olsen meldte 
forfall. Nestleder Ronald Wærnes var leder for møtet. 

Vedtak 

Styret er beslutningsdyktig. 
 
 



44/20 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av underskrivere 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 08.09.2020 

Vedtak 

Innkalling og saksliste godkjent. I forbindelse med godkjennelse av protokoll velges 
Hanne Noste som underskriver i tillegg til leder. Enstemmig.  
 
 

45/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3/2020 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 08.09.2020 

Vedtak 

Protokoll godkjent, enstemmig. 
 

RS 31/20 Delegasjonssaker 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 08.09.2020 

Forvalter gikk gjennom delegerte vedtak siden sist (referert). 

Et AU - møte gjennomført (protokoll referert). 

Vedtak 

Delegasjonssaker tatt til orientering. Enstemmig. 

46/20 Orienteringssaker 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 08.09.2020 

 

• Status for prosjekt på startpunkt Ordo, Komagdalen, Nattfjelldalen og infopunkt 

Varangerbotn ble gjennomgått. – tiltak gjennomført av SNO og forvalter 

• Styreleder og forvalter har vært i møte med Formannskapet i Nesseby kommune om 

søknad om utvidet areal for parkering – samarbeide med Varanger samiske museum. 

• Styreleder og forvalter har vært på befaring med Varanger kraft om plassering av ny 

sikringshytte – status i saken 

• Hengebrubefaring og retting gjennomført – forvalter var med på retting 

• Status tiltak naturreservater gjennomgått – Sandfjordneset og Ytre Syltevika 

• Skilting til startpunkter gjennomført 

• Hittil har 1700 passeringer på besøksteller Nattfjelldalen, noe over 900 i fjor. 

• Status tillatelse til utvidelse P – Komagdalen, oppsett tavler i cortenstål rasteplasser 

rundt Varangerfjorden 

• Forvalters befaringer siden sist, Nattfjelldalen, Hamningberg, Vest for Skipskjølen med 

SNO. Sjekk av fjellrevhi Vardø. 



• Hengebru Ordo – status 

• Kontorlokale forvalter - i forbindelse med oppussing av Statens hus. 

• Innkomne søknader – søknad om dispensasjon til motorferdsel ved elgjakt 

• Referatsak 32 – 52 tas til orientering. 

 

Vedtak 

Orienteringssaker og referatsaker tatt til orientering.  
 

Enstemmig. 

 
 

47/20 Eventuelt 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 08.09.2020 

- Tiltak Hengebru over Syltefjordelva nede i dalen spilles inn som aktuelt fremtidig 

tilretteleggingstiltak 

- Tiltak – P – Moan ved Kristoffervatn – spilles inn som aktuelt tiltak 

- Informasjonspunkt Sandfjorddalen ble befart og gjerdearbeid ved Sandfjordneset naturreservat. 

- Plass for planlagt parkering utenfor nedlagt grustak Charlottenberg i Persfjorden – Syltefjorden 

landskapsvernområde ble befart 

- Startpunkt Komagdalen ble befart 

Vedtak  

Forvalter tar hengebru nede i Syltefjorddalen med i tiltaksliste mht. forvaltningsplan for 

nasjonalparken for vurdering når dette skal drøftes for langsiktig tiltaksliste.  

 

Miljødirektoratet har gitt avslag på midler til P – Kristoffervatn i 2020. En rekke startpunkter er 

etablert på noen få år jfr. vedtatt besøksstrategi. og besøksomfanget tilsier nødvendigvis ikke at 

det er behov for etablering av tilrettelegging ved flere infopunkter nå ref. Miljødirektoratet.  

 Jfr. besøksstrategien for nasjonalparken er startpunkt Ordo og Nattfjelldalen valgt ut av styret 

og prioritert å ferdigstille først.  

 
- Informasjonspunkt Sandfjorddalen ble befart og gjerdearbeid ved Sandfjordneset naturreservat. 

- Gammel sikringshytte for Varanger kraft befart, enkelt åpent toalett vurderes i tiltaksplan i 

forvaltningsplan. 

- Det etableres vedkasse ved Infopunkt Sandfjorddalen ved P – for å prøve det ut et års tid. Om 

det gir uønska effekter ved påvirkning på området kan det revurderes. Punkt i neste års 

tiltaksplan. 

 

- Plass for planlagt parkering utenfor nedlagt grustak Charlottenberg i Persfjorden – Syltefjorden 

landskapsvernområde ble befart. Det tilrettelegges med tre bålplasser, tilsvarende som 

Ånderdalen har etablert med benk rundt bål i furu og bålplass i midten. Føres i langsiktig 

tiltaksplan i forvaltningsplan. Sak settes opp i neste møte ang. disponeres til parkeringsareal, 

som så omsøkes grunneier og kommune før evt. tilrettelegging. 

 
 
 



48/20 Behandling av anmodning om å endre et vilkår i tidligere tillatelse – Hytte i 
Lille Reinkalvvika – 2018/37 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 08.09.2020 

Behandling 

Som innstilt. Enstemmig.  

Vedtak  

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre tar anmodningen til følge, og frafaller følgende 
vilkår i sitt vedtak 55/2019 fra styremøte 2.9.2019. Pålegg om retting  
av platting Punkt «samtlige plattinger males slik at de går i ett med terrenget» jfr. Nml. § 
69. Samt søknad om ettergodkjenning av riving av hytte og oppføring av ny og større 
hytte – endring i vedtak – femte punkt «samtlige plattinger males slik at de går i ett med 
terrenget». 
 
Endringen begrunnes med at da platting er grånet naturlig og fargen allerede går inn i 
terrenget, er ikke vilkår med krav om maling av plattinger som er tillatt opprettholdt 
males - nødvendig.  
 
Vedtaket hjemles i Naturmangfoldlovens § 69 og Naturmangfoldlovens § 48.  
 
 

49/20 Svar til søknad om midler til vei og skilting – Skallelv hytteforening 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 08.09.2020 

Behandling 

Som innstilt. Enstemmig.  

Vedtak  

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre har planer om å skifte ut gamle informasjonstavler 
langs riksveien, inkludert skilt ved Lille Skallelv. Løveskiltene som markerer 
nasjonalparkgrensen vil også bli byttet og supplert på sikt. 
 
Ut over dette er startpunktparkeringene Ordo, Nattfjelldalen, Komagdalen og 
informasjonspunktet ved Syltevikmoan prioriterte områder for skilting og tilrettelegging 
jamfør besøksstrategien for Varangerhalvøya nasjonalpark. Lilleskallelev er ikke et 
utvalgt startpunktområde som inngår i strategien for å tilrettelegge for økt besøk i regi 
av nasjonalparkstyret. Dette er nøye vurdert basert på hvilke områder man kan invitere 
til mer besøk uten at det går utover verneverdiene.    
 
I omegn av nasjonalparken og verneområdene på Varangerhalvøya er det en rekke 
grusveier som går inn til diverse lakseelver, hyttesteder og parkeringer.  
Nasjonalparkstyret har ingen mulighet for å bidra til vedlikehold på disse og våre 
tildelinger av midler er relatert til de utvalgte startpunktene definert i besøksstrategien. 
Vi disponerer ingen pott for tildeling av midler til veivedlikehold basert på søknader.  
  



Vi vil anbefale Skallelv hytteforening å organisere veivedlikeholdet slik at brukerne 
betaler, både hytteeierne, laksefiskerne, jegerne og de som skal til nasjonalparken på 
tur. Om dette ikke lar seg gjøre kan det oppfordres til velvillige brukere om å bidra til 
finansieringen av veivedlikeholdet på en enkel måte ved bruk.  
 
 

50/20 Aggregathus oppsatt i Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde - 
behandling av tiltaket med vurdering for pålegg om retting - søknad om riving av 
gammelt aggregathus 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 08.09.2020 

Behandling 

Som innstilt med en endringer. Tekst om frist for gjennomføring av pålegg om flytting av nytt 

aggregathus flyttes til eget punkt under vilkår.  

 

Enstemmig.  

 
Vedtak 
 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre gir tillatelse til å rive gammelt aggregathus som 
står på grensen av Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde på gnr. 19 bnr.1 
fnr.8 i Båtsfjord kommune, jamfør verneforskriften for Persfjorden – Syltefjorden 
landskapsvernområde og Naturmangfoldlovens § 48.  
 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre varsler pålegg om retting av oppsatt nytt 
aggregathus innen Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde ved nevnte 
festepunkt.  
 
Med hjemmel i nml. § 69 første ledd vurderer Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre å 
pålegge tiltakshaver å flytte aggregathuset ut av landskapsvernområde til avklart sted 
med Båtsfjord kommune.  
 
Jamfør byggesaksmappe for eiendommen i Båtsfjord kommune eller hos oss er ikke 
det gamle aggregathuset omsøkt. Når nytt aggregathus er flyttet ut av verneområdet 
skal det gamle rives da det står på vernegrensen.  
Jamfør forvaltningsloven § 16 gis tiltakshaver 14 dager til å forklare seg/ gi ytterligere 
opplysninger til varselet. 
 
Angående varsel om krav om retting kan unnlatelse av gjennomføring til frist medføre direkte 
gjennomføring av forvaltningen jamfør Naturmangfoldlovens § 69 første ledd. 
Naturmangfoldlovens § 73 hjemler adgang til å fatte vedtak om tvangsmulkt overfor tiltakshaver 
for å sikre at loven og bestemmelser i medhold av den blir etterlevd. 
 

 
Vilkår 

• Riving av aggregathus og ny plassering av nytt aggregathus utenfor 
verneområdet krever tillatelse fra Båtsfjord kommune jamfør Plan- og 
bygningslovens bestemmelser. 

 



• Avfall fra gammelt aggregathus skal fraktes bort fra tomten og ikke brennes på 
stedet da det står innen landskapsvernområdet.  

 

• Vegetasjonen ved og under feilplassert nytt aggregathus må skjermes i 
forbindelse med flytting av dette ut av verneområdet. Eventuell kran må parkere 
utenfor verneområdet ved løft.   
 

• Det nye aggregathuset må flyttes før 1. November 2020.   
 

• Nasjonalparkforvalter skal varsles om når retting er gjennomført. 
 

For øvrig vises til at bålplass bør plasseres utenfor landskapsvernområdet slik at 
vegetasjon eller landskapsformer ikke blir påvirket. Kontakt Båtsfjord kommune om 
nærmere anbefalt plassering.   
 
 

51/20 Oversendelse av førsteutkast av besøksstrategi for Ytre 
Syltevika naturreservat til Miljødirektoratet etter lokal høring 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 08.09.2020 

Behandling 

Som innstilt, Enstemmig.  

 
Vedtak 
Besøksstrategi for Ytre Syltevika Naturreservat oversendes til Miljødirektoratet for 
godkjenning etter mindre justeringer, og etter lokal høring.  
 
Justeringer til strategi på høring er: 
Informasjon om verneområdet slås opp i åpen hytte i Ytre Syltevika, samt på yttervegg 
som avtalt med forpaktende forening.  
Det lages et infohefte med kart over kulturminnene i området som er tilgjengelig i hytta. 
Samarbeid om utfrakt av søppel fra hytta med forpaktende forening. 
Bidra til at gammel brønn restaureres slik at den kan brukes.  
Skilt settes opp ved turmålet/ hula kalt «Ovnen» - folk henstilles til å ikke male på 
berget, men heller skrive i turboka.  
 
  

http://fmeph6web2/FMTF/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=118382&DB_DOKID=243062
http://fmeph6web2/FMTF/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=118382&DB_DOKID=243062


51/20 Strategi for bruk av Kvensk på kart i informasjonsmateriellet om 

Varangerhalvøya nasjonalpark og status for kvensk navn på nasjonalparken  
 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 08.09.2020 

Behandling 

Vedtak endres noe, enstemmig. 
 
Vedtak 
Styret ser positivt på at Miljødirektoratet bekrefter at vernestyret kan søke om kvensk navn på 
nasjonalparken, og at man da kan søke om midler til å lage brosjyra på kvensk fra 
tiltaksmidlene. Dette forutsetter at kvensk navn er avklart på landområdet først, som for så vidt 
også gjelder når brosjyra skal lages på kvensk, da to forslag foreligger ubehandlet i 
stedsnavnsregisteret og endelig navn må være avklart, før det implementeres.  
 
Kartverket/ myndighet for navnesaker kontaktes, hvor man ber om at navnesak for kvensk navn 
på Varangerhalvøya prioriteres. 
 
Navnene på dagens brosjyrekart gjennomgås til revideringen av brosjyra. Mindre rettinger og 
suppleringer på kart og brosjyre kan gjøres samtidig. 
 
Nordsamiske og kvenske navn som ikke er offisielle i stedsnavnsregisteret, men som er brukt 
på kartet basert på at de lokalt er i bruk, kan benyttes videre. Om disse får endret navn i 
navnesak for registrering i stedsnavnsregisteret må de rettes. 
 

• Brev fra Norske kveners forbund – behovet for felles møte drøftes. 
 
Nord-Varanger kvenforening er representert i rådgivende 
utvalg for nasjonalparken. Gjennom dette har kvensk organisasjon mulighet til å bidra til 
forvaltningen av nasjonalparken til det beste for lokalsamfunnet og naturverdiene. (Jamfør 
Miljødirektoratets tidligere tilbakemelding).  
 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre er ikke gitt myndighet til å bestemme styresammensetning 
relatert til kvensk involvering i styret som tidligere forespurt, og det er heller ikke styrets 
mandat.  
 
Styret ser ikke behov for flere møter om kvensk involvering og strategi relatert til 
verneforvaltningen nå. 
 
Norske kveners forbund oppfordres til å gi innspill senere når utkast for strategi for synliggjøring 
av kvensk kultur i nasjonalparkarbeidet er klart. Vi har hatt møte med Nord-Varanger 
kvenforening og mottatt gode innspill allerede. 
 

Forvalters innstilling 

Styret ser positivt på at Miljødirektoratet bekrefter at vernestyret kan søke om kvensk navn på 
nasjonalparken, og at man da kan søke om midler til å lage brosjyra på kvensk fra 
tiltaksmidlene. Dette forutsetter at kvensk navn er avklart på landområdet først, som for så vidt 
også gjelder når brosjyra skal lages på kvensk, da to forslag foreligger ubehandlet i 
stedsnavnsregisteret og endelig navn må være avklart, før det implementeres.  
 
 
Strategi for bruk av navn i kart 

http://fmeph6web2/FMTF/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=118549&DB_DOKID=243475
http://fmeph6web2/FMTF/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=118549&DB_DOKID=243475


Navnene på dagens brosjyrekart gjennomgås i stedsnavnsregisteret til revideringen av 
brosjyra. Mindre rettinger og suppleringer på kart og brosjyre kan gjøres samtidig. 
 
Forvalter får i oppdrag å kvalitetssikre alle navn på alle tre språk slik at de som tas med er 
offisielle i norsk stedsnavnregister, på det tidspunktet deadline for revidert versjon. 
Forhåpentligvis kan det gjøres før sommeren 2021.  
Eventuelle kvenske og nordsamiske navn som er i bruk i dag i kartet og som ble tatt med ved 
avklaring med kvensk navnekonsulent, og nordsamisk språkekspert i arbeidet med brosjyra 
opprinnelig dobbeltsjekkes, og fremmes eventuelt navnesak for. Dette bør sees på i høst. 
  
Eksempelvis har hyttestedet «Ordo» verken norsk eller nordsamisk offisielt navn.  
Flere kvenske navn i bruk i brosjyrekartet er enda ikke offisielle i stedsnavnsregisteret. 
 
For å unngå diskusjon om navn som er benyttet med ulike interessegrupper i fremtiden, brukes 
heretter kun offisielt godkjente navn i norsk stedsnavnregister i kart i brosjyre og ved revidering 
av kart for tematavler. Dette da på de punkter styret selv velger å synliggjøre navnet på i sine 
kart.  
   
Dette vil sidestille de tre språkene om stedsnavnet offisielt foreligger på de aktuelle språk, og vil 
sikre at navnene og skrivemåten er ansett som riktige av språkmyndigheten.  
 
Slik unngås at grobunn for eventuelle konspirasjonsteorier oppstår i fremtiden hos den ene eller 
andre gruppen.   
 

• Brev fra Norske kveners forbund – behovet for møte drøftes 
 

 


