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Jens-Petter Falkensten Leder  
Frank Inge Sivertsen Medlem  
Hanne Iversen Noste Nestleder  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
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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. 
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46/22 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 



Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 08.09.2022  
 

Behandling 
Fem medlemmer inkludert vara møtte. Jens Petter Falkensten (leder), Hanne Iversen Noste 
(nestleder) og Frank Inge Sivertsen hadde meldt forfall. Vara Jarle Andreassen møtte for 
Hanne Iversen Noste.     
Birger Knutsen foreslått som møteleder i leder og nestleders fravær.  
 

Vedtak 
Styret er beslutningsdyktig. Birger Knutsen velges som møteleder. Enstemmig.  
 
 
 
 

47/22 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av 
elektronisk underskrivere 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 08.09.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjent. Birger (leder) og Torbjørn signerer protokoll. Enstemmig  
 
 
 
 

48/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 08.09.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Styremøteprotokoll ST 5/2022 er godkjent på e-post. Enstemmig 
 
 
 
 



RS 59/22 Delegasjonssaker 

49/22 Orienteringssaker 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 08.09.2022  
 

Behandling 
Orienteringssaker tatt til orientering.  
- Styret ser behovet for å utplassere to foringsstasjoner på to fjellrevhi som kun allerede har en. 
Spørsmål fra NINA om utsett av to foringsstasjoner på to hilokaliteter, som bare har en 
foringsstasjon i dag og hvor det er yngling, delegeres til forvalter inntil helhetlig søknad 
foreligger. 
 

Vedtak 
Orienteringssaker tatt til orientering.Enstemmig  

•   
- Styret ser behovet for å utplassere to foringsstasjoner på to fjellrevhi som kun allerede har en. 
Spørsmål fra NINA om utsett av to foringsstasjoner på to hilokaliteter, som bare har en 
foringsstasjon i dag og hvor det er yngling, delegeres til forvalter inntil helhetlig søknad fra 
NINA foreligger i oktober. 

• Styret deltar gjerne på møte med Statsforvalteren og Vardø kommune i Vadsø. Vi vil 
melde tilbake om passende tidspunkt litt senere (sannsynligvis i slutten av 
oktober). Nasjonalparkstyret vil ha et intern møte om saken i forkant. 

• Hengebru over Syltefjordelva ble tatt opp - dette er meldt inn tidligere og er notert for 
arbeidet med besøksstrategi med langsiktig tiltaksplan for Syltefjorddalen naturreservat 
og Persfjorden - Syltefjorden landskapsvernområde.  

• Brua over Sjåbuselva på ruta fra Startpunkt Nattfjelldalen har en svikt som bør 
utbedres jfr. Vasavann hytteforening  VI har noe midler knyttet til bru ved Storelva, hvor 
deler kan benyttes. Forvalter får i oppdrag å finne en løsning.  

  
  
  
Enstemmig. 
 
 
 
 

50/22 Eventuelt 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 08.09.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Ingen Saker. Enstemmig 



 
 
 
 

51/22 Behandling av søknad om rehabilitering av gamme, 
motorferdsel på barmark i Varangerhalvøya nasjonalpark - 
Nerslåtta - Sterinar Ittelin m.fl. 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 08.09.2022  
 

Behandling 
Som innstilt. Under Motorferdsel tilføyes i kursiv. Motorferdselforbudet på barmark (300 m) 
praktiseres strengt. Den motoriserte ferdselen kan løses ved transport av torv på snøføre  
med snøskuter, eller ved bruk av ikke-motoriserte hjelpemidler som trillebår, hest med vog etc. 
med utgangspunkt i ende av åpen barmarksløype. 
 

Vedtak 
 

Rehabilitering av gamme 
Rehabilitering krever ikke tillatelse da vi anser arbeidet som beskrives i søknaden, skifte av 
torvtak (med torv fra området) og innvendig rehabilitering for å omfattes av begrepet 
vedlikehold av eksisterende gamme.  
Bruk av torv til gammen 
Jamfør naturmangfoldlovens §§ 9 og 48 avslås søknaden om å benytte torv fra Fossenakken 
gnr. 5 fnr. 97 fra anvist sted ved befaring 12 juli 2022.  
Begrunnelse: Vi forstår det enkleste vil være å hente torv fra jordene nedi bygda ved 
Fossenakken, men dette vil medføre risiko for at arter som hører til i lavlandet under tregrensen 
spres til området ved gammen, som ligger i en høyereliggende vegetasjonssone over 
tregrensen. Gammen ligger ca. 200 m.o.h og jordet ved Fossenakken ligger 150 m.o.h lavere 
og avstanden er 18 km i luftlinje.  
Føre – var hensyn tilsier at man må vektlegge verneverdiene tyngst for å unngå skade eller 
forstyrrelse av naturlig forekommende vegetasjonen i området. En tillatelse vil også bryte med 
tradisjon å benytte torv i vegetasjonssone i gammeområdet. Avvikelse av denne praksisen kan 
medføre fare for at arter fraktes til området utenifra og etablerer seg og konkurrerer ut lokalt 
forekommende vegetasjon.  
Jamfør Naturmangfoldlovens § 48 gis tillatelse til å ta ut torv på egnet sted i omegn av 
gammen.  
Vi anbefaler at torv heller tas ut flekkvis i omegn av området gammen ligger i, slik tradisjon har 
vært til nå, og slik praksis er uten unntak i samtlige sammenliknbare saker vi har undersøkt i 
verneområder. Det antas at det vil være mulig å finne torv ved myrene på østsiden av elva.  
Vilkår 
Ved uttak av torv i nasjonalparken må område velges ut i samråd med nasjonalparkforvalter. 
Motorferdsel 
Søknad om frakt av utstyr på barmark med ATV til gammen avslås jamfør Verneforskriften for 
Varangerhalvøya nasjonalpark og Naturmangfoldlovens § 48. Det er ikke hjemmel til å gi 
tillatelse.  
Motorferdselforbudet på barmark (300 m) praktiseres strengt. Den motoriserte ferdselen kan 
løses ved transport av torv på snøføre med snøskuter, eller ved bruk av ikke-motoriserte 



hjelpemidler som trillebår, hest med vog etc. med utgangspunkt i ende av åpen barmarksløype. 
Vinterstid kan det alternativt søkes om dispensasjon til bruk av snøskuter.  
 
 
 
 

Forvalters innstilling 
Rehabilitering av gamme 
Rehabilitering krever ikke tillatelse da vi anser arbeidet som beskrives i søknaden, 
skifte av torvtak (med torv fra området)  og innvendig rehabilitering for å omfattes av 
begrepet vedlikehold av eksisterende gamme.  
  
Bruk av torv til gammen 
Jamfør naturmangfoldlovens §§ 9 og 48 avslås søknaden om å benytte torv fra 
Fossenakken gnr. 5 fnr. 97 fra anvist sted ved befaring 12 juli 2022.  
  
Begrunnelse: Vi forstår det enkleste vil være å hente torv fra jordene nedi bygda ved 
Fossenakken, men dette vil medføre risiko for at arter som hører til i lavlandet under 
tregrensen spres til området ved gammen, som ligger i en høyereliggende 
vegetasjonssone over tregrensen. Gammen ligger ca. 200 m.o.h og jordet ved 
Fossenakken ligger 150 m.o.h lavere og avstanden er 18 km i luftlinje.  
Føre – var hensyn tilsier at man må vektlegge verneverdiene tyngst for å unngå skade 
eller forstyrrelse av naturlig forekommende vegetasjonen i området. En tillatelse vil 
også bryte med tradisjon å benytte torv i vegetasjonssone i gammeområdet. Avvikelse 
av denne praksisen kan medføre fare for at arter fraktes til området utenifra og 
etablerer seg og konkurrerer ut lokalt forekommende vegetasjon.  
  
Jamfør Naturmangfoldlovens § 48 gis tillatelse til å ta ut torv på egnet sted i omegn av 
gammen.  
Vi anbefaler at torv heller tas ut flekkvis i omegn av området gammen ligger i, slik 
tradisjon har vært til nå, og slik praksis er uten unntak i samtlige sammenliknbare saker 
vi har undersøkt i verneområder. Det antas at det vil være mulig å finne torv ved 
myrene på østsiden av elva.  
  
  
Vilkår 
Ved uttak av torv i nasjonalparken må område velges ut i samråd med 
nasjonalparkforvalter. 
  
Motorferdsel 
Søknad om frakt av utstyr på barmark med ATV til gammen avslås jamfør 
Verneforskriften for Varangerhalvøya nasjonalpark og Naturmangfoldlovens § 48. Det 
er ikke hjemmel til å gi tillatelse.    
  
Motorferdselforbudet på barmark (300 m) praktiseres strengt. Den motoriserte 
ferdselen kan løses ved transport av torv på snøføre med snøskuter, eller ved bruk av 
ikke-motoriserte hjelpemidler som trillebår, med utgangspunkt i ende av åpen 



barmarksløype. Vinterstid kan det alternativt søkes om dispensasjon til bruk av 
snøskuter.  
  
 

52/22 Tilbakemelding angående utforming for nytt uthus ved 
Hubehytta - UIT COAT 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 08.09.2022  
 

Behandling 
Tekst understreket tas ut.  
Tekst med fet skrift tilføyes. 
For at uthuset skal ligne noen lunne på den opprinnelige Hubehytta må det være liggende 
panel, og samme fargevalg som dagens Hubehytta.  
Forøvrig vises til eventuelle vilkår i tidligere vedtak. 
 

Vedtak 
Området er værhardt og man skjønner ønsket om solid type «Peter». 
Valgt løsning tilsier at uthuset kan flys inn helt uten slitasje av snekkerarbeid rundt uthuset. 
Denne er avlang som Hubehytta og takvinkel er 30 grader mot Hubehyttas 10 grader. 
Skaatunboden likner lite på hubehytta. 
Med klimaendringene kan vi forvente større nedbørsmengder og snømengder og da kan 
brattere takvinkel for uthuset aksepteres jfr. Peter med 30 grader. 
For at uthuset skal ligne noen lunne på den opprinnelige Hubehytta må det være  samme 
fargevalg som dagens Hubehytta.  
Forøvrig vises til eventuelle vilkår i tidligere vedtak. 
 
 
 
 

Forvalters innstilling 
Området er værhardt og man skjønner ønsket om solid type «Peter». 
Valgt løsning tilsier at uthuset kan flys inn helt uten slitasje av snekkerarbeid rundt 
uthuset. 
  
Denne er avlang som Hubehytta og takvinkel er 30 grader mot Hubehyttas 10 grader. 
Skaatunboden likner lite på hubehytta. 
  
Med klimaendringene kan vi forvente større nedbørsmengder og snømengder og da 
kan brattere takvinkel for uthuset aksepteres jfr. Peter med 30 grader. For at uthuset 
skal ligne noen lunne på den opprinnelige Hubehytta må det være liggende panel, og 
samme fargevalg som dagens Hubehytta.  
  
  



 

53/22 Kopi av dispensasjoner fra Nesseby kommune - 
motorferdseldispensasjoner innen nasjonalparken 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 08.09.2022  
 

Behandling 
Som innstilt. Enstemmig 
 

Vedtak 
 

  
Nesseby kommune tilskrives og det bes om kopi av årets dispensasjoner på de to 
kjøresporene.  
Nasjonalparkstyret gjør Statsforvalteren og Miljødirektoratet oppmerksom på  
Kommunens begrunnelse for dispensasjoner – som ikke synes å være jamfør 
motorferdsellovregelverket.  
Det er uheldig at det gis ulovlige dispensasjoner innen nasjonalparken i regi av kommunen. 
Kjøringen langs de to kjøresporene er da ulovlig.  
 
 
 
 

Forvalters innstilling 
Nesseby kommune tilskrives og det bes om kopi av årets dispensasjoner på de to 
kjøresporene.  
  
Nasjonalparkstyret gjør Statsforvalteren og Miljødirektoratet oppmerksom på  
Kommunens begrunnelse for dispensasjoner – som ikke synes å være jamfør 
motorferdsellovregelverket.  
  
Det er uheldig at det gis ulovlige dispensasjoner innen nasjonalparken i regi av 
kommunen. Kjøringen langs de to kjøresporene er da ulovlig.   
  
 

RS 60/22 Melding om vedtak angående fjerning av 
telegrafstolper i persfjorden - Syltefjorden 
landskapsvernområde 



RS 61/22 Dispensasjon til bruk av ATV og el-sykkel i 
forbindelse med sauedrift i Komagdalen - Arnt Støme m.fl. 

RS 62/22 Informasjon til elgjaktlag som skal jakte i 
Varangerhalvøya nasjonalpark og tilliggende verneområder i 
2022 - motorferdsel 

RS 63/22 Gravetillatelse - Persfjord - Vardø 16/1 

RS 64/22 Dispensasjon til bruk av ATV i forbindelse med 
sauehold i Komagdalen i Varangerhalvøya nasjonalpark 

RS 65/22 Møtererferat mai 2022 - Reinbeitedistrikt 6 og 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre 

RS 66/22 Innvilget dispensasjon - landingstillatelse 2022 - 
drivtelling Sandfjordevla - Varangerhalvøya nasjonalpark 

RS 67/22 Informasjon om forvaltningstiltak - fjerning av 
telegrafstolper fra Vesterelv til Sandfjorddalen - Vardø og 
Båtsfjord kommune 

RS 68/22 Melding om vedtak - kontorplassering og 
knutepunkt for Varangerhalvøya nasjonalparkstyre 

RS 69/22 Flytting av kontorsted og knutepunkt for 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre 
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