
Møteprotokoll

ST/2 2020

Utvalg:

Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Varangerhalvoya nasjon alparkstyre/Varnjargga
albmotmeahc cestivra
TEAMS møte, Telefon
04.05.2020
12:00 - 14.30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon
Torill Olsen MEDL
Frank Inge Sivertsen LEDER
Jens-Petter Falkensten MEDL
Birger Knudsen MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon

Ronald Wærnes
Trine Noodt

Hanne Iversen Neste

Forfall
Med i start av møtet, forfall
pga. strømbrudd lokalt

MEDL

Vara som deltok
Jarle Andreassen møtte for Hanne Iversen Neste

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.

i.  ±-Frank Inge Sivertsen (leder)

Jens-Petter Falkensten
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DS 7/20 Utvidet t idsrom for dispensasjon til motorferdsel 2020/1321
til Bjornskardhytta - Varangerhalvoya
nasjonalpark

DS 8/20 Dispensasjon til motorisert ferdsel i forbindelse 2020/2435
med ovelse - Bergebyvatn via Varangerhalvøya
nasjonalpark - Båtsfjord Røde kors

DS 9/20 Dispensasjon til bruk av snøskuter 2020, 2020/2093
20210g 2022 ved frakt av ved og utstyr til
Telegrafhytta i Varangerhalvøya nasjonalpark

DS 10/20 Innvilget dispensasjon for kjøring med 2020/2094
snøskuter i følge med SNO ved
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RS 19/20 Referat fra bestandsplanmøter elg 2020 - 2020/872
Tanas-Varanger bestandsplanområde

RS 20/20 Rapport fra styremøtetur i Varanger - 2020/872
Lyngenhalvøya verneområdestyre

RS 21/20 Behandling av søknad om oppsett av 2020/630
nettstasjon og lavspentlinje og oppføring av ny
kraftlagshytte i Persfjorden - Syltefjorden
landskapsvernområde

DS 11/20 Utvidet tidsrom for dispensasjon til bruk av 2020/570
snøskuter til Porthytta og opppsynsteltplass i
Komagdalen - Komagvar jff 2020

DS 12/20 Dispensasjon til bruk av snøskuter ved frakt av 2020/2434
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2020-2022 - Batsfjord røde kors

16/20 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av underskrivere

Saksprotokoll i Varangerhalveya nasjon alparks tyre/Varnjargga
albmotmeahccestivra  -  04.05.2020

Vedtak

Innkalling og saksliste godkjent, Jens Petter Falkensten valgt som underskriver i tillegg
til leder. Enstemmig.



17 /20 Eventuelt

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasjonalparkstyre/Varnjargga
albmotmeahccestivra  -  04.05.2020

Vedtak

Ingen saker, enstemmig

18/20 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasjonalparkstyre/Varnj argga
albmotmeahccestivra  -  04.05.2020

Vedtak

Styret er beslutningsdyktig med fem representanter som deltok i hele møtet. .

Vara Jarle Andreassen møtte for Hanne Noste.
En fast meldte forfall, hvor vara ikke møtte.
Seks av sju deltakere tilstede ved start av telefonmøte (Teams)
En deltaker mistet i tillegg kontakt pga. strømbrudd ved start av møtet.
Fem av sju deltok i hele møtet.

19/20 Protokoll fra styremote 1 2020 Varangerhalvøya nasjonalparkstyre

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasjona lparkstyre/Varnjargga
albmotmeahccestivra  -  04.05.2020

Vedtak

Protokoll fra styremøte 1/2020 godkjent, enstemmig

20/20 Behandling av søknad om oppsett av gapahuk/ grillhytte i Persfjorden  -
Syltefjorden landskapsvernområde

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasjon alparks tyre/Varnjargga
albmotmeahccestivra  -  04.05.2020

Behandling
Som innstilt, enstemmig.

Vedtak  ·

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre avslår søknad om oppsett av grillhytte/ gapahuk i
«Hesteskoen» i Vesterelva innen Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde jamfør
Verneforskriftens §3 punkt 1.1 forbud mot inngrep i landskapet og Naturmangfoldlovens §§ 48,
og 9.



En dispensasjon vurderes for å ha uheldig innvirkning på landskapet med byggets påvirkning
på landskapets art og karakter, og det vil skape uheldig presedens å åpne for å etablere
gapahuker i landskapsvernområdet i områder uten annen infrastruktur. En slik praksis vil bidra
til en bit for bit forringelse av landskapet, og forringe landskapet og skape forventning om flere
tilsvarende bygg langs snøskuterløypene i verneområdene.

En praksis jamfør forslag om «fri snøskuterkjøring» i utvidet sone langs åpen skuterløype
ansees som uheldig. Området ligger nært Varangerhalvøya nasjonalpark og støy og
forstyrrelse ved jevnlig snøskuterkjøring i et definert «frikj oringsomra de» vil ha uheldig
påvirkning på dyreliv og friluftsliv i landskapsvernområdet og for nasjonalparken på vårvinteren
inntil 5 mai.

Forvalters innstilling

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre avslår søknad om oppsett av grillhytte/ gapahuk i
«Hesteskoen» i Vesterelva innen Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde jamfør
Verneforskriftens §3 punkt 1.1 forbud mot inngrep i landskapet og Naturmangfoldlovens §§ 48,
og 9.

En dispensasjon vurderes for å ha uheldig innvirkning på landskapet med byggets påvirkning
på landskapets art og karakter, og det vil skape uheldig presedens å åpne for å etablere
gapahuker i landskapsvernområdet i områder uten annen infrastruktur. En slik praksis vil bidra
til en bit for bit forringelse av landskapet, og forringe landskapet og skape forventning om flere
tilsvarende bygg langs snøskuterløypene i verneområdene.

En praksis jamfør forslag om «fri snøskuterkjøring» i utvidet sone langs åpen skuterløype
ansees som uheldig. Området ligger nært Varangerhalvøya nasjonalpark og støy og
forstyrrelse ved jevnlig snøskuterkjøring i et definert «frikj oringsomra de» vil ha uheldig
påvirkning på dyreliv og friluftsliv i landskapsvernområdet og for nasjonalparken på vårvinteren
inntil 5 mai.

21/20 Behandling av innspill fra Reinbeitedistrikt 6 om langsiktige
motorferdselsdispensasjoner

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyreN årnjårgga
albmotmeahccestivra - 04.05.2020

Behandling
Frank Inge Sivertsen erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandlingen av saken.
Birger Knutsen ble valgt som møteleder i denne saken.

Forslag til tillegg til innstilt:
Flerårige dispensasjoner får vilkår om årlig rapportering av antall kjørte turer.

For øvrig som innstilt, enstemmig

Vedtak

Styret oppfordrer Reinbeitedistrikt 6 om a ta kontakt dersom gitte dispensasjoner til
motorferdsel kan gi konkrete utfordringer i driften. Det vises til tidligere avklaringer om
at motorferdselsdispensasjoner til frakt av utstyr i Komagdalen gis frem til 15 april, og at
man kontakter reinbeitedistriktet for å vurdere om kjøring etter dette kommer i konflikt
med flytting av rein/ kalving av rein i området det enkelte år.



Nasjonalparkstyret opprettholder sin praksis for flerårige dispensasjoner for omsøkte
formål som gjentar seg årlig og hvor omfanget av antall dispensasjoner er likt - dette
forenkler saksbehandlingen og søknadsprosess for de som skal frakte utstyr til hyttene
(lokale dugnadsdrevne organisasjoner), eller skal utøve lik aktivitet fra år til år.

Flerårige dispensasjoner vil heretter få krav om årlig rapportering av antall kjørte turer
som vilkår for tillatelsen.

Reinbeitedistrikt 6 har gitt innspill til praksis for flerårige dispensasjoner.

Forvalters innstilling

Styret oppfordrer Reinbeitedistrikt 6 om a ta kontakt dersom gitte dispensasjoner til
motorferdsel kan gi konkrete utfordringer i driften. Det vises til tidligere avklaringer om
at motorferdselsdispensasjoner til frakt av utstyr i Komagdalen gis frem til 15 april, og at
man kontakter reinbeitedistriktet for avurdere om kjøring etter dette kommer i konflikt
med flytting av rein/ kalving av rein i området det enkelte år.

Nasjonalparkstyret opprettholder sin praksis for flerårige dispensasjoner for omsøkte
formål som gjentar seg årlig og hvor omfanget av antall dispensasjoner er likt - dette
forenkler saksbehandlingen og søknadsprosess for de som skal frakte utstyr til hyttene
(lokale dugnadsdrevne organisasjoner), eller skal utøve lik aktivitet fra år til år.

22/20 Behandling av klage på vedtak om dispensasjon til Bjørnskardhytta  -
Vardø røde kors 2020-2022

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/ Vårnjårgga
albmotmeahccestivra  -  04.05.2020

Behandling
Som innstilt, med tilføyelse, enstemmig
Styret ber foreningen forespørre Statens Naturoppsyn om samarbeid om tilførsel av
ved eller tilsyn med hytta i forbindelse med andre oppdrag i området, om behovet for 4
turer ikke skulle være tilstrekkelig.

Vedtak

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak gjort 13.2.2020 om
dispensasjon for inntil 4 årlige turer for frakt av utstyr til Bjørnskardhytta 12020, 2021 og
2022.

Omfanget av dispensasjoner for motorisert ferdsel til dette området holdes på et lavest
mulig nivå. Flere turer vil kunne gi uheldig presedens, og utfordre toleransenivået for
aktivitet i området jamfør Naturmangfoldlovens § 10 mht. forstyrrelser på sårbart
dyreliv.

Styret ber foreningen forespørre Statens Naturoppsyn om samarbeid om tilførsel av
ved eller tilsyn med hytta i forbindelse med andre oppdrag i området, om de 4 gitte
turene ikke skulle være tilstrekkelig.



"'

Saken videresendes til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse jamfør
Forvaltningslovens § 28.

Forvalters innstilling

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak gjort 13.2.2020 om
dispensasjon for inntil 4 årlige turer for frakt av utstyr til Bjørnskardhytta i 2020, 2021 og
2022.

Omfanget av dispensasjoner for motorisert ferdsel til dette området holdes på et lavest
mulig nivå. Flere turer vil kunne gi uheldig presedens, og utfordre toleransenivået for
aktivitet i området jamfør Naturmangfoldlovens § 10 mht. forstyrrelser på sårbart
dyreliv.

Saken videresendes til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse jamfør
Forvaltningslovens § 28.

23/20 Vedtak om tiltaksplan for 2020  -  Varangerhalvøya nasjonalparkstyre

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasjonalparks tyre/Varnjargga
albmotmeahccestivra  -  04.05.2020

Behandling
Som innstilt, enstemmig

Vedtak

Dokumentet «Tiltaksplan for Varangerhalvøya nasjonalpar k styre 2020-2022»
Vedtas, og forvalter gis oppdrag i å gjennomføre tiltakene i denne.

Forvalters innstilling

Dokumentet «Tiltaksplan for Varangerhalvøya nasjonalparkstyre 2020-2022»
Vedtas, og forvalter gis oppdrag i å gjennomføre disse.

24/20 Handlingsplan for bedre verneområdeforvaltning 2019  -  gjennomgang
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasjonal parks tyre/Varnjargga
albmotmeahccestivra  -  04.05.2020

Vedtak

Nasjonal handlingsplan for bedre verneområdeforvaltning tas t il etterretning.



Forvalters innstilling

Handlingsplan tas til etterretning .

25/20 Orienteringssaker ST 2020

Saksprotoko ll i Varangerhalvoya nasjona lparks tyre/Varnjargga
albmotmeahc cestivra - 04.05.2020

Vedtak

Orienteringssaker tatt til etterretning.
Referatsaker og delegasjonssaker referert i møteinnkalling tatt t il orientering.

- Bruk av video til formidling drøftet, og en ser nytten av alage små infovideoer for a
informere om verneområdene samt viktige forhåndsregler ved ferdsel. Følgende tema
er aktuelle i første omgang

• Informasjon om ferdsel og fjellrev lokal iteter/ foring sstasjoner i
t iltaksområder

• Informasjon om generell båndtvang og egne båndtvangbestemmelser i
sone A i Nasjonalparken

• Informasjon om reindriften på Varangerhalvøya og hensyn i kalv ingstid/
fe rdsel

- Heng ebru vurderes ved Orda/ Syltefjordelva som alternativ til bru med fundament i
elva.

- Gapahukpla ssering langs sti på veg til Nattfje lldalen avgjores i j uni etter befaring med
hytteforening.

- Forvalters undersøker mulighetene for videre samlokalisering av kontoret i Vadsø
med SNO - da de vurderer ny kontorplassering i Vadsø havn. Milj øvernavdelingen må
flytte ut av Statens hus midlertidig pga. oppussing og vil i fremtiden ha åpent
kontorlandskap.

Forvalters innstilling

- Bruk av video til formidling drøftes.
- Hen gebru vurderes ved Orda/ Syltefjordelva.
- Gapah ukpla ssering langs sti på veg til Nattfjelld alen avgjores i juni etter befaring .
- Det undersøkes om kontor bør samlokaliseres med SNOs nye kontorfasiliteter



Delegasj onssaker og r eferatsaker

DS 6/20 Dispensasjon til bruk av snøskuter ved rovfuglovervåkning i Varangerhalvøya nasjonalpark - 2020 -
UIT - COAT prosjektet

RS 11/20 Delegasjonssaker

RS 12/20 VS: internship

RS 13/20 Søknad om utvidelse av parker ing i Komagdalen - start punkt Varangerhalvøya nasj onalpa rk

RS 14/20 Søknad om oppsett av informasjonsskilt for verneomrade - Varangerhalvoya nasj onalpark -
lnfopunkt Vardø kommune -

RS 15/20 Soknad om tillatelse ti l utskifting av verneskilt pa rastepla sser langs E6 i Unjargga / Nesseby
kommune - omrade Brannstetta og Seidafjell

RS 16/20 Søknad om utskifting av verneomradeskilt - Parker ingslomme og informasjonspunkt Vadsø
kommune - Cortenstaltavle på betongfundament -

RS 17 /20 Søknad om utskifting av verneområdeskilt ved E6 - rasteplass Hauksj oen - Brannsletta
landskapsver nomrade - Cort enstaltavle på betongfundament

RS 18/20 Kopi av brev til Båtsfjord kommune - forelegging av tiltak i sandfjorddalen

DS 7/20 Utvidet t idsrom for dispensasj on til motorfer dsel til Bjornskardhytta - Varangerhalvoya
nasj onalpark

DS 8/20 Dispensasj on til motor iser t ferdsel i forbindelse med ovelse - Bergebyvatn via Varangerhalvøya
nasjonalpar k - Batsfjord Røde kors

DS 9/20 Dispensasjon til bruk av snøskuter 2020, 2021og 2022 ved frakt av ved og utstyr til Telegrafhytta i
Varanger halvøya nasj onalpar k

DS 10/20 Innvilget dispensasjon for kjør ing med snøskuter i følge med SNO ved rovviltregist rer inger i 2020 -
2022 - Persfjorden beitelag - Varanger halvoya nasj onalpark

RS 19/20 Referat fra bestandsplanmøter elg 2020 - Tana s-Varanger bestandsplanområde

RS 20/20 Rappo rt fra styremøtetur i Va ranger - Lyngenhalvoya verneområdestyre

RS 21/20 Behandling av søknad om oppsett av nettstasjon og lavspentlinje og oppfør ing av ny kraftlagshytte
i Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde

DS 11/20 Utvidet tidsrom for dispensasjon til bruk av snøskuter til Porthytta og opppsynsteltplass i
Komagdalen - Komagvaer j ff 2020

DS 12/20 Dispensasjon til bruk av snøskuter ved frakt av ved og utstyr til linjehyttene Helheim, Heimdal og
Ragnarokk i Varanger halvøya Nasjonalpark 2020-2022 - Båtsfjor d røde kors


