
 

Møteprotokoll Styremøte  5 - 2022 – Varangerhalvøya nasjonalparkstyre 

24.08.2022 – Møtested: Teams kl. 9 - 10   

Merknad: Ekstra oppsatt møte 

Godkjenning av protokoll: Jens Petter Falkensten (leder) og Trine Noodt 

 

Sak 42/22 – Registrering av deltakere – Beslutningsdyktighet  

Fremmøtte; Birger Knutsen, Hanne Iversen Noste, Torbjørn Tangen, Jens – Petter Falkensten og Trine 

Noodt 

Forfall; Ingvild Haldorsen, Frank Inge Sivertsen  

Fem av syv møtte og styret er beslutningsdyktig.  

Enstemmig vedtatt.  

- 

43/22 Innkalling og saksliste, valg av elektronisk underskriver  

Innkalling og saksliste godkjent. Trine Noodt valgt som godkjenner av protokoll i tillegg til leder . 

Enstemmig vedtatt.  

44/22 Fjerning av telegraflinje mellom Vesterelv og Kudalen ved Sandfjorddalen – evt. 

gjensetting av del av stolper som fastmerking til skuterløype – evt. gjensetting av 

telegrafhytte – Persfjorden – Syltefjorden landskapsvernområde 

Innstilling - Alternativer 

1 Varangerhalvøya nasjonalparkstyre opprettholder sitt vedtak i sak 62/19 – telegraflinja 
og hytta fjernes. 

 

2 Varangerhalvøya nasjonalparkstyre endrer sitt vedtak i sak 62/19 – telegraflinja fjernes i 
sin helhet. Det gis tilbakemelding til FEFO om at man ønsker at hytta opprettholdes 
sammen med en linjestolpe av historiske grunner som åpen for allmennheten hvor det 
anbefales overfor FEFO at festepunkt tildeles en organisasjon. 

 

3 Varangerhalvøya nasjonalparkstyre endrer sitt vedtak i sak 62/19 – mesteparten av 
telegraflinja fjernes, med unntak av stolper som er merket, som halvkappes og fungerer 
som fastmerker til snøskuterløypa. En ny vurdering gjøres mens arbeid pågår og i vinter, 
hvor eventuelle overflødige fjernes senere i regi av nasjonalparkstyret. Gjensatte 
halvkappa stolper fjernes før de blir i så dårlig tilstand at de går i oppløsning. Det gis 
tilbakemelding til FEFO om at man ønsker at hytta sammen med en linjestolpe 
opprettholdes av historiske grunner, som åpen hytte for allmennheten hvor anbefales at 
festepunkt tildeles en organisasjon. 
 

Dersom hytta opprettholdes anbefales å etablere toalett inntil bygget.  



 

Behandling 

Alternativ 3, med noen justeringer – jfr. vedtak under.  

 

Vedtak 

Enstemmig. 

3 
Varangerhalvøya nasjonalparkstyre endrer sitt vedtak i sak 62/19 – mesteparten av telegraflinja 
fjernes, med unntak av stolper som er merket, som halvkappes og fungerer som fastmerker til 
snøskuterløypa. Refleks forespørres monteret på stolper av kommunen. En ny vurdering gjøres mens 
arbeid pågår og i vinter, hvor stolper som viser seg å være overflødig fjernes av nasjonalparkstyret. 
Gjensatte halvkappa stolper vil bli fjernet før de blir i så dårlig tilstand at de går i oppløsning.  

 
Det gis tilbakemelding til FEFO om at man har endret standpunkt om hytta. Styret ønsker at hytta 
sammen med en linjestolpe opprettholdes av historiske grunner, som åpen hytte for allmennheten 
hvor det anbefales at festepunktet tildeles en organisasjon. Organisasjon som opprinnelig søkte om å 
overta hytta (Varangerfjæras venneforening) orienteres.  
Om en løsning kommer på plass og hytta settes i stand, bør toalett settes opp inntil bygget. 
Om hytta forfaller slik at den blir kondemnabel vil Varangerhalvstyre fjerne etterlatenskapene av 
hytta på eget initiativ. 
 

Da hytta kan renoveres og ikke er kondemnabel, og gjensetting av utvalgte halvkappa 

linjestolper er en utsetting av fullstendig fjerning av alle etterlatenskaper av telegraflinja 

vurderes ikke løsningen å stride mot verneformålet eller påvirke nevneverdig innen 

landskapsvernområdet. 

 

45/22 Orienteringssaker – status ny kontorlokalisering 

Behandling 

Forvalter orienterte om status. 

Vedtak 

Tatt til orientering. 

 


