
NAsJONALPARNSTYRET STABBURSDALEN

Protokoll for møte i Stabbursdalen nasjonalparkstyre

Dato:  26. april 2011

Sted:  Telefonmøte

Møtetid:  1400 — 1430

Tilstede: 


Stvret

Mona Skanke (leder)

Ivar Sørnes

Bjørg Masternes

Ronny Wilhelmsen

Sekretariatet:

Gunhild Lutnæs (referent)

Saksframlegg med innstilling til vedtak ble sendt ut til styremedlemmene den 19. april.

Styresak 13/2011: Søknad om dispensasjon til motorferdsel i forbindelse med frakt av utstyr og

materialer for reparasjon av laksetrapp fra Stabbursdalen grunneierforening.

FM sak nr. 2011/1468

Behandlina:

Innstilling til vedtak for alternativ la og lb ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Alternotiv la:  Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gis Stabbursdalen grunneierforening ved

Arnfinn Aslaksen dispensasjon til å kjøre 2 turer med snøskuter med slede for å frakte materia ler og

utstyr i forbindelse med reparasjon av laksetrappa ved Stabbursfossen langs trase som avmerket i

søknaden. Tillatelsen er gyldig til og med 4. mai 2011.

Vilkår for dispensasjonen:

I forkant av kjøringen ska I Statens naturoppsyn Lakselv ved Torkjell Morset (78 46 48 11/

916 22 003) varsles per telefon/SMS med informasjon om når det skal kjøres.

Motorferdselen skal kun foregå på snø- og isdekket mark.

- Tillatelse etter motorferdselsloven ska I være innhentet fra Porsanger kommune.

Denne tillatelsen skal medbringes i felt i tilfelle kontroll.

- Tillatelsen gjelder for to — 2 turer.

Alternativ 11):  Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gis Stabbursdalen grunneierforening ved

Arnfinn Aslaksen dispensasjon til å kjøre en — 1-tur med ATV for å frakte ned materialer og utstyr som

er brukt i forbindelse med reparasjon av laksetrappa ved Stabbursfossen langs trase som avmerket i

søknaden.
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Vilkår for dispensasjonen:

- I forkant av kjøringen ska I Statens naturoppsyn (SNO) Lakselv ved Torkjell Morset (78 46 48

11/ 916 22 003) kontaktes for å avklare om forholdene tillater barmarkskjøring langs traseen.

SNO kan på bakgrunn av vurderinger av kjøreforholdene forby kjøring. Søker plikter å rette

seg etter anvisninger fra SNO.

- Tillatelse etter motorferdselsloven skal være innhentet fra Porsanger komm une.

- Denne tillatelsen skal medbringes i felt i tilfelle kontroll.

- Tillatelsen gjelder for en -1-tur.

Sak 14/2011: Søknad om restaurering og utvidelse av Ivarstua fra Statens naturoppsyn, Lakselv.
FM sak nr. 2011/1369

Behandlino:


Innstilling til vedtak alternativ 1 ble enstemmig vedtatt.

Vedtok:

Alternatie 1:

Med hjemmel § 3 punkt 1.3 i verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark gis Statens

naturoppsyn tillatelse til å restaurere og utvide Ivarstua som omsøkt.

Vilkår for tillatelsen:

Statens naturoppsyn plikter å rapportere til Nasjonalparkstyret med beskrivelse og bilder av

den ferdige hytta når arbeidet er utført

Det skal ryddes opp rundt hytta når arbeidet er utført, og alt avfall/ overskudds

bygningsmateriale skal fraktes ut av nasjonalparken. Farlig avfall skal leveres på godkjent

deponi.

- Det forutsettes at nødvendig byggetillatelse er innhentet fra Porsanger komm une.

Salcor  15/2011:Orienteringssak:

Innkommet informasjon om DNTs planer om merking av tursti.

Det er innkommet informasjon fra Den Norske Turistforening om at de ønsker å merke en trase for

fotrute mellom Kautokeino og Nordkapp. Dette vil berøre Stabbursdalen nasjonalpark. Styret ber

sekretariatet henvende seg til Den Norske Turistforening om at det må sendes søknad til

Nasjonalparkstyret om merking av traseen, med fyldig beskrivelse og kart over hvor man ønsker å

merke, hvordan det ska I merkes, samt saksdokumenter som er gått til/fra Reindriftsforvaltningen og

Finnmarkseiendommen om saken.
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Møtet hevet kl. 1430

Mona Skanke, styreleder

Rett protokoll bekreftes

qad.C,11-2
Bjørg Masternes 7lidr Ivar Sørnes


