
 
 

Møteprotokoll 
     ST 7 /2020 
 
 

Utvalg: Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra 

Møtested: Digitalt møte på Teams 
Dato: 07.12.2020 
Tidspunkt: 09 – 12. 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 

Navn Funksjon 

Torill Olsen MEDL 

Frank Inge Sivertsen LEDER 

Hanne Iversen Noste MEDL 

Jens-Petter Falkensten MEDL 

Birger Knudsen MEDL 

Trine Noodt MEDL 

Ronald Wærnes NESTL ( deltok partivis) 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 

Ingen.  
  
  

 
Merknader 

Statens naturoppsyn ved Arne-Petter Sarre, Christer 
Michaelsen og Bjørn Hugo Kristoffersen deltok i dialogen 
med SNO. 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

  
 
 
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. 

 
 
Fran Inge sivertsen (leder)  
 
Jens – Petter Falkensten 



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

75/20 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

76/20 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av 
underskrivere 

  

77/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

RS 74/20 Delegasjonssaker   

78/20 Orienteringssaker   

79/20 Eventuelt   

80/20 Gjennomgang av rapport fra Statens 
Naturoppsyn 2020 - relatert til bestilte oppdrag 
for 2020 

 2019/13121 

81/20 Bestillingsdialog mellom Varangerhalvøya 
nasjonalparkstyre og SNO for 2021 - møte 1 

 2020/10563 

82/20 Tilbakemelding til Finnmarkseiendommen om 
søknad om dagsturhytte - Oksevatnet 

 2020/11309 

83/20 Kunngjøring av forskrifter for snøskuterløyper i 
Unjárgga gjelda/ Nesseby kommune 

 2019/2880 

RS 75/20 Avsluttet byggesak etter befaring i Persfjorden 
- Syltefjorden landskapsvernområde - Båtsfjord 
19/1/8 

 2020/8076 

 
 

75/20 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 07.12.2020  

 
 
 

6 av 7 medlemmer av styret møtte ved start.  

Ronald Wærnes deltok fra sak 80/20 og delvis på slutt av møtet. 

 

Vedtak 

Styret er beslutningsdyktig. 

 

 
 



76/20 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av underskrivere 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 07.12.2020  

 
 

Vedtak 

Innkalling og saksliste godkjent. 
Jens-Petter Falkensten velges til å underskrive protokoll i tillegg til leder. 
 
Enstemmig. Vedtatt. 
 
 
 

77/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
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álbmotmeahccestivra - 07.12.2020  

 
 

Vedtak 

Protokoll fra styremøte 6, 23 november 2020 godkjent. 
Enstemmig. 
 
 

RS 74/20 Delegasjonssaker 

 

78/20 Orienteringssaker 
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- Tilbakemelding fra Nesseby kommune ang. etablering av parkeringsplass drøftet. 
- Behandlingstid for søknad relatert til installasjoner UIT – COAT 
- Status for hytte i Sandfjorddalen 

Vedtak 

 
Oppfølging: 

- Forvalter kontakter Nesseby kommune og etterlyser svar til søknad om 
parkering ved E6, krav til omregulering mht. byggesak undersøkes også relatert 
til tidligere avklaringer med kommunen om temaet. 



- COAT – sak infrastruktur – del ang. værstasjoner behandles etter befaring i 
slutten av januar 

 
Orienteringssaker tatt til orientering, og følges for øvrig opp jfr. «oppfølging».  
 
Enstemmig vedtak. 
 

 
 

 

79/20 Eventuelt 
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Vedtak 

Ingen saker. Enstemmig. 
 
 

80/20 Gjennomgang av rapport fra Statens Naturoppsyn 2020 - relatert til 

bestilte oppdrag for 2020 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 07.12.2020  

 
 
Forvalters innstilling 
Årsrapport fra Statens naturoppsyn for 2020 tas til etterretning. 

Vedtak 

Som innstilt. Enstemmig. 
 
 

Forvalters innstilling 

Rapport fra Statens naturoppsyn for 2020 tas til etterretning. 
 
 

81/20 Bestillingsdialog mellom Varangerhalvøya nasjonalparkstyre og SNO 

for 2021 - møte 1 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 07.12.2020  

Tabell.1. Tiltak oppdrag for nasjonalparkstyret 170 000 kr omsøkes.  

Tiltak som krever eksterne midler – som omsøkes vår 2021 –  



Statens naturoppsyn 
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.  

Persfjorden – 

Syltefjorden 

landskapsvernområde 

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 

stolperester ovafor 

hengebrua ned til 

parkering, levering 

hos Varanger kraft 

Vadsø 

Forvalter i samarbeide med SNO. 

Varangerhalvøya 

nasjonalpark  

60 000 kr 

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). (5 

60000 kr). Samtidig 

Utflyging jfr. budsjett 

i samarbeide med 

Varanger kraft.  

Forvalter i samarbeide med Varanger kraft 

og SNO. 

 
 

Forøvrige tiltak som ikke krever eksterne midler 
 
Gjennomføres av forvalter eller SNO, ved samarbeide - avhengig av tiltak. 

TABELL 2. JFR: Bestillingsdialogsmøte med SNO.  

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 (store mengder 

drivtømmer brent) 

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 (juli) 

 

SNO 

Varangerhalvøya 

nasjonalpark 

 

Tilsyn med VAKE arr. Jfr. 

tillatelse med vilkår 

Tilsyn med at vilkår i 

dispensasjoner gitt til forsking 

samt annen organisert virksomhet 

etterfølges 

 

SNO 

Varangerhalvøya 

nasjonalpark 

- Ordo 

Rive gammel gapahuk, 

fundamentere stistartskilt, 

treportal, flytte plankett på pinne 

SNO Tana evt. i samarbeide 

med andre SNO områder, 



til stein og sett ved krysning av 

Syltefjordelva, Etablere bålplass 

ved ny gapahuk,  

Tilpass klopper til hengebru, 

Bygge hengebru på oppsatte 

fundamenter 

 

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 

(Vardø, 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 

Torvhaugbekken, 

Skallelv ved 

fiskesti ved elv 

jfr. styresak 

Oppsett løveskilt – 

snøskuterløyper – nasjonalpark 

 

SNO 



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 verneområdene 

SNO i samarbeide med 

forvalter.  

Krever grunneiers tillatelse 

utenfor verneområdet 

 

 

Vedtak 

 

Som innstilt med følgende konkretiseringer. Enstemmig. 

 

• Tiltak – rekkverk for trapp ved startpunkt Komagdalen repareres slik at det kan 

tas ned til vinter og settes opp på forsommeren for å unngå at rekkverket 

ødelegges av snøpress i vintre med mye snø. 

 

• Tiltak fjerning av bålplass av drivtømmer ved Indre Syltevikhytta i Persfjorden – 

syltefjorden landskapsvernområde. Forvalter vurderer tiltaket nærmere og hva 

som bør foretas i samråd med SNO - lokalkontakt i Hamningberg. 

 

• Informasjon om regler for el-sykling i verneområdene med motorferdselsforbud 

etableres ved Bruhytta i samarbeide med Komagvær jff.  

 

• Marint avfall av type som større objekter som notposer etc. på strendene nært 

veg i Persfjorden -landskapsvernområde – metode for fjerning vurderes i samråd 

med forvalter. 

 

• Overvåkning av slitasje på de mest brukte innfartsområder vurderes i forbindelse 

med definisjon av Bevaringsmål til NAtstat (forvaltningsplanen), og overvåkning 

relatert til disse i 2021. Innen bestillingsmøte 2 med SNO. 

 
 

Forvalters innstilling 

Varangerhalvøya nasjonalparkstyres forslag til tiltak som involverer søknad om midler 
for SNO omsøkes, og forøvrige tiltak som omfatter bistand fra SNO innarbeides i 
Tiltaksplan for 2021-2023. 
 
Forvalter fyller ut standard excelskjema 
 
Det ønskes muntlig rapportering fortløpende på gjennomførte oppdrag, samt 
sluttrapportering i Verneområdebloggen slik at historikken for hva som er gjort i de ulike 
områdene dokumenteres for ettertiden. 
 



82/20 Tilbakemelding til Finnmarkseiendommen om søknad om dagsturhytte 

- Oksevatnet 
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Vedtak  

Alternativt til innstilt, enstemmig.  

 
Alternativt til innstilt 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre konstaterer at foreslått plassering for dagsturhytte 
ligger utenfor vernet område som styret forvalter. Saken tas til orientering. 
 

Forvalters innstilling 

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre er positiv til forslag om plassering av dagsturhytte i 
regi av Finnmark friluftsråd ved Oksevatnet. Området er et mye brukt frilutslivsområde. 
Tomten ligger i god avstand fra Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde som 
vi er forvaltningsmyndighet for. 
 
Vi gjør oppmerksom på at Fylkesmannen i Troms og Finnmark er vernemyndighet for  
Oksvatnet landskapsvernområde like ved. Vi har 1.12.2020 videresendt kopi til dem. 

83/20 Kunngjøring av forskrifter for snøskuterløyper i Unjárgga gjelda/ 

Nesseby kommune 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 07.12.2020  

Vedtak 

Som innstilt. Enstemmig. 
 

Forvalters innstilling 

Kunngjøring av løyper i Nesseby kommune med bestemmelser tas til etterretning.  
 

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre anbefaler Nesseby å lage kart som synliggjør 
hvilke vatn det er tillat å kjøre ut fra løypene for å raste på vatn og ikke. Dette ved at 
det legges skravur på kommunens oversikt over snøskuterløyper for de vatn det er 
tillatt fri rasting på – for slik å unngå eventuelle misforståelser av brukerne.   

RS 75/20 Avsluttet byggesak etter befaring i Persfjorden - Syltefjorden 

landskapsvernområde - Båtsfjord 19/1/8 

 

 


