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Følgende representanter fra Stabbursdalen nasjonalparkstyre: 

Ronny Wilhelmsen 

Kari Lene Olsen 

Øyvind Lindbäck 

Robert Wilhelmsen 

 

 

Merknader: 

Nasjonalparkforvalter Karoline Salmila var sekretær for nasjonalparkstyret. 

Torkjell Morset (SNO) var til stede under møtet. 

 

REFERAT 

Nasjonalparkstyreleder Ronny Wilhelmsen ønsket velkommen til møtet og fortalte litt om styrets arbeid 

med forvaltningsplanen.  

Dilljávre veilag/ Stabbursdalen sameielag kommer med kritisk tilbakemelding på at det ikke ble avholdt 

et pålagt møte med Rådgivende utvalg i 2015. De mener at selv om forvalter var i permisjon har 

nasjonalparkstyret ansvar i å sørge for at dette møtet blir gjennomført årlig. 



Dilljávre veilag uttaler seg også på vegne av Stabbursdalen veilag under møtet. 

Láhtin siida etterspør samisk tolk, og mener møtene kan bli vanskelig for reindrifta hvis det ikke kan 

avholdes på deres eget morsmål. 

Láhtin siida etterspør egne møter for reindrifta med Stabbursdalen nasjonalparkstyre i forhold til 

forvaltningsplanen. Styret bør etterstrebe tettere dialog med reindrifta. Rådgivende utvalg anbefaler at 

styret holder egne møter med reindrifta får å gå gjennom forvaltningsplanen som omhandler reindrift. 

Det vil bli innkalt til et møte med reindrifta. 

Lompolaveien 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre kunne gledelig meddele at Lompolaveien er ferdigstilt. 

Nasjonalparkforvalter holder et innlegg hvor hun presenterer status til prosjekt Lompolavei og fremmer 

behovet for dannelse av et veilag for fremtidig vedlikehold av vei. Forvalter gjennomgikk hva som er 

behovet ved fremtidig vedlikehold og regelverk for danning av et veilag ble presentert (veglova, §§ 54-

55). 

Dilljávre veilag/ Stabbursdalen sameielag kommer med flere synspunkter på hvordan veien bør driftes. 

Dilljávre veilag/ Stabbursdalen sameielag mener at veien er 1 km lengre enn nødvendig, noe som gir 

ekstra påkostninger ved vedlikehold. Dilljávre veilag/ Stabbursdalen sameielag mener Lompolaveien har 

for få parkeringsplasser i starten av veien, og at det er store behov for større parkeringsmuligheter her. 

Forvalter forklarer at området dette gjelder er utenfor landskapsvernområdet, og at de derfor må gjøre 

en henvendelse til Porsanger kommune hvis de ønsker å søke om flere parkeringsmuligheter.  

Dilljávre veilag/ Stabbursdalen sameielag mener vernet av området har tatt areal fra lokale brukere slik 

at de ikke kan benyttes slik de alltid har gjort. Han anser veien som en påskjønnelse/oppreisning for hva 

som er tatt i fra brukerne av området. Dilljávre veilag/ Stabbursdalen sameielag mener derfor at 

hovedansvaret for veien er hos staten.  Det er i henhold til dem ikke aktuelt å danne et veilag før veien 

får påført et fast dekke. Først da kan de vurdere å danne et veilag bestående av brukerne av området. 

Dilljávre veilag/ Stabbursdalen sameielag vil komme med en skriftlig uttalelse angående dette til styret. 

Styreleder vil gi denne tilbakemeldingen til Miljødirektoratet. Det ble derfor ikke gjort en vurdering om 

hvem som er aktuell i å sitte i et veilag for Lompolaveien. 

Forvaltningsplanen 

Nasjonalparkforvalter forteller om statusen til forvaltningsplanen og gjennomgår deler av 

forvaltningsplanen for å forklare hva som gjenstår og hva som er blitt gjort. Forvaltningsplanen ble sendt 

til faglig gjennomgang hos Miljødirektoratet den 9. november 2015. Nasjonalparkstyret fikk 

forvaltningsplanen tilbake med kommentarer den 2. mars 2016. Nasjonalparkstyret har hatt to 

arbeidsmøter (18.04.16 og 15.06.16) hvor de har gjennomgått kommentarene til Miljødirektoratet. 

Vedlegg og kart i forvaltningsplanen er ikke ferdigstilte, men jobbes med. Etter introduksjonen av 

forvaltningsplanen ble forvaltningsplanen gjennomgått, med størst fokus på kapittel 5 i 



forvaltningsplanen. Stabbursdalen nasjonalparkstyre fikk flere konkrete tilbakemeldinger på 

forvaltningsplanen. Det henvises til vedlegg 1 og 2. 

Tilbakemeldinger på temaer i forvaltningsplanen fra Rådgivende utvalg: 

Lokal bruk av området 

Sjøsamisk kompetansesenter mener at § 8 bør siteres fult ut i kapittel 6.1. Styret ønsker at dette 

innføres. Loven krever at også lokal kunnskap skal vurderes, og derfor skal det fremgå i 

forvaltningsplanen. Ellers vil lokal kunnskap bli tolket som kun meninger og ikke kunnskap. 

Næringsvirksomhet – Reindrift 

Láhtin siida ønsker at bruksreglene for siidaene skal ligge som vedlegg i forvaltningsplanen, slik at man 

kan ta hensyn til de reindriftsfaglige behovene ved saksbehandling i Stabbursdalen nasjonalparkstyre. 

Bygg og byggverk i Stabbursdalen 

Láhtin siida mener at bestemmelsene er for strenge i forhold til tillatelsene til gjeterhytter. Styreleder 

informerer om at det tillates 45 m2 i andre nasjonalparker etter nasjonale føringer. Styreleder forklarer 

at de har endret føringene fra maks 30 % økning, og ikke mer enn 10 m2 til en øvre grense på 50 m2. 

Dilljávre veilag/ Stabbursdalen sameielag og Láhtin siida mener at det bør gjøres individuelle vurderinger 

i hver byggesak og ikke settes slike førende rammer. De foreslår derfor at slike føringer fjernes fra 

forvaltningsplanen. Styreleder presiserer at man da ikke vet hva som blir den endelige praksisen for 

hvert byggverk og at staten da kan kreve at man går tilbake til opprinnelige praksis. Det vil komme et 

skriv i fra RU om dette. 

Dilljávre veilag/ Stabbursdalen sameielag mener det provoserer at Stabbursdalen nasjonalpark blir 

sammenlignet opp mot andre nasjonalparker, og siden områdene kan ha forskjellige forhold. 

Motorferdsel 

Láhtin siida mener de ikke bør trenge å ha rapporteringsplikt ovenfor nasjonalparkstyre i forhold til 

motorferdsel. Dette gjelder også helikopterflyging. Forvalter viser til verneforskriften som sier at dette er 

søknadspliktig. 

Ønske om skuterløyper og tillatelser til skuterkjøring ble tatt opp, se vedlegg 1 og 2. 

Endring av verneforskriften 

Det ble fremmet ønske om at nasjonalparkstyret skal jobbe for å få endret verneforskriften. Se vedlegg 1 

og 2. 

Flere tilbakemeldinger, se vedlegg 1 og 2. 

16.09.2016, Referent: Karoline Salmila 



 

 

 

 


