
 

Møteprotokoll Styremøte  4 2022 – Varangerhalvøya nasjonalparkstyre 

20.06.2022 – Møtested: Ordo og Syltefjorddalen kl.10.30 – 15.00  

Merknad: Inkl. befaring startpunkt, samt befaring Syltefjorddalen  

Godkjenning av protokoll: Hanne Iversen Noste (nestleder) og Birger Knutsen 

- 

Sak 32/22 – Registrering av deltakere – Beslutningsdyktighet  

Fremmøtte; Birger Knutsen, Hanne Iversen Noste, Torbjørn Tangen, Frank Inge Sivertsen 

Forfall; Jens-Petter Falkensten, Ingvild Haldorsen, Trine Noodt  

Fire av syv møtte og styret er beslutningsdyktig. Enstemmig.  

- 

RS 33/22 Delegasjonssaker  

Tatt til orientering. Enstemmig 

- 

34/22 Innkalling og saksliste  

Innkalling og saksliste godkjent. Birger Knutsen valgt som godkjenner av protokoll i tillegg til 

fungerende leder Hanne Iversen Noste. Enstemmig.  

- 

35/22 Protokoll fra Styremøte 3 2022  

godkjent tidligere på e-post.  

- 

35/22 Delegasjonssaker  

Tatt til orientering. Enstemmig 

- 

36/22 Orienteringssaker 

Forvalter har av og til oppgaver hvor det er en fordel å være to, eller to par hender løser oppgaven 
mer effektivt. Av HMS hensyn kan det også være fordeler å være to personer. Styret ber 
statsforvalter tilrettelegge for at forvalter kan engasjere hjelper for korte perioder.   

Tråkkproblematikk i partier langs gammel anleggsvei på sydsiden av Komagdalen. Skilt som sier "her 
er det best om vi går på kjerreveien" - sårbar vegetasjon settes opp for å begrense tråkk på siden av 
kjerreveien. 



Glass i gapahuk i Varangerbotn. Forvalter kostnadsberegner og innhenter tilbud fra håndtverker. 
Finansieres av evt. mindreforbruk på andre budsjettposter.  

Liste for utbedring av oppsynshytta i Sandfjorddalen lages slik at den blir trivelig å ta i bruk.  

Forøvrige orienteringssaker gjennomgått og tatt til orientering.  

Enstemmig vedtatt 

 

37/22 Eventuelt 

Det har lenge vært et ønske lokalt om etablering av hengebru i Syltefjorddalen. 

Tiltaket vurderes i forbindelse med Besøksstrategien som delkapittel i forvaltningsplanen. Relatert til 

langsiktig tiltaksliste. 

Styret gir forvalter oppdrag i å orientere om gangen i prosess for revidering av besøksstrategi i neste 

styremøte, jamfør retningslinjene for besøksstrategier.  

Enstemmig vedtatt. 

- 

38/22 Orienteringssak Bakgrunn for dagens kontorplasseringer, knutepunkt 

Forvalters innstilling 

Dagens plassering av knutepunkt og kontorløsninger evalueres 

Behandling 

 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret ønsker en mer sentral plassering av knutepunktet, som i dag er i Kiberg.  

Nasjonalparkforvalteren samlokalisers med feltapparatet – Statens naturoppsyn i Vadsø, istedenfor 
lokalisering sammen med miljøavdelingen hos Statsforvalteren. Hensikten er å styrke daglig 
dialog med en viktig samarbeidspart – feltapparatet for verneområdene styret forvalter. UIT – COAT 
prosjektet er også lokalisert her, som har mange aktiviteter i deler av nasjonalparken.  

Det undersøkes om mulighetene for en Kontorløsning på rådhuset i Vardø ved behov. Dette vil gi mer 
samarbeid med nasjonalparkkommunen, og nærhet til majoriteten av innbyggerne i kommunen. 
Ventet effekt av mer samarbeide er at informasjon om nasjonalparken til besøkende/ bredere 
publikum når frem til flere med flere samarbeidsprosjekter. Det innledes dialog med Vardø 
kommune om dette. 

Det formidles til Miljødirektoratet og Statsforvalteren at kontoret i Kiberg ønskes faset ut 
og innsparing av kontorleia i Kiberg, benyttes til å sikre samlokalisering av forvalter og feltapparatet i 
Vadsø, samt ordning for kontorordning ved behov på rådhuset i Vardø. 



Plassering av informasjon og informasjonspunkt om nasjonalparken innad i Vardø kommune 
evalueres. I dag er det et informasjonspunkt i Kiberg, og ingenting på Vardøya. Evalueringen skal 
sikre rasjonell ressursbruk og tilstrekkelig opplysning om nasjonalparken til besøkende. 

Enstemmig vedtatt. 

- 

39/22 Navn på startpunkter/ innfallsporter  

Forvalters innstilling 

Navn for Startpunkt Nattfjelldalen justeres tilsvarende som for Vadsø kommunes vedtak om offisielt 
navn for dalen på norsk, nordsamisk og kvensk med samme skrivemåte (referatsak) Nattfjelldalen/ 
Idjaávži/ Koppakuru. 

Navn for Startpunkt Ordo på nordsamisk justeres jamfør Nordsamisk rettskrivning jamfør 
tilbakemelding fra sametingets språkkonsulent. Navnene endres til: Ordo/Oarddojávri/Ortojävri  

Vedtak 

Enstemmig Vedtatt 

- 

40/22 Etablering av bevaringsmål for Syltefjorddalen naturreservat 2021/10740  

Forvalters innstilling 

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre innleder bevaringsmål for Varangervalmuen i Austerelva som del 
av Syltefjorddalen naturreservat. Lokalitet overvåkes før eventuelle tiltak foreslås jamfør Nyvolls 
notat. 

For Syltefjorddalen naturreservat etableres bevaringsmål – fravær av Sandlupiner. Lokalitet nært 
inntil naturreservatet bekjempes og overvåkes som del av årlig skjøtsel.  

Som innstilt. Enstemmig 

- 

41/22 Behandlingsmåte - søknad om rehabilitering av gamme 

- Søknad om motorferdsel til gammen i forbindelse med rehabiliteringen delegeres til 

arbeidsutvalget. 

- Søknad om rehabilitering av gamme delegeres til arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget gis tilbud om å være med på forvalters befaring av gamme, trasê og jorde søker 

ønsker å hente torv ifra i Vestre – Jakobselv.  

Enstemmig vedtatt 


