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21/22 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 23.05.2022  
 

Behandling 
Fire av syv deltakere møtte ved start. Hanne I. Noste sluttet seg til møtet kl 09:30. 
  
 

Vedtak 
Styret er beslutningsdyktig 
 
 
 
 

22/22 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av 
elektronisk underskrivere 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 23.05.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjent. Ingvild M Halvorsen valgt til underskriving av protokoll i tillegg 
til leder Jens-Petter Falkensten. Enstemmig.  
 
 
 
 

23/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 



Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 23.05.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Protokoll fra ST2 godkjent. Enstemmig.  
 
 
 
 

RS 21/22 Delegasjonssaker 

24/22 Orienteringssaker 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 23.05.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Se sak 30/22 
 
 
 
 

25/22 Eventuelt 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 23.05.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Ingen saker.  
 
 
 
 



26/22 Delegering av myndighet etter naturmangfoldloven § 
73 fjerde ledd til Varangerhalvøya nasjonalparkstyre fra 
Miljødirektoratet (3) 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 23.05.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Som innstilt. Enstemmig. 
 
 
 
 

Forvalters innstilling 
  
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre tar delegeringen til etterretning. 
  
 

27/22 Tiltaksplan 2022 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 23.05.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Styret tilskriver Miljødirektoratet angående ønsket kompetanse hos SNO for tilsyn av festing av 
cortenståltavler ved infopunkter og startpunkter for verneområdene. 
Vedtatt som innstilt. Enstemmig. 
 
 
 
 

Forvalters innstilling 
Tiltaksplan for 2022 – 2023 vedtas. 
  



Hvordan vi gjennomfører tiltak som Statens naturoppsyn har meldt de ikke kan gjøre – 
drøftes i møtet. 
  
Prioritering av styrets midler på prioriterte tiltak opp til 600 000 kr gjennomgås, med ny 
justering. 
  
 

28/22 Behandling av søknad om fastmerking - Sallir - 
helikopterlandinger i Varangerhalvøya nasjonalpark 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 23.05.2022  
 

Behandling 
Rettelse; Med ekstra flate for prøver blir det totalt 5 prøveflater i nasjonalparken.  
 

Vedtak 
Reinbeitedistriktsleder Asllat Smuk tlf.40390736 eller nestleder John Arne Neshavn 99105008 
skal kontaktes i forkant.  
Forøvrig som innstilt med rettelse. Enstemmig.  
 
 
 
 

Forvalters innstilling 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 første ledd første alternativ, og 
verneforskriften for Varangerhalvøya nasjonalpark gis Sállir Natur AS dispensasjon til 
gjennomføring av det nasjonale overvåkningsprogrammet Arealrepresentativ 
naturovervåking ved ytterligere et punkt syd for Falkefjellet merket D i kart under. 
  
Det gis dispensasjon jamfør naturmangfoldlovens § 48 fra motorferdselsforbudet i 
verneforskriften for Varangerhalvøya nasjonalpark til å benytte helikopter ved de 
omsøkte lokaliteter jfr. kart under med inntil 5 landinger totalt oppsummert innen 
perioden 22 august – 4 september i 2022. 
  



 
  
Vilkår for dispensasjonen: 

Dispensasjonen til fastmerking gjelder i tidsperioden 2022-2026.  
Det tillates to 4 ANO-flater i Varangerhalvøya nasjonalpark (Røyskattfjellet, Kjøltindan, 

Falkfjellet nord og Raudfjellet) og 1 ANO-flate i Persfjorden 
-Syltefjorden landskapsvernområde (Seglkollfjellet), med fastmerker som omsøkt 
innenfor hver ANO-flater, med plassering som omsøkt med gjennomføring jamfør 
Miljødirektoratets feltinstruks.  

Oversikt over koordinatet til fastmerkene sendes Varangerhalvøya nasjonalparkstyre. 
Det tillates å samle 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.   
Kartleggingsaktiviteten 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. 

Underøkslesene skal ikke gjøre i mai og juni måned av hensyn til sårbar tid for hekkende 
rovfugl og kalvingstid for tamrein. 

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. 
Lokalitetene er i områder som er sårbare for motorisert ferdsel på barmark, med tynt 

jordsmonn og det må brukes andre metoder for å komme til stedet 
Forvalter for Varangerhalvøya nasjonalpark skal kontaktes på forhånd i planleggingsfase 

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

  
  
Vilkår knyttet til dispensasjon til å benytte helikopter 

-Det skal benyttes færrest mulig landinger 
-Ved flyging mellom lokalitetene skal helikopterpilot følge lavtflygingspåbudet om at flyvning 

under 300 m høyde er forbudt. 
-Forvalter ønsker beskjed når flygingen skal skje dersom forvaltningsmyndigheten skulle ha 

oppdrag i samme område og kan dra nytte av at helikopter disponeres i området.  



-Statens natursoppsyn skal varsles dagen før om at flyging skal skje – på sms til Arne 
Petter Sarre - 90551743 og Christer Michaelsen 950 38 207. 

-Dersom trua arter oppdages på bakken ved landingsstedet skal man lande et annet sted i 
god avstand.  

-Observasjon av trua arter skal rapporteres inn til najsonalparkforvalter på e-post i ettertid. 

  
Det skal tas kontakt med reinbeitedistrikt 6 i god tid i forkant mht. eventuell påvirkning på 
reindrift, da de bruker området i aktuelt tidsrom. 
  
Om overvåkingen ønskes videreført etter tillatt tidsperiode, kan det søkes om forlengelse av 
dispensasjonen.  
  
Det gjøres oppmerksom på at alle tiltakene i kartleggingen kan kreve tillatelse fra 
grunneier/rettighetshaver eller annet lovverk. Motorferdselen med helikopter kan kreve 
dispensasjon fra aktuell kommune. Eventuelle tillatelser må søker selv sørge for og det 
forutsettes at slike tillatelser er gitt før tiltakene og flygingen iverksettes 
  
  
 

29/22 Behandling av søknad om perleturer - Vardø turlag - i 
Varangerhalvøya nasjonalpark og Persfjorden - Syltefjorden 
landskapsvernområde 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 23.05.2022  
 

Behandling 
Følgende korrigeres i vedtaksteksten: 
Tur til hengebrua i Komagdalen innen nasjonalparken. 
Perletur til Hengebrua åpner fra 1 juli, når reinen er mindre sårbar for forstyrrelser.  
  
Tur til Seglodden 
Stistart skiltes om at turen går i vernet område med egne bestemmelser. 
Ta hensyn til sårbar vegetasjon og følg hovedstien.  
  
 

Vedtak 
Som innstilt med liten korrigering av vedtakstekst under behandling. Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
 



Forvalters innstilling 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre innvilger søknad om organisert ferdsel –  
perletur for 2022 til hengebrua i Komagdalen i Varangerhalvøya nasjonalpark jamfør 
Naturmangfoldlovens § 48. Det innvilges også tillatelse til organisert ferdsel ved 
perletur til Blodskytodden innen Persfjorden Syltefjorden landskapsvernområde jamfør 
Naturmangfoldlovens § 48. 
  
Vilkår for tillatelsene: 
Tur til hengebrua i Komagdalen innen nasjonalparken 
Tur til Hengebrua åpner i perioden reindriften har oppgitt hvor tamreinen ikke er ansett 
for å være sårbar for forstyrrelser lenger dvs. fra 1 juli.  
  
Det gis ikke tillatelse til å merke ruta fysisk da ruta allerede er profilert i regi av 
nasjonalparkstyret. Det er også fuglestien som går de første 4 km langs ruta. Stien er 
relativt tydelig og på tur i området bør man uansett ha med kart og kompass/ GPS. 
Turlaget oppfordres til å tilgjengeliggjøre rute på nett, som kan legges inn i gps.    
  
Nasjonalparkstyret følger med på slitasje i terrenget av økt ferdsel de siste årene. Et 
område på stien mellom hengebrua og parkeringen er utvalgt for å følge tettere grunnet 
slitasje.  
  
Styret kan trekke tillatelsen tilbake dersom man ønsker å tone ned omfanget av ferdsel, 
da turlagets perletur kommer i tillegg til nasjonalparkstyrets tilrettelegging. I så tilfelle får 
man i samråd finne en alternativ tur for å fordele ferdselstrykket. 
  
Styret ønsker ikke oppsatt perleturskilt da de bryter med skilt som allerede er oppsatt 
og det er allerede skiltet fra nasjonalparkparkering mot hengebrua som er endepunkt 
for perleturen.    
  
Perletur til Seglodden 
  
Da sti nær parkering mot endepunkt er tydelig merket med stipekerskilt allerede, og sti 
er tydelig innvilges ikke tillatelse til å merke ruta i terrenget. Ruta er stiplet i offentlige 
kart og det bør anbefales å ta med kart om man ikke er kjent med ruta. Turlaget 
oppfordres til å tilgjengeliggjøre rute på nett for nedlasting til gps.  
  
Styret vil følge eventuell slitasje på stien ved befaring i 2022, og dersom slitasje ansees 
for stor kan styret trekke tillatelse tilbake for å la terrenget hvile. Fastlandets lavarktiske 
klimasone medfører at vegetasjonen tåler svært lite tråkk før jordsmonnet vaskes ut og 
er utsatt for slitasje.  
  
 

30/22 Orienteringssaker styremøte 3 2022 - Varangerhalvøya 
nasjonalparkstyre 



Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 23.05.2022  
 

Behandling 
Nettside Varangerhalvøya.no - tilfør en setning om at sida kommer snart på flere språk som 
nordsamisk, engelsk og finsk/kvensk. 
 

Vedtak 
Nettside tilføyes info om at den kommer på flere språk. 
Orienteringssaker tatt til orientering. Enstemmig.  
 
 
 
 

Forvalters innstilling 
Orienteringssaker tas til orientering – fleece til styret kjøpes inn 
Det lages buffer med norsk, nordsamisk og kvensk logo  
  
  
 

31/22 Informasjonspunkt og informasjonsstrategi 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 23.05.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Orienteringssak tatt til orientering. Enstemmig 
 
 
 
 

Forvalters innstilling 
Informasjonsstrategi og prosess for oppdateringer drøftes. 
Informasjon om nasjonalparken på Vardøya tas opp på nytt etter møte med Vardø 
kommune. 
  
  



 

32/22 Orienteringssak bakgrunn for dagens 
kontorplasseringer, knutepunkt 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 23.05.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Saken utsettes og drøftes igjen i neste møte. Enstemmig.  
 
 
 
 

Forvalters innstilling 
-Dagens plassering av knutepunkt og kontorløsninger evalueres 

  
 

33/22 Forespørsel om å delta i styringsgruppe - etablering av 
våtmarkssenter i Vardø 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 23.05.2022  
 

Behandling 
Nasjonalparkforvalter deltar i prosjektmøter for etablering av våtmarkssenter for 
nasjonalparkstyret ved invitasjon men ser det ikke som naturlig å sitte i styret for 
prosjektet. Forvalter bidrar med informasjon fra nasjonalparkstyret inn i prosjektet. 
 

Vedtak 
Nasjonalparkforvalter deltar i prosjektmøter for etablering av våtmarkssenter for nasjonalparkstyret 
ved 
 invitasjon og deltar med faglig kunnskap, men ser det ikke som naturlig å sitte i styret og fatte 
beslutninger i prosjektet.  
Forvalter bidrar med informasjon fra nasjonalparkstyret og faglig inn i prosjektet. 
Enstemmig. 
 
 
 



 

Forvalters innstilling 
Saken drøftes i styremøte om man skal delta i styringsgruppe, hvem som skal delta, og 
innenfor hvilken ramme.  
  
  
 

RS 22/22 Invitasjon til å delta i referansegruppe for 
forskningsprosjektet ARCTIC FOX EUROPE 

RS 23/22 Kopi av brev til Universitetet i Tromsø - utvidet 
jakttid for kråkefugl i forbindelse med et forskningsprosjekt 
COAT 

RS 24/22 Endret trasè ved innvilget motorisert ferdsel til 
Hubehytta i forbindelse med oppsett av lyttebokser for ryper 

RS 25/22 Svar på søknad om å arrangere 
nasjonalparkkommunesamling i Vadsø og Vardø - 2023 

RS 26/22 Kopi av kjøresedler til Bjørneskarhytta - Komagvær 
jeger og fiskeforening 

RS 27/22 Spørsmål om behov for søknad om tillatelse til 
innsamling av sopp og jordprøver i Persfjorden og 
Syltefjorden landskapsvernområde 

RS 28/22 Rapport fra organisert kiting i deler av 
Varangerhalvøya nasjonalpark 2022 - Michael Charavin 

RS 29/22 Referat fra bestandsplanmøter for Tana , Nesseby , 
Vadsø , Vardø , Berlevåg og Båtsfjord 

RS 30/22 Sluttrapport Caravan og bobilprosjektet Finnmark 

RS 31/22 Søknad om landingstillatelse i forbindelse med 
etablering av værstasjoner 
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