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29/20 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet

Sakspr otokoll i Varangerhalvoya nasjonalparkstyre/Varnjargga
albmotmeahccestivra  -  02.06.2020

Fem faste representanter og to varaer deltok.

Vedtak

Styret er fulltallig og beslutningsdyktig.

30/20 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av underskr ivere

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasjona lparkstyre/Varnjargga
albmotmeahc cestivra  -  02.06.2020

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjent, Birger Knutsen velges som underskriver i tillegg til
leder. Enstemmig.

31/20 Orienteringssaker

Sakspr otokoll i Vara ngerhalvoya nasjonalparkstyre/Varnjargga
albmotmeahccestivra  -  02.06.2020

Orienteringssaker ST 3 2020 2.6. Kiberg
• Tillat else git t t il ut v ide lse av P i Komagdalen FEFO - avvent er svar fr a Vardø kommune

• Brosjy rer ut sendt i post - nors k et t ersendes denne uka

• Kyst vakt KV Farm - vill ig til ahent e avfa ll i Sylt ev ika og fo r øvrig i nat urreservat et , generelt godt

samarbeide med kyst vakt en

• Net t o pp mot t at t kopi av Klage fra kvenfo rening sendt t il m ilj ød irekt orat et

• AU - mat e,

Saker :

- An nerledessommeren 2020 - innspil l t il SNO om priorit eringer i sesong med økt f erdsel

- Kiting i nasj onalparken, anmodning om ikke akit e i nasj onalparken pga. rein kalv ing og sårbar

t id fo r dyrelivet

• lnfokampanje om ferdsel i ut mark i regi av m ilj ødirekto rat et kommer i j uni - vi har ett er lyst

det t e for mer info sent ralt i fr a t il befo lkningen om regler for fe rdsel i ut mark

•  Ny nasj onalparkside lanseres i j uni - Inngangsport al t il alle nasj onalparker i Norge som v iser t il

st yret s hj emmesider.

• M ilj ød irekt orat et har bedt om t ilbakemeld ing på områder som kan markedsføres og som t åler

økt besøk i sommer da mange v il feriere i det t e landet .

Vedtak

Orienteringssaker tatt til orientering.



Nasj onal turistvei via Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde til Hamningberg og Ytre
Syltevika naturreservat spilles inn som område som kan markedsføres som et anbefalt område å
besøke for Milj ødirektoratet.

Enstemmig.

32/20 Eventuelt

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasjonalparkstyre/Varnjargga
albmotmeahccestivra - 02.06.2020

Henvendelse fra Nordvaranger kvenforening .

Vedtak

Leder skriver et svar i samarbeid med forvalter, evt. med arbeidsutvalget.
Man ser for seg a kunne får ferdig strategi i løpet av året, samt implementere strategi
for synliggjøring av kvensk kultur i Varanger i nasjonalparkarbeidet i tiltaksplan for
2021.

33/20 Behandling av søknad om dispensasjon til bruk av helikopter ved
overvåkning av hekkesuksess i Varangerhalvøya nasjonalpark - Arktisk
universitet - UIT - COAT

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasjonal parkstyre/Varnjargga
albmotmeahccestivra - 02.06.2020

Behandling

Siste kulepunkt under vilkår endres fra
• Da f lerårig dispensasjon skal vurderes, og en ønsker mer kunnskap om tiltaket , ønsker

man at nasjonalparkforvalter kan være med på registreringen i 2020.

Til:
• Da f lerårig dispensasjon skal vurderes, og en ønsker mer kunnskap om tiltaket, skal

nasjonalparkforvalter være med på regist reringen i 2020.

For øvrig som innstilt , enstemmig.

Vedtak

Arktisk universitet ved COAT- prosjektet gis t illatelse til a fly med helikopter under
eventuelle høydebegrensninger i verneforskriftene i Syltefjorddalen Naturreservat,
Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde og Varangerhalvøya Nasjonalpark.
Det dispenseres også fra bestemmelsene om forbud mot forstyrrelse av jaktfalk og ravn
på reirplasser. Hensikten er a registrere hekkesuksess for jaktfalk og ravn (antall unger)
i verneområdene, som grunnlag for a velge faste hekkelokaliteter av ravn og jaktfalk
som skal følges på lengre sikt.

Tillatelsen hjemles i verneforskriften for de 3 nevnte verneområdene og
Naturmangfoldlovens § 48.



Vilkår for tillatelsen
• Motorisert ferdsel med helikopter under 300 meters høyde skal begrenses til et

minimum. Kunnskap om kjent status for antall unger/ kjente kongeørn lokaliteter skal
innhentes/ koordineres med Statens Naturoppsyn, slik at områder som må sjekkes ut
ved bruk av helikopter begrenses til de som strengt tatt er nødvendig. Lokaliteter som
kan sjekkes i forbindelse med annen feltakt ivitet på bakken og kan kombineres med
annen aktivitet sjekkes heller slik.

• Dispensasjonen gjelder ut juni 2020.
• Aktiviteten skal planlegges slik at forstyrrelser på tamrein, fugler og annet dyreliv

minimeres.
• I god t id i forkant for flyving med helikopter skal Reinbeitedistrikt 6, ved distriktsleder

Asllat N. Smuk kontaktes på t lf . 40390736.
Dersom flyvningen vil komme i konflikt med reindrift skal det tas hensyn til dette.

• Statens naturoppsyn v/ Arne Petter Sarre (905517 43) og Christer Michaelsen
(95038207), Nasjonalparkforvalter (41470437) og Reinbeitedistrikt 6 (40390736) skal
varsles per sms på forhånd, om hvilken dag flygingen (e) skal skje.

• Eventuelle observasjoner av fjellrev eller snøugle skal meldes til Statens Naturoppsyn
og nasjonalparkforvalter på sms. Det bes også om at funn av havørnreir og eventuelle
Kongeørnreir rapporteres inn til Statens naturoppsyn og Nasjonalparkforvalter.

• Kort forenklet rapport med resultatene skal sendes til nasjonalparkforvalter og Statens
naturoppsyn på e-post.

• Dispensasjonen skal medbringes og vises frem på forlangende fra Naturoppsyn og
politimyndigheten.

• Flyging må skje med helikopteroperatør som har nødvendige godkjenninger fra
Luftfartstilsynet.

• Kunnskap om hekkelokaliteter er unntatt offentligheten og skal begrenses til færrest
mulig personer. Rapporter skal merkes - unntatt offentlighet.

• Da f lerårig dispensasjon skal vurderes, og en ønsker mer kunnskap om tiltaket, skal
nasjonalparkforvalter være med på registreringen i 2020.

Forvalters innstilling

Arktisk universitet ved COAT- prosj ektet gis tillatelse til afly med helikopter under eventuelle
høydebegrensninger i verneforskriftene i Syltefjorddalen Naturreservat, Persfjorden -
Syltefjorden landskapsvernområde og Varangerhalvøya Nasj onalpark. Det dispenseres også fra
bestemmelsene om forbud mot forstyrrelse av j aktfalk og ravn på reirplasser. Hensikten er a
registrere hekkesuksess for jaktfalk og ravn ( antall unger) i verneområdene, som grunnlag for a
velge faste hekkelokaliteter av ravn og j aktfalk som skal følges på lengre sikt.

Tillatelsen hj emles i verneforskriften for de 3 nevnte verneområdene og Naturmangfoldlovens §
48.

Vilkår for tillatelsen
• Motorisert ferdsel med helikopter under 300 meters høyde skal begrenses til et

minimum. Kunnskap om kjent status for antall unger/ kjente kongeørn lokaliteter skal
innhentes/ koordineres med Statens Naturoppsyn, slik at områder som må sjekkes ut
ved bruk av helikopter begrenses til de som strengt tatt er nødvendig. Lokaliteter som
kan sjekkes i forbindelse med annen feltaktivitet på bakken og kan kombineres med
annen aktivitet sjekkes heller slik.

• Dispensasjonen gjelder ut juni 2020.



• Aktiviteten skal planlegges slik at forstyrrelser på tamrein, fugler og annet dyreliv
minimeres.

• I god tid i forkant for flyving med helikopter skal Reinbeitedistrikt 6, ved distriktsleder
Asllat N. Smuk kontaktes på t lf . 40390736.
Dersom flyvningen vil komme i konflikt med reindrift skal det tas hensyn til dette.

• Statens naturoppsyn v/ Arne Petter Sarre (90551743) og Christer Michaelsen
(95038207), Nasjonalparkforvalter (41470437) og Reinbeitedistrikt 6 (40390736) skal
varsles per sms på forhånd, om hvilken dag flyging en (e) skal skje.

• Eventuelle observasjoner av fjellrev eller snøugle skal meldes til Statens Naturoppsyn
og nasjonalparkforvalter på sms. Det bes også om at funn av havørnreir og eventuelle
Kongeørnreir rapporteres inn t il Statens naturoppsyn og Nasjonalparkforvalter.

• Kort forenklet rapport med resultatene skal sendes til nasjonalparkforvalter og Statens
naturoppsyn på e-post.

• Dispensasjonen skal medbringes og vises frem på forlangende fra Naturoppsyn og
politimyndigheten.

• Flyging må skje med helikopteroperatør som har nødvendige godkjenninger fra
Luftfartstilsynet.

• Kunnskap om hekkelokaliteter er unntatt offentligheten og skal begrenses til færrest
mulig personer. Rapporter skal merke s - unntatt offentlighet.

• Da f lerårig dispensasjon skal vurderes, og en ønsker mer kunnskap om tiltaket , ønsker
man at nasjonalparkforvalter kan være med på registreringen i 2020.

34/20 Informasjonspunkt Kiberg - vurdering av smittevernstiltak mot
Corona sommeren 2020

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasjonalparkstyre/Varnjargga
albmotmeahc cestivra - 02.06.2020

Vedtak

Tiltak gjennomføres jamfør smittevernansvarlig i Vardø kommunes tilbakemelding.
Håndsprit tilgjengelig ved inngang hvor besøkende oppfordres til å sprite fingre på vei
inn og ut.
Oppslag på flere språk med informasjon om smitteverntiltak ved protokoll.
Protokoll etableres hvor besøkende skriver navn, telefonnummer og dato.
WC holdes stengt for å unngå evt. smittespredning.

35/20 Godkjenning av styremøteprotokoll - styremøte 2

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasjonalparkstyre/Varnjargga
albmotmeahccestivra - 02.06.2020

Vedtak

Styremøteprotokoll ST 2 godkjent, enstemmig

Forvalters innstilling



Protokoll godkjennes.

36/20 Utkast til forenklet besøksstrategi for Ytre Syltevika naturreservat før
høring

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasjonalparks tyre/Varnjargga
albmotmeahccestivra  -  02.06.2020

Besøksstrategi ble gjennomgått.

Vedtak

Førsteutkast for besøksstrategi for Ytre Syltevika naturreservat godkjennes.
Under tiltak tilføyes:

- Tematavle om drivtømmerets opprinnelse og historie for lokal bruk lages i t illegg til
generell infotavle om reservatet.

- Vernetavlestativ i drivtømmer ved inngang til reservat fra Skjåvika.
- Det lages en portal i drivtømmer som man går gjennom inn til naturreservatet.
- Faste bålplasser tydeliggjøres langs etablert sti.

Besøksstrategien sendes på høring til Båtsfjord kommune, Hamningberg bygdelag,
Varangerfjæras venner og Varangerhalvøya turlag.

For øvrig:
Nasjonale turistveier inviteres til å informere på styremøte evt. AU-møte om videre
planer for tilrettelegging i Varanger.

Styret tilskriver Nasjonale turistveier (NTV) om at man er bekymret for slitasjen på
gresslettene av økt trafikk til Hamningberg, og oppfordrer NTV om å innhente råd fra
kommune og Hamningberg bygdelag.

Forvalters innstilling

Styret gjennomgår utkast til besøksstrategi, etter befaring av naturreservatet før den
sendes på høring for innspill fra kommune og lokale brukergrupper, før endelig
godkjenning til Miljødirektoratet.

Forvalters innstilling

Vi informerer om at besøkende må holde 1 m avstand, maks 5 personer av gangen i
utstillingslokalet. Skobeskyttere til gulv benyttes ikke. Sprit til håndvask står tilgjengelig
innenfor inngangsdøra.
For øvrig jamfør kommuneleges anbefalning (ettersendes til saken).



37/20 Høring kulturminneplan Vardø kommune

Saks protokoll i Varangerhalvoya nasjonalparkstyre/Varnjargga
albm otmeahccestivra - 02.06.2020

Vedtak

Som innstilt, enstemmig.

Forvalters innstilling

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre gir sin tilslutning til en grundig, lettfattelig og lett
forståelig plan for Vardø kommunes kulturminner. Forslag til tiltak vurderes som
fornuftige.

A opprette en hensynssone ved fangstanlegg Ryggfjellet støttes om kommunen ønsker
dette. Området er allerede godt ivaretatt av områdevernet. Vi har ikke vurdert hvilken
praktisk betydning en hensynssone vil ha når det allerede er ivaretatt av
kulturminnevernet og verneforskriften for nasjonalparken.

Det bemerkes at all merking av kulturminner, eller annen tilrettelegging må avklares
med Varangerhalvøya nasjonalparkstyre. I noen tilfeller kan det å løfte frem et
kulturminne for mer besøk skape attraksjoner som medfører økt oppmerksomhet og
trafikk inn i et område. Det må først vurderes om økt trafikk til det aktuelle området er
ønskelig vurdert til påvirkning på eventuelle sårbare arter i området, men også om økt
trafikk kan bidra til å forringe kulturminnet på sikt (typisk offerplasser, gravplasser etc.)
Noen bevares best om de ikke blir ofte besøkt da uforstående kan ta med seg ting fra
området som forringer minnet.
Eventuell ønsket tilrettelegging i verneområder knyttet til kulturminner må avklares med
nasjonalparkstyret i god tid på forhånd.

Vernebestemmelsene sier om kulturminnene
Det vises til verneforskriften for Varangerhalvøya nasjonalpark hvor kulturminnene har
eget vern i tillegg til kulturminneloven.

Verneforskriftens § 3.

4. Kulturminner
4.1 Vern av kulturminner

Kulturminner skal beskyttes mot skade og ødeleggelse. Løse kulturminner skal ikke
flyttes eller fjernes.

4.2 Forvaltningsmyndigheten, jf . § 7, kan gi tillatelse til istandsett ing, vedlikehold og
skjøtsel av kulturminner. Det er et vilkår for tillatelse at kulturminnemyndigheten
har godkjent tiltaket.

Det vises til verneforskriften for Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde

§ 2 i formålsparagrafen, andre avsnitt .



Landskapsvernområdet skal, sammen med Varangerhalvøya nasjonalpark, bidra til å
bevare et sammenhengende naturområde som også inneholder mange kulturminner.

38/20 Gapahuk Ordo - korrespondanse

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasjonalparks tyre/Varnjargga
albmotmeahccestivra - 02.06.2020

Vedtak

Som innstilt , enstemmig.

Forvalters innstilling

Ny gapahuk i Ordo planlegges istedenfor eksisterende, som vil kreve en rekke
oppgraderinger. Dette i samråd med Ordo hytteforening .

39/20 Gjennomgang av forvaltningsplan - hva er vedtatt hittil,
kapitteloppbygging av plan

Saksprotokoll i Varangerhalvy a nasjona lparkstyre/Varnjargga
albmotmeahccestivra - 02.06.2020

Vedtak

Det arbeides videre paralellt med nettversjon for forvaltningsplan for Varangerhalvøya
nasjonalpark og Persfjorden - Syltefj orden landskapsvernområde.

Forvaltningsplanarbeidet tas t il orientering.

Forvalters innstilling

Kapitteloppbygging for plan gjennomgås
Forvaltningsplanarbeidet per dato tas til orientering .

Det tas stilling til om man skal samkjøre og videreføre prosess for forvaltningsplan for
de tre områdene som ble opprettet samtidig,
og om det skal gjøres digitalt,
eller i samlet tekst dokument på gammelmåten.
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