
PROTOKOLL

Konstituerende møte for lokalt forvaltningsstyre for Stabbursdalen

nasjonalpark og Stabbursdalen landskapsvernområde

4. april 2011

Sted: Stabbursnes naturhus og museum, Stabbursnes

Tid: 1130 - 1430

Tilstede: ivar Sørnes (Kvalsund kommune), Mona Skanke (Porsanger kommune), Bjørg Eli

Masternes (FFK), Ronny Wilhelmsen (Sametinget)

ørjan W. Jenssen (Fylkesmannen i Finnmark), Gunhild Lutnæs (Fylkesmannen i Finnmark, referent)

Saksliste

Presentasjon av verneområdene

Konstituering av styret, formell overtakelse av forvaltningsmyndighet

Valg av leder og nestleder

Valg av 2 medunderskrivere til protokollen

Arbeidsutvalg

Invitasjon til deltakelse i faglig rådgivende utvalg

Vurdering av behov for administrativt kontaktutvalg

Forslag til lokalisering av forvaltningsknutepunkt

Arbeid med forvaltningsplan

Prioriterte skjøtsels- og forvaltningstiltak 2011

Behandling av eventuelle innkomne enkeltsaker i restanse hos Fylkesmannen

Eventuelt

a. Innkommet: Henvendelse fra Magnet Media

Sak 1. Presentasjon av verneomradene

Fylkesmannen i Finnmark orienterte om verneområdene, verneformål, forvaltning med mer.

Styret tok presentasjonen til orientering.



Sak 2. Konstituering av styret.

Styret for Stabbursdalen nasjonalpark holder sitt første møte i dag 4. april 2011 og overtar

forvaltningsmyndigheten for Stabbursdalen nasjonalpark og Stabbursdalen landskapsvernområde

(enstemmig).

Sak 3. Valg av leder og nestleder

Mona Skanke ble valgt til leder (enstemmig).

Ronny Wilhelmsen som valgt til nestleder (enstemmig).

Protokolltilførsel: Nestleder overtar ledelse og innehar dobbeltstemme ved leders fravær.

Sak 4. Valg av 2 rnedunderskrivere til protokollen

Ivar Sørnesog Bjørg Masternes ble valgt til å skrive under protokollen.

Sak 5. Arbeidsutvalg

Styret ønsker ikke å nedsette et eget arbeidsutvalg, da det ikke ansees som hensiktsmessig

(enstemmig).

Sak 6. Invitasjon til deltakelse i faglig rådgivende utvalg

Følgende lag/foreninger/organisasjoner inviteres til å delta i faglig rådgivende utvalg:

Finnmarkseiendommen

Stabbursnes naturhus og museum

Stabbursdalen grunneierforening

Stabbursdalen elveeierlag

Dilljåvriveien veglag

Stabbursdalen bygdelag

Lakselvdalen bygdelag

Skoganvarre bygdelag

Stabbursdalen feriesenter

Stabbursdalen leirskole og adventure

Porsangerfjord Travel

Lahtin siida

Njeiddån siida

Vuorje siida

DNTs lokallag (Hammerfest turlag)

Protokolltilførsel: Styret foreslår at styret avholder et dialogmøte i november.



Sak 7. Vorderiog av behov for ad nistrativt kontaktutvalg

Styret går inn for at det oppnevnes et administrativt kontaktutvalg (enstemmig).

Protokolltilførsel: Kvalsund og Porsanger kommuner foreslår at rådmennene i kommunene deltar i

administrativt kontaktutvalg. Disse skal motta e-post med informasjon på lik linje som

styremedlemmene.

Sak 8. Forslag til lokalisering a v forvalto ingskoutepunkt

Styret foreslår overfor MD at forvaltningsknutepunktet for Stabbursdalen nasjonalpark og

Stabbursdalen landskapsvernområde bør lokaliseres til Stabbursnes naturhus og museum

(enstemmig)

Protokolltilførsel: Styret viser til tidligere presentasjoner for MD om de planene Stabbursnes

Naturhus og museum har prosjektert for samlokalisering og utnyttelse av et kompetansemiljø rundt

nasjonalparken. Styret påpeker over for MD hvor viktig det er å få på plass gode

finansieringsmuligheter for et slikt prosjekt som oppfyller MD's forutsetninger for

forvaltningsknutepunkt.

Sak 9. Arbeidet med forvaltningspla nen.

Orienteringen fra Fylkesmannen tatt til etterretning. Innspillene fra høringsrunden til

forvaltningsplanen, med Fylkesmannens tilrådninger, legges fram for styret til sommeren.

Sak 10. Prioriterte skjøtsels- og forvaltningstiltak 2011.
Detble orientert om tildelte midler til forvaltningstiltak for i år.

Særlig orientering om:

Lompolaveien —for at vedlikeholdsprosjektet skal iverksettes må styret gjøre et vedtak om dette.

Styret er i utgangspunktet positiv til at prosjektet skal gjennomføres.

Rørkulphytta — Fefo ønsker ikke lengre å eie hytta. Det er tre alternativer:

Hytta overføres til privat eie

Hytta videreføres som åpen hytte

Hytta fjernes

Styret tar dette opp på et senere styremøte.

Orienteringen fra Fylkesmannen tatt til orientering.



Sak 11. Behandling av ev. innkomne enkeltsaker i restanse tios
Fylkesmannen.
Ingen saker i restanse.

Sak 12. Eventuelt
Henvendelse fra Magnet Media som ønsker å få reklamere for nasjonalparken i Magasinet (mot

betaling). Styret ønsker ikke å bruke Magnet Media til profilering.

Det ble reist spørsmål om styret vil foreslå Porsanger kommune som nasjonalparkkommune.

Porsanger og Kvalsund kommunes representanter vil lufte dette i sine respektive kommuner.

Nettside for styret: Fylkesmannen skal starte arbeidet med å opprette nettside på Fylkesmannens

internettside, hvor en samler nyttig informasjon om og til styret.

Møtet ble hevet kl. 1430

Mona Skanke, styreleder

Rett protokoll bekreftes

Bjørg Masternes Ivar Sørnes


