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Forvaltningsplanen
2.1 Historisk og dagens bruk av verneområdet
Frem og tilbake – planer om nye hytter i Stabbursdalen landskapsvernområde:

Tillegg side 23 nederst: 

Porsanger kommunestyre behandlet spørsmålet om hyttebygging i Stabbursdalen i møte 04.06. 
2008 under sak 29/08 - Fastsetting av endelig planprogram i forbindelse med rullering av kom-
muneplanens arealdel for Porsanger kommune. 

Kommunestyret fattet følgende enstemmige vedtak:

 «Byggeområder for inntil 15 hytter i Stabbursdalen landskapsvernområde, jfr. kommu-
nens avtale med Miljøverndepartementet fra 1986. Ettersom FeFo ikke ønsker å tildele 
hyttetomter i Stabbursdalen, plasseres disse nye byggetomtene på eventuelle andre private 
eiendommer i landskapsvernområdet hvor grunneier ønsker bebyggelse.» 

5.8 Motorferdsel
Retningslinjer nasjonalparken, side 51: 

3. avsnitt: «4 år» endres til «5 år» for å harmonisere med motorferdselsloven. 

8. avsnitt utgår («Ved slutten av hver dispensasjonsperiode»… osv).

Dispensasjonssøknader, side 52: 

«Hvem som skal kjøre» og «Når det skal kjøres» utgår. 

Skuterkjøring ved Lompola, side 52:

«... seks bygninger» endres til «syv bygninger», fritidsbygg plott 56 (Storøen Østre) kommer i 
tillegg. 

Løype nr 13 mellom Vuođđojávre og Leavnnjašjavre, tillegg side 52: 

Nasjonalparkstyrets utmerkede vedtak fra møte 11.09.2014 om gjeninnføring av løype 13 mel-
lom Vuođđojávre og Leavnnjašjávre bør skrives inn.

Løype nr 14 ved Čiekŋalisjávre, side 54:

2. avsnitt, siste del av siste setning, utgår («men ser i ettertid at de ikke har hatt myndighet til 
dette» osv).

5.9 Veier og parkering
Retningslinjer, side 54, endres slik: 

• Lompolaveien: Staten ved Klima- og miljødepartementet bekoster opprusting og fast dekke. 
Etter dette etableres et veilag for fremtidig drift av veien. 

•	 Máđerjávreveien	åpnes	for	grunneiere	og	bygdefolk	mot	å	betale	et	rimelig	vederlag	øre-
merket fremtidig veivedlikehold. 

• Soffávárreveien utbedres og gruses for å gjøre Stabburselva mer tilgjengelig og imøtekom-
me private hytte- og grunneieres behov for adkomst. 
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Merknad vedr. Soffávárreveien: I forrige forvaltningsplan (1990) bebudet fylkesmannen ut-
bedring/grusing av Soffávárreveien etter én felles trasé. Dette for å spre fisketrykket på Stab-
burselva, samt for å imøtekomme private hytte- og grunneieres behov for adkomst. Tiltaket ble 
dessverre ikke gjennomført, men bør tas opp nå. 

5.10 Hytter og andre byggverk
Retningslinjer nasjonalparken, side 55: 

1. avsnitt endres slik: 

• Eksisterende fritidsbygg kan tillates ombygd eller utvidet dersom dette ikke medfører endret 
bruk. Arealnorm for utvidelse: Inntil 50 m2 ny grunnflate. Hytter skal være i 1 etasje og 
maks mønehøyde utvendig er 5 meter (regnet fra topp av grunnmur), takvinkel 20-35 gra-
der. 

2. avsnitt endres slik: 

• Oppføring av uthus kan tillates etter begrunnet søknad. Arealnorm: Uthus inntil 25 m2 
grunnflate og frittstående utedo inntil 2,5 m2. Maks mønehøyde utvendig 3 meter (regnet 
fra topp av grunnmur), takvinkel 20-35 grader. 

Retningslinjer landskapsvernområdet, side 55-56:

1. avsnitt endres slik:

• Eksisterende fritidsbygg kan tillates ombygd eller utvidet. Arealnorm for utvidelse: Inntil 
50 m2 ny grunnflate. Hytter skal være i 1 etasje og maks mønehøyde utvendig er 5 meter 
(regnet fra topp av grunnmur), takvinkel 20-35 grader. 

2. og 3. avsnitt endres slik: 

• Oppføring av uthus kan tillates etter begrunnet søknad. Arealnorm: Uthus inntil 25 m2 
grunnflate og frittstående utedo inntil 2,5 m2. Maks mønehøyde utvendig 3 meter (regnet 
fra topp av grunnmur), takvinkel 20-35 grader. 

Nytt 3. avsnitt: 

Nasjonalparkstyret tar kontakt med private grunneiere for å avklare ønsker og behov for bygge-
tiltak på matrikulerte eiendommer i tråd med Porsanger kommunestyres vedtak av 04.06.2008 
i sak 29/2008, samt hvordan dette kan imøtekommes (regulering, forskriftsendring, enkeltved-
tak).
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Nytt punkt - endring av vernegrenser/forskrifter
Tillegg side 62 (nederst):

I. Grensejustering for nasjonalparken
Grensa for Stabbursdalen nasjonalpark har vist seg svært uhensiktsmessig ved Čiekŋalisjávre 
og i Lompola-området. Dette gjelder i hovedsak vannareal som ikke berører vesentlige verne-
verdier. For å redusere konfliktnivået og imøtekomme lokale rettighetshavere og brukere bør 
nasjonalparkgrensa justeres.

A. Čiekŋalisjávre: 
Grensa for nasjonalparken skal følge nordsida av vannet.

B. Lompola-området: 
Grensa mellom nasjonalparken og landskapsvernområdet skal følge nordsida av Stabburselva 
på strekninga mellom Dilljokmunningen og Gumpeluoppal/Ulvelompola. Dette tilsvarer tid-
ligere grense før nasjonalparkutvidelsen i 2002. 

II. Endring av verneforskrifter 
A. Tillegg til nasjonalparkforskriftens punkt 6.2: 
Bestemmelsen i punkt 6.1 er ikke til hinder for (nye strekpunkt): 

- Bruk	av	sneskuter	på	offentlig	sneskuterløype	nr	14	over	Čiekŋalisjávre (utgår hvis grensa 
justeres, jamfør punkt I A). 

- Bruk	av	sneskuter	på	offentlig	sneskuterløype	nr	13	mellom	Vuođđojávre	og	Leavnnjašjávre	
dersom denne gjenopprettes av Porsanger kommune. 

- 300 metersregelen gjelder for offentlige sneskuterløyper i nasjonalparken. 

B. Tillegg til landskapsvernforskriftens punkt 1.3: 
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til (nye strekpunkt): 

- bygging av inntil 15 nye fritidshytter på private matrikulerte eiendommer hvor grunneier 
ønsker bebyggelse, på bakgrunn av utarbeidet reguleringsplan, som er godkjent av Miljø-
direktoratet. Reguleringsplanens bestemmelser vil være gjeldende innenfor planområdet. 
Eventuelle senere endringer i reguleringsplanen skal også behandles som dispensasjonssak 
etter naturmangfoldloven. 

- oppføring av fritidsbygg i tilfeller hvor kommunal byggetillatelse var stadfestet av fylkes-
mannen i Finnmark eller Miljøverndepartementet før midlertidig vernevedtak ble fattet. 


