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Følgende representanter fra Stabbursdalen nasjonalparkstyre: 

Styreleder Øyvind Lindbäck 

 

Merknader:  

Nasjonalparkforvalter Karoline Salmila var sekretær for nasjonalparkstyret. Torkjell Morset 

(SNO) var til stede under møtet. 

 

REFERAT 

Styreleder ønsket velkommen til Rådgivende utvalg (RU). 

Besøks- og Merkevarestrategi 

Forvalter presenterer besøks- og merkevarestrategien. Det blir fortalt hva som inngår i denne 

strategien og at den skal være ferdigstilt innen 2020. Nasjonalparkstyret vil starte med å 

gjennomføre en brukerundersøkelse av Stabbursdalen nasjonalpark og 

landskapsvernområde. Planen er å sette opp 6 – 8 postkasser med spørreskjemaer i 2018 i 

sammenheng med en brukerundersøkelsen. Alle som besøker og oppholder seg i 

Stabbursdalen kan svare på undersøkelsen.  

Stabbursdalen grunneierforening ønsker å vite om besøks og merkevarestrategien er 

opprettet for å øke turismen til Stabbursdalen. Forvalter informerer at disse strategiene er 

innført av Klima- og miljødepartementet, se st.meld. 18 (2015-2016) om Friluftsliv. Det skal 

legges til rette for å tåle økt besøk i nasjonalparker og å få en felles markedsføring av 

verneområdene i hele Norge. Besøksstrategien skal lages for at forvaltningen skal kunne 

være forberedt på eventuell øking av besøkende i verneområdene. 



 

 

Grunneierforeningen ønsker å vite hva nasjonalparkstyret ser for seg av tiltak i forhold til 

besøksstrategien. Forvalters svarer at dette er helt i startfasen, så styret har ikke jobbet med 

dette ennå. Det må likevel presiseres at besøksforvaltning er ikke noe nytt. Man har alltid 

gjort noe i sammenheng med besøksforvaltning i forhold til Stabbursdalen. Forskjellen nå er 

at det skal utarbeides en egen plan for dette og merkevaren skal tas i bruk. 

Nasjonalparkstyret tar derfor gjerne imot gode råd og tips i forhold til besøksstrategien, slik at 

den kan bli så bra som mulig.  

Grunneierforeningen ønsker å øke informasjonen til brukere i området for å forhindre 

spredning av Gyrodactylus salaris. De frykter at den vi bli spredd av folk som tar med seg 

egne båter inn i området som ikke har vært desinfisert. Det er spesielt viktig å informere 

førstegangsbesøkende. Man må kunne tilpasse regler for lokale forhold på infoplakatene. 

Grunneierforeningen kan ikke pålegge andre å desinfisere båter som ikke brukes i 

sammenheng med fiske. De mener det er viktigere med informasjonsplakater om slike regler 

fremfor plakater av fugler i området.  

Grunneierforeningen foreslår å bruke furubark som underlag på de slitte partiene av 

traseene, i stedet for klopplegging eller andre tiltak. 

SNO sier at han har fått flere positive tilbakemeldinger på fugleforingsstasjonen. 

Forvalter forklarer at det er en mal for hvordan informasjonaplakatene skal utformes og at det 

er begrenset hva som har plass å stå på de. Innholdet må derfor vurderes nøye. Innholdet av 

infoplakatene er en av oppgavene til styret under utarbeidelsen av merke- og besøkstrategi. 

Forvalter foreslår å informere godt på hjemmesidene om dette i tillegg. 

Vedlikehold av Lompolaveien 

Styreleder forteller litt om jobben med vedlikehold av Lompolaveien. Det har blitt utført 

midlertidig vedlikehold av veien høst 2017. Det måtte tilføres ekstra masser fordi det var slitt 

bort en del etter sommersesongen. Veien skulle vedlikeholdes vår 2017 før høysesong for 

trafikk, men det ble problemer med å få inn entreprenører til å utføre jobben. Det skulle 

avholdes et møte angående Lompolaveien med Finnmarkseiendommen, Porsanger 

kommune, Finnmark Fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark avd. Reindrift og 

Landbruksdirektoratet avd. Alta. Møtet ble avlyst da ingen av de inviterte stilte på møtet. 

Dette er andre gang dette møtet er avlyst. 

Styreleder mener at nasjonalparkstyret skal henvende seg til Miljødepartementet og 

Miljødirektoratet, fordi han mener at staten skal stå for vedlikeholdet av Lompolaveien. 

Styreleder mener oppgraderingen av veien startet i feil rekkefølge. Det skulle ha vært avklart 

hvem som skulle stå for vedlikeholdet før man brukte midler på å utbedre den. 

SNO forklarer at å bevare veien lengst bør veien stenges under vårløsningen når tela 

forsvinner. All trafikk vil skade veien i den perioden, også de lokale brukerne. 

Dilljávre veilag er fornøyd med standarden på Lompolaveien etter høstens vedlikehold. 

En av møteplassene brukes som parkeringsplass, selv om det er ca. 100 meter til nærmeste 

parkering. Det er viktig at møteplassene ikke blir brukt til parkering, da dette kan gjøre 

forbikjøringen vanskelig. Det framkom ingen konkrete forslag til løsninger under diskusjonen i 

møtet. 

Forvaltningsplanen 

Dilljávre veilag og Stabbursdalen sameierlag mener forvaltningsplanen ikke kan legge opp til 

et strengere regelverk enn forskriften. 



 

 

Tilbakemelding fra RU er at omtalen om stedsnavnet Stabbursdalen stemmer bra. 

Grunneierforeningen henviser til Porsanger bygdebok bind 1 s. 103 hvor det blant annet 

refereres til «Østre Tabors vintersætre» og «Vestre Tabors vintersætre». 

Grunneierforeningen skal også ha kopi av et eldre skjøte hvor navnet Tabors blir brukt. 

Forvalter har spurt grunneierforeningen om forvaltningen kan få kopi av dette dokumentet. 

Forvalter skal også undersøke om det kan finnes andre betydninger for det samiske navnet 

Rávttoš. 

Forvalter forteller at kartene i forvaltningsplanen skal redigeres når hun får bedre tilgang på 

GIS. Før redigeringen ønsker forvalter tilbakemeldinger til kartene fra Rådgivende utvalg. Det 

er blant annet to punkter i kart over byggverk som ikke er riktig og skal rettes opp. I tabellen 

tilhørende kartet med bygninger er hytte nr. 56 (gr. 10 bnr. 45) registrert som byggtype 172, 

noe Dilljávre veilag, Stabbursdalen sameierlag og Stabbursdalen grunneierforening mener 

skal være byggtype 161. Forvalter vil sørge for at tabellen har de samme registreringene 

som Matrikkelen. 

Forvalter ber Vuorji siida komme med en uttalelse om kartet over kjørespor, med fokus på 

deres sommerbeiteområde. Vuorji siida ser ingen hensikt å sette opp kjørespor siden det er 

veldig kupert område hvor de har ferdes fritt før ny utvidelse har kommet. Området er kupert 

og det er ingen hensikt å sette opp kjørespor. Det jobbes med distriktsplanene i forhold til 

kart og kjørespor. Nasjonalparkstyret vil komme til å forholde seg til distriktsplanen i sin 

forvaltning. 

Forvalter presiserer at et eventuelt arbeid med å endre verneforskriften ikke skal gå gjennom 

forvaltningsplanen. Dette må nasjonalparkstyret jobbe separert med. Det ble fremmet tre 

punkter hvor verneforskriften ønskes endret. Disse saken er tatt inn i historisk del som 

informasjon om hva som har hendt i Stabbursdalen. 

Dilljavre veilag og Stabbursdalen sameierlag gjør oppmerksom på at Porsanger 

kommunestyre er feilsitert og at kommunestyrets vedtak lyder slik: «Byggeområder for inntil 

15 hytter i Stabbursdalen landskapsvernområde, jfr. Kommunens avtale med 

miljøverndepartementet fra 1986. Ettersom FeFo ikke ønsker å tildele hyttetomter i 

Stabbursdalen, plaserers disse nye byggetomtene på eventuelle andre private eiendommer i 

landskapsvernområdet hvor grunneier ønsker bebyggelse». Dilljávre veilag og 

Stabbursdalen sameierlag ønsker at nasjonalparkstyre tar opp denne saken på nytt og at det 

undersøkes hvilke grunneiere som ønsker hytter på sine tomter. 

Under styremøte 16. desember 2016 vedtok nasjonalparkstyret at bygningsplott nr.56 (gr. 10 

bnr. 45) ikke skal tas med som et byggverk det skal gis dispensasjon til under kapittel 5.8 

avsnittet om «Kjøring ved Lompola». Det var på daværende s. 52 i forvaltningsplanen. 

Dilljávre veilag og Stabbursdalen sameierlag ønsker en begrunnelse fra nasjonalparkstyret 

for vedtaket og at nasjonalparkstyret skal vurdere saken på nytt. 

Stabbursdalen grunneierforening viser til brev fra landbruksdepartementet, datert 25/6-1983 
vedrørende Máđerjávriveien: Det står skrevet at lokalbefolkningen kan bruke veien og at det 
var ønsket at lokalbefolkningen skal kunne bruke veien uhindret. Grunneierforeningen, 
Dilljávre veilag og Stabbursdalen sameierlag ønsker at bommen Ikke låses. De mener 
turister vil ikke ta seg gjennom en bom som står nede selv om den ikke er låst. Kopi av 
dokumentet ble gitt til forvaltningen.  
 
Ved slutten av hver dispensasjonsperiode skal kopi av kjøreseddel sendes 
forvaltningsmyndigheten. Dilljávre veilag og Stabbursdalen sameierlag etterlyser 
begrunnelse på dette vedtaket og mener dette ikke er hensiktsmessig praksis. Forvalter 
forklarer at styret har valgt å opprettholde denne praksisen.  



 

 

 
Styreleder mener denne praksisen fortsatt er for streng for skuterkjøring til private hytter. 
Nasjonalparkstyret har vedtatt at det skal tillates 16 turer til hytter og gammer per sesong. 
Kjøring er væravhengig og det bør ikke være til ulempe for hytteeierne. Dilljávre veilag og 
Stabbursdalen sameierlag er enig med styreleder og sier at 16 turer er et absolutt minimum. 
 
Dilljávre veilag og Stabbursdalen sameierlag sier at det innvilges for 5 års dispensasjoner for 
skuterkjøring til private hytter i kommunen. Nasjonalparkforvaltningen har lagt opp til 4 års 
dispensasjoner. Dette bør samkjøres så man ikke trenger å søke om hverandre, og de 
ønsker 5 års dispensasjoner. 
 
Dilljávre veilag og Stabbursdalen sameierlag spør hvorfor det legges opp til lik praksis i 
nasjonalparken og landskapsvernområde når det gjelder rammer for byggetillatelser. Dilljávre 
veilag, Stabbursdalen sameielag og Stabbursdalen grunneierlag mener det bør være 
differensieres mellom nasjonalparken og landskapsvernområde angående dette. De mener 
nasjonalparkstyret legger opp til en strengere forvaltning enn hva verneforskriften tillater og 
hva Fylkesmannen gjorde når nasjonalparkstyret endret til en maksimal størrelse på hytter til 
50 m2. Bygg som er over 39 m2 vil dermed ikke kunne få 30 % økning i arealet, og utvidelsen 
for større bygg vil bli anslagsvist mindre. Dette fratar også de med eksisterende bygninger 
over 50 m2 muligheten til utvidelse. Fylkesmannen har ifølge Dilljávre veilag og 
Stabbursdalen sameierlag aldri vært så strenge, og at de har fått tillatelse til utvidelser når de 
har søkt. Verneforskriften åpner for «ombygging og utvidelse av eksisterende hytter», hvilket 
tilsier at planen ikke kan ekskludere bygg større enn 50 m2 fra ombygging og utvidelse. 
 
Dilljávre veilag, Stabbursdalen sameielag og Stabbursdalen grunneierforening mener også: 

- Det bør ikke være en arealgrense på terrasse, platt eller verandaer. Urimelig med en 
slik arealgrense når det tillates å bygge kilometervis med platting i nasjonalparker, jf. 
foto fremlagt i møtet. 

- Planutkastet er strengere enn verneforskrift når det står «kan bare gis i spesielle 
tilfeller» angående bygging av uthus. Planutkastet er også strengere enn 
Fylkesmannens etablerte forvaltningspraksis, hvor 20 m2 er øvre arealgrense for 
uthus i landskapsvernområdet. 

- Planen kan ikke lovlig sette en begrensning på kun 1 etasje fordi der er bygg som 
allerede har 1,5 etasjer. Denne regelen vil måtte gjelde kun ved bygging av nye bygg 
og ikke ved ombygging og utvidelse av eksisterende hytter. 

- Utedo bør ha en minsteareal på 3 m2 og man må etter eget ønske kunne kombinere 
uthus med innebygd utedo. 

 

Generelt 

Forvalter informerer om at det ikke fattes vedtak under møtene med RU, men at 

nasjonalparkstyret tar imot innspill for videre behandling. Behandling av disse innspillene kan 

ta tid, da dette gjøres gjennom behandling i styremøter. RU ønsker tilbakemeldinger på om 

deres innspill til endringer i f.eks. forvaltningsplanen blir etterkommet eller ikke. Uten denne 

tilbakemeldingen får RU inntrykk av at deres innspill får gjennomslag hos nasjonalparkstyret. 

Dersom nasjonalparkstyret er uenig med RU, må dette kunne begrunnes konkret, slik at 

utvalget kan vurdere videre oppfølging. 

Forvalter informerer at det har kommet negativ tilbakemelding om at bytting fra strenggjerder 

til nettinggjerder fordi reingjerdene har blitt til hinder for ferdselen i verneområdet. Forvalter 

skal undersøk videre angående de aktuelle gjerdene. Det foreslås å settes opp flere porter i 

reingjerdene hvis denne typer gjerder skal fortsette å benyttes.  



 

 

Det er et nedfelt, gammelt og ødelagt gjerde langs ved Lompolaveien som har ligget nede i 

lang tid. Forvalter har prøvd å undersøke om det er på matrikulert grunn, men har til nå ikke 

funnet noen registreringer på området. Forvaltningen ønsker å få det fjernet siden det viser 

seg å ikke være i bruk. Forvalter spør Rådgivende utvalg om de har kjennskap til hvem som 

kan eie dette gjerdet. Det fremkom under møtet at det antageligvis er avdøde Hans Georg 

Johnsen som har satt opp gjerdet i sin tid. Forvalter skal kontakte hans etterkommer Kirsti 

Johnsen. 

Dilljávre veilag spør om nasjonalparkstyret gjennomført dialogsmøte med reindriften. 

Forvalter svarer at det ble gjort i februar 2017, men ingen representanter fra reindriften stilte 

til dette møtet. 

Det ble meldt inn behov for teleslynge under møtene, da enkelte kan være hørselshemmet. 

Forvalter skal se på mulighetene for å få anskaffet det til fremtidige møter. 

Hensetning av bobiler og campingvogner er ikke tillatt i landskapsvernområdet. Dette gjelder 

ikke personbiler. Forvalter har fått juridisk avklart på at hensetning betyr mer enn parkering. 

Det vil derfor være forvaltningen som må avgjøre hvor lang tid det skal kunne gå før man 

anser tilfellet som hensetning. Det er derfor behov for å samarbeide med Porsanger 

kommune siden de har en camping-forbudt sone som går inn i landskapsvernområdet. Det 

skal etterstrebes at de forskjellige regelverkene samkjøres, så det ikke skaper forvirring for 

allmenheten. 

Dilljávre veilag, Stabbursdalen grunneierforening og Stabbursdalen sameierlag ønsker at 
Suffvarri-traseen skal gruses og gjøres tilgjengelig for hytteeierne. Det bør gruses helt frem til 
reingjerdet. Argumentene er at dette vil gjøre Stabburselven mer tilgjengelig, for både 
hytteeiere og fiskere. Forvalter informerer at dette ikke er å anse som en vei, men et 
traktorspor. Stabbursdalen grunneierforening har tidligere uttalt at de ikke ønsket grusing av 
Suffvarri-traseen, i sammenheng med første forvaltningsplan. 
 
Dilljávre veilag informerer om at veiretten til Dilljájavri veien er deres, og ikke 
Finnmarkseiendommen. Finnmarkseiendommen har trukket seg ut som medlem av deres 
veilag da de ikke har noen nytte av veien. 
 
Grunneierforeningen lurer på om nasjonalparkstyret har tilgang på informasjon om arter 
unndratt offentlighet. Forvalter svarer at det vil kunne bli gjort tilgjengelig for styret i de tilfeller 
det er nødvendig for å gjøre en god behandling av en sak. Denne informasjonen vil være 
unndratt offentligheten og kun tilgjengelig for nasjonalparkstyret. 
 
Forvalter informerer om at det vil komme en løsning på problemstillingen med Løype nr. 14 

ved Čiekŋalisjávri i Porsanger. Når den endelige avgjørelsen i saken kommer er det ikke satt 

ramme for. Forvalter er heller ikke sikker om den vil bli behandlet av Miljødirektoratet eller 

om den kommer til behandling i kongelig resolusjon. 

 

 

22.11.2017, Referent: Karoline Salmila 

 

 

 

 



 

 

 


