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álbmotmeahccestivra 
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Følgende faste medlemmer møtte: 
 

Navn Funksjon 

Jens-Petter Falkensten MEDL 

Birger Knudsen MEDL 

Trine Noodt MEDL 

Torill Olsen MEDL 

Frank Inge Sivertsen 
Ronald Wærnes  

Leder 
Nestleder 
 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 

Navn Funksjon 

Hanne Iversen Noste MEDL 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 

Navn Møtte for 

Jarle Andreassen Hanne Iversen Noste 
 

Merknader 

Befaring til startpunkt Nattfjelldalen, SNO Vadsø kontor og 
lager. 

 

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. 

 
 
_Frank Inge Sivertsen    Torill Olsen 
__________________ ______________________ _______________________  
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40/21 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 27.05.2021  

Vedtak 

Jarle Andreassen møtte for Hanne Iversen Noste, og Trine Noodt sluttet seg til møtet like etter 

start. Styret er beslutningsdyktig. Enstemmig 

 
 

41/21 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av underskrivere 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 27.05.2021  

Vedtak 

Innkalling og Saksliste godkjent. Torill Olsen velges som underskriver. Enstemmig 
 
 

42/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 27.05.2021  

Vedtak 

Protokoll fra styremøte 4 – 2021 godkjent. Enstemmig 
 
 

RS 22/21 Delegasjonssaker 

Ingen. 



43/21 Orienteringssaker 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 27.05.2021  

 
Forvalter orienterte om: 

Vedtak 

Følgende orienteringssaker tatt til orientering, og  
forslag 1-3 støttes og følges opp av forvalter. 
Enstemmig. 

 
Orienteringssaker styremøte 5/2021 – Varangerhalvøya nasjonalparkstyre 

 

• Sak – elg i Komagdalen – FEFO foreslo å øke kvoten med 1 dyr i Vardø etter bekymring fra 

nasjonalparkstyret om hardt beite i vinterbeitene i Komagdalen, noe bestandsplangruppa 

støttet. 

• Høringsinnspill – regulering antall fiskere Komagelva, kjøp av inntil 3 døgnkort av gangen. 

På et ekstraordinært møte 4. mai 2021 vedtok styret i FeFo at lokale forpaktere kan sette 

begrensing på antall kort som selges til tilreisende utenfor Finnmark.  

• Bjørneskarhytta, kontrakt for overtakelse sammen med Komagvær jff. oversendes styret til 

gjennomlesning.  

• Hubehytta og Porthytta (hatt møte med Varanger kraft (VK)/ FEFO) mht. eierskap og byggesak 

Delt eierskap med VK kan være aktuelt. 

• Vei inn til infopunkt Sandfjorddalen – vedtatt tidligere å etablere en/to stikkrenner under vei – 

befaring med entrepenør -  

• Utedo Ytre Syltevikhytta – flys inn senere i forbindelse med andre tiltak i området – vi fikk litt 

for tidlig førefall til snøskuterfrakt 

• Fjerning av Telegraflinje i Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde – dialog med 

Telenor /FEFO – meldt tidligere at styret ønsker at disse kappes og fjernes av 

landskapsvernområdet.  

• Ny nettside for styret, møtedokumenter www.nasjonalparkstyre.no – kompletteres etter hvert 

- Kompletteres etter hvert (komprimering pdf. nettdokumenter) 

• Arbeid med ny og egen nettside for nasjonalparken – planen er å være ferdig på slutten av året.  

• Ytre Syltevika naturreservat – Trålpose av svært stort format er rekt i land – befares – SNO 

foreslår oppkutting med vinkelsliper og lasting i Big bags – (trekkes ut med langt tau med 

hjullaster plassert utenfor naturreservatet). 

 

Saker før sommeren  

• Vannledning ved hytte – endre trase - Sandfjorden 

• FEFO har gitt tillatelse til torvuttak ved Indre Syltevikhyttas tak – forventer saken kommer til oss 

snart. 

• Forespørsel om potetdyrking på jordflekk på fraflytta eiendom i Persfjorden – Syltefjorden 

landskapsverområde – sist dyrka på 70-tallet. Husa flytta derfra på 60-tallet. Er bedt levere kart 

på hvor det ble dyrka potet før. 

• Forskning Skallelv – pukkellaks – kamerasak utsatt til neste møte 

• Forslag 1; Bestilt 3 tavler til Vestre Jakobselv – Krysset, Høyelva og Goaivbeaski – da de er 

såpass massive settes 1 opp i Krysset ved hytteparkeringen og 2 gjenbrukte tavler settes på de 

http://www.nasjonalparkstyre.no/


to lokalitetene til fjells. De to andre nye tavlene monteres i Skallelv og Bergeby på lokaliteter 

nær vei etc.   

• Forslag 2; Utlyser ønske om innsending av bilder av folk på tur i områdene, til bruk på brosjyrer 

og infotavler, trekning av premier. 

• Forslag 3; Det er lite registreringer på artsobservasjoner mht. fugl i verneområdene våre. 

Utlyser at man ønsker at fuglekikkerne registrerer de artene de ser. Trekning av premier. 

 

 

 
Enklere versjon av tavle til bruk høyt til fjells 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Etterlatenskaper av Telegraflinje – Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde 

 
Oppsynsbu for telegraflinja – styret tidligere meldt at denne rives. 

 
Ca. 200+- stolper står fortsatt i Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde.  

 
 
 

44/21 Eventuelt 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 27.05.2021  

 
 



Vedtak 

Ingen saker. Enstemmig 
 
 

45/21 Behandling av søknad om tilskudd til hytte for salg av fiskekort - 

Sandfjordelva - Vardø sportsfiske og jegerforening 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 27.05.2021  

Vedtak 

Som innstilt. Enstemmig. 
 
 

Forvalters innstilling 

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre ser positivt på å kunne informere om verneområdene i området ved 
ny hytte for foreningen salg av fiskekort. Vi ser for oss å kunne støtte etablering av bord, bålplass, evt. 
infotavler ved hytta ved interesse for dette etc. som et fremtidig tiltak på tiltakslista i 
forvaltningsplanen. Årets tiltak og budsjett er planlagt og vedtatt slik at slike tiltak kan bli aktuelt tidligst 
fra 2022->. 
 
Nasjonalparkstyrets økonomiske tildelinger og regelverket til disse åpner ikke for å kunne benytte disse 
til tilskudd slik at man kan dessverre ikke støtte kostnader ved bygget.  
Om området defineres som et fremtidig informasjonspunkt for verneområdene kan man eventuelt se 
på mulighetene for å støtte noe av nyetableringen av infrastrukturen omkring bygget, nyetablering av 
åpent toalett etc.  

 

46/21 Strategi for implementering av kvensk i informasjonsmateriell og 

synliggjøring av kvensk kultur i arbeid med verneområdene - vedtak av 

strategi for Varangerhalvøya nasjonalparkstyre 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 27.05.2021  

Vedtak 

Som innstilt med følgende endring i kursiv 
 
Status for implementering av strategien tas til orientering. 
 
Enstemmig. 

 
 

Forvalters innstilling 

Strategi for implementering av kvensk i informasjonsmateriell og synliggjøring av 
kvensk kultur i arbeid med verneområdene – vedtas etter høringsrunde jfr. sak 9/2021. 
 
Status for implementering av strategien tas til etterretning.  

http://fmeph6web2/FMTF/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=170089&DB_DOKID=357961
http://fmeph6web2/FMTF/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=170089&DB_DOKID=357961


 

47/21 Besøksstrategi for Ytre Syltevika naturreservat - faglig godkjent utkast 

til offentlig høring 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 27.05.2021  

Vedtak 

Som innstilt. Enstemmig. 
 
 

Forvalters innstilling 

Styret sender faglig godkjent besøksstrategi på offentlig høring.  
 

48/21 Behandling av justert søknad om værstasjoner ved Ragnarok og 

hengebrua i Komagdalen i Varangerhalvøya nasjonalpark - UIT - COAT 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 27.05.2021  

Vedtak 

Som innstilt. Enstemmig. 
 
 

Forvalters innstilling 

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre gir UIT – Norges arktiske universitet ved COAT prosjektet 

tillatelse jamfør Naturmangfoldlovens § 48 til å etablere to mindre værstasjoner på 3 meters høyde 

for perioden 2021 – 2024 ved: 

• Ragnarokhytta 

• Hengebrua i Komagdalen 

 

Vilkår  

 

-Eksakt plassering gjøres i samråd med forvalter slik at plasseringen er mest mulig diskre relatert til 

virkning på landskap, samtidig som måleutstyret fyller sin tiltenkte funksjon.  

 

-Værstasjonen skal forankres så skånsomt som mulig med minst mulig inngrep i vegetasjonen. 

 

-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 (inntil 50 m fra) og Hengebrua (inntil 20 m fra).  

Om nasjonalparkstyret ønsker justering av plassering etter utplassering, skal UIT - COAT justere 

plassering i samråd med styret.  

 

-forvaltningsmyndigheten skal få tilgang til resultatet av vitenskapelige undersøkelser som værstasjon 

bidrar å samle data til, som ledd i å øke kunnskapen om området, jf. Naturmangfoldloven § 8. 

 



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 knyttet til arktisk fastland lever. 

Prosjektet vil bidra med data som er nødvendig for å vurdere eventuelle aktuelle fremtidige 

forvaltningstiltak relatert til å opprettholde det spesielle artsmangfoldet i området. 

 

49/21 Oppfølging av varsel om pålegg om retting av bygg jfr. vilkår i tidligere 

gitt byggetillatelse - gnr. 2 bnr. 2. i Vardø kommune - Politihytta - Arnt 

Støme 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 27.05.2021  

Vedtak 

Som innstilt. Enstemmig. 
 
 

Forvalters innstilling 

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre gir pålegg om retting av gammelt uthus ved riving/ 
demontering og bortfrakt på gnr./bnr 2/2 i Vardø kommune jamfør Naturmangfoldlovens § 69, 
første ledd. Pålegg om retting relatert til krav til riving av utedo utsettes inntil do er oppført inni 
uthuset, men eier anmodes om å gjøre dette samtidig.  
 
Frist for retting justeres til 1 september 2021, hvor bygget minimum skal være demontert på 
stedet og være klargjort for utfrakt på senere snøføre/ evt. løftet ut ved bruk av helikopter. 
 
Stedet befares så fort som mulig og på barmark etter 1. september for å se til at spor av bygget 
er fjernet/ pakket ned og klar for utfrakt på snøføre/ i luften.  
 
Søknad om frakt av bygg ut med traktor på barmark avslås jamfør naturmangfoldloven § 48 da 
bruk av traktor vil gi nye spor til hytta. Verneforskriften har ikke unntakshjemmel for dette, og da 
kjøringen vil stride med verneformålet og påvirke verneverdiene nevneverdig, er det ikke 
hjemmel for å tillate dette jamfør Naturmangfoldlovens § 48.  
 
Det gis dispensasjon jamfør Naturmangfoldlovens § 48 til å fly materialer at uthuset ned med 
helikopter – oppad til 3 turer/ landinger mellom hytta og vernegrensen ved gårdsbruket. 
Statens naturoppsyn skal varsles på forhånd og Reinbeitedistrikt 6 skal kontaktes for å avklare 
at flygingen ikke vil forstyrre reindriftens arbeid.  
   
Angående varsel om krav om retting kan unnlatelse av gjennomføring til frist medføre direkte 
gjennomføring av forvaltningen jamfør Naturmangfoldlovens § 69 første ledd, og myndigheten 
kan jamfør § 71 sørge for iverksetting av tiltakene, og kreves dekket av den ansvarlige.  
 
Naturmangfoldlovens § 71 hjemler adgang til å fatte vedtak om tvangsmulkt overfor tiltakshaver 
for å sikre at loven og bestemmelser i medhold av den blir etterlevd. 
 

 



50/21 Behandling av søknad om forskning på hvilke arter som utnytter 

Pukkellaks - Skallelvvassdraget i Varangerhalvøya nasjonalpark - 

Hovedfagsoppgave - Bror Mathias Bonde 

Vedtak 

Avventes saksforberedelse. Saken utsettes til neste møte. 
Enstemmig.  
 

Forvalters innstilling 

Ettersendes 
 

Referatsaker 

RS 23/21 Retur av tinglyst dokument - festekontrakt - Båtsfjord 18/1 

 

RS 24/21 Protokoll ST 4 /2021 - Om Hubehytta og Porthytta og eierskap 

 

RS 25/21 Skiltvedtak - oppsetting av service - og vegvisningsskilt - EV75 og 

FV8106 - Kiberg 

 

RS 26/21 Årsmelding for Varangerhalvøya nasjonalparkstyre 2020 

 

RS 27/21 Grunnlag bestandsplanmøte 2021 - Tana - Varanger 

bestandsplanområde - justering 

 

RS 28/21 Kopi - delvis innvilgelse av søknad om etablering av 

overvåkingsområde i Komagværstranda naturreservat - telling av 

målerlarver 

 

RS 29/21 Kopi av brev til Nesseby kommune - delvis innvilget dispensasjon 

fra motorferdselsforbudet 5. mai til 30. juni - innsamling av løypestikker - 

2021 

 



RS 30/21 Grunneiers tillatelse og rettighetserklæring til underskrift og retur - 

etablering av utedo ved Syltevikmoan - Båtsfjord kommune 18/1 

 

 


