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Utvalg: Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra 

Møtested: Teams - telefonmøte 
Dato: 23.11.2020 
Tidspunkt: 09 – 11.30 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 

Navn Funksjon 

Hanne Iversen Noste Medlem 
Jens-Petter Falkensten Medlem 
Birger Knudsen Medlem 
Ronald Wærnes Nestleder 
Frank Inge Sivertsen Leder 
Trine Noodt Medlem 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 

Navn Funksjon 

Torill Olsen MEDL 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 

Navn Møtte for 

  
 

Merknader 

Torill Olsen fikk ikke koblet til pga. ustabilt nett tilgang. 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Geir Østereng,  Nasjonalparkforvalter, sekretær 
 
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 (leder) _________________ 
Trine Noodt                          _________________ 
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66/20 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 23.11.2020  

Vedtak, enstemmig 

Fem av syv medlemmer møtte ved start. Ronald Wærnes møtte og deltok fra sak 
72/20. Torill Olsen møtte ikke pga. ustabil internettilgang.  
 
Styret er beslutningsdyktig.  
 
 
 

68/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 23.11.2020  

Vedtak 

Protokoll fra styremøte 5/ 2020 godkjent. 
 
Enstemmig 
 
 

67/20 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av underskrivere 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 23.11.2020  

Vedtak 

Innkalling og saksliste godkjent.  
 
Trine Noodt velges som underskriver i tillegg til leder. 
 
Enstemmig. 
 
 

 

 

69/20 Orienteringssaker 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 23.11.2020  

Vedtak 

 



Forvalter kontakter Varanger kraft om å overta forpaktning på Varanger krafthytta til 
bruk ved skjøtsel, tilsyn og oppsyn i verneområdene i området. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Følgende ble drøftet 
 
Oppfølging fra forrige møte; 

- Brev om elgbestand og vinterbeite i Komagdalen sendt til FEFO 

- Brev om laksefiske og regulering av fisketrykk sendt til FEFO 

- Dagsavisen – henvendelse – besvarelse referert 

 

Varanger kraft hytta – tilbakemelding etter spørsmål til miljødirektoratet om oppsynshytte 

 

 

Delegerte saker – Ingen 

• Coronarestriksjoner og kontor, besøkende og reiser – Fylkesmannen i T og F 

  

• Status utvidelse parkering startpunkt Komagdalen - godkjent 
 

• Status startpunkt Ordo – jfr. tiltaksplan 2021 

 

• Status søknad om oppsett av gapahuk langs sti til Nattfjelldalen - godkjent 

 

Søknad om infrastruktur – COAT – prosjektet (2), ankommet – forvalter tar en befaring og 

bildetaking av punkt for omsøkte værstasjoner – Ragnarokk hytta (10 m høy mast), Hengebrua 

(5m høy mast) og Hubehytta (5 m høy mast). Dialog om muligheter for å plassere værstasjon 

nærmere etablert infrastruktur.  

 
 

70/20 Eventuelt 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 23.11.2020  

Vedtak 

Ingen saker, Enstemmig. 
 
 

71/20 Status på bruk av tildelte midler i 2020 - prioriteringer før 

budsjettårets slutt - Varangerhalvøya 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 23.11.2020  

 
1. Drift av styret 

 
Vedtak 



Som innstilt, enstemmig. 
 
Forvalters innstilling 
Resterende midler prioriteres jamfør vedlagt liste. 
Om noe skulle måtte avklares senere delegeres dette til arbeidsutvalget. 
 
Eventuell rest når stipulert kostnad for siste styremøte er tatt med: 
- VK koia 20 000 kr 
- Ferdig snekra utedo til infopunkt Sandfjorddalen 15 000 kr 
(Utedo til Ytre Syltevik males i gråfarge, avtale om at forening står for tømming). 
 
2.  Forvaltningsplan 
 
Vedtak 
Rest på 17 864 kr benyttes til innkjøp av utstyr for å lage små filmsnutter relatert til 
verneområdene med mobiltelefon.  
 
Enstemmig. 
 
-------------------------------------------------------- 
Innstilling: 
Videokamera for å lage korte filmsnutt om tema relatert til verneområdene innkjøpes 

 
3.Tiltak relatert til forvaltning av verneområdene kode N1002 
 
Vedtak 
Som innstilt. Enstemmig. 
----------------------------------------------------------------- 
Innstilling: 
Midler benyttes til å gjennomføre gjenstående tiltak på tiltaksplanen om mulig og 
forøvrig 
- Innkjøp av grus til utvidelse av parkering i Komagdalen jfr. tiltaksplan 50 000 kr 
- Grusinnkjøp - grusing før åpning i samarbeide med Vadsø kommune- startpunkt 
Nattfjelldalen juni 2021 – 20 000 kr. 
- Ny gapahuk ved sti til startpunkt Nattfjelldalen – påbegynnes i vinter – 80 000 kr 
Alternativt påbegynne fundamentering av hengebru Ordo (stolpeoppsett) 
 
 

Forvalters innstilling 

Resterende midler prioriteres jamfør vedlagt liste.   
Om noe skulle måtte avklares senere delegeres dette til arbeidsutvalget. 
 



72/20 Planlegging for bestilling av tiltak i 2021 - Statens naturoppsyn - 

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 23.11.2020  

Vedtak 

Det søkes om 170 000 kr for 5 tiltak som krever ekstra midler tilført Staten naturoppsyn i Vadsø 

og Tana.  

 

Enstemmig som innstilt jfr. Tabell 1. med tilføyelse for tiltak som krever ekstra midler til SNO ;  

 

Gammel linjetrase fra Kongsfjord til Kvalnes befares med helikopter i samarbeide med 

Varanger kraft mht. å kartlegge etterlatenskaper som fortsatt ligger i Nasjonalparken (isolatorer 

og stolper av kreosot). (50 000 kr). Samtidig Utflyging jfr. budsjett i samarbeide med Varanger 

kraft. Forvalter i samarbeide med Varanger kraft og SNO. 

 

Forvalters innstilling 

Liste med bestilling av oppdrag fra Statens naturoppsyn (SNO) til gjennomføring av tiltak tas 

med inn i bestillingsdialogmøte 1 for 2021. Her drøftes disse og vedtas endelig etter 

bestillingsmøte 2 med SNO i 2021 når tildelingene og prioriteringene er blitt avklart. Ved 

gjennomført dialogmøte 1 omsøkes midler til de aktuelle tiltakene som krever ressurser – som 

disponeres av SNO. Alle tiltak innarbeides i helhetlig tiltaksplan/ skjøtselsplan for 2021 – 2023, 

som vedlegges søknad om midler overfor miljødirektoratet. Det omsøkes 110 000 kr til tiltak 

som krever ekstra midler i regi av SNO i 2021. 
 
Tabell.1. Tiltak oppdrag for nasjonalparkstyret 110 000 kr.  

Tiltak som krever eksterne midler tilført SNO – som omsøkes vår 2021 
Hvor Hva Gjennomføres av 

Persfjorden – 

Syltefjorden 

landskapsvernområde 

10 000 kr 

Søppelaksjon i 

verneområdet etter 

nærmere anvisning  

SNO Vadsø (avtale med skoleklasse i Vardø) 

Ytre Syltevika 

naturreservat 

20 000 kr 

Fortsette søppelaksjon 

i naturreservatet, bistå 

Kystvakt ved fjerning 

av hittil innsamla 30 

big bags med avfall 

SNO Vadsø, Lokalkontakt SNO 

Hamningberg i samarbeid med forvalter.  

Ytre Syltevika 

naturreservat 

20 000 kr 

Fjerning av marint 

avfall og notposer på 

strendene i 

landskapsvernområdet 

ved behov 

SNO  

Varangerhalvøya 

nasjonalpark 

60 000 kr 

Fjerning av ulovlig 

etablert steinring ved 

hytta Helheim 

sommerstid – 

transport inn med 

helikopter. Utflyging  

av isolatorer og 

SNO i samarbeid med forvalter 



stolperester ovafor 

hengebrua ned til 

parkering, levering 

hos Varanger kraft 

Vadsø.  

Tiltak som ikke krever eksterne midler  
Tiltak Hvor Foreslås gjennomført av 

Sandfjordneset 

naturreservat 

 

Jage evt. sau innen gjerdet ut av 

naturreservatet, videreføre 

infoskriv som ber besøkende 

samle søppel og legge ved 

parkeringen utenfor gjerdet – 

levere søpla til mottak 

 

SNO, Lokalkontakt SNO 

Hamningberg 

Ytre Syltevika 

naturreservat  

Videreføre infoskriv som ber 

besøkende samle søppel og legge i 

storsekker utenfor verneområdet  – 

levere søpla til mottak - 

SNO, Lokalkontakt SNO 

Hamningberg 

Ytre Syltevika 

naturreservat - 

randsone 

Om det blir behov – bistå ved 

fjerning av kjempebjørnekjeks i 

verneområder – konstatert stor 

forekomst i Hamningberg 

(fremmed art) 

SNO 

Persfjorden – 

Syltefjorden 

landskapsvernområde 

På vinterstid, frakte bort tønne full 

av søppel ved Syltevikvatnet til 

parkering 

SNO, Lokalkontakt SNO 

Hamningberg 

Persfjorden – 

Syltefjorden 

landskapsvernområde 

Fjern rester av bålplass ved Indre 

Syltevikhytta 

SNO, Lokalkontakt SNO 

Hamningberg 

Persfjorden – 

Syltefjorden 

landskapsvernområde 

Sette opp åpen utedo i 

Sandfjorddalen inntil utedo ved 

VK - hytta 

SNO i samarbeide med 

forvalter 

Persfjorden – 

Syltefjorden 

landskapsvernområde 

Sette ut bålpanne, Montere 

vedkasse på bålplass ved P i 

Sandfjorddalen infopunkt 

Om behov bistå forvalter 

Varangerhalvøya 

nasjonalpark  
- Dalajohka 
- Jakobselvkroken 

Etablere tilstandsovervåkning på 

kjørespor – Dalajohka og 

Jakobselvkroken 

Forvalter i samarbeid med 

SNO 

Varangerhalvøya 

nasjonalpark 

 

Vinter – Motorferdselsoppsyn i 

spesielle innsatsområder om 

behov og etter nærmere avtale 

med nasjonalparkstyret 

 

SNO 

Varangerhalvøya 

nasjonalpark 

 

Tilsyn med praksis for å hente ved 

for båling, telting og el-sykling i 

Komagdalen i høysesong 

 

SNO 

Varangerhalvøya 

nasjonalpark 

 

Tilsyn med VAKE arr. Jfr. 

tillatelse med vilkår 

Tilsyn med at vilkår i 

dispensasjoner gitt til forsking 

SNO 



samt annen organisert virksomhet 

etterfølges 

 

Varangerhalvøya 

nasjonalpark 
- Ordo 

Rive gammel gapahuk, 

fundamentere stistartskilt, 

treportal, flytte plankett på pinne 

til stein og sett ved krysning av 

Syltefjordelva, Etablere bålplass 

ved ny gapahuk,  

Tilpass klopper til hengebru, 

Bygge hengebru på oppsatte 

fundamenter 

 

SNO Tana evt. i samarbeide 

med andre SNO områder, 

ekspert på hengebru, 

forvalter 

Varangerhalvøya 

nasjonalpark 
- Komagdalen 

Reparer gelender til trapp, bytt 

doring, sett ut reparert 

fuglestiskilt, legg klopp på og av 

Finnelva Vår/høst. Tilføre ved i 

vedkassa.  

Etabler ferdselsteller nr. 2 ved 

Finnelva 

SNO Vadsø 

Varangerhalvøya 

nasjonalpark 

- Komagdalen 

- Sandfjordelva 

- Rasteplasser langs veg 

(skinnstakkelva, Vadsø, 

Seida og Brannsletta) 

Ved første barmark – tilsyn med at 

skruer for cortenstålskilt er faste i 

fundament 

 

SNO Tana og Vadsø 

Varangerhalvøya 

nasjonalpark 

Komagdalen, 

Ytre syltevika 

naturreservat 

Ved behov bistå ved frakt og 

oppsett av ferdigsnekra utedo ved 

åpne buer og hytter som ikke har 

do fra før – etter nærmere 

avklaring med foreningene – i dag 

to åpne bygg uten do 

Forvalter i samarbeide med 

SNO 

Varangerhalvøya 

nasjonalpark 

Komagdalen 
- Startpunkt 

Nattfjelldalen 

Åpning av startpunkt 

Nattfjelldalen – bidra ved 

arrangement 

 

Frakt av material på vinterføre til 

Storelva (material til nye klopper 

ved bru) 

 

Oppretthold ferdselsteller for 2021 

Forvalter i samarbeide med 

SNO 

Varangerhalvøya 

nasjonalpark og 

Syltefjorddalen 

naturreservat 
- Komagdalen 

Antonvatn 
- Ordo syd og øst 
- Nerslåtta 
- Bierfaljohka 

nedenfor 

Oppsett løveskilt – 

snøskuterløyper – nasjonalpark 

 

SNO 



Torvhaugbekken, 
Skallelv ved fiskesti 
ved elv jfr. styresak 

Syltefjorddalen 

naturreservat - 

Slangedalen 

Bytte ut karttavler i aluminium – 

topplanke navn 

SNO Tana i samarbeide med 

forvalter 

Syltefjorddalen 

naturreservat - randsone 

I randsone til naturreservat – i 

angitt område – fjerne lupiner 

(fremmed art) 

lete etter spredning og evt. 

fjerning innen verneområdet 

SNO i samarbeide med 

forvalter.  

Krever grunneiers tillatelse 

utenfor verneområdet 

 

 

--- slutt på innstilling --- 

73/20 Planlegging av søknad om tiltaksmidler for 2021 - Varangerhalvøya 

nasjonalparkstyre 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 23.11.2020  

Vedtak 

Det søkes om 400 000 kr til drift av Varangerhalvøya nasjonalparkstyre 2021. 
Begrunnelse: prisstigning og forvaltningsplanarbeidet er intensivert med flere møter. 
 
Det søkes om 100 000 kr til forvaltningsplanarbeidet. Flere befaringer og møter med 
arbeidsgruppe er forventet.  
 
Som innstilt jfr. liste. Det søkes om 1 760 000 kroner til tiltak i verneområdene 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre forvalter.    
 
Forvalter kontakter samarbeidspartnere ang. søknad om midler til utvidet parkering til 
infopunktet i Varangerbotn. 
 
 

Forvalters innstilling 

Det søkes om tiltaksmidler overfor miljødirektoratet jamfør tiltaksliste skissert i utkast 
for Tiltaksplan for 2021 - 2023. Tiltak som ikke krever eksterne midler gjennomføres jfr. 
punkter i tiltaksplan. 
 
Tiltak som ikke er helt gjennomført i 2020 eller påbegynt overføres til 2021. 
 
Tiltakene på lista planlegges gjennomført i 2021 
 
Det søkes om 350 000 kr til drift av Varangerhalvøya nasjonalparkstyre i 2021– 
tilsvarende som i 2020. Det søkes om 70 000 kr til kostnader ved styrebefaringer og 
utvalgsmøter relatert til forvaltningsplanen for 2021 
 

Tiltak med budsjett prioritert omsøkt for 2021 – Varangerhalvøya nasjonalparkstyre 



Pri. Navn Tiltakskategori Tiltakstype Verneområde 
Øk. 
ansvarlig 

Beløp 

1 
Vårsjekk hengebru 
Komagdalen VNP 

Tilrettelegging 
og 
informasjon 

Støpe wirefester 
og kontroll 

Varangerhalvøya 
nasjonalpark 
(VV00002437) 

VNP 
styre 

30 000 

2 

Startpunkt VNP - Ordo – 
hengebru 

Om tilreisende ekspert fra 
SNO ikke kan bistå SNO 
lokalt 

Tilrettelegging 
og 
informasjon 

Opparbeide 
sti/kanalisering 

Varangerhalvøya 
nasjonalpark 
(VV00002437) 

VNP 
styre 

500 000 

3 

Innendørs infopunkt Kiberg 
VNP 

Utendørs opprusting 

Tilrettelegging 
og 
informasjon 

Annen 
Finansiering 
(40 000 kr) 

+  

60 000 kr 

Varangerhalvøya 
nasjonalpark 
(VV00002437) 

VNP 
styre 

0 

4 

Skiltmateriell ny merkevare 
VNP 

Diversepost nye infotavler 

Tilrettelegging 
og 
informasjon 

Oppføring av skilt 
og/eller infotavle 

Varangerhalvøya 
nasjonalpark 
(VV00002437) 

VNP 
styre 

40 000 

5 
Gapahuk Startpunkt VNP 
Nattfjelldalen 

Tilrettelegging 
og 
informasjon 

Annet (utdypes i 
beskrivelsesfeltet) 

Varangerhalvøya 
nasjonalpark 
(VV00002437) 

VNP 
styre 

200 000 

6 
Oppsett løveskilt inngang 
snøscooterløyper VNP 

Tilrettelegging 
og 
informasjon 

Oppføring av skilt 
og/eller infotavle 

Varangerhalvøya 
nasjonalpark 
(VV00002437) 

VNP 
styre 

5 000 

7 

Oppsett av infotavler VNP 
– Vestre jakobselv 

(tavler kjøpt, montering 
gjenstår) 

Tilrettelegging 
og 
informasjon 

Oppføring av skilt 
og/eller infotavle 

Varangerhalvøya 
nasjonalpark 
(VV00002437) 

VNP 
styre 

10 000 

8 
Riving av gammel gapahuk 
startpunkt Ordo 

Tilrettelegging 
og 
informasjon 

Avfallslevering og 
tjenestekjøp 

Varangerhalvøya 
nasjonalpark 
(VV00002437) 

VNP 
styre 

10 000 

9 
Bygging av ny gapahuk 
Ordo - startpunkt 

Tilrettelegging 
og 
informasjon 

Oppføring av 
innfallsport/P-
plass 

Varangerhalvøya 
nasjonalpark 
(VV00002437) 

VNP 
styre 

200 000  



10 
Utvidelse parkering 
Startpunkt Komagdalen 
VNP – stolper og grus 

Tilrettelegging 
og 
informasjon 

Oppføring av 
innfallsport/P-
plass 

Varangerhalvøya 
nasjonalpark 
(VV00002437) 

VNP 
styre 

100 000 

11 

Ny parkering ved Infopunkt 
Varangerbotn VNP 

Samfinansiering 
Sametinget, kommune og 
Varanger samiske 
museum, Sparebank 1 
fondet 

Tilrettelegging 
og 
informasjon 

Oppføring av 
innfallsport/P-
plass 

Varangerhalvøya 
nasjonalpark 
(VV00002437) 

VNP 
styre 

500 000 

12 

Tiltak i plan for 
implementering av kvensk 
navn på nasjonalpark 

Navn av nasjonalpark 

Oversette 
informasjonsbrosjyre til 
kvensk, infomateriell 

Tilrettelegging 
og 
informasjon 

Informasjon 
Varangerhalvøya 
nasjonalpark 
(VV00002437) 

VNP 
styre 

150 000 

13 
Utedo infopunkt 
Sandfjorddalen 

Tilrettelegging Enkle utedo 

Varangerhalvøya 
nasjonalpark 
(VV00002437) 

Persfjorden 
Syltefjorden lskv  

Ytre Syltevika NR 

VNP  15 000 

   1760 000 

 
 

--- slutt på innstilling --- 

74/20 Oppsummering av befaring Gnr. 19 Bnr. 1 Fnr.8 i Båtsfjord kommune 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 23.11.2020  

Vedtak 

Styret tar til etterretning at pålegg om retting er gjennomført jamfør styrets pålegg i 
foregående styremøte, om å flytte nytt ulovlig oppført aggregathus ut av Persfjorden – 
Syltefjorden landskapsvernområde. 
 
Tiltakshaver tilskrives hvor det bekreftes at pålegg ansees som gjennomført og at 
saken avsluttes. 
 



Forvalters innstilling 

Styret tar til etterretning at pålegg om retting er gjennomført jamfør styrets pålegg i 
foregående styremøte om å flytte nytt ulovlig oppført aggregathus ut av Persfjorden – 
Syltefjorden landskapsvernområde.  
 
Befaring gav nye opplysninger (vedlagte bilder). 
 

RS 65/20 Forpaktende foreningers muligheter for å styre fisketrykket langs 

elvene - Komagelva/ Stuorrajohka 

RS 66/20 Elgstammen i Varanger - utvikling relatert til vinterbeitetilgang 

RS 67/20 Dispensasjon til utvidelse av parkering i Komagdalen - startpunkt 

for Varangerhalvøya nasjonalpark 

RS 68/20 Dispensasjon til oppføring av gapahuk ved Storelva -Vadsø 

kommune 

RS 69/20 Igangsettingstillatelse - utvidet parkering - Komagdalen 

RS 70/20 Kopi av brev til Vardø Røde kurs - avgjørelse i klagesak 

RS 71/20 20/1797-4 Svar på søknad - Oppføring av gapahuk ved Storelva - 

FEFO 

RS 72/20 Høringsbrev-7/1 Søknad om dispensasjon om oppføring av 

hengebru i Ordo- Båtsfjord kommune 

RS 73/20 VS: spørsmål fra dagsavisen til nasjonalparkstyrene 

 


