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Den 27. juni 2013 hadde Stabbursdalen nasjonalparkstyre invitert faglig rådgivende utvalg for 

dialogmøte angående forslaget til forvaltningsplan for verneområdene som ble sendt ut sammen 

med invitasjon for møtet. 

Møtet ble åpnet med velkomstord fra styreleder Ronny Wilhelmsen i Stabbursdalen 

nasjonalparkstyre.  

Møtet ble videre fulgt opp ved at nasjonalparkforvalter holdt en presentasjon av forvaltningsplanen, 

der både nasjonalparkstyret og det faglig rådgivende utvalget kunne komme med spørsmål og 

innspill.  

Det ble blant annet bemerket at det ikke er i dagens forvaltningsplan registrert løyper, stier og veger 

som lokalbefolkning brukte mye før i tiden. Det ble derfor påpekt et behov fra faglig rådgivende 

utvalg at det slike ferdselsårer må registreres inn i forvaltningsplanen på samme måte som de traseer 

som er registrert inn i forbindelse med at det foregår reindrift i verneområdene. Det kom innspill om 

at Sjøsamisk kompetansesenter kunne være en god samarbeidspartner i forhold til slike 

registreringsprosjekt.  

Et annet forvaltningsspørsmål som ble rettet under møtet er en problemstilling angående 

motorferdsel i Lompolaområdet. Tidligere gikk grensen av nasjonalparken på nordsiden av 

Stabburselva, men etter utvidelsen i 2002 ble grensen for nasjonalparken flyttet på sørsiden av elva i 

Lompolaområdet. Dette har ført til at representanter i det faglig rådgivende utvalget har fått 

tilbakemeldinger om problematiske innfartsårer vinterstid til hytter som ligger i 

landskapsvernområdet. Der er hytter som ligger på holmer og ved kanten av Stabburselva 

(landskapsvernområdet) som tidligere kunne kjøre lovlig ut på elveisen de siste 50 – 300 meter for å 

komme seg til hytten med snøskuter. Nå når nasjonalparkens grense er på sørsiden av elva, må det 

også innhentes dispensasjon fra nasjonalparkstyret. Det kom innspill/ønske at nasjonalparkstyret må 

følge kommunens dispensasjonspraksis i dette randsoneområdet.  

Videre ble det diskutert rundt snøskuterløype ved cieknalisjavri der dagens praksis med merking av 

snøskuterløype gjør at snøskuterløypen går innenfor nasjonalparkens grenser. Her kunne styreleder 

informere at det allerede var lagt inn i forvaltningsplanen at denne problemstillingen skulle bli 

innarbeidet i forvaltningsplanen, der løypa skulle gå over cieknalisjavri som tidligere, og at 300 

meters regelen skulle gjelde innenfor vannets avgrensning.  

Det ble vist eksempler til Varangerhalvøya nasjonalpark der enkelte skuterløyper ble videreført når 

nasjonalparken ble opprettet. I Stabbursdalen ble imidlertid snøskuterløypa fra vuoddovann og 



videre sørover i nasjonalparken inndratt ved utvidelsen av Stabbursdalen nasjonalpark i 2002. 

Lakselvdalen bygdelag ytret et klart ønske om at denne løypa må gjeninnføres. Bygdelaget vil selv ta 

initiativ til å sende inn skriv/søknad til nasjonalparkstyret og Porsanger kommune for å komme i 

dialog angående denne problemstillingen.  

Under møtet kom også et tidligere planlagt hyttefelt i landskapsvernområde opp til diskusjon. Det ble 

ytret ønske fra enkelte av deltakerne at dette arbeidet ble gjenopptatt på nytt igjen. Her ble det 

imidlertid gjort oppmerksom på at et eventuelt hyttefelt i landskapsvernområdet krever en 

forskriftsendring, og ikke noe som en kan ta direkte med i en forvaltningsplan.  

På grunn av veldig dårlig oppmøte fra representanter (kun tre) i faglig rådgivende utvalg ble det 

enighet om at ett nytt møte må arrangeres når forvalter og nasjonalparkstyre har fått jobbet videre 

med forvaltningsplanen. Dette for at et samlet faglig rådgivende utvalg skal kunne få muligheten til å 

komme med et samlet innspill til endringer og/eller nye påføringer i forvaltningsplanen. 

Gjennom møtet ble det diskutert mange utfordringer og potensielle løsninger som 

nasjonalparkstyret har tatt med seg i det videre arbeidet med forvaltningsplanen.  

Styreleder avsluttet møtet med avsluttende ord der det ble lagt vekt på et godt begynnende 

samarbeid med det faglig rådgivende utvalget. Mange signaler er veldig bra for fremtidig samarbeid 

mellom styret og utvalget, og det er kun gjennom god dialog at en kommer frem til en 

forvaltningsplan som alle kan stille seg bak.  

 

På vegne av Stabbursdalen nasjonalparkstyre 

 

Nasjonalparkforvalter. 

 


