
Møteprotokoll
ST 1 - 2020

Utvalg: Varangerhalvoya nasjonalparkstyre /Varnj argga
albmotmeahccestivra

Møtested:  Varanger samiske museum
Dato: 02.03.2020
Tidspunkt: 10:00 - 16:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon
Torill Olsen
Frank Inge Sivertsen
Ronald Wærnes
Jens-Petter Falkensten
Birger Knudsen
Trine Noodt

Medlem
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksj on
Hanne Iversen Noste MEDL

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for
Jarle Andreassen

Merknader

Hanne Iversen Noste

Arne Petter Sarre i Statens naturoppsyn (SNO) i Vadsø
informerte om SNO og deltok i bestillingsmøte 2.

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 I Sivertsen
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Torill Olsen
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1/20 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasjon alparkstyre/Varnjargga
albmotmeahccestivra - 02.03.2020

Seks av syv representanter møtte. Vara for medlem med forfall møtte.

Vedtak

Styret er beslutningsdyktig. Enstemmig.



2/20 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av underskrivere

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasjonalpark styre /Varnj argga
albmotmeahccestivra  -  02.03.2020

Vedtak, enstemmig

Innkalling og saksliste godkjennes.

Klage på dispensasjon Vardø Røde kors utsettes til førstkommende styremøte i
påvente av saksforberedelse.

3/20 Konstituering av Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre 2020

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasjon alparks tyre /Varnj arg ga
albmotmeahccestivra  -  02.03.2020

Vedtak, enstemmig

Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre konstituerer seg med
Frank Inge Sivertsen som leder, Ronald Wærnes som nestleder og
Trine Noodt som medlem i arbeidsutvalget.
Enstemmig vedtatt .

Behandling
I møte ble følgende forslått;
Frank Inge Sivertsen - leder
Ronald Wærnes - nestleder
Arbeidsutvalgsmedlem i tillegg til leder og nestleder - Trine Noodt

Forvalters innsti lling

NN foreslås som leder av styret.
NN foreslås som nestleder for styret.
NN foreslås som medlem til arbeidsutvalget, i tillegg til sittende leder og nestleder.

4/20 Eventuelt

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasjonalparks tyre/Varnj argga
albmotmeahccestivra  -  02.03.2020

Vedtak, enstemmig

Ingen saker



5/20 Møteplan og besøk hos annen nasjonalpark i 2020

Saksprotokoll i Varangerhalvy a nasjonal parks tyre /Varnj arg ga
albmotmeahccestivra - 02.03.2020

Vedtak, enstemmig

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre planlegger befaring i egne verneområder i 2020.

Følgende møteplan vedtas, ekstra møter settes opp ved behov.

Mote Dato Sted Type saker
1 2. mars Varangerbotn Kons tituering, prioritering midler
2 4 mai Trondheim, Saksbehandling, kombineres med

ettermiddag Lerkendal hotell Nasjonalparksamling i Trondheim.
5 mai
morgen

3 2- 3 juni Varangerhalvøya Møte i befaring (Hamnin gberg - Vardo -
Batsfjord)

4 8 september Batsfjord
5 19 oktober Varangerbotn/

Kiberg
6 22 november Vadsø Gjennomgang årsrapport, Bestilling SNO,

søknad om midler 2021
Rådgivende
utvalgsmøte
kveld

Saksopplysninger

I 2019 ønsket styret a besoke en annen nasjonalpark i Finsk/ svensk Lapland eller
Nord-Troms, men det ble ikke tid til dette. Dette vil sannsynligvis ta omtrent 3 dager
inkludert reise. Styremøte planlegges samtidig .

Forslag til plan for styremøter

Mote Dato Sted Type saker
1 2. mars Varanq erbotn Konstituering , prioriterina midler
2 4 el. 5 mai Kiberg 4 mai Saksbehandling , kombineres med  NP  samling

(morgen) el. Trondheim Trondheim?
4 mai 4 ettermiddag

I 5 mai
3 31 mai -3 juni Nordkalotten Besøk annen  NP
4 8 september Batsfjord
5 19 oktober Varangerbotn/

Kiberg
6 22 november Vadsø Gjennomgang årsrapport, Bestilling SNO,

Rådgivende søknad midler
utvalg kveld

• Ekstra møter settes opp ved behov.



Forvalters innstilling

Forslag til møteplan vedtas.
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre planlegger besøk hos annen nasjonalpark i 2020 i
forbindelse med styremøte.

6/20 Godkjenning av protokoll styremøte 22.11.2019 ST 7 Varangerhalvøya
nasjonalparkstyre

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasjonalparkstyre/Varnjargga
albmotmeahccestivra  -  02.03.2020

Vedtak, enstemmig

Protokoll fra styremøte 7 - 2020 godkjent

Vedlegg: Protokoll St 7 2019

Forvalters innstilling

Vedlagt protokoll fra styremøte 7 2019 godkjennes.

7/20 Bestillingsmøte 2 med SNO for 2020  -  Varangerhalvøya
Nasjonalparkstyre

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasjon alparkstyre/Varnjargga
albmotmeahccestivra  -  02.03.2020

Styret drøftet oppdrag gitt i bestillingsmøte 1. Det ble drøftet om det skulle være
eventuelle justeringer etter tildeling av midler for 2020.

Drøftet med Statens naturoppsyn (SNO) v/ Arne Petter Sarre

Vedtak

Bestilling vedtas jfr. dialogmote 1 med SNO i sak 71/19, med følgende justering:
Oppsett av løveskilt der snøskuterløyper går inn i verneområdene, punkter i uthevet
skrift prioriteres i 2020

- Koma gdalen - løype til  Antonvatn
- Loype til Jakobselvkroken - Vestre Jakobselv  (Nerslåtta)
- Loype Ordo - Båtsfjord  (syd  - øst)
- Bierfaljohka nedenfor Torvhaugbekken
- Skallel v ved sti ved elv (jfr. ønske fra fiskeforening)

For øvrig fremgår bestilling i protokoll fra sak 71/19



Årsrapport for SNO Vadsø og Tana relatert til verneområdene styret forvalter, ble
gjennomgått i møte og tas til etterretning.

71/19 Besti llingsdialogsmote med Statens Naturoppsyn fo r 2020 -
Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyreN årnjårgga
albmotmeahccestivra  -  20.11.2019

Vedtak

Som innstilt, enstemmig

1.Bestilli ng tiltak som krever eksterne ressurser tilført SNO
Varange rhalvøya Nasjonalparkstyre søker om 100 000 kroner til Statens Naturoppsyn
for 2020 til følgende tiltak:

j  - Søppelaksjon i Ytre Syltevika Naturreservat 60 000 kr, helikopterleie og
lastebil conta inerleie -

J  - Søppelaksjon i Persfjord en - Syltefjord en landskap svern omra de, 10 000 kr,
Hestmanneset

- Utfrakt av søppel fra Bjørnskardhytta , kreosotsto lper og materialer i
Varangerhalvøya Nasj onalpark 20 000 kr

-  Sandfo rdneset Naturreservat  - gjerdemateriell og arbeid for aholde sau ute av
naturreservatet - 10 000 kr

2 B ·tillies ing av tiita som e rever e sterne ressurser ti ø
Hvor Hvor Gjennomforesav
Ytre Syltevika Var -Op psett av stor SNO -
Natu rreservat søppelsekk ved sti inn i lokalkontakt

naturre servatet - slik at Hamningberg
turister kan plukke
søooel i strandso nen

Sandfjo rdneset Vår-I samråd med SNO - Vadso
Naturreservat kulturm innemynd igheten

- tild ekkin g av
kulturmi nner -
pomorgraver med
kokosmatter og sand

Persfjorden - Host - Plukke Fo rvalter SNO -
Syltefjorden sn oscooterstikker i p last lokalkontakt
landskapsvernområde langs scooterløyper Hamningberg

Persfjorden - Var - Ba lplass lages ved SNO - Vadsø
Syltefjo rden bord på Sandfjorddalen
landskapsvemo mrade p
Varangerha lvøya Sommer - Oppmåling og Forvalter SNO - Vadsø
Nasjonalpark bildetaking av hytter

vest for Vasavatn (2 stk )
og syd for T ievoj arvi ved
Ridelva ( 1 stk.)

It k k kt k k i t. rt SNO

J

/

J
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Varangerhalvøya Vinter - Oppsyn med SNO - Vadsø
Nasjonalpark kitearr VAKE - tilse at

vilk ar overholde s
OG vilkå r i andre
spe sielle dispensasioner

Varangerhalvøya Sommer - Etablere Forvalter SNO - Vadsø
Nasjonalpa rk tils tandsovervåkning på

- Dalajohka kjørespor
- Jakobs elvkro ken
- Pieroolcerru

Varangerhalvøya Vinter - SNO Tana og
Nasjonalpa rk Motorferdselsoppsyn i Vadse

spesie lle
innsatsområder etter
nærmere avtale

Varangerhalvøya Sommer - Bista med Forvaiter SNO Vadsø
Nasjonalpark tilsyn med oppsett av

- Langs vei nye informasjonstavler i
Cortens tål langs vei,
sjekk at entrepenør gjør
som avtalt

' Varangerhalvøya Bytte ut karttavler i Forvalter SNO Vadsø
Nasjon alpa rk alumini um - bytte

- Nerslatta topptanke navn
- Beraebv

Syltefjorddalen Bytte ut karttavle i SNO Tana
Naturreservat alumin ium, bytt

. Slangedalen tapplanke, f lytt
postkasse

Varangerhalvaya Fundamentere: Forvalter SNO Tana/
Nasjonalpark Stistartskilt

. Orda Treportal
Plan kett på Stein, ved
e lva
Flytte kloppe r
Hengebro over
Syltefjordelva ved Orda
Fikse gapahuk og
bå tplass
Busta planlegging
platting

Varangerhalvøya Laske klopp ved
Nasjonalpark Portbekken, sett ut Forvalter SNO Vadsø
-Komagd alen reparert skilt fuglesti,
-Portbekken legg på og fjern kloppen
-Finnelva over Finnelva, bytt ut

ved i vedkassa

SNO Vadsø
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Varangerhalvøya Oppsett l øveskilt
Nasjonalpa rkog scooterl oyper -
Sy/tefjorddalen Nasjona lpark
naturreservat

- Komagdalen ,
Antonvatn

- Ordo syd og øst
- Nerslatta
- Bierfaljohka

nedenfor
Torvhaugbekken

- Skallelv ved sti
ved elv jfr. kart fra
fiskeforening (2
steder)

Vara ngerhalvaya Merke sti, klopper over Forvalter SNO Vadsø
Nasjon alpa rk myr innenfor

. Nattfjell dalen Nasjona lparkgrensen,
Balplass P
Montere infotavler pa
tres kilt
Tilsyn byggea rbe ida
Gapahuk og Toa lett

Tiltakene implementeres i tiltaksplan for 2020 - 2022,

Forvalters innstilling

Styret justerer bestilling jamfør dialog med statens naturoppsyn i møtet med
utgangspunkt i tildelte midler for 2020.

8/20 Rapport fra bruk av tildelte driftsmidler og forvaltningsplanmidler
Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre 2019

Saksprotokoll i Varangerha lvoya nasjon alparkstyre/Varnjargga
albmotmeahccestivra - 02.03.2020

Vedtak, enstemmig

Rapport for bruk av driftsmidler for styre 350 000 kr og forvaltningsplanmidler 70 000 kr
i 2019 tas til orientering. Bevilgningene ble benyttet.

Forvalters innstilling

Rapport for bruk av driftsmidler for styre 350 000 kr og forvaltningsplanmidler 70 000 kr
i 2019 tas til orientering. Bevilgningene ble benyttet.



9/20 Rapport fra bruk av tiltaksmidler 2019

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasjon alpark styre/Varnj arg ga
albmotmeahccestivra  -  02.03.2020

Vedtak, enstemmig

Tildelte midler ble benyttet.
Rapport for 2019 levert til miljødirektoratet tas til orientering.

Forvalters innstilling

Tildelte midler ble benyttet.
Rapport for 2019 levert til miljødirektoratet tas til orientering.

10/20 Prioritering av tildelte driftsmidler og forvaltningsplanmidler 2020

Saksprotokol l i Varangerhalvoya nasjon alparks tyre/Varnj arg ga
albm otmeahccestivra  -  02.03.2020

Vedtak, enstemmig

Budsjett for drift Varangerhalvøya nasjonalparkstyre vedtas som følger: 350 000 kr til
drift av styret i 2020, herunder godtgjørelser, reiseutgifter, kostnader ved samlinger og
befaringer.

70 000 kr avsettes til kostnader med forvaltningsplanarbeidet i 2020.

Forvalters innstilling

Budsjett for drift Varangerhalvøya nasjonalparkstyre vedtas som følger: 350 000 kr til
drift av styret i 2020, herunder godtgjørelser, reiseutgifter, kostnader ved samlinger og
befaringer.
70 000 kr avsettes til kostnader med forvaltningsplanarbeidet i 2020.

11/20 Prioritering av tiltaksmidler i verneområdene for 2020  -
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasjonalparks tyre /Varnjargga
albmotmeahccestivra  -  02.03.2020

Vedtak, enstemmig, som innstilt

Styret tar tildelingen av tiltaksmidler til styret og SNO til etterretning.
Prioritering av tildelte tiltaksmidler gjøres jamfør liste i søknad med prioritering i
novembermøte 2019.

Prioriteringen innarbeides i Tiltaksplan for 2020-2021

Midler t il tiltak som gjennomføres av SNO  -  jfr. bestilling
Midler tildelt Statens naturoppsyn a 100 000 kr prioriteres som om søkt

1. Forsterkning av sauegjerde Sandfjord neset naturreservat ( 10 000 kr)



2. Søppelaksjon i Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernomrade (10 000 kr)
3. Søppelaksjon i Ytre Syltevika naturreservat (60 000 kr) - soppel pl ukki ng av

større grupper, utflyging av storsekker til lastebilcontainer. Henting av søppel
med lastebilcontainer koordineres slik at den delen finansieres av Hold Norge
Rent aksjonen.

4. Utflyging av søppel fra Bjørnskardhytta (20 000 kr)

Midler tildelt Nasjonalparkstyret
Midler tild t 800 000 k " it til d iktt lh tilt k ' · itert kk f lI e a r prior. eres I e a ue e .a I priori. e re erolge

TILTAK SØKT PRIORITERT

KR KR

5. VÅRSJEKK HENGEBRU 30000 30000

KO MAGDALEN

6. STARTP UNKT - ORDO - BRU 150000 150000

7. lnfopunkt Kiberg leie lokale 40000 0
utstilli ng - utenfor postformål
**

8 . SKILTMATERIELL NY 50000 50000

M ERKEVARE

9 . GAPAHUK STARTPUNKT 150000 150000

NATTFJELLDALEN

10. OPPSETT LØVESKILT INNGANG 1000 1000

SNØSCOOTERLØYPER VNP

11. OPPSETT AV INFOTAVLER VNP 40000 40000

- VJAKOBSELV

12. INFOTAVLE YTRE SYLTEVIKA 30000 30000

NATURRESERVAT

13. UTVIDELSE PARKERING 100000 100000

STARTPUNKT KOMAGDALEN

14 . UTSKIFTING AV INFOTAVLER 140000 140000

LANGS VEG - CORTE NSTAL

15. NY PARKERING VED 500 0

INFOPUNKT VARANGERBOTN* 000

0

16. PARKERING - UTKIKKSPUNKT 500 0

KRISTOFFERVATN* * * 0 000

17. FUGLEKARTLEGGING 200 ANNA

VHALVØYA NP KOMAGDALENN 000 POST

Å SO NEA O KR

18. KARTLEGGING AV 100 100

FINNMARKSVINEBLOM 000 000

OMSØKT

19. DIVERSE ÅPNING O RDO/ 9000

NATTFJDALJFR. TILTAKSPLAN

SUM: 800 000 kr

Konsekvenser - tiltak gitt avslag



•  *Forvalter arbeider videre med planer og finansiering i samarbeide med
Varangersamiske museum og Nesseby kommune  -  her forventes definitivt økt
besøk pga. skilting fra RV og E6

•  **Forsøkes finansiert eksternt
• *** Arbeidet med utkikkspunkt Kristoffervatn stilles i bero til evt. økt besøk j fr.

miljødirektoratets tilbakemelding

12/20 Behandling av søknad om oppsett av nettstasjon og lavspentlinje til
kraftlagshytte, søknad om oppføring av ny kraftlagshytte i Persfjorden -
Syltefjorden landskapsvernområde

Saksprotokoll i Varangerha lvoya nasjonalparks tyre/Varnj argga
albmotmeahccestivra - 02.03.2020

Endelig vedtak, enstemmig

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre gir Varanger kraftnett AS dispensasjon fra verneforskriften
for Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde jamfør Naturmangfoldlovens § 48 første
ledd, t il å oppføre nettstasjon som omsøkt på 2,4 m x 2,4 m ved kraft linje i Sandfjorddalen, og
dispensasjon til graving av lavspentlinje i bakken fra nettstasjon til kraft lagets sikringshytte for a
elektrifisere denne.

Jamfør Naturmangfoldlovens § 48 andre ledd (sikkerhetshensyn) gis tillatelse til a oppfore en
ny sikringshytte, med utgangspunkt i a kunne sikre to tremannslag, anslått til 57,5 m2 (6,6 x 8,7
m). Det gis i t illegg t illatelse til platting på 2mx2 m foran inngangsdøren.

Vilkår for tillatelsen

Nettstasjon
• Nettstasjonen skal være så liten som mulig inntil 2,4 x 2,4 m som omsøkt , og ha jordfarger grå etc.

slik at den ikke skiller seg ut i terrenget.
• Metalliske overflater som kan gi gjenskinn og skal beises grå eller liknende.
• Frakt av stasjonen/ bygging på stedet skal skje på en slik måte at man unngår skader på barmark.

(Dersom den skal fraktes hel t il stedet må dette skje med helikopter eller med egnet kjøretøy på
frossen mark)

• Plassering av nettstasjon skal markeres i terrenget ved befaring med vernemyndigheten.

Lavspent
• Lavspent fra nettstasjonen til hytta skal graves ned i bakken og føres i størst mulig grad i eller ved

etablert sti/ kjørespor/ grusvei, for a unnga skader på barmark. Det skal benyttes hjelpemiddel som
gir minst mulig skade (lett gravemaskin/ minigraver etc.) ved nedgraving.

• Trase skal (stikkes ut og merkes i terrenget) i samråd med kulturminnemyndighet og
vernemyndighet ved befaring slik at man unngår de påviste kulturminnene i området.

Hytte
• Hyttas plassering skal stikkes ut ved befaring i samråd med vernemyndigheten
• Hyttas vegger med bordkledning, tak, vindskier og vinduskarmer skal gis jordfarger grå (grå

shingel) etc. slik at den ikke skiller seg mer enn nødvendig ut i terrenget. Det skal ikke etableres
flere vinduer enn omsøkt , og store vindusflater fra gulv t il oppunder tak skal unngås for a begrense
refleks.

• Vernemyndigheten vil i juli befare traseen i forkant for a tils e at ikke den freda
Finnmarkssvineblommen og andre uvanlige planter vokser langs traseen/ på tomt for nettstasjon
og hytte .



• Det tas forbehold om at befaring kan tilsi at t iltakene pga. kulturminner eller fauna kan medføre at
trase eller plassering av hytte må endres etter befaring.

•  Nasj onalparkstyret kan endre vedtaket mht. tillatelse til j ordkabel for elektrifisering av hytta dersom
befaring viser at tiltaket vil være uheldig for verneverdiene, herunder kulturminner og flora.

• Da ny hytte er større og ruver mer i terrenget enn eksisterende skal den plasseres lenger sør og
lavere i terrenget jfr. kart. Endelig plassering av ny hytte skal avgjøres etter befaring på barmark i
j uli.

• Eksisterende hytte med all infrastruktur skal i utgangspunktet fjernes så fort ny sikringshytte er
ferdigstilt. Det skal ikke brennes avfall fra riving på stedet.

• Byggearbeider må foregå utenom kalvingstida for rein og utenfor den mest sårbare t ida i
hekkesesongen for fugler, dvs. den kan pågå fra 15 j uli. Ved bruk av helikopter skal det på forhånd
tas kontakt med leder for reinbeitedistrikt 6, for a fastsla at man ikke kommer i konflikt med
reindriften.

• Vei inn til området bør ikke benyttes før bakken er tørket opp. Denne benyttes av lokale i
friluftslivssammenheng i området.

• Varanger kraft nett oppfordres til a bidra til a tilbake fore veien til ok stand etter byggeperioden.
• Hytta skal benyttes til formalet - innlosjering av mannskaper som er på jobb for Varangerkraftnett
•  Formål for hytta skal tydelig fremgå av plankett oppslått på yttervegg rettet til forbipasserende

-  Sikringshytte for personell som arbeider med Vedlikehold og retting av kraftlinj er i området  -
Varanger Kraft Nett -

• Bruk av hytta t il andre formål (som velferdshytte etc.) vil uthule dispensasjonsformålet, og stille
dispensasjonen i dårlig lys.

• Om kraftlinj a fjernes, og opprinnelig formål for oppføring av ny hytte blir borte, skal også hytta
fjernes.

Plassering av Nettstasj on, trase for lavspent (før befaring) og aktuelt punkt for plassering av
57 rn2 hytte.

Behandling



Som innstilt, med følgende tilføyelse til innstillingen med vilkår for tillatelsen (uthevet i
kursiv i vedtaket);

Nasjonalparkstyret kan endre vedtaket mht. tillatelse til jordkabel for
elektrifisering av hytta dersom befaring viser at tiltaket vil være uheldig for
verneverdiene, herunder kulturminner og flora.
Om kraftlinja fjernes, og tiltenkt formål for oppføring av ny hytte blir borte,

skal også hytta fjernes.
Formål for hytta skal tydelig fremgå av plankett oppslått på yttervegg rettet til
forbipasserende
-  Sikringshytte for personell som arbeider med Vedlikehold og retting av
kraftlinj er i omr det  -  Varanger Kraft Nett -

Merknad:
Jarle Andreassen erklærte seg inhabil og deltok ikke behandlingen av saken.

13/20 Høring på kvenske stedsnavn i Varangerhalvøya nasjonalpark

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyreN årnjårgga
albmotmeahccestivra  -  02.03.2020

Vedtak, enstemmig

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre er positiv til at stedene får kvenske navn.
Navnemyndigheten er rette myndighet til å fastsette riktig navn.

Forvalters innstilling

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre er positiv til at stedene får kvenske navn.
Navnemyndigheten er rette myndighet til å fastsette riktig navn.

14/20 Orienteringssaker styremøte 1 2020 02.03

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasjonalparks tyre/Varnjargga
albmotmeahc cestivra  -  02.03.2020

Vedtak

Orienteringssaker tas til orientering.

Forøvri
Henvendelse fra Nord-Varanger kvenforening



Det gis tilbakemelding til Nord Varanger kvenforening om at styret sender ut
nasjonalparkbrosjyra som opprinnelig bestemt. Norsk versjon er trykt opp og klar for
utsendelse.

Det er verken prioritert eller kapasitet til agjore endringer av navn i brosjyra nå.

Styret vil behandle forslag til «strategi for a synlig gjore kvensk kultur» i verneområdene,
så fort man har avklart om Nasjonalparken får offisielt Kvensk navn. Dette vil være
bestemmende for omfanget av tiltak i strategien.

Forvalters innstilling

Orienteringssaker tas til orientering.

15/20 Behandling av klage på vedtak om dispensasjon til Bjørnskardhytta  -
Vardø røde kors 2020-2022

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasjonal parkstyre/Varnjargga
albmotmeahccestivra  -  02.03.2020

Vedtak

Sak utsatt til neste møte

RS 1-10 /20 Referat fra møte om økt P-areal for Varanger Samiske Museum
og Informasjonspunkt for Varangerhalvøya Nasjonalpark 7.2.2020

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasjonalparkstyre/Varnjargga
albmotmeahccestivra  -  02.03.2020

Referat sak 1-10/20

Vedtak

Referatsak 1- 10 i 2020 og delegasj onssak 1 til  5  2020, tas til orientering.



RS 1/20 Referat fra møte om økt P-areal for Varanger Samis ke Museum og Informasjonspunkt for
Varangerhalvøya Nasj onalpark 7.2.2020

RS 2/20 Oppnevning av med lemmer t il Varangerhalvøya nasj onalparksty re

RS 3/20 Tilbakemeld ing t i l referat fra møte 201119

RS 4/20 Referat møte med Vardø røde kors j anuar 2020

RS 5/20 Referat fra Rådg ivende utvalgsmøte for Varangerhalvøya Nasj onalparkstyre 20.11.2019

RS 6/20 Utv ik ling av produkter med merkev are for Varangerhalvøya Nasj onalpark

RS 7/20 kont rakt detalj tegninger - gapahuk modell Komagdalen

RS 8/20 kont rakt om levering av kloppmaterialer

RS 9/20 Referat f ra referansemøte COAT fjellrevmodul 2019

RS 10/20 Å rsrapport COAT fjellrev modu l

DELEGA SJONSSA KER

DS 1/20 Dispensasj on t il bruk av snøs kuter ved lokalisering og hent ing av sau 2019 -
Varangerhalvøya nasj onalpark - A rnt Støme

DS 2/20 Dis pens asj on t il bruk av snøskuter t il hytte i Øvre- Flintelv i Varangerhalvøya
Nasj onalpark 2020-2022

DS 3/20 Dispensasjon t il bruk av snøskuter t il nødvend ig frakt av utstyr t il Port hytta i Komgdalen
-Komagvær j eger og fiskeforening - Varangerhalvøya Nasjonalpark

DS 4/20 T illatelse t il a arra ngere kitekonkurransen  VAKE  2020 i deler av Varangerhalvøya
nasjonalpark

DS 5/20 Dispensasj on t il bruk av s nøskuter t il oppsett og v interlagring av oppsy nstelt i
Varangerhalvøya nasj onalpark - Komagdalen - Båtsfj ord og Vardø kommune


