
Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra 

Møtested: Vadsø fjordhotell/ Teams for de som ikke kan delta fysisk, Vadsøya 
Dato: 29.11.2022 
Tidspunkt: 10:15 - 16:00 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Jens-Petter Falkensten Leder Vadsø kommune 
Torbjørn Tangen Medlem Båtsfjord kommune 
Birger Knudsen Medlem Vardø kommune 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ingvild M. L. Halvorsen Medlem Sametinget - Sámediggi 
Trine Noodt Medlem Troms og Finnmark 

fylkeskommune 
Frank Inge Sivertsen Medlem Sametinget - Sámediggi 
Hanne Iversen Noste Nestleder Unjárgga gjelda / Nesseby 

kommune 
 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader: 
Torill Olsen møtte for Frank Inge Sivertsen.  
Arne Petter Sarre og Christer Michaelsen i SNO Vadsø samt Bjørn Hugo Kristoffersen og 
Helene Tapio Berg i SNO Tana møtte under bestillingsdialogen.  
Christer Michaelsen orienterte om fjellrevtiltakene i nasjonalparken. Arne Petter Sarre 
orienterte om gjennomførte tiltak for styret i 2022.  
 

 
 

Øvrige frammøtte: 
Navn  
Geir Østereng  

 
 
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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62/22 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 
 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 29.11.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Tre faste møtte. Torill Olsen møtte for Frank Inge Sivertsen som Vara. Med fire av 7 møtte er 
styret beslutningsdyktig. Enstemmig.  



 
 
 
 

63/22 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av 
elektronisk underskrivere 
 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 29.11.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjent. Torill Olsen velges som underskriver i tillegg til leder. 
Enstemmig.  
 
 
 
 

64/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 29.11.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Protokoll fra foregående møte tidligere godkjent på e-post. Enstemmig. 
 
 
 
 

RS 81/22 Delegasjonssaker 

65/22 Orienteringssaker 
 



Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 29.11.2022  
 

Behandling 
Orienteringssaker 
- Det ble informert om møte med Vardø kommune 
- Skjøtselstiltak - bålpanne for gapahuk Nattfjelldalen lagt ut. - Forvalter og styreleders møter 
siden sist. - Søknad om kjøring til hytte i Øvre Flintelv med snøskuter er omsøkt 
- Behandling av søknad om tlegg av åte med kamera for overvåkning av artssamfunn delegert 
til forvalter (prosjekt pågått siden 2004) 
- FEFO starter arbeid med ny bestandsplan for elg til våren - Tana og Varangerstammen - 2 
møter 
- Styremøter i 2023 - foreslås 5 møter - hvorav minst ett på besøk hos annet nasjonalparkstyre 
som Reisa og evt. Pasvik i tillegg 
- Færre møter for å avsette tid for forvalter til  åarbeide med forvaltningsplaner og 
besøksstrategier 
- Evt. restmidler avklares med leder og styreleder om de ikke kan brukes jfr. plan ved innkjøp for tiltak 
som gjennomføres neste år.  

 

Vedtak 
Orienteringssaker tatt til orientering, og vedtatt jfr. beskrivelse under Behandling. Enstemmig. 
 
 
 
 

66/22 Eventuelt 
 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 29.11.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Ingen saker. Enstemmig. 
 
 
 
 

67/22 Behandling av søknad om dispensasjon knyttet til 
installasjoner, fjellrev i Varangerhalvøya nasjonalpark 
 



Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 29.11.2022  
 

Behandling 
Endring under vilkår Involvering og informasjon om prosjektet; 
Følgende tas ut; 
 Representanter i Reinbeitedistrikt 6 (kontaktperson Asllat N. Smuk tlf. 
40390736)  
Erstattes med;  
"Erfaringsutveksling med Reinbeitedistrikt 6 gjøres med den som ved enhver tid er leder og 
nestleder for distriktet.  
Det er opp til prosjektet å holde seg orientert om hvem dette er i dispensasjonsperioden. I 2022 
er dette Asllat N. Smuk og John Arne Neshavn." 
  
Retting: 
Oppsett av installasjoner og synlighet i landskapet 
"chipavleser med 
solcellepanel" tas ut av vedtaksteksten da søknad ikke gjelder dette for perioden.  
  
  
  
 

Vedtak 
Som innstilt med en liten endring og retting. Enstemmig.  
 
 
 
 

Forvalters innstilling 
Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre gir tillatelse etter Naturmangfoldlovens § 48 til å 
opprettholde to foringsautomater fordelt på 10 hi som i dag, og i tillegg mulighet for en eventuell 
økning med utplassering av 6 foringsautomater til fordelt på ytterligere 3 hi.  
  
Det gis tillatelse til å plassere viltkamera på stolpe eller armeringsjern 10 -15 m fra automat.  
 
Det gis tillatelse til utsetting av fjellrev i Nasjonalparken, hentet fra avlsstasjonen på Dovre i 
samråd med Miljødirektoratets retningslinjer. Det kan utplasseres kunstig hi over naturlig hi, for 
utsetting i den forbindelse, om metodikken ansees som aktuell.  
  
Tillatelse gis for perioden 2022 – 2026 jamfør Naturmangfoldlovens § 48. 
  
Vilkår 
Vilkår – det gis ikke tillatelse til å bore hull i stein/ berg slik at prosjektet etterlater varige spor. 
  
Motorisert ferdsel 
 
 Aktiviteten skal planlegges slik at forstyrrelser på rein, fugler og annet dyreliv 
minimeres. 
  



Aktiviteten planlegges slik at motorisert ferdsel på snøføre, barmark og ved helikopter 
begrenses til færrest mulig turer eller gjennomføres i forbindelse med annet 
skjøtsels eller tilsynsarbeid i regi av SNO. På snøføre skal åpne snøskuterløyper benyttes der 
det er naturlig. Ved kjøring av flere snøskutere i følge benyttes spordisiplin jamfør SNOs 
retningslinjer for feltarbeid. Om tiltakene og oppfølging av foringsstasjonene medfører stor 
risiko for etablering av nye kjørespor til foringsstasjonene, må metodikken for tilføring av for på 
barmark endres i samråd med forvaltningsmyndigheten. 
  
  
Involvering og informasjon om prosjektet 
 Representanter i Reinbeitedistrikt 6 (kontaktperson Asllat N. Smuk tlf. 
40390736) Prosjektet må sikre jevnlig 
erfaringsutveksling om metodikken for røktingen av foringsstasjonene i 
reinbeitedistriktet mht. å minimere aktivitetens forstyrrelser for rein i området. 
Ferdsel er særskilt viktig å drøfte i den mest sårbare perioden fra midten av 
april til midten av juni hvor reinflytting skjer, kalving pågår, og kalver er sårbare 
for å bli atskilt fra simla ved unødige forstyrrelser. 
 Informasjon om prosjektet med bakgrunn og mål skal formidles til 
lokalbefolkningen på egnet måte i samarbeide med Nasjonalparkstyret og 
Miljødirektoratet.  
 Nasjonalparkstyret ved forvalter som kontaktperson, skal holdes orientert om 
prosjektet og tas med på drøfting ved vurdering av endringer, informeres med 
spesielle utfordringer etc. 
  
  
Oppsett av installasjoner og synlighet i landskapet 
 
 I prosjektperioden skal foringstønner, kunstige hi, viltkamera, chipavleser med 
solcellepanel plasseres slik at det fyller sin funksjon, men følgende skal 
vektlegges; 
- Plasseres diskré for å unngå synlighet og ikke stikker seg ut i landskapet 
- Kamufleres best mulig på best egnet måte slik at de på avstand ses på som 
en del av omgivelsene, dette ved naturstein eller ved annen egnet måte. 
- Plasseres slik at man unngår at turgåere ledes til installasjoner ved naturlige 
tråkk og ferdselsstier 
- Reflekterende overflater kamufleres mest mulig for å unngå refleks på lang 
avstand i et åpent landskap 
 Kunstige hi skal fjernes når det er tilrådelig jamfør prosjektets mål, og etter at 
fjellrever som er satt ut, har etablert seg i naturlig hi som omsøkt. 
 På installasjonene skal det være informasjon som opplyser hva dette, og 
hvordan folk skal oppføre seg i forhold til fjellrev. 
 Alt utstyr fjernes når prosjektet blir avsluttet 
Installasjon med kamera og fortønner kan utplasseres på ytterligere 3 fjellrevhi i samråd med 
forvaltningsmyndigheten. I 2022 er det utplassert på 10 hi med 20 foringsstasjoner. 
  
Utsetting og fôring av fjellrev 
 Før utsetting er det viktig å ha god oversikt på hvilke hi det er etablert 
fjellrev fra før, og hvor det er etablerte par eller enkeltindivider. 
 
 Det gis tillatelse til eventuell utsetting av fjellrev for styrking av bestanden i perioden.  
  



Lokaliteter kan drøftes med Nasjonalparkstyrer v/ forvalter om endringer blir 
nødvendig i prosjektperioden.  

68/22 Behandling av Pålegg om fjerning av platting mellom 
hytte og uthus som er oppført uten tillatelse 
 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 29.11.2022  
 

Behandling 
 

Vedtak 
Enstemmig som innstilt. 
 
 
 
 

Forvalters innstilling 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre gir Arnt Støme pålegg om retting av ulovlig oppført 
platting på 13 m2 foran hytte gnr. 2 bnr.2 i Vardø kommune (den såkalte politihytta) i 
Varangerhalvøya nasjonalpark, jf. naturmangfoldlovens § 69 første ledd.  
  
Området plattingen omfatter skal tilbakeføres til den tilstand det var i før plattingen ble 
oppført – fri for byggverk. Restmaterialer knyttet til bygging av platting som ligger ved 
hytta, og ved utedo skal også fjernes jamfør varsel om pålegg 09.09.2021, slik at den 
ikke skygger ut eksisterende vegetasjon. 
  
Frist for når retting skal være gjennomført er 5. mai 2023. Pålegget om retting regnes 
som oppfylt når du har gitt oss beskjed om at arbeidet er utført, og Statens 
Naturoppsyn har kontrollert om rettingen er gjennomført i henhold til pålegget. 
Rettingen regnes som avsluttet når plattingen med restmaterialer er fjernet. 
  
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre gir Arnt Støme forhåndsvarsel om tvangsmulkt 
dersom pålegget ikke er gjennomført innen fristen 5. mai 2023, jf. forvaltningslovens § 
16. Tvangsmulkt starter å løpe . 6 mai 2023 dersom retting i henhold til pålegget ikke er 
gjennomført innen fristen. Tvangsmulkt fastsettes til kr 500,- per påløpte dag etter at 
fristen for gjennomføring ( 5 mai ) er oversittet. Frist for deres mulighet for uttalelse til 
forhåndsvarselet om tvangsmulkt settes til 15 desember 2022. 
  
 



69/22 Innmelding av behov for midler til drift av 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre i 2023 
 

Saksprotokoll i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre/Várnjárgga 
álbmotmeahccestivra - 29.11.2022  
 

Behandling 
Begrunnelse for søknad utdypes for øknig av driftsutgifter; Varangerhalvøya najsonalparkstyre 
består av 7 fast medlemmer og 7 varaer fra 4 kommuner. Nytt er at 
Fylkeskommunerepresentanter bor i Alta og Kirkenes. Avstandene gir ekstre reiseutgifter med 
lang kjørevei.  
Styret planlegger i besøke en annen nasjonalpark eller to i Troms og Finnmark ved styremøte, 
som vil kreve overnatting. 
Det planlegges en befaring med styret - vinteren 2023.   
 

Vedtak 
Som innstitl. Enstemmig. 
 
 
 
 

Forvalters innstilling 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre søker om 400 000 kr til drift av styret i 2023. 
  
Det søkes om 50 000 kr til forvaltningsplanarbeidet, møteutgifter. 
  
  
 

70/22 Status på gjennomføring av Varangerhalvøya 
nasjonalparkstyres planlagte tiltak i 2022 
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Behandling 
 

Vedtak 
Som innstilt enstemmig.  



 
 
 
 

Forvalters innstilling 
Status tas til orientering. Tiltak som ikke er gjennomført eller det er innkjøpt utstyr for 
gjennomføres i 2023. 
  
 

71/22 Bestillingsdialog med statens naturoppsyn og 
innmelding av behov for tiltaksmidler for verneområder 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre forvalter for 2023 
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Behandling 
Som innstilt med noen endringer i andre og tredje avsnitt.  
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre søker jfr. Tabell 1 om midler for 2022 til SNOs disposisjon 
– 110 000 kr – da knyttet til utvalgte oppdrag av styret som krever eksterne midler.  
  
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre bestiller personalressurser i SNO i 2022 jfr. tabell 2 i 
saksfremleggf. Totalt ca. 45 dagsverk – hvorav noen kan kombineres med faste oppdrag. 
  
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre søker Miljødirektoratet om tiltaksmidler jfr. tiltaksliste i 
tabell 3 for 2022 – totalt 1 805 000 kr.  
Tilføyelse til innstilt 
Det søkes om 200 000 kr til informasjonspunkt i Vardø kommune. 
Det søkes om 800 000 kr til å gi veiene inn til etablerte startpunkt et løft, da to av dem er i ferd 
med å bli ukjørbar for ordinære biler (Komagdalen og Sandfjorddalen).  
  
Angående grunnstøttebehov for vedlikehold av infrastruktur, informasjonsarbeid, og 
driftsoppgaver som jamfør dagens ordning er vanskelig å dekke innenfor dagens 
budsjettrammer 
vil forvalter lage en liste som ettersendes styret og som suppleres søknad om midler.  
  
 

Vedtak 
Som innstilt med noen endringer 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre søker jfr. Tabell 1 om midler for 2022 til SNOs disposisjon 
– 110 000 kr – da knyttet til utvalgte oppdrag av styret som krever eksterne midler.  
  
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre bestiller personalressurser i SNO i 2022 jfr. tabell 2 i 
saksfremleggf. Totalt ca. 45 dagsverk – hvorav noen kan kombineres med faste oppdrag. 



  
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre søker Miljødirektoratet om tiltaksmidler jfr. tiltaksliste i 
tabell 3 for 2022 – totalt 1 805 000 kr. hvor følgende er tilføyd innstillingen 
Det søkes om 200 000 kr til informasjonspunkt i Vardø kommune. 
Det søkes om 800 000 kr til å gi veiene inn til etablerte startpunkt et løft, da to av dem er i ferd 
med å bli ukjørbar for ordinære biler (Komagdalen og Sandfjorddalen).  
Enstemmig.  
 
 
 
 

Forvalters innstilling 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre søker jfr. Tabell 1 om midler for 2022 til SNOs 
disposisjon – 110 000 kr – da knyttet til utvalgte oppdrag av styret som krever eksterne 
midler.  
  
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre bestiller personalressurser i SNO i 2022 jfr. tabell 2 
under. Totalt ca. 45 dagsverk – hvorav noen kan kombineres med faste oppdrag. 
I tillegg kommer tiltak som krever eksterne midler tildelt SNO for gjennomføring. 
  
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre søker Miljødirektoratet om tiltaksmidler jfr. 
tiltaksliste i tabell 3 for 2022 – totalt 805 000 kr.  
  
 

72/22 Gjennomgang av gjennomførte tiltak i 2022 av Statens 
naturoppsyn - bestillinger fra nasjonalparkstyret året som 
gikk 
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Behandling 
 

Vedtak 
Som innstilt. Enstemmig.  
 
 
 
 



Forvalters innstilling 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre tar gjennomgangen til orientering, og takker for 
godt samarbeide med naturoppsynet i verneområdene i 2022.  
  
  
 

RS Dispensasjon til bruk av snøskuter ved restsanking av 
sau - Øystein Kristiansen - Varangerhalvøya nasjonalpark - 
Vadsø kommune 
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