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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. 
 
 
 
  

Ragnhild Melleby Aslaksen Ingvild M L Halvorsen
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54/22 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 31.10.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Fem faste medlemmer møtte og Ragnhild Melleby Aslaksen møtte som vara for Ingvild 
Halvorsen. Styret er beslutningsdyktig. Enstemmig. 
 
 
 
 

55/22 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av 
elektronisk underskrivere 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 31.10.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjent. Ragnhild Melleby Aslaksen velges til underskriver i iitllegg til 
styreleder Jens Petter Falkensten. Enstemmig. 
 
 
 
 

56/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 31.10.2022  
 

Behandling 
 



Vedtak 
Protokoll fra styremøte 6 godkjent. Enstemmig. 
 
 
 
 

RS 70/22 Delegasjonssaker 

57/22 Orienteringssaker 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 31.10.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Vises til orienteringssaker i sak 61/22. Enstemmig. 
 
 
 
 

58/22 Eventuelt 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 31.10.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Ingen saker. Enstemmig. 
 
 
 
 

59/22 Nasjonalparkstyrets behandling av klage på delvis 
innvilget søknad - motorferdsel på barmark i Komagdalen - 
Arnt Støme 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 31.10.2022  
 



Behandling 
 

Vedtak 
Som innstilt. Enstemmig. 
 
 
 
 

Forvalters innstilling 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak av 16.08.2022 om å avslå 
søknad om å kjøre ATV, moped og motorsykkel til Hubehytta på de to aktuelle traseene 
for kjørespor fra Dalajohka. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre ser at tillatelsen er 
upresis mht. bruk av el-sykkel som hjelpemiddel og tar klagen delvis til følge og 
innvilger at el-sykkel kan benyttes til Hubehytta for kjørespor som fremgår av kart under 
på nordsida av dalen (korteste rute nær dalen).  
  

 
  
Da faktisk trasè fra Dalajohka til Hubehytta som er omsøkt er upresis fra søker, har vi 
vurdert både kjørespor 3 og 4, i kart 2. 
  
En innvilgelse av å kjøre med ATV, moped og motorsykkel til Hybia vil bidra til å 
forverre et kjørespor som til dels er i ferd med å gro igjen, og vil også bidra til økt 
motorisert aktivitet og forstyrrelser i et viktig funksjonsområde for truede arter.  
  
El-sykkel vurderes ikke for å kunne forringe sporet relatert til antatt omfang av bruk. 
  
Saken oversendes til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.  
  
 



60/22 Nasjonalparkstyrets behandling av klage på avslått 
søknad om motorisert ferdsel på barmark til hytte i 
Varangerhalvøya nasjonalpark - Edel Reisænen og Magnhild 
Reisænen 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 31.10.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Som innstilt. Saken videresendes til miljødirektoratet til endelig avgjørelse. Enstemmig.  
 
 
 
 

Forvalters innstilling 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre opprettholder sitt avslag på søknad om 
motorferdsel på barmark til hytte i Øvre Flintelva datert 8.7.2022 
  
Kjøring på barmark her vil stride mot vernevedtakets formål ved terrengskader, støy og 
forstyrrelse. 
  
 

61/22 Orienteringssaker St 7 - 2022 
Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 31.10.2022  
 

Behandling 
Orienteringssaker gjennomgått og tatt til orientering. 
Følgende vedtak ble gjort relatert til orienteringssakene:  
- Neste styremøte 29.11.2022 og rådgivende utvalgsmøte gjennomføres som hybridmøte, 
fysisk og på Teams.  
- Toetasjershytta i Syltefjorddalen naturreservat påbegynt reparert - forvalter sjekker om hytta 
har festepunkt og eier 
- Hærverk på gapahuken i Varangerbotn ved museet - forvalter kontakter museet og lager 
oppslag på Facebook om dette, ser på lyssetting i området 
- Vilkår for motorferdselsdispensasjoner knyttet til elgjakt gjennomgås ved senere anledning 
mht. bruk av trasportbrett for å unngå kjørespor i myr ved frakt av felt elg 



-  Forvalter lager et kostnadsforslag for grusing av gammel anleggsvei ved startpunkt 
Komagdalen - henter erfaring fra andre styrer ang. grustype og erfaringer gjort andre steder av 
denne typen tiltak. 
- Bålplass Ordo - gapahuk - eksisterende grill benyttes - vatres opp og flyttes nærmere 
sittebenk 
- Forvalters sluttbefaring etter fjerning av telegraflinjestolper mellom Persfjorden og 
Sandfjorddalen i landskapsvernområdet viste et parti på igjenstående 20-30 halvkappa stolper 
(med hvite isolatorer påmontert refleks) som sto igjen ved Kudalen. I samråd med Telenor 
antar vi disse er tatt av hovedlinja en gang i tida, og utplassert utenom hovedkurs for 
telegraflinja , til bruk for merking av snøskuterløypa, som er kommunal. Snøskuterløypa går 
ikke langs stolpene lenger, men lenger sør og parallelt. Telenor er usikre på om det er deres 
ansvar å fjerne disse da de er tatt fra hovedkursen. Nasjonalparkstyret mener Telenor har 
ansvar for fjerning av materiellet.             
  
 

Vedtak 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 

Innstilling til vedtak:  
-Orienteringssaker tas til orientering 
-Restmidler benyttes som vedtatt i møte  

  

RS 71/22 Rapport fra oppsett av uthus ved Hubehytta i 
Komagdalen i Varangerhalvøya najsonalpark - UIT COAT 

RS 72/22 Rapport fra oppsett av små værstasjoner ved 
eksisterende infrastruktur i Varangerhalvøya nasjonalpark 
og randsone 2022 - UIT - COAT 

RS 73/22 Motorferdselsdispensasjoner innen 
Varangerhalvøya nasjonalpark i regi av Nesseby kommune - 
kopi av vedtak 

RS 74/22 Svar til henvendelse om internship 

RS 75/22 Dispensasjon til motorferdsel i forbindelse med 
utfrakt av felt elg - Vardøvaldet - Varangerhalvøya 
nasjonalpark 



RS 76/22 Dispensasjon til motorferdsel i Varangerhalvøya 
nasjonalpark - uttransport av felt elg i forbindelse med jakt - 
Goibæski/ Eimenbæ - Rune Stock 

RS 77/22 Dispensasjon til barmarkskjøring ved utfrakt av felt 
elg i Varangerhalvøya nasjonalpark - Østervann / Flintelva - 
2022 - Eirin Pleym 

RS 78/22 Dispensasjon til kjøring på barmark i forbindelse 
med henting av felt elg - Jarl Even Roska - jaktfelt 
Skoarrojohka - Emetoaivi / Kjerringhaugen 

RS 79/22 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften - 
motorferdsel 

RS 80/22 Kontorsted for forvaltningsknutepunkt for 
Varangerhalvøya nasjonalpark , Persfjorden - Syltefjorden 
landskapsvernområde og Syltefjorddalen naturreservat. 
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