
 
 

Møteprotokoll 
        ST 3 - 2021 
 
 

Utvalg: Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra 

Møtested: Teams - nettmøte 
Dato: 12.04.2021 
Tidspunkt: 10 – 11.30 

 
Alle faste medlemmer møtte: 
 

Navn Funksjon 

Torill Olsen MEDL 

Frank Inge Sivertsen LEDER 

Hanne Iversen Noste MEDL 

Birger Knudsen MEDL 

Trine Noodt MEDL 

Ronald Wærnes NESTL 
   Jens-Petter Falkensten  MEDL 
 
 

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 Inge Sivertsen (leder)   Torill Olsen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Saksliste 
Utvalgssaksnr 

 

Innhold Arkivsaksnr 

 

26/21 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 
 

27/21 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av 

underskrivere 

28/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

29/21 Eventuelt 

30/21 Om åpne hytter i Varangerhalvøya nasjonalpark - eierskap 

31/21 Orienteringssaker 

- Dassplassering Sandfjorddalen - Syltevikmoan 

- Høring snøskuterløype regodkjenning Vadsø kommune – Ordo løypa – 

høringsfrist i april – mht. vurdering 

- Varsel om pålegg – Arnt Støme – videre oppfølging 
- Søknad fra ny eier av Visit Varanger 

 
 

26/21 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 12.04.2021 

Vedtak 

Alle faste representanter møtte ved start av møtet, og styret er beslutningsdyktig. 
Enstemmig 
 

 

27/21 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av underskrivere 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 12.04.2021 

Vedtak 

Innkalling og saksliste godkjent. Torill Olsen velges som underskriver. Enstemmig. 
 



28/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 12.04.2021 

Vedtak 

Styremøteprotokoll fra ST 2 2021  
fra møte 22 mars 2021, godkjent, enstemmig. 
 

29/21 Eventuelt 

Delegasjonssaker tatt til orientering (RS 77/20).  

Vedtak 

Ingen saker 

30/21 Om åpne hytter i Varangerhalvøya nasjonalpark 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 12.04.2021 

Behandling 

Habilitet 
Frank Inge Sivertsen (leder) erklærte seg inhabil i saken, og fulgte saken som tilhører. 
Dette begrunnet med at man er siidaandelshaver og en del av reindriften som benytter 
og har interesse for de ulike typer hytter i jobbsammenheng, til ulike tider av året.  
 
Styret var enig i dette. Enstemmig. 
 
Nestleder Ronald Wærnes ledet møtet videre fra sak 30/21.  
Punkt «Generelt» som innstilt med tilføyelse i kursiv. 
Punkt  «Porthytta» noen endringer 
Hubehytta noen endringer.  

Vedtak 

Generelt 
Det lages en strategi for ivaretakelse av åpne hytter og gammer og samarbeide med 
lokaleorganisasjoner som eget underpunkt i forvaltningsplanen relatert til tilrettelegging 
for friluftsliv. Festavgiftsnivå for åpne hytter undersøkes med FEFO. 
 
Porthytta – styret melder interesse for å ta over den. Forutsetningen er at kostnad for 
overtakelse er lav. Hovedhensikt er å styrke tilrettelegging for 
friluftsliv relatert til linjehytteruta og korte ned avstand fra veg til første åpen hytte 
vinterstid – åpen hytte deler av året (stengt for allmennhet i laksefisket), som også er 
tilgjengelig for SNO og reindrift. Føring om at ikke benyttes i forbindelse med 
småviltjakt. 
 
Overtakelse forutsettes at hytta overdras for gratis/symbolsk sum fra Varanger kraft.  
Forvalter undersøker og melder tilbake til styret. 



 
Forvalter delegeres ansvar for å avklare med brukergruppene og foreslå avtale mht. 
bruk og praksis for når det er hensiktsmessig at Porthytta er tilgjengelig for de ulike 
brukergrupper. Bruksavtale foreslås med avklaring av løpende vedlikehold i samarbeid 
med brukergruppene.  
 
Hubehytta – vurderes nærmere etter møte med Varanger kraft, UIT – COAT og 
Reinbeitedistrikt 6 mht. betydning for inngåtte kontrakter om leie mellom VK og UIT, 
hvor vurdering for om reindriften og andre brukergrupper kan ha tilgang tas opp,  
og da kan fungere som en mer multifunksjonell hytte enn hva den har vært etter at 
kraftlinja ble revet. 
 
Forvalter melder tilbake til styret. 
 
 
Innstilling 
 
Porthytta – styret melder interesse for å ta over den. Forutsetningen er at kostnad for 
overtakelse og årlig festeavgift hos FEFO er lav. Hovedhensikt er styrke tilrettelegging 
for 
friluftsliv relatert til linjehytteruta og korte ned avstand fra veg til første åpen hytte 
vinterstid – åpen hytte deler av året (stengt for allmennhet i laksefisket), som også er 
tilgjengelig for SNO og reindrift. Føring om at ikke benyttes i forbindelse med 
småviltjakt. 
 
Hubehytta – vurderes nærmere etter møter med Varanger kraft og UIT – COAT mht. 
betydning for inngåtte kontrakter om leie, hvor vurdering for om reindrift kan ha tilgang 
på 
høsten i forbindelse med gjeting for høstsamlingen inngår som en mer multifunksjonell 
hytte 
enn hva den har vært før. 
 
Generelt 
Det lages en strategi for ivaretakelse av åpne hytter og gammer og samarbeide med 
lokale organisasjoner som eget underpunkt i forvaltningsplanen relatert til tilrettelegging 
for friluftsliv. 
 
 

32/21 Orienteringssaker 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 12.04.2021 

Vedtak 

31/21 Orienteringssaker 

- Doplassering Sandfjorddalen - Syltevikmoan 

- Høring snøskuterløype regodkjenning Vadsø kommune – Ordo løypa – 

høringsfrist i april - mht. vurdering 

- Varsel om pålegg - Arnt Støme – videre oppfølging 
- Søknad fra ny eier av Visit Varanger – bruk av vernestyrets skilt 



 
 
Vedtak: 
Orienteringssaker tatt til orientering.  
 
Åpen enkel utedo i Sandfjorddalen ved Syltevikmoan plasseres jamfør rød prikk på 
Ortofoto, istedenfor som først bestemt, ved hytta.  
 
Uttalelse til snøskuterløypa gis etter evt. befaring 20-21 april . 
Enstemmig. 
 

 
 
 

 

 


