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Referat fra møte med Rådgivende utvalg i Stabbursdalen 

nasjonalpark og landskapsvernområde 

 

Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum 

Dato: 28.10.19 

Tidspunkt: 17:30 – 20:15 

 

Deltakere fra Rådgivende utvalg: 

 

NAVN 

Britha Marie Stavang Berg 

Christina Bjørkli 

Bjørn B. Karlsen 

Gry Ingebretsen 

Rasmus John N. Anti 

Øyvind Lindbäck 

Kåre Olli 

Robert Wilhelmsen 

Karoline Salmila 

Torkjell Morset 

Stabbursdalen elveeierlag 

Finnmarkseiendommen 

Skoganvarre bygdelag 

Stabbursnes Naturhus og Museum 

Leder v/Skáiddeduottar siida 

Styreleder Stabbursdalen npst. 

Styremedlem Stabbursdalen npst. 

Varamedlem Stabbursdalen npst. 

Nasjonalparkforvalter 

Statens naturoppsyn 

 

Styreleder ønsket velkommen til Rådgivene utvalg (RU). Styreleder uttrykker at han 

savner større oppmøte av Rådgivende utvalg. Det er disse møtene med RU som gir 

styret legitimiteten for styrets jobb. Uten tilstrekkelig oppmøte fra RU blir det 

vanskelig for styret å formidle lokalbefolkningen sitt ønske med forvaltningen.  

 

30 år og 50 års jubileum 

Stabbursdalen nasjonalpark har 50 års jubileum (opprettet første gang 6. februar 

1970) og Stabbursnes Naturhus og Museum har 30 års jubileum i 2020. 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre samarbeider med Naturhuset om markeringen av 

jubileet i 2020. 

Forvalter informerer om noen få punkter som allerede er planlagt for jubileet. 

Forvalter ber om innspill til jubileet fra Rådgivende utvalg. Hvis de har noen gode 
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ideer om hvordan denne markeringen kan gjennomføres er det bare å ta kontakt med 

forvalter. 

Stabbursdalen elveeierlag anbefaler styret å vurdere å ha jubileet helgen før den 20.-

21. juni, altså 13.-14. juni 2020. Dette er fordi det fortsatt er skole da og lettere å 

engasjere skole/elever til å delta på jubileet. 

Finnmarkseiendommen anbefaler å ha et arrangement for barna. 

Det kommer også innspill på at styret kan undersøke muligheten for å invitere TV-

kjendiser som har vært i Stabbursdalen. Eksempler som ble nevnt var 

Villmarksbarna, Lars Monsen eller Jens Kristian Kvernmo. Arne Nærva ble også 

foreslått. 

 

Besøksstrategien 

Forvalter informerer om progresjonen med besøksstrategien som bør ferdigstilles 

innen 2020. Det er gjennomført en besøksstrategi som vil bli gjennomgått under 

møtet. Det skal gjennomføres flere andre informasjonsinnhentinger/kartlegginger. 

Blant annet sårbarhetsanalyse og kartlegging av kulturminner. 

Styret vil også sende invitasjon til reiselivet i desember og til reindriften i februar. 

Dette for å kartlegge informasjonsbehovet man har til en besøksstrategi for disse 

brukergruppene. Under disse møtene kan disse brukerne komme med sine 

synspunkter og informasjon til denne strategien. 

Forvalter presenterer resultatene i brukerundersøkelsen som ble gjennomført i 2018. 

Den viser også litt om endringen i bruk siden 1990, da det også ble gjennomført en 

brukerundersøkelse. 

 

Forvaltningsplanen 

Forvaltningsplanen er sendt inn på nytt til faglig gjennomgang hos Miljødirektoratet 

den 28. mars 2019. Nasjonalparkstyret hadde møte med Miljødirektoratet 20. august 

2019 om faglig godkjenning av forvaltningsplanen. Svarbrevet fra Miljødirektoratet 

etter dette møtet, datert 14.10.2019, ble gjennomgått under møtet med RU. 

Nasjonalparkstyret er ikke fornøyd med tilbakemeldingen fra Miljødirektoratet. Styret 

har ikke fått tilstrekkelig gjennomslag for sine vedtak for forvaltningsplanen. Styret 

mener at styret ikke stiller høye krav til endringer i forvaltningsplanen. Styret mener 

det skal være rom for lokal tilpasning i forvaltningen. Styret mener at dette er en 

fastlåst situasjon og vet ikke om det er hensiktsmessig med flere møter med 

Miljødirektoratet. Styret mener at svarbrevet ikke gir rom for forhandling. Det er synd 

at man ikke blir enig med Miljødirektoratet. Styret mener det er umulig å forholde seg 

til Miljødirektoratet og vurderer å sende henvendelse direkte til Klima og 

miljødepartementet. 
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Generelle tilbakemelding 

Skáiddeduottar siida er ikke fornøyd med plasseringen av Bastingammen og ønsker 

den flyttet. Den skulle ha vært plassert nærmere Leaktojohka. Gammen er svært 

nært gjerdet hvor de slipper ut reinen når de er under flytting. 

Under møtet så vi på flyfoto og kart i kulturminnesøk for å se konkret på situasjonen. 

Den ble plassert der den er pga. kulturminner gjorde det vanskelig å finne god 

plassering nærmere Leaktojohka.  

Det ble drøftet om man kunne ha gammen lukket under vår og høstflytting. Det vil 

være praktisk veldig vanskelig siden det ikke er så forutsigbart når reinflokken faktisk 

vandrer forbi. 

Skoganvarre bygdelag sier at han oppholder seg i sin privateide gamme 60 dager i 

året og mener det ikke er mye trafikk i det området når han er der. 

Da saken var ute på høring kom det ikke ingen klager eller innspill fra Skáiddeduottar 

siida eller Reinbeitedistrikt 16 om at endelig plassering ikke var bra nok. Det var 

beklagelig at gammen gir problemer for Skáiddedottar siida. Det var ikke styrets 

ønske. Styret ønsker derfor å sette i gang en jobb med å få flyttet gammen til en 

bedre plassering. 

 

Skáiddeduottar siida spurte hvordan de skulle forholde seg til motorferdsel i 

verneområdet. Han forventet at styret hadde forståelse for deres behov for 

motorferdsel. 

Forvalter fortalte at det kommer en veileder angående motorferdsel for reindrift i 

verneområder, den er under utarbeidelse av Landbruskdirektoratet og 

Miljødirektoratet. Når den er utarbeidet ønsker styret å invitere reindriften til møte 

angående motorferdsel og utforming av flerårige søknader om motorferdsel i 

nasjonalparken. Dette gjelder både barmarkskjøring og helikopter. Skáiddeduottar 

siida mente det beste tidspunktet for et møte vill være i februar, kanskje slutten av 

januar. 

 

Forvalter vet ikke hvorvidt Skáiddeduottar har gått over fra å bruke strenggjerder til å 

bruke nettinggjerder, men nettinggjerder er blitt tatt i bruk av flere i reindriften. 

Forvalter gir derfor tilbakemelding til Skáiddeduottar siida om at det er kommet 

tilbakemeldinger fra lokalbefolkningen om at det er problemer med ferdsel for folk 

som ikke klarer å klatre over slike nettinggjerder. Spesielt eldre folk har problemer 

med disse gjerdene. Det er vel heller ikke ønskelig at det skal klatres på gjerdene, for 

de blir til slutt bøyde og ødelagte. Nettinggjerdene er også i høyere grad en 

ferdselssperre for ville dyr og fugler enn de tidligere strenggjerdene har vært. 

 

Det er ingen som til nå vedkjenner seg eierskap av Dilljohkabrua. Stabbursdalen 

nasjonalparkstyre kan i teorien overta eierskap av brua, men ønsker ikke å havne i 
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samme situasjon som med Lompolaveien. Eierskap av brua vil kreve at bruen er 

sikker med årlige sikkerhetskontroller, og vil kanskje kreves at det bygges en helt ny 

bru hvis dagens bru ikke tilfredsstiller alle krav. Hvis så tilfelle må styret eventuelt 

vurdere om den skal rekonstrueres ny bru eller om den eventuelt bare skal rives. 

Styret ønsker derfor å finne ut hvem som faktisk har bygget den, om det er interesse 

for å beholde den og hvem som eventuelt skal vedlikeholde den. 

Skoganvarre bygdelag sier at det er Forsvaret som bygget denne bruen på 1970-

tallet som et tilbud til befolkningen. Det skal angivelig være avdøde Knut Eilertsen 

som har vært ansvarlig for den fra Forsvarets side. Man kan også undersøke om 

f.eks. Tor Reidar Boland husker dette mer presist. 

Stabbursdalen elveeierlag anbefaler å undersøke med Finnmark landforsvar om de 

har informasjon om Diljohkabrua. 

 

Nasjonalparkstyret informerer om status for GPS-merkeprosjektet for elg. Det ble 

skutt 2 elg under jakta. Det er da 7 elg igjen i prosjektet av 12. Forvalter skal 

undersøke hvordan prosjektet vil utvikle seg videre og om hvordan mulighetene er for 

merking av flere elg pga. dette. 

 

Skoganvarre bygdelag uttaler at styret har veldig lite handlingsrom i forvaltningen 

med tanke på bestemmelsene som kommer fra Miljødirektoratet. 

Stabbursdalen elveeierlag sier at veldig mange føler seg overkjørt pga. måten 

området blir forvaltet. Ikke minst at folk ikke får anledning til å bygge på tomtene sine. 

Skal ikke engang funksjonshemma mennesker kunne forflytte seg fritt innenfor 

verneområdet pga. forbud mot motorferdsel? 

Det er gjort forskjellsbehandling under utvidelsen av vernet. Det godtas ikke av 

lokalbefolkningen. 

Kåre Olli sier at denne forvaltningen er svært rigid, og at det opprinnelig kunne ha 

vært noe positivt. Dette skulle opprinnelig være et kulturlandskap hvor det skulle 

være mulig å tjene penger på vernet. Det har derimot snudd og blitt begrensninger 

med vernet.  

Sigvald Persen, som drev med organisert hesteridning, sluttet med hesteridning 

innenfor verneområdet pga. verneutvidelsen. 

 

 

01.11.2019, Referent: Karoline Salmila 


