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58/20 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasjonalparks tyre/Varnjargga
albmotmeahc cestivra - 28.10.2020

Fire faste og en vara møtte.

Vedtak

Styret er beslutningsdyktig, enstemmig.



59/20 Godkj enning av innkalling og saksliste, valg av underskrivere

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasj onalparkstyre/Varnjargga
albmotmeahccestivra  -  28.10.2020

Vedtak

Torill Olsen velges som underskriver.
Innkalling og saksliste godkj ennes, enstemmig

60/20 Vara til Arbeidsutvalget

Saksprotokoll i Varangerhalvøya Nasj onalparkstyre  -  arbeidsutvalget  -  21.10.2020

Birger Knutsen ble foreslått i møte.

Vedtak

Birger Knutsen velges som vara til arbeidsutvalget, enstemmig.

61/20 Godkj enning av sty remøte protokoll f ra f orrige møte

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasj onalparkstyreN årnjårgga
albmotmeahccestivra  -  28.10.2020

Protokoll fra ST 4/2020 godkj ennes.

Vedtak

Protokoll godkj ent, enstemmig.

62/20 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasj onalparkstyre/Varnj argga
albmotmeahccestivra  -  28.10.2020

(1) Status ved P Syltevikmoan, Varanger kraft hytta, 2) Møte med Komagvær j ff,

3) Linj ehytte, eierskap og klageavgjørelse begrensning av motorferdsel,
4) Avtale med grunneier relatert til ny gapahuk relater til eksisterende toalett i Orda drøftet.

Behandling

1) Og 2) Tatt t il orientering

3) Forvalter kontakter M iljødirektoratet om retningslinj er f or eierskap av hytter/ oppsynshyt te.



4) Erklaering  om  ny gapahuk kan også omf atte toalettet. Det bør i så tilfelle inngås

samarbeidsavtale med Ordo Hyttef orening  om  videref øring av praksis f or tømming av doet og

samarbeide  om  vedlikehold av doen.

Vedtak

Orienteringssaker tatt til orientering.

63/20 Eventuelt

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasj onalparkstyre/Varnj argga
albmotmeahccestivra  -  28.10.2020

Komagelva og regulering av fisketrykk

Ferdsel i forbindelse med laksefiske i Komagelva øker overfor hengebrua. Det e rfares
at det blir mer preget av slitasje etter telt og det anlegges stadig f lere bålplasser. Det er
søppel i en god del av bålplassene ved slutt av fiskesesong. Komagvær jff opplyser at
de har vært i dialog med FEFO som sier at det ikke er anledning til askille lokale og
tilreisende relatert t il om det skal begrenses salg av fiskekort for utlendinger/ utenbygds
for noen soner av elva.

Utvikling av elgstammen i Varanger  -  beitetrykk øverst i Komagdalen

I vår ble opptil 25 elg observert i vierkrattene overfor hengebrua i Komagdalen. Det rapporteres
om beiteskader. For to år siden ble det åpnet for elgjakt i Vardø. I fjor ble 2 dyr felt og 3 dyr i år.
Observasj oner tilsier at bestanden er i økning. Vierbeltene er viktige for fuglelivet i dalen.

Vedtak

Komagelva og regulering av fisketrykk

Styret videreformidler bekymring som lokale har mht. at man tilsynelatende ikke kan
regulere fisketilgang i deler av elva for tilreisende mht. abegren se påv irkning på
naturen langs elva . Telting, nye bålplasser og uttak av ved kan være en t russel for
verneverdiene øverst i vassdraget.

Styret ber om informasjon fra Finnmarkseiendommen mht. retningslinjer for forpakte r
mht . a kunne begrense fisketrykket i enkelte soner av e lva for a fordele fisketrykket.
( forvalter lager utkast til brev)

Utvikling av elgstammen i Varanger  -  beitetrykk øverst i Komagdalen

Styret ber om informasj on fra FEFO mht. resultater av «sett elgdata», og om det tyder på at
bestanden har okt mye, og om det er i ferd med abli for hoyt beitetrykk pa begrensa vinterbeiter
med frisk vier. (forvalter lager utkast t il brev)



¢

64/20 Status for gjennomføring av prosjekter i tiltaksplan 2020 per 23
oktober

Saksprotokoll i Varangerhalvoya nasjon alparks tyre/Varnjargga
albmotmeahccestivra  -  28.10.2020

Forvalters innstilling

Gjennomgang av tiltaksplan tas til etterretning.

Vedtak

Som innstilt , enstemmig.

64/20 Oppsummering av sluttbefaring i byggesak  -  2002/17/1/4  -  Persfjorden  -
Syltefjorden landskapsvernområde

Saksprotokoll i Varan gerhalvoya nasjona lparkstyre/Varnjargga
albmotmeahccestivra  -  28.10.2020

Forvalters innstilling

Vårt pålegg om retting av tiltak på fritidseiendom 17/1/4 i Vardø kommune jamfør
vedtak 3.10.2019 og 10.09.2019 ansees gjennomført, etter sluttbefaring med eier
5.10.2020.

Vedtak

Som innstilt, enstemmig.

65/20 Behandling av søknad om fastmerking av forskningsflater i Persfjorden
-  Syltefjorden landskapsvernområde og Varangerhalvøya nasjonalpark

Saksprotokoll i Varang erhalvoya nasjona lparks tyre/Varnjargga
albmotmeahccestivra  -  28.10.2020

Vedtak

Som innstilt , enstemmig.

Forvalters innstilling

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 første ledd første alternativ, og verneforskriften for de
to verneområdene gis Sållir Natur AS dispensasjon til gjennomføring av det nasjonale
overvåkningsprogrammet Arealrepresentativ naturovervåking i Persfjorden - Syltefjorden
landskapsvernområde og Varangerhalvøya nasjonalpark.



•
Lokalitet i Bergebydalen og på grensen til Sone A til nasj onalparken og grensen til
nasj onalparken ved Syltefjordelva omfattes ikke av tillatelsen da vi vurderer det for naturlig å
j ustere disse til å ligge helhetlig utenfor verneområdet, om de da berører verneområdet i
utgangspunktet.

Vilkår for dispensasjonen:
- Dispensasjonen gjelder i tidsperioden 2021-2026.
- Det tillates to 4 ANO-flater i Varangerhalvøya nasjonalpark (Røyskattfjellet , Kjøltindan,

Falkfjellet nord og Raudfjelle t) og 1 ANO-flate i Persfjorden
-Syltefjorden landskapsvernomra de (Seglkol l fjelle t), med fastmerker som omsøkt
innenfor hver ANO-flater, med plassering som omsøkt med gjennomføring jamfør
Miljødirektoratets feltinstruks.

- Oversikt over koordinatene til fastmerkene sendes Varangerhalvøya nasjonalparkstyre.
- Det tillates asamle inn en begrenset mengde prøver i ANO-flatene i samsvar med

prosjektets intensjon og det skal ikke tas ut mere materiale enn det som er nødvendig.
- Kartleggingsakti v iteten skal skje på en slik måte at vegetasjon og underlag påføres

minst mulig ødeleggelse, forstyrrelser og stress slik at det ikke påvirker arter,
økosystem eller landskapet negativt.

-- Generelt skal også unødvendig forstyrrelse av fugle- og dyrelivet, herunder reinsdyr, i
området unngås.

- Underokslesene skal ikke gj øre i mai og juni måned av hensyn til sårbar tid for
hekkende rovfugl og kalvingstid for tamrein.

- Universitetet i Tromsø ved COAT prosjektet skal orienteres relatert til prøveflate på
Røyskattfjellet da de har installasjoner i nærliggende områder fra før.

- Fastmerkene skal fjernes når overvåkingsprogrammet er gjennomført og ferdigstilt.
- Etter endt kartleggingsperiode skal en faglig rapport og forskingsresultater som kommer

ut av denne langtidsstudien sendes til Varangerhalvøya nasjonalparkstyre.
- Lokalit etene er i områder som er sårbare for motorisert ferdsel på barmark, med tynt

jordsmonn og det må brukes andre metoder for akomme til stedet
- Forvalter for Varangerhalvøya nasjonalpark skal kontaktes på forhånd i

planleggingsfase for gjennomføring mht. velge de beste miljøforsvarlige teknikker og
periode for underøkelsene

Det skal tas kontakt med reinbeitedistrikt 6 i god tid i forkant mht. eventuell påvirkning på
reindrift , da de bruker området vår, sommer og høst.

Om overvåkingen ønskes videreført etter tillatt tidsperiode, kan det søkes om forlengelse av
dispensasjonen.

Det gjøres oppmerksom på at alle t iltakene i kartleggingen kan kreve tillatelse fra
grunneier/rettighetshaver eller annet lovverk. Event uelle tillatelser må søker selv sørge for og
det forutsettes at slike tillatelser er gitt før tiltak iverksettes.



RS 53/20 Gj ennomgang av Delegasj onssaker (DS)

DS 13/20 Dispensasj on til bruk av ATV ved utfrakt av felt elg i Varanger halvøya
nasj onalpa r k 2020 - Goaivbæski - Æ imenbæ

DS 14/20 Dispensasjon til bruk av ATV ved utfrakt av felt elg fra Va rangerhalvøya
nasj onalpar k 2020 - Skallelv

DS 15/20 Dispensasj on til bruk av ATV ved utfrakt av felt elg i valdet Viinikka 2020

DS 16/20 Dispensasj on t il abruke ATV for ahente ut felt elg - Gammerabben - i
Varangerhalvøya nasj onalpar k 2020

DS 17 /20 Dispensasj on til bruk av A TV ved utfrakt av felt elg - J akt felt Sabelhaugen i
Varangerhalvøya nasj onalpar k



DS 18/20 Dispensasj on t il bruk av ATV ved utfrakt av felt elg fra Va ranger halvøya
nasj onalpa rk 2020 - J aktlag for valdet Va rdø -

DS 19/20 Innspill til turkart Vadsø, Va rdø, Båtsfjord - Varanger halvøya NP

DS 20/20 Kopi av brev - pålegg om rett ing og vurder ing av ileggelse av tvangsmulkt

DS 21/20 P rotokoll Ar beidsutvalgsmøte 5 - 21.10.2020 - Varanger halvøya
nasjonalpar kstyre

RS 55/20 Sva r - Søknad om å over ta gapahuk i Ordo - r iving av eksisterende og oppfør ing
av ny - 7 /1 Båtsfjord

RS 54/20 Søknad om utvidet par ker ingsareal ved E6 for Varanger samiske museum og
Informasj onspunktet for Va ranger halvoya nasj onalpar k / Va rnja rgga albmotmeahcci

RS 56/20 20/1805-4 Tillatelse til oppføring av hengebru over Syltefjordelva fra FEFO

RS 57/20 Søknad om oppfør ing av gapahuk ved sti ved Storelva i forbindelse med
tilrettelegging sta r tpunkt Nattfjelldalen - Va ranger halvøya nasj onalpar k i Vadsø
kommune

RS 58/20 Søknad om oppfør ing av hengebru - O rdo - Båtsfjord kommune

RS 59/20 Pålegg om retting av bygg på eiendom 19/1 i Persfjorden - Syltefjorden
landskapsvernområde i Båtsfjord kommune

RS 60/20 Tilbakemelding til innsp ill

RS 61/20 Dokument 20/64933-6 Svar på søknad om oppsett ing av infotavle E6 Seidafjell og
rasteplass E75 Vadsø. sendt fra Statens vegvesen

RS 62/20 Høring på Søknad om dispensasj on for r iving og gjenetabler ing av gapahuk i
Ordu- Båtsfjord kommune

RS 63/20 Oppsett ing av informasj onstavler langs E6 - utta lelse til tiltaket av FEFO


