
Referat fra møte med Faglig rådgivende utvalg i Stabbursdalen nasjonalpark og 

landskapsvernområde  

Møtested: Stabbursnes naturhus og museum 

Dato: 15.10.2014 

Tidspunkt: 19.00 – 22.45 

 

Deltakere fra Faglig rådgivende utvalg: 

NAVN     REPRESENTERER 

Per Inge Johansen   Njeaiddan siida 

Gjermund Thomassen  Stabbursdalen leirskole og adventure 

Rolf Trygve Johnsen  Stabbursdalen  grunneierforening   

Gry Ingebretsen   Stabbursnes naturhus og museum 

Per Pedersen   Stabbursdalen sameierlag 

Øyvind Lindbæk   Lakselvdalen bygdelag 

Hans Arne Wulff   Grunneier 

Geir Wulff    Dilljávre veilag 

 

Følgende representanter fra Stabbursdalen nasjonalparkstyre: 

Ronny Wilhelmsen 

Kari Lene Olsen 

Tor Reidar Boland 

Gunnhild Hansen 

 

Merknader: 

Nasjonalparkforvalter Karoline Salmila var sekretær for nasjonalparkstyre. 

Torkell Morset (SNO) var tilstede under møtet. 
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REFERAT 

Nasjonalparkstyreleder Ronny Wilhemsen åpner møtet og hele nasjonalparkstyre 

presenterte seg som politisk valgte representanter. 

Nasjonalparkforvalter forteller litt om stillingen som forvalter, som administrativt 

ansatt og sekretær for nasjonalparkstyre.  

Som sekretær har forvalter plikt i å opplyse nasjonalparkstyre om regelverk og 

allerede etablert forvaltningspraksis som utøves i hele landet. 

Forvalter forklarer at forvaltningsplanen er en utdyping av verneforskriftens regelverk, 

som setter rammer for hvilken forvaltningspraksis verneområdene skal ha. Det 

opplyses også at det ikke er mulig å legge opp til forvaltningspraksis med 

retningslinjer i forvaltningsplanen som bryter med naturmangfoldloven, 

verneforskriftene for Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde, eller 

annet lovverk. Forvalter har også plikt i å opplyse nasjonalparkstyre om allerede 

etablert forvaltningspraksis som utøves i hele landet i sammenheng med arbeidet 

med forvaltningsplanen. 

Forvalter informerer om jobben med forvaltningsplanen så langt og hva som gjenstår 

for å få den ferdigstilt. 

Forvalter informerte også om nasjonalparkstyres nypubliserte hjemmeside 

(www.nasjonalparkstyre.no) og miljøvedtaksregistret (www.miljovedtak.no) som gir 

det Faglige rådgivende utvalg lett tilgang til informasjon på hva som skjer i 

forvaltningen av verneområdene i Stabbursdalen. 
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Under møtet ble forvaltningsplanen gjennomgått, hvor det ble anledning til å komme 

med innspill og forlag til endringer i alle deler av dokumentet. Vedlagt ligger et 

dokument med innspill fra Dilljávre veilag, Rávttošvuomi siida/Stabbursdalen 

sameielag og Stabbursdalen grunneierforening. De hadde flere innspill til både 

språklige og juridiske vurderinger med planen. 

 

Følgende innspill ble fremmet: 

Stabbursdalen leirskole og adventure 

- Ønsker muligheten for å brøyte opp Lompolaveien i månedene februar til mai.  

- Før vernet i 2002 var det et planlagt hyttefelt i landskapsvernområde på 15. 

hytter. Hvis disse hyttetomtene i stede ble lagt på privat eiendom ville dette 

utelukke muligheten for allmennheten å få bygget hytte. 

- Under overvåking og kartleggingsbehov ble det opplyst at det dykkes etter 

laks i forvaltningssammenheng. 

- Revidering av forvaltningsplanen hvert 10 år var sjeldent og bør vurderes å 

kortes ned. 

- I forskriftene står det at det skal drives enkelt friluftsliv med liten grad av 

teknisk tilrettelegging. Det er ønsket at det blir sett på det juridiske rundt 

forståelsen av utrykket “liten grad” i denne sammenheng. 

- Det ønskes en tilrettelagt sti for funksjonshemmede i nasjonalparken. 

- Ønsker at Suffvárri bør tilrettelegges for sykkel- og fotturisme. 

 

Njeaiddan siida 

- Under opplisting av potensielle trusler i verneområdene står det “motorferdsel 

som fører til slitasje (ATV, motorsykkel)”. Det er nødvendig med 

barmarkskjøring i reindriften. Det bør derfor presiseres at dette gjelder kjøring 

utenfor etablerte og godkjente spor.  

- Hva ligger i tidsavgrensede perioder med tillatelse for kjøring med ATV? 

Forvalter forteller at det betyr at reindrifta må belyse sitt behov for kjøring 

gjennom reindriftsfaglig vurdering. 

- Det er behov for motorferdsel i forhold til rovviltbekjempelse i reindriften. 

- Siidaer skal sende inn innspill på kjøretraseer som ikke er med på kartet slik at 

forvaltningen får total oversikt over kjøremønsteret. 

Stabbursnes naturhus og museum 

- Under overvåking og kartleggingsbehov ble det opplyst at det gjøres årlige 

fisketellinger i Stabburselven med fisketeller ved laksetrappen i 

Stabbursfossen. 
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Stabbursdalen grunneierlag: 

- Man bør satse på naturlig biologisk gjengroing framfør klopplegging 

- Skilting ved Čiekŋalisjávri er nødvendig i vinter fordi det tar tid å få gjort noe 

med problemet med grensegangen og skuterløypen. Dette arbeidet kan ta 

flere år. 

- Antall båter har økt mye med årene og det begynner å bli for mange båter ved 

blant annet Fossekulpen. 

Stabbursdalen sameierlag 

- Det refereres til dokumenter som sier at alle gamle kjørespor skal kunne 

benyttes også etter vernevedtaket ble vedtatt. 

Lakselvdalen bygdelag: 

- Det er et behov for å dokumentere alle ferdselsårer som er brukt av 

lokalbefolkningen, ikke bare kjørespor. Dette viser hvor mye parken er i bruk 

av lokalbefolkningen. 

- Det er også et ønske om gjenoppbygging av gammer i nasjonalparken fra 

gammelt av. 

Dilljávre veilag 

- Sporing og kartlegging av lokale gamle ferdselsårer bør skje i samarbeid med 

lokalkjente og SNO 

Ytterligere tema som ble diskutert: 

Vei og parkering: 

Tor Reidar Boland tok opp at det skal ha vært fattet et vedtak i sammenheng med 

arbeidet med forvaltningsplanen angående opprettelse av parkeringsplass ved 

Lompolaveien ved E6. I følge Ronny Wilhelmsen fikk Tor Reidar Boland oppgave 

med å skulle gå til Ordføreren og fremlegge saken. Dette vedtaket ble ikke skikkelig 

dokumentert og heller ikke fulgt opp. 

Motorferdsel: 

Behandlingen av funksjonshemming i sammenheng med motorferdsel bør skje i tråd 

med kommunen forvaltningspraksis, mener Tor Reidar Boland. 

Tor Reidar Boland mener det har blitt fattet et vedtak angående Čiekŋalis tidligere 

som ikke har blitt tatt inn i protokoller i sammenheng med arbeidet med 

forvaltningsplanen. Han mener at grensen til nasjonalparken må bli flyttet i dette 

området. 
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Det ble diskutert hvor den gamle grensen for nasjonalparken gikk før utvidelsen. FRU 

ønsker å finne begrunnelse for denne utvidelsen. Dilljávre veilag, Ravttosvuomi 

siida/Stabbursdalen sameielag og Stabbursdalen grunneierforening uttrykte ønske 

om at grensen flyttes tilbake til gammelt vern i området med Lompola. 

Det ble diskutert hva som var argumentene rundt opprettholdelsen av skuterløypene i 

Varangerhalvøya nasjonalpark kontra Stabbursdalen nasjonalpark. Kari Lene Olsen 

mener at nasjonalparkstyre bør be om et møte med Klima- og miljødepartementet, 

sametinget og kommunen for å rette opp en urett som har skjedd i sammenheng med 

fjerning av skuterløypen. Historien om bakgrunnen for fjerningen av skurterløypen 

ønsker nasjonalparkstyre skal tas inn forvaltningsplanen. 

Ronny Wilhelmsen mener løypeendringene som har blitt gjort må gjøres noe med. 

Byggverk: 

Forvalter informerer om reglene om byggverk – Det er ikke tillatt å ha midlertidige 

byggverk eller campingvogner i verneområdene. Dette gjelder også byggverk under 

15. m2. Det er behov for at reindrifta kan dokumenter deres behov for byggverk 

gjennom reindriftsfaglig vurdering (distriktsplan og bruksregler), da det ikke vil være 

anledning å bruke midlertidige byggverk uten noen dokumentasjon og godkjenning. 

Likebehandlingen gjelder her. 

Dokumentasjon på at Geir Wulff har fått tillatelse til nybygg skal tilsendes 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre. Dette er dokumentasjon for nasjonalparkstyre. 

Listen over byggverk er mangelfull og må kvalitetssikres. 

 

Det Faglige rådgivende utvalg ønsker at det skal holdes et åpent møte om rapporten 

til Ecofact. Det er også ønskelig at Ecofact presenterer denne rapporten selv. 

 

Møte hevet kl. 22.45 


