
 
 

Møteprotokoll 
      ST 8 /2021 
 

Utvalg: Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra 

Møtested: Varangertunet, Vadsø 
Dato: 06.12.2021 
Tidspunkt: 10:15 – 16.15 , 17-18. 

 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 

Navn Funksjon 

Frank Inge Sivertsen LEDER 

Hanne Iversen Noste MEDL 

  

Birger Knudsen MEDL 

Trine Noodt MEDL 

  
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 

Navn Funksjon 

  
Torill Olsen MEDL 
  
Ronald Wærnes NESTL 
  
Jens-Petter Falkensten MEDL 
  

Følgende varamedlemmer møtte: 
 

Navn Møtte for 

  
Merete Susan Andersen  Jens Petter Falkensten  
 

Merknader 

Statens naturoppsyn v/ Arne Petter Sarre og Christer 
Michaelsen (Vadsø kontoret) samt Hans Ole Mudenia og 
Sveinung Killi (Tana kontoret) deltok i bestillingsdialog i sak 
86/21 og 87/21 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Geir Østereng  Nasjonalparkforvalter 
 
Underskrift: 
 
Elektronisk Godkjent av Frank Inge Sivertsen og Trine Noodt  



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

77/21 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

78/21 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av 
underskrivere 

  

79/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

RS 56/21 Delegasjonssaker   

80/21 Orienteringssaker   

81/21 Eventuelt   

82/21 Avklaring av søknad om midler for drift av 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre i 2022 

 2021/10441 

83/21 Behandling av søknad om ettergodkjenning av 
oppsatt platting samt ny platting ved hytte 
2002/2/2 i Varangerhalvøya nasjonalpark 

 2019/7816 

84/21 Tilbakemelding til regodkjenning av 
snøskuterløyper i Vardø kommune - 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - 

 2021/10664 

85/21 Valg av områder med bevaringsmål i 
Varangerhalvøya nasjonalpark 

 2021/10740 

86/21 Rapport 2021 fra Statens naturoppsyn - 
bestilte oppdrag fra Varangerhalvøya 
nasjonalparkstyre 2021 

 2020/10563 

87/21 Bestilling av tiltak av SNO i 2022 - 
sonderingsmøte 1 

 2020/10563 

RS 57/21 Møtereferat - Varangertunet og 
nasjonalparkforvalter 2.11.2021 - 
Informasjonspunkt 

 2021/74 

RS 58/21 Bortfesters godkjenning - overføring av 
festerett 

 2021/9531 

RS 59/21 Protokoll AU - 4 -2021  2020/8384 

RS 60/21 Protokoll AU møte 3 - 2021 - E-postmøte 
23.09.2021 

 2020/8384 

RS 61/21 Protokoll styremøte ST 7 5.09.2021 - 
Varangerbotn 

 2020/1690 

RS 62/21 Søknad om landing ved Hubehytta utgår  2021/7965 

RS 63/21 Oppfølging fra forvaltersamling - to aktuelle 
brev for nasjonalparkstyrene 

 2021/74 

RS 64/21 Nof rapport overvåkning sædgås 2021  2021/74 

 
 



77/21 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 06.12.2021  

Vedtak 

Tre medlemmer og en vara møtte fysisk. I tillegg deltok et medlem på Teams. 
5 av 7 deltok ved møtet og styret er beslutningsdyktig.  
 
Enstemmig. 
 

78/21 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av underskrivere 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 06.12.2021  

Vedtak 

Innkalling og saksliste godkjent. Trine Noodt velges som underskriver. 
 
Enstemmig.  
 
 

79/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 06.12.2021 

 

Vedtak 

Protokoll fra styremøte 7/2021 Godkjent. Enstemmig. 
 
 

RS 56/21 Delegasjonssaker 

Delegerte vedtak tatt til orientering. 

Enstemmig 

80/21 Orienteringssaker 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 06.12.2021  

Vedtak 

 
Orienteringssaker tatt til orientering, og følges opp som beskrevet i kulepunkt under.  
. 
 



Orienteringssaker var 
 

✓ Ronald Wærnes (nestleder, AU - utvalgsmedlem) har byttet jobb, trukket seg fra 

vervet. Båtsfjord kommune vil oppnevne ny representant. Ta stilling til om 

nestleder og AU-medlem oppnevnes inntil konstituering etter evt. nye 

representanter fra Sametinget.   

• Oppnevning av nestleder videre tas opp under eventuelt 

 

✓ Nettside for besøkende under produksjon.  

• Link sendes til styret når utkast er klart. 

✓ Sak ang. fritidseiendom og uthus i Komagdalen. Styret gav pålegg om fjerning 

av uthus etter at nytt er bygd. Uthuset er nå plukket ned. 

✓ Bjørneskardhytta - overdratt til nasjonalparkstyret samt Komagvær jff.  

Foreslår regler for bruk av hytta gås igjennom i samråd med Komagvær jff. 
Spørsmål om solcellepanel fra Komagvær jff 

• Styret mener solcellepanel ikke er nødvendig på den enkle 

hytta. Opphold av besøkende er sjelden lengre enn noen 

overnattingsdøgn. Batteri til solcellepanel og utstyr vil kreve 

enda mere vedlikehold, og øker sjansen for at noen slår seg 

til over lengre tid.  

 
✓ Motorferdselsdispensasjoner og delvis fulgte vilkår 

• En aktør har ikke rapportert jamfør vilkår i 

motorferdselsdispensasjon. Forvalter sender et brev som 

tydliggjør hvorfor det er nødvendig og konsekvensen om det 

ikke rapporteres jamfør vilkårene (avslag på senere 

søknader til samme formål).  

Nasjonalparkkart – brosjyre  
Barmarksløyper (nytt) og snøskuterløyper – Innspill fra adm. i Båtsfjord 
kommune at flere skuterløyper burde være på kartet. 

• Styret tar med de snøskuterløypene som berører 

verneområdene – nasjonalparken og persfjorden – 

syltefjorden landskapsvernområde. 

• Barmarksløypene synliggjøres ikke foruten som stipla sti i 

kartet 

 
✓ Forvalters kontorplassering i Vadsø etter oppussing av statens hus, status 

 

✓ Lagerlokaliteter, i dag lager på 25 m2, 13500 kr i året. Fra kaldlager til 

varmlager, tilhenger inn ved SNO lageret 800 per m2 = 16000 kr for 20m2.  

• Varmlager er mer praktisk plassert - slik at vi leier 

heller dette i fortsettelsen knyttet til prosjektutstyr 

 
✓ Foreslår møte med reinbeitedistrikt 6 i januar 

 



✓ Invitert til referansegruppemøte, fjellrevmodulen, UIT – Tromsø – digitalt møte 

(forvalter og repr. for styret -leder/nestleder)  

• Hanne Iversen Noste møter som styrets representant 

sammen med forvalter på digitalt «Fjellrevmodul møte – UIT 

COAT 16 desember». 

 
✓ Utsetting av fjellrev i Nordreisa – 30 stk.  

 
✓ Forvalter har deltatt i «referansegruppe» Naturen i sentrum»  

Gitt innspill til forbedring av digitale feltverktøy, baser knyttet til 

bestillingsdialog og verktøy for fortløpende rapportering fra 

feltmannskap til forvaltningen etc. 

 

✓ Forvaltningsplanen, viktig å sette av tid til dette i kommende år  

 

✓ Forvalter har vært på nasjonalparkforvaltersamling, Miljødirektoratet, Trondheim 

 
✓ Forvaltersamling Troms og Finnmark Kautokeino, om reindrift, forfall herfra 

 
✓ Det har vært to arbeidsutvalgsmøter siden sist (3 saker).  

 

✓ Det har vært 8 saker som er behandlet på delegert myndighet fra styret av forvalter eller 

arbeidsutvalget siden sist møte. 

 

✓ Rapport om fellingsposisjoner ved bruk av ATV av elgjegere innen nasjonalparken 

synes å fungere bra. To lag har lånt transportbrett. 4 elg ble felt i Vardøfeltet i 

nasjonalparken. 

 
 

81/21 Eventuelt 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 06.12.2021  

Vedtak 

Ronald Wærnes har meldt fratredelse fra styret.  
 
Birger Knudsen velges som nestleder for nasjonalparkstyret.  
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 



82/21 Avklaring av søknad om midler for drift av Varangerhalvøya 

nasjonalparkstyre i 2022 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 06.12.2021  

Vedtak 

Det søkes om 350 000 kr til drift av styret, og 20 000 kr til forvaltningsplanarbeid i 2021.  
Som innstilt. Enstemmig. 
 
 

Forvalters innstilling 

 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre søker om 350 000 kr til drift i 2022. 
 
Det søkes om 20 000 kr til forvaltningsplanarbeide. 
 

83/21 Behandling av søknad om ettergodkjenning av oppsatt platting samt ny 

platting ved hytte 2002/2/2 i Varangerhalvøya nasjonalpark 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 06.12.2021  

Vedtak 

Som innstilt. 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Forvalters innstilling 

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre avslår søknad om ettergodkjenning av platting på 13 m2 
mellom hytte og uthus jamfør Verneforskriftens § 3, punkt 1.1 vern mot inngrep i landskapet og 
tilbygg til eksisterende bygg.  
 
Bebygd areal som skulle tillates nedbygd ble nøye vurdert i byggesak knyttet til riving av utedo/ 
uthus for å samle dette i et større uthusbygg som nå er realisert. I byggesaken var ikke platting 
omsøkt og platting har blitt oppført uten søknad, og økt bebygd areal av marken med 13 m2.  
Heller ikke i søknad om tilbygg på hytta ble ikke platting omsøkt.  
 
Det gis varsel om pålegg om at platting må fjernes innen 1 august 2022. 
Med hjemmel i Nml. § 69 første ledd vurderer Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre å pålegge 
Arnt Støme pålegg om retting av platting (fjerning innen 1 august 2022). 
 
Dersom pålegget ikke er gjennomført til fristen kan forvaltningsmyndigheten beslutte å 
gjennomføre fjerningen på eiers bekostning jamfør NML §71 eller tvangsmulkt jamfør NML § 
73.  
 
Jamfør forvaltningsloven § 16 gis tiltakshaver 14 dager til å forklare seg/ gi ytterligere 
opplysninger til varselet. Dette innen 22 desember 2021 til sftfpost@statsforvalteren.no , merk 
saken med 2019/7816.   



 

Søknad om ytterligere ny platting på 10 m2 ved hyttevegg mot vest avslås jamfør 
Verneforskriftens § 3, punkt 1,1 da dette vil ha uheldig presedens og bidra til at nedbygd areal 
øker ytterligere tilknyttet eiendommen. 
Hytte og uthus er allerede påbygd og summen av areal BYA (bebygd areal) vil med plattingen 
være økt betydelig sett i forhold til utgangspunktet.  
 
Tillatelse til etablering av plattinger vil ha presedens for tilsvarende hytter i nasjonalparken. I 
vedtak av 28.10.2008 gav Miljødirektoratet (da Direktoratet for naturforvaltning) tillatelse til å 
utvide eksisterende hytte på 20 m2 til 30 m2. Areal for uthus med utedo er utvidet jamfør 
tillatelse fra Varangerhalvøya nasjonalparkstyre fra 8-10 m2 til 15 m2.   
 
Avslaget begrunnes med at det allerede er gitt tillatelse til økning av areal på hytta, og uthuset 
tilsvarende som er øverst på skalaen mht. størrelse på hytter i nasjonalparken. Etablering av 
platting av bygd og omsøkt størrelse i tillegg vil bit for bit bidra til at området rundt hytta bygges 
ned. Dette ansees ikke for nødvendig. 
 
Etablering av større arealbeslag ved eksisterende hytter vil svekke 
verneverdiene med tanke på å ivareta et område uten teknisk infrastruktur og bevare grad av 
urørthet. De fleste hyttene er små og enkle med lite arealbeslag. 

 

--- slutt på innstilling – 

-84/21 Tilbakemelding til regodkjenning av snøskuterløyper i Vardø 

kommune - Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 06.12.2021  

 

Vedtak 

Som innstilt med tilføyelse. 
Styret gir også sin tilslutning til at løyper som eksisterte ved opprettelsen av vernet 
opprettholdes i Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde. Enstemmig vedtatt. 
 
 

Forvalters innstilling 

Vardø kommune har gjort solide vurderinger knyttet til regodkjenning av løypene.  
 
Så vidt vi forstår er det ikke forslag til nye løypetraseer i nasjonalparken eller 
Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde, som er annerledes enn i dag. 
 
 
 
 
 
 
 
Løypa innen nasjonalparken til Antonjavri  
 
Løypetrase bør endres slik – trase som blå strek;  



opp på ryggen mot Antonvannet og ikke ned i dalen i bekkefaret (Gironjohka).  
Kommunens forslag anbefales flyttet 100 m sørover. 
 

  
Kart 
Rød strek; kommunens inntegna forslag 
Blå strek; slik nasjonalparkstyret ønsker traseen skal være for å ivareta krattområder og 
viktige viltområder 
 
Denne løypa er gjengitt i verneforskriften slik kravene er, og unntatt nasjonalparkens 
motorferdselsforbud.  
 
Gitt vurderingene som ble gjort ved opprettelsen av nasjonalparken knyttet til løypa, er 
en videreføring av løypa lite problematisk – dog med en justering jamfør blå strek i kart.  
 
Om løypetraseen medfører økt ulovlig kjøring inn i nasjonalparken vil Varangerhalvøya 
nasjonalparkstyre kunne revurdere løypa, da området huser nasjonalt viktige arter.  
 
Ved krysning av vernegrensen må det i samråd med nasjonalparkstyret skiltes slik at 
fører er klar over at man kjører inn i nasjonalparken.   
 
Det bør benyttes trestikker og det forutsettes at stikkene plukkes inn ved 
løypestenging.  
 
Løyper innen Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområder  
 
Det bør benyttes trestikker og det forutsettes at stikkene plukkes inn ved 
løypestenging.  
 

85/21 Valg av områder med bevaringsmål i Varangerhalvøya nasjonalpark 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 06.12.2021  

 
 

Vedtak 

Som innstilt med noen endringer. 
 
Bevaringsmål etableres ved: 



• del av sti som er erodert som går på vei opp til Nattfjelldalen 

• del av sti på gammel anleggsvei i Komagdalen 

• startpunkt Ordo vegetasjon i område ved bru  

• Finnmarkssvineblommen – Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde 

 
Forvalter definerer område, hyppighet for overvåkning og overvåkningsmetode i 
samråd med Statens naturoppsyn.  
 
 

Forvalters innstilling 

 
Følgende Bevaringsmål etableres og forvalter får i oppdrag å innlede overvåkning på 
punktene. 
 
Nattfjelldalen  
Bruk av stier langs kanten av dalen skal ikke bidra til økt erosjon i bredde eller lengde i 
helling. Flere parallelle stier oppe på kanten av dalen skal ikke etablere utover dagens 
to. God – middels og dårlig tilstandsklasse.  
Punktmålinger på bredde av sti og utbredelse i lengde og bredde av område med 
erosjon på sti. 
 
Komagdalen 
Sti i gammel anleggsvei skal bevares som en, og utvikling til flere parallelle stier skal 
unngås. Punktmålinger av slitasje.  
God – middels og dårlig tilstandsklasse.  
 

86/21 Rapport 2021 fra Statens naturoppsyn - bestilte oppdrag fra 

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre 2021 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 06.12.2021  

Vedtak 

Som innstilt. Enstemmig.  
 

Forvalters innstilling 

Rapport tas til etterretning.  
 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre takker for godt samarbeide i året som gikk.  
 
 



87/21 Bestilling av tiltak av SNO i 2022 - sonderingsmøte 1 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 06.12.2021  

Vedtak 

Enstemmig vedtatt.  
Som innstilt med noen tilføyelser oppsummert i Tabell 1,2 og 3 slik; 
-- 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre søker jfr. Tabell 1 om midler for 2022 til SNOs 
disposisjon – 120 000 kr – da knyttet til utvalgte oppdrag av styret som krever eksterne 
midler.  
 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre bestiller personalressurser i SNO i 2022 jfr. tabell 2 
under. Totalt ca. 60 dagsverk – hvorav noen kan kombineres med faste oppdrag. 
 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre søker Miljødirektoratet om tiltaksmidler jfr. 
tiltaksliste i tabell 3 for 2022 – totalt 950 000 kr.  
-- 
Tabell 1. 

Tiltak som krever eksterne midler – prioritert 2022 –  

Tilføring ekstra midler til Statens naturoppsyn 

Hvor Hva Gjennomføres av/ kommentar 

Persfjorden – 

Syltefjorden 

landskapsvernområde 

10 000 kr 

Søppelaksjon i 

verneområdet etter 

nærmere anvisning  

Hestmanneset  

(lokalitet for 

Finnmarkssvineblom)  

SNO Vadsø (avtale med skoleklasse i 

Vardø) 

Ytre Syltevika 

naturreservat 

60 000 kr 

Fortsette søppelaksjon 

i naturreservatet 

Utfrakt av avfall med 

helikopter 

SNO Vadsø, Lokalkontakt SNO 

Hamningberg i samarbeid med forvalter. 

Helikopterkostnda 40 000 kr 

Lastebilcontainere belastes «Hold Norge 

Rent» aksjonen via ryddekode 

Ytre Syltevika 

naturreservat/ 

Sandfjordneset NR 

Persfjorden – 

Syltefjorden 

landskapsvernområde 

30 000 kr 

Fjerning av større 

marint avfall og 

notposer på strendene 

i 

landskapsvernområdet 

og i naturreservat ved 

behov 

SNO Vadsø 

1 m3 plastball Persfjorden – Syltefjorden 

landskapsvern område NØ utafor lille 

frøkenholla – avklare egnet metode for 

fjerning –  

1 not sandfjordneset NR  

1 not Ytre Syltevika – Gamvikneset vest 

 levering mottak 

Sandfjordneset 

naturreservat 

20 000 kr  

Finne løsning for 

sauegjerde ut mot 

elva 

SNO Vadsø 

Sau gjerdes ute av reservat pga. planter 

som tåler beite dårlig. 

 
 
 
 
 
 



Forøvrige tiltak som ikke krever eksterne midler 
Gjennomføres av SNO uavhengig/ i samarbeid med forvalter. 
 
TABELL 2. JFR: Bestillingsdialogsmøte med SNO.  

Tiltak som ikke krever eksterne midler –  

Hvor Tiltaksbeskrivelse Foreslås gjennomført av/ 

dagsverk  

Syltefjorddalen 

naturreservat - randsone 

I randsone til naturreservat – i angitt 

område – fjerne lupiner (fremmed 

art) 

lete etter spredning og evt. fjerning 

innen verneområdene i nærheten – 

oppfølging av lokalitet to ganger ila. 

sesongen 

SNO i Tana 

 

4 dagsverk 

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 

 

6 dagsverk 

Ytre Syltevika 

naturreservat  

 

Videreføre infoskriv som ber 

besøkende samle søppel og legge i 

storsekker utenfor verneområdet  – 

levere søpla til mottak - storsekk 

plasseres på utsida av NR 

SNO, Lokalkontakt SNO 

Hamningberg 

 

2 dagsverk 

Persfjorden – Syltefjorden 

landskapsvernområde 

Formidle bigbags til Vardø 

historielag/ Varanger turlag 

for fjerning av søppel ved hytte og 

en lokalitet til ved Indre Syltevika  

SNO, Lokalkontakt SNO 

Hamningberg 

 

0 dagsverk 

Persfjorden – Syltefjorden  

landskapsvernområde 

Montere ferdig utedo ved infopunkt 

i Sandfjorddalen 

 

Tiltaket er påbegynt, do er fraktet til 

plassen, material ligger i 

Hamningberg 

SNO  

 

 

2 dagsverk  

2 x 6 

Varangerhalvøya 

nasjonalpark 

 

 

ALLE startpunkter 

- Nattfjelldalen 

- Ordo 

- Komagdalen 

- Lokalitet for 

Finnmarkssvineblom 

 

Overvåkning av slitasje på de mest 

brukte innfartsområder vurderes i 

forbindelse med definisjon av 

Bevaringsmål til NAtstat 

(forvaltningsplanen), og 

overvåkning relatert til disse i 2022.  

 

 

Forvalter i samarbeid med 

SNO  

 

3 dagsverk  

Varangerhalvøya 

nasjonalpark 

 

Vinter – Motorferdselsoppsyn i 

spesielle innsatsområder om behov 

og etter nærmere avtale med 

nasjonalparkstyret 

 

- Stoppe ulovlig 

snøskuterkjøring ved 

hekkeområder for rovfugl i 

randsonen av 

nasjonalparken 

 

SNO Øst-Finnmark i 

samarbeide med Reinpolitiet 

 

 

4 dagsverk  



Arter med funksjonsområder i 

nasjonalparken 

 

Varangerhalvøya 

nasjonalpark 

 

Hente plankett på pinne i Ordo, 

Og montere på stein og sett ved 

krysning av Syltefjordelva 

SNO i Tana 

3 dagsverk  

Varangerhalvøya 

nasjonalpark 

 

Tilsyn med praksis for veduttak vier, 

telting og el-sykling i Komagdalen i 

høysesong (juli) 

SNO 

 

1 dagsverk  

Varangerhalvøya 

nasjonalpark 

Tilsyn med VAKE arr. Jfr. tillatelse 

med vilkår 

SNO 

1 dagsverk  

Varangerhalvøya 

nasjonalpark 

Tilsyn med at vilkår i alle 

dispensasjoner etterfølges 

SNO 

1 dagsverk 

Varangerhalvøya 

nasjonalpark 

- Ordo 

Forankre gapahuk i bakken i hjørner 

Etablere en bålplass til ved ny 

gapahuk 

Henge infotavler på bakvegg av 

gapahuk 

Bygge vedkasse på baksida av 

gapahuk av resteplank 

Bistå ved oppsett av kloppbru i 

slutten av juni/ demontering i 

oktober 

SNO Tana i samarbeide med 

forvalter 

 

8 dagsverk  

Varangerhalvøya 

nasjonalpark 

- Komagdalen 

Bytt doring toalett, legg klopp på og 

av Finnelva Vår/høst. Tilføre ved i 

vedkassa, infobrosjyrer.  

 

Etabler ferdselsteller nr. 2 ved 

Finnelva i Komagdalen 

SNO Vadsø i samarbeide med 

forvalter 

 

2 dagsverk  

Ferdselsteller er kjøpt inn  

Varangerhalvøya 

nasjonalpark 

- Nattfjelldalen 

- Montere lufteventil i toalettet 

- Tilføre ved i vedkassa, 

infobrosjyrer i infokasse 

- Bytte ut skiltstenger for 

stipekerskilt  

 

2 dagsverk  

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 

SNO Vadsø 

Koordinering med Forvalter 

 

4 dagsverk  

 

I forbindelse med andre 

oppdrag ved aktuelt område 

Varangerhalvøya 

nasjonalpark og 

Syltefjorddalen naturreservat  

Oppsett løveskilt – snøskuterløyper 

– nasjonalpark 

- Komagdalen Antonvatn 

- Ordo syd og øst 

- Bierfaljohka nedenfor 
Torvhaugbekken, 

Skallelv ved fiskesti ved elv jfr. 

styresak 

 

Underskilt på løveskilt om 

periodevis jaktforbud og båndtvang i 

sone A av nasjonalparken 

- Bergeby (2) 

- Coskoaivi 

SNO 

 

8 dagsverk i kombinasjon 

med annet 



- Nerslåtta 

- Oardo - sør 

 

Varangerhalvøya 

nasjonalpark 

Bytte ut karttavler i aluminium – når 

det blir aktuelt 

 

Vask av nyoppsatte tavler 

Montere topplanke på tretavle og ny 

karttale 

På 

- Skallelv 

- Vasselva i Vestre Jakobselv 

- Bergeby 

SNO og forvalter 

5 dagsverk  

Varangerhalvøya 

nasjonalpark 

- Startpunkt 

Nattfjelldalen 

- Ordo 

Åpning av startpunkt Nattfjelldalen, 

bru og startpunkt Ordo – bidra ved 

arrangement 

 

 

Forvalter i samarbeide med 

nasjonalparkstyret og SNO  

4 dagsverk  

Samarbeid med Ordo/ 

Vasavatn Hytteforening  

Varangerhalvøya 

nasjonalpark 

 

V-Jakobselv 

 

Austerelva 

Sette opp 1 stk. tavler langs 

barmarksløype V-jakobselv 

Høyelva  

 

Sette opp en infotavle ved brua i 

Austerelva i Persfjorden 

Forvalter i samarbeide med 

Vestre Jakobselv utmarkslag 

 

 

Forvalter 

- Bruhytta Komagvær 

Andre relevante steder andre 

vassdrag 

Informasjon om regler for bål, 

telting, søppel, el-sykling i 

verneområdene med 

motorferdselsforbud etableres ved 

Bruhytta  

Forvalter i samarbeide med 

Komagvær jff. 

 

Andre elveforpaktere 

Sandfjorddalen  

 

Etablere informasjon og bålplass om 

np ved hytte for salg av fiskekort 

ved Sandfjordelva 

Forvalter i samarbeide med 

Vardø- sportsfiske og 

jegerforening  



Tabell 3 

Tiltak som krever tilført midler fra Miljødirektoratet med budsjett for 2021 – Varangerhalvøya 
nasjonalparkstyre 

 

Pri. Navn Tiltakskategori Tiltakstype Verneområde 

Øk. 
Ansvarlig  

VNP 
styre 

Omsøkt i 
tusen 
nok 

Prioritert Beløp 
av 
miljødirektoratet 

1 

Vårsjekk hengebru 
Komagdalen VNP 

Hengebruekspert  

Tilrettelegging 
og informasjon 

kontroll 
Varangerhalvøya 
nasjonalpark 
(VV00002437) 

25  

2 

Hengebru – 
forsterkning av 
wirefester i bakken 
,støping 

Hengebruekspert 

X utsatt fra 2021 

Tilrettelegging 
og informasjon 

Støpe wirefester  
Varangerhalvøya 
nasjonalpark 
(VV00002437) 

30  

3 

Bytte ut klopper 
ved Storelvabrua – 
sti til Nattfjelldalen 
startpunkt  

Tilrettelegging 
og informasjon 

Nye klopper – gammel 
er råtten og i ferd med å 
gå i oppløsning 

I samarbeide med 
Vadsø ungdomsskole – 
arbeidspraksis 

Riving i samarbeid med 
ungdomsskole/ SNO 

Utflyging avfallet med 
helikopter 

Varangerhalvøya 
nasjonalpark 
(VV00002437) 

 

100   

4 

Fjerne linjestolper 
og isolatorer ovafor 
hengebrua og 
befare gammel 
linjetrase for 
etterlatenskaper 
sammen med 
Varanger kraft  

Tilrettelegging 
og informasjon 

Opprydding i 
nasjonalpark – gammel 
linjetrase 

Varangerhalvøya 
nasjonalpark 
(VV00002437) 

Komagdalen 

45  



I Komagdalen 

Utsatt fra 2021 

5 
Innendørs 
infopunkt Kiberg 
VNP 

Tilrettelegging 
og informasjon 

Leie av lokale Infopunkt 
Kiberg 

Juni - oktober 

 

Varangerhalvøya 
nasjonalpark 
(VV00002437) 

40  

6 

Skiltmateriell ny 
merkevare VNP 

Diversepost nye 
infotavler inkl. bytte 
ut oppdaterte 
karttavler 
implementering 
kvensk navn NP 

Portalgravering 
kvensk 
Komagdalen 

Tilrettelegging 
og informasjon 

Oppføring av skilt 
og/eller infotavle 

Varangerhalvøya 
nasjonalpark 
(VV00002437) 

100  

7 

Gapahuk 
Startpunkt VNP 
Nattfjelldalen 

 
Sluttføring 

Tilrettelegging 
og informasjon 

Annet (utdypes i 
beskrivelsesfeltet) 

Varangerhalvøya 
nasjonalpark 
(VV00002437) 

25  

9 
Grus ved 
startpunktparkering 
gapahuk Ordo  

Tilrettelegging 
og informasjon 

Oppføring av 
innfallsport/P-plass 

Varangerhalvøya 
nasjonalpark 
(VV00002437) 

40  

10 

Ny parkering ved 
Infopunkt 
Varangerbotn VNP 

Samfinansiering 
Sametinget, 
kommune og 
Varanger samiske 
museum (VSM), 
Sparebank 1 
fondet 

Tilrettelegging 
og informasjon 

Oppføring av 
innfallsport/P-plass 

Påbegynt i samarbeid 
med Nesseby kommune 
og VSM 

 

Varangerhalvøya 
nasjonalpark 
(VV00002437) 

300  

11 

Søppelfjerning 
Telebu, Indre 
syltevikhytta  

Opprydding i 
nasjonalpark 
– gammel 
telegraflinje 

Varangerhalvøya 
nasjonalpark 
Og  
Persfjorden 
syltefjorden 
landskapsvernområde 

Fjerne siste 
rest av 
metallskrap 
ved Telebu/ 
Telegrafhytta  
 

 

 
45  



 
 
 
 
 
 
 

Forvalters innstilling 

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre søker jfr. Tabell 1 om midler for 2022 til SNOs 
disposisjon – 110 000 kr – da knyttet til utvalgte oppdrag av styret som krever eksterne 
midler.  
 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre bestiller personalressurser i SNO i 2022 jfr. tabell 2 
under. Totalt ca. 40 dagsverk – hvorav noen kan kombineres med faste oppdrag. 
 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre søker Miljødirektoratet om tiltaksmidler jfr. 
tiltaksliste i tabell 3 for 2022 – totalt 750 000 kr.  
 

RS 57/21 Møtereferat - Varangertunet og nasjonalparkforvalter 2.11.2021 - 

Informasjonspunkt 

RS 58/21 Bortfesters godkjenning - overføring av festerett Bjørneskardhytta 

RS 59/21 Protokoll AU - 4 -2021 

RS 60/21 Protokoll AU møte 3 - 2021 - E-postmøte 23.09.2021 

RS 1/21 Protokoll styremøte ST 7 5.09.2021 - Varangerbotn 

RS 62/21 Søknad om landing ved Hubehytta utgår 

RS 63/21 Oppfølging fra forvaltersamling - to aktuelle brev for 

nasjonalparkstyrene 

RS 64/21 NOF rapport overvåkning sædgås 2021 

 

 Transport av 
bigbag med 
skrapmetall ut 
med helikopter 

12 

Grus/ klopp deler 
av sti i 
anleggsvei 

Tilrettelegging 
og 
informasjon 

Klopplegging deler av 

sti ved startpunkt for å 

begrense slitasje og 

unngå flere parallelle 

stier 

Varangerhalvøya 
nasjonalpark 
(VV00002437) 

Komagdalen 

200 

 

  950 000 

 
 


