
 

 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra 

Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum 
Dato: 12.02.2016 
Tidspunkt: 12.00 – 17.00 

 
Ved eventuelt forfall er representantene selv ansvarlige for å gi vararepresentanten 
beskjed om å delta på møtet. 
 
Nasjonalparkforvalter er tilgjengelig på telefon 78 95 03 77 / 409 12 470 eller e-post 
stabbursdalen@fylkesmannen.no. 
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STABBURSDALEN 

NASJONALPARKSTYRE  
 Saksfremlegg  

 

  Arkivsaksnr: 2016/498-0 

 Saksbehandler: Karoline Salmila 

Dato: 29.01.2016 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre ST 3/2016 12.02.2016 

 

Konstituering av nytt styre for Stabbursdalen nasjonalparkstyre - 
Valg av styreleder og nestleder 

 
 

Forvalters innstilling 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre velger styreleder og nestleder for perioden 2016-
2019. Valg av kandidat gjennomføres ved direkte avstemning for hvert faste 
styremedlem. Det gjennomføres to avstemninger. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Den 21. januar 2016 ble det oppnevnt nye representanter til Stabbursdalen 
nasjonalparkstyre fra Finnmark Fylkeskommune, Porsanger og Kvalsund kommuner. 
Ved dette konstituerende møtet den 12. februar 2016 må Stabbursdalen 
nasjonalparkstyre velge styreleder og nestleder for perioden 2016-2019. 
 
 
Vedlegg 
1 Oppnevning av medlemmer til Stabbursdalen nasjonalparkstyre for perioden 2016 - 

2019. 
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RS 1/2016 Naturmangfoldloven, verneforskriften og vedtekter  
 
Nasjonalparkforvalter gir en innføring om aktuelt lovverk for nye styremedlemmer i 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre. 

 
 
 
RS 2/2016 Orienteringer 

- Informasjon om arbeidet med beiteskader i Furuskogen:  

- Det avholdes bestandsmøte om elg på Stabbursnes Naturhus og 

Museum 17. februar kl. 13.  

- Informasjon om status på prosjektet med gjenoppbygging av Bastingammen. 

- Informasjon angående Lompolavei-prosjektet. 

- Ecofact Nord gjennomførte NiN-kartlegging høsten 2015 og leverer rapport 2. 

februar 2016. Forvalter informerer. 

- Informasjon om at Stabbursdalen nasjonalpark nå skal kunne bli en 

selvstendig juridisk enhet. Styret må registrere seg i Brønnøysundregistret.  

- Informasjon om planlagt styresamling for alle nasjonalparkstyrer i Finnmark på 

Stabbursnes i mars. 

- Det gjennomføres en høring om bruk av el-sykler og persontransport i utmark, 

Nasjonalparkstyret må vurdere om de ønsker å komme med uttalelse. 

Informasjon om høringen ble sendt ut på egen e-post til nasjonalparkstyret. 

- Informasjon om kartlegging av kulturmodifiserte furutrær i Øvre Pasvik 

nasjonalpark. 

- Informasjon om elektronisk levering av reiseregninger og honorarer. 

- Informasjon om reklamering av Stabbursdalen på Banak flyplass 

  
 
 

ST 5/2016 Møtekalender 
 
Nasjonalparkforvalter har sendt ut en foreløpig oversikt på e-post over datoer man 
bør ta hensyn til løpet av året. Stabbursdalen nasjonalparkstyre vedtar møtekalender.  
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STABBURSDALEN 

NASJONALPARKSTYRE  
 Saksfremlegg  

 

  Arkivsaksnr: 2015/4590-0 

 Saksbehandler: Karoline Salmila 

Dato: 11.01.2016 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre ST 6/2016 12.02.2016 

 

Saksfremlegg - Søknad om dispensasjon fra motorferdsel - 
transport med snøskuter til gamme i Stabbursdalen nasjonalpark 

 
 
 

Forvalters innstilling 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 avsnitt fem gir Stabbursdalen 
nasjonalparkstyre Bjørn B. Karlsen dispensasjon til maksimalt tre – 3 – turer 
med snøscooter til gamme med byggid. 192843383 i Stabbursdalen 
nasjonalpark, i Porsanger kommune.  
 
Dispensasjonen gjelder 12.02.2016 til 19.04.2016. 
 

Dispensasjonen er gitt med følgende vilkår: 
 Tillatelsen gjelder for kjøring frem til gamme med byggid. 192843383 i Stabbursdalen 

nasjonalpark. 

 Kjøringen til og fra gammen skal skje langs trasé som er inntegnet på vedlagt kart fra 

søknaden. 

 Det skal kun kjøres på snø- og isdekket mark/vann. 

 En tur gjelder for et kjøretøy. To kjøretøy i følge teller som to turer. 

 Tillatelsen gjelder for transport av materiale, utstyr og bagasje. 

 Vedlagt kjøreseddel skal fylles ut i forkant av hver tur med kulepenn/tusj som ikke kan 

viskes ut. 

 Tillatelsen skal medbringes under kjøring. 

 Ved tillatelsens utløp skal kopi av kjøreseddel sendes forvaltningsmyndigheten 

(nasjonalparkstyre). 

 All ferdsel skal skje hensynsfullt, og begrenses til et minimum. Dyrelivet, herunder 

reinflokker, i området skal ikke forstyrres unødig. 

 Tillatelse etter motorferdselloven skal være innhentet fra Porsanger kommune etter 

motorferdselloven. 
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Kjøreseddel 2016 – Sak 2015/4590 
 
 

Kjøreseddelen er kun gyldig sammen med nasjonalparkstyrets vedtak i saken. 
 
Før start på hver tur skal dato og signatur påføres i tabellen under. 
Det skal brukes kulepenn/tusj som ikke kan viskes vekk. 

 
 
 

Saksopplysninger 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre mottok søknaden om transport med snøskuter til gamme 
den 25.11.2015 og fikk tilsendt midlertidig svar den 22.12.2015.  Bjørn B. Karlsen søker om 
dispensasjon til motorferdsel til gamme i Stabbursdalen nasjonalpark. Han søker om 3 turer i 
perioden 1. januar til 5. mai 2016. Han søker også for samme periode for 4 år fremover. 
Transporten gjelder materiell, utstyr og bagasje. Han har lagt ved kart om ønsket kjøretrasé, 
som han har laget i samsvar med anbefalinger fra SNO Lakselv (se vedlegg). Gammen har 
koordinat Eu ref. 89, sone 35 x = 7777435 y = 395950.  
 

Regelverk 
Verneformålet med Stabbursdalen nasjonalpark er å bevare et stort naturområde tilnærmet 
fri for tekniske inngrep, for å sikre biologisk mangfold med økosystemer, arter og bestander. I 
dette inngår blant annet å bevare en del av verdens nordligste furuskog, variert 
vassdragsnatur og gáisáene med et karakteristisk preg, samt geologiske forekomster og 
kulturminner.  
 
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og 
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift, naturopplevelse og utøvelse av 
tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. 
 
Motorferdsel er etter motorferdselloven beskrevet som bruk av kjøretøy (bil, traktor, 
motorsykkel, beltebil, snøscooter o.l.) og båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet 
med motor, samt landing og start med motordrevet luftfartøy. Av vernebestemmelsene for 
Stabbursdalen nasjonalpark (jf. punkt 6.1 og 6.3) framgår det at er forbudt i nasjonalparken. I 
§ 3 punkt 6.2 gis det en del direkte unntak fra dette forbudet, mens § 3 punkt 6.3 åpner for at 
forvaltningsmyndigheten kan gi dispensasjon til noe motorferdsel. Skuterkjøring som Bjørn B. 
Karlsen søker om kommer ikke inn under noen av disse bestemmelsene fordi motorferdsel til 
gamme står ikke nevnt i vernebestemmelsene som et tilfelle nasjonalparkstyret kan gi 
dispensasjon til. Transport til gamme står ikke nevnt i vernebestemmelsene som et tilfelle 

 Dato Signatur 

1. tur   

2. tur   

3. tur   
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nasjonalparkstyret kan gi dispensasjon til. En eventuell tillatelse til snøskuterkjøring i 
Stabbursdalen nasjonalpark kan i dette tilfelle kun gis med hjemmel i naturmangfoldloven 
(nml) § 48, dersom det ikke strider mot vernets formål og ikke kan påvirke verneverdiene 
nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser 
gjør det nødvendig. 
 
I rundskriv fra Direktoratet for naturforvaltning ”Forvaltning av verneforskrifter”, revidert 
februar 2010, redegjøres det for hvordan nml. § 48 i skal forstås. Her fremgår det at 
bestemmelsen gjelder særlige tilfeller. Dette skal være bagatellmessige inngrep eller 
forbigående forstyrrelser. Siktemålet er at verneforskriften ikke uthules gjennom omfattende 
dispensasjonspraksis. 

 
 
Naturmangfoldlovens prinsipper for offentlig beslutningstaking 
Det skal fremgå av enhver beslutning som fattes ved utøving av offentlig myndighet hvordan 
prinsippene i nml. §§ 8 – 12 er vurdert, jf. nml. § 7. I nml. § 8 framgår det at offentlige 
beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter 
og risiko for å skade naturmangfoldet. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om 
hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn, jf. 
nml. § 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning 
på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede 
belastningen økosystemet er eller vil bli utsatt for, jf. nml. § 10. Tiltakshaver skal dekke 
kostnadene ved miljøforringelse, jf. nml. § 11. Nml. § 12 omhandler miljøforsvarlige teknikker 
og driftsmetoder. 

 

Vurdering 
Historisk sett har gammer bitt brukt på forskjellig vis alt etter gammens geografiske 
plassering. Gammer i utmarka var i utgangspunktet ment for folk på vandring gjennom 
ødemarksområder med behov for enkle overnattingsmuligheter. I uminnelige tider har det 
vært bygd gammer av stedegent materiale i områder benyttet til jakt, fiske, bærplukking og i 
forbindelse med reindrift. Enhver person kunne søke ly fra dårlig vær i gammer, som ikke ble 
holdt avlåst. Dette økte sikkerheten ved ferdsel i fjellene. Disse gammene var byggverk som 
gled godt inn i terrenget, og om de gikk ut av bruk, ble de gradvis brutt ned og gikk tilbake til 
naturen. Gammene var en viktig del av økonomien hos den enkelte familie og viktig for 
utnyttelsen av naturressursene. Mange har et sterkt forhold til gammetradisjonen, og ønsker 
å ha mulighet til å føre opp gammer i sine utmarksområder. Gammer har tidligere blitt satt 
opp uten offentlig søknad, registrering eller godkjenning, og har dermed ikke hatt et 
punktfeste eller et juridisk eierforhold. Gammer har vært åpen for allmennheten, selv om den 
enkelte gamma ofte har en mer eller mindre fast gruppe av brukere. I Finnmark er det en 
rekke spredtliggende åpne gammer i utmarka. De fleste av disse ble satt opp lenge før det 
ble vanlig med terrengkjøretøyer. I nyere tid har gammer vært benyttet av allmennheten i 
forbindelse med friluftsliv og rekreasjon. Gammer anses som et utmarksbygg, og ikke som et 
fritidsbygg. 
 
Verneforskriften slår fast at motorisert trafikk til lands og til vanns, herunder lavtflyging under 
300 meter og landing med luftfartøy er forbudt. Det er ikke gitt noen unntak i forskriften for å 
tillate motorferdsel til omsøkte formål, og saken må derfor behandles etter 
naturmangfoldloven § 48 første ledd, første alternativ, hvor det heter at det kan gjøres unntak 
fra et vernevedtak dersom tiltaket ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke 
verneverdiene nevneverdig. Tiltaket kommer ikke inn under alternativene sikkerhetssyn eller 
vesentlig samfunnsmessig betydning. Bestemmelsen er en sikkerhetsventil som skal fange 
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opp uforutsette eller spesielle/særlige tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. 
Vilkåret om at tiltaket ikke skal påvirke verneverdiene nevneverdig og at tiltaket ikke må 
stride mot vernevedtakets formål innebærer at dispensasjonsadgangen er snever. Siktemålet 
er at verneforskriften ikke uthules gjennom omfattende dispensasjonspraksis. Bestemmelsen 
streng og det skal foreligge særlige behov ved dispensasjon til motorferdsel. Begge vilkårene 
må være oppfylt dersom det skal kunne gis dispensasjon. Hvis vilkårene for å gi 
dispensasjon er oppfylt vil det bero på en skjønnsmessig og konkret vurdering om 
dispensasjonen bør gis.  
 
Verneformålet er å unngå uønsket og økt motorisert trafikk inn i fjerntliggende og viktige vilt- 
og utmarksområder. Stabbursdalen nasjonalpark er leve- og yngleområde for en rekke trua 
og sårbare arter. Dyrelivet er freda mot unødvendig forstyrrelse av alle slag, jf. nml. §§ 9 og 
10. Det kan oppstå tilfeller hvor også lovlig ferdsel kan være til skade for viltet, vegetasjon 
eller kulturminner. Ferdsel skal ikke være til hinder for en eventuell oppbygging eller 
reetablering av sårbare arter. I følge nml. § 5 skal artene og deres genetiske mangfold 
ivaretas på lang sikt. Man må derfor ta vare på artenes økologiske funksjonsområder. Det 
generelle motorferdselsforbudet er innført for å skjerme dyre-, plantelivet, tamrein og 
terrenget for forstyrrelser og kjøreskader. For at forbudet skal ha sin tilsiktede virkning er det 
viktig at dette håndheves restriktivt. 
 
Et av verneformålene til Stabbursdalen nasjonalpark er at området ikke skal utsettes for 
tekniske inngrep eller endringer i landskapet. Arealene i nasjonalparken skal beskyttes mot 
inngrep som i ettertid kan vise seg å være uheldige. Virkninger av tiltak skal vurderes ut fra 
den samlede belastning økosystemet vil bli utsatt for, jf. § 10. I Prp. 1S (2010-2011) fra 
Miljøverndepartementet går det klart frem at inngrepsfrie naturområder som er igjen, skal tas 
vare på. Gammens plassering er i et område i nasjonalparken hvor det ikke er eller skal 
etableres fritidsboliger. Gammen ligger i et område uten tyngre teknisk inngrep, langt fra vei, 
bebyggelse og annen infrastruktur.  
 
Forvaltningsmyndigheten skal begrense motorisert ferdsel i Stabbursdalen nasjonalpark til et 
så lavt nivå som mulig, men vil i enkelte tilfeller vurdere muligheten for en tillatelse for kjøring 
med snøskuter til og fra gammer. Det skal blant annet sikres en lik forvaltningspraksis i hele 
landet. Fylkesmannen og DN har vurdert at behovet for nyttekjøring til gammer som 
hovedregel vil være oppfylt med til sammen tre turer. Dispensasjonen gjelder for transport av 
materiale, utstyr og bagasje, ikke persontransport. Stabbursdalen nasjonalparkstyre skal 
sende inn forvaltningsplanen til faglig gjennomgang i 2015. I forvaltningsplanen legges det 
opp til innvilgelse av dispensasjon for 4 sesonger (4 år) med begrenset tidsperiode løpet av 
året ved dispensasjoner til kjøring med snøskuter til fritidsbygg og gammer. Forvalter 
anbefaler ikke innvilgelse av dispensasjon for mer enn et år før forvaltningsplanen er faglig 
godkjent. 
 
Vi vet, jf. nml. § 8, at kjøring med snøskuter vil medføre forstyrrelse av dyrelivet. Omfanget er 
imidlertid forholdsvis lavt, kjøringen vil foregå på vinterføre og har isolert sett lav negativ 
effekt på verneverdiene. Ved begrensing i antall turer vurderes det at nml. § 9 er ivaretatt ved 
å innvilge 3 ture frem og tilbake til gammen. 
 
Perioden dispensasjonen innvilges for er utenfor den mest sårbare hekke- og yngletid. 
Forstyrrelsen fra kjøringen i denne sammenhengen vil være relativt kortvarig og forbigående, 
og forvalter vurderer også at den samlete belastningen (nml. § 10) ikke vil bli for stor. 
Nasjonalparkforvalter anser effekten av påvirkningene i dette tilfellet til å være forholdsvis lav 
med hensyn til rein, fugle- og dyrelivet. Den samlede belastningen av økosystemet vurderes 
til å være relativt lav, jf. nml. § 10. Det kan tenkes at flere vil søke på samme grunnlag, men 
på grunn av få antall ”private” gammer vi har i Stabbursdalen nasjonalpark vurderes det til at 
den samlede belastningen på økosystemet fortsatt vil være relativt lav. 
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Gammen ligger inne i Láhtin siida sitt sommerbeiteområde og omsøkte kjøretrasé går i 
flyttekorridoren til reindriften. I midten av april og mai må man ta spesielt hensyn til reindriften 
under vårflytting. Tilbakemelding fra Láhtin siida i 2015 var at det er uheldig med 
motorferdsel i dette omsøkte området etter 20. april. Flokkene er da kommet frem til 
sommerbeite og kalvingslandet hvor gammen ligger. Dette er gjeldende for hver vår. 
 
Så lenge søker holder seg innenfor de 3 anbefalte turer innenfor den avgrensede tidsperiode 
vil ikke nml. § 11 ha relevans i saken. SNO har vurdert trasévalget med kriteriene; kortes 
mulig løype og minst mulig forstyrrelse. Ved å benytte trase inntegnet på kart og holde seg 
innenfor anbefalte 3 turer innen den begrensede tidsperiode, vil nml. § 12 i være ivaretatt 
ved innvilgelse av søknaden.  
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STABBURSDALEN 

NASJONALPARKSTYRE  
 Saksfremlegg  

 

  Arkivsaksnr: 2016/150-0 

 Saksbehandler: Karoline Salmila 

Dato: 13.01.2016 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre ST 7/2016 12.02.2016 

 

Valg av representanter til styret i stiftelsen Stabbursnes Naturhus 
og Museum 

 

Forvalters innstilling 
Fra Stabbursdalen nasjonalparkstyre oppnevnes det en representant og en 
vararepresentant til styret i Stiftelsen Stabbursnes Naturhus og Museum. Informasjon 
om oppnevnte styrerepresentanter sendes til Stabbursnes Naturhus og Museum for 
videre registrering i Brønnøysundsregisteret. 
 
 

Saksopplysninger 
Stabbursnes Naturhus og Museum (SNM) ble åpnet i 1990 som et 
informasjonssenter for natur og kultur i hele Finnmark. I 1997 ble de fem første 
nasjonalparksentrene i Norge autorisert. Naturhuset var et av disse, og ble autorisert 
som nasjonalparksenter for Stabbursdalen nasjonalpark. I 2011 ble SNM godkjent 
som forvaltningsknutepunkt for Stabbursdalen nasjonalpark. Ny kontorfløy ble tatt i 
bruk 1. oktober 2014. I dag er besøkssenter nasjonalpark, nasjonalparkforvalter, 
statens naturoppsyn og RiddoDuottarMuseat-Porsanger Museum samlokalisert i 
knutepunktet, noe som gir et godt faglig miljø og synergieffekter. 
 
I vedtektene for Stabbursnes Naturhus og Museum heter det i § 2 at:  
«Formålet med stiftelsen er å forvalte og drive et informasjonssenter for natur og 
kultur på Stabbursnes, kalt Stabbursnes Naturhus og Museum. 
 
Formålet med Stabbursnes Naturhus og Museum er å informere om Porsangers og 
Finnmarks naturkvaliteter og kulturhistorie.» 
 
Målgruppene for senteret er definert som fylkets befolkning, tilreisende, skoler og 
organisasjoner/offentlige etater. De fleste av våre besøkende er individuelt reisende, 
men også grupper besøker senteret. Forsvaret bruker Naturhuset flittig både ved nye 
soldater som skal være på GP og utenlandske soldater som er på alliert 
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treningssenter har ofte et besøk på naturhuset. Barn og unge er naturhusets viktigste 
målgruppe. Årlig har de undervisningsopplegg for ca. 1200 skoleelever og 
barnehager fra hele Finnmark. Naturhuset har konferanserom til utleie til bedrifter, lag 
og foreninger, gjerne i samarbeid med Stabbursdalen Feriesenter som har 
overnatting og bespisning.  
 
Naturhuset forskjellige prosjekter hvert år. Mange av disse går ut på å tilrettelegge for 
naturopplevelser. Fuglekikkerbu/gapahuker og natur- og kultursti på Stabbursneset, 
natursti og gapahuk på Roddenes, fuglekikkerplatting i Viekker, «til topps i 
Porsanger» er noen eksempler.   
 
SNM har siden 1992 årlig arrangert naturvandringer. Hovedmålgruppen for 
turprogrammet er befolkningen i Porsanger. Målsettingen er å bidra til og skape en 
økt natur- og kulturforståelse gjennom å gi deltagerne positive natur/kulturopplevelser 
og gi et innblikk i tidligere tiders naturbruk. Turene gjennomføres med en eller flere 
turledere med gode kunnskaper om de emnene turene omhandler. I tillegg til 
naturvandringer arrangeres ulike kurs, utstillinger og andre arrangementer årlig.  
 
Ang styret: 
 
Styret i stiftelsen Stabbursnes Naturhus og Museum ønsket å gjøre endringer i 
styresammensetningen i 2015. Fylkesmannen i Finnmark ønsket ikke å fortsette å 
sitte i styret. Begrunnelsen var at de ikke lengre har forvaltningsansvaret for 
nasjonalparken, samt at det er lange reiseavstander ved møtevirksomhet. Siden 
nasjonalparkstyret nå har forvaltningsansvaret ble det ansett som naturlig at 
nasjonalparkstyret velger en representant til naturhusets styre. Dette vil også være 
med på å øke samarbeidet hvor nasjonalparkstyret blir mer informert om 
besøkssentret og hva de jobber med, eventuelt mulighet for felles 
oppgaver/prosjekter og lignende. 
 
Nasjonalparkstyret skal velge et styremedlem med personlig vara til styret i stiftelsen 
Stabbursnes Naturhus og Museum. Arbeidsmengden er normalt ikke stor da styret 
hovedsakelig møtes til årsmøte, som vanligvis avholdes i mars. Ellers er det opp til 
representanten som velges hvor mye man ønsker å engasjere seg.  
 
Styret i stiftelsen Stabbursnes Naturhus og Museum består av følgende: 
-              En representant oppnevnt av Porsanger kommune  
-              En representant fra Stabbursdalen nasjonalparkstyre  
-              Porsanger kommunes representant i styret i RiddoDuottarMuseat 
-              En representant oppnevnt av Finnmark Fylkeskommune 
 
-              Det velges personlig vara for alle styremedlemmer. 
 
Styremedlemmer velges for fire år i samsvar med valgperioden for kommune- og 
fylkestingsvalg. Et styremedlem blir stående i vervet inntil et nytt medlem er valgt. 
Leder velges av årsmøtet. Lederen velges for to år av gangen. 
 
Stabbursnes Naturhus og Museum hadde et ekstraordinært årsmøte den 14. oktober 
2015 hvor vedtektene til Stiftelsen Stabbursnes Naturhus og Museum ble endret. De 
nye vedtektene er godkjent av Brønnøysundsregisteret og Stiftelsestilsynet.  
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Vedlegg 
1 Vedtekter 14.10.2015 
2 Brev ang nytt styre 27.11.15 
3 Årsmelding 2014 - Stabbursnes Naturhus og 

Museum – utsendt per e-post 
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STABBURSDALEN 

NASJONALPARKSTYRE  
 Saksfremlegg  

 

  Arkivsaksnr: 2014/939-0 

 Saksbehandler: Karoline Salmila 

Dato: 11.01.2016 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre ST 8/2016 12.02.2016 

 

Delegering av myndighet fra Stabbursdalen nasjonalparkstyre til 
nasjonalparkforvalter etter nye vedtekter 

 
 
 

Forvalters innstilling 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre gir nasjonalparkforvalter myndighet etter 
nasjonalparkstyrets vedtekter kapittel 6.2 «Styrets rolle i forhold til forvalter(ene)» til å treffe 
vedtak i saker av kurant karakter. Med kurant karakter menes følgende: 

 Saker etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om ferdsel og 
motorferdsel. Delegeringen omfatter § 3 punkt 5.2 og 6.3 i verneforskriften for 
Stabbursdalen nasjonalpark/ Rávttošvuomi Álbmotmeahcci. 

 Saker etter verneforskriftenes øvrige spesifiserte dispensasjonsbestemmelser og 
etter naturmangfoldloven § 48 der: 
a) Det dreier seg om fornying av dispensasjon gitt av styret eller 
    arbeidsutvalget, og forutsetningene er tilnærmet uendret. 
b) Det foreligger etablert forvaltningspraksis fra saker behandlet av 

                styret/AU i tilsvarende sak. 
c) Forvaltningsplanen gir entydige føringer for utfallet. 

 
Ved tvil skal forvalter drøfte saken med styreleder. Dette skal komme frem av 
saksutredningen hvis forvalter treffer delegert vedtak i saken. Alle delegerte vedtak skal 
refereres for styret. 
 
Vedtak som fattes av nasjonalparkforvalter skal være i tråd med etablert forvaltningspraksis 
for disse verneområdene. Hvis forvalter ønsker å innstille et vedtak som avviker fra etablert 
forvaltningspraksis, skal saken behandles av nasjonalparkstyret. Ved eventuelle klager på 
delegerte vedtak skal nasjonalparkforvalteren legge klagen opp til behandling hos 
nasjonalparkstyret i alle tilfeller. Forvalter vil ikke ha anledning til å treffe delegerte vedtak i 
klagesak. 
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Saksopplysninger 
Med hjemmel i forskrift av 9. september 2014 nr. 1162 om delegering etter 
naturmangfoldloven § 62 andre ledd tredje punktum fra Klima- og miljødepartementet til 
Miljødirektoratet vedrørende fastsettelse av vedtekter m.m, har Miljødirektoratet utarbeidet 
nye vedtekter for styrene og stillingsbeskrivelse for forvalter. De nye vedtektene for 
nasjonalparkstyret og stillingsbeskrivelse for forvalter ble gjeldende den 24. august 2015. 
 
I de nye vedtektene har Stabbursdalen nasjonalparkstyre anledning til å delegere bort 
myndighet, beskrevet i kapittel 6.2 «Styrets rolle i forhold til forvalter(ene)». Det nye 
nasjonalparkstyret for Stabbursdalen nasjonalpark, som ble konstituert i januar 2016, har 
anledning til å delegere myndighet til nasjonalparkforvalter. Hensikten med delegeringen er å 
effektivisere saksbehandlingen og redusere saksbehandlingstiden.  
 
Miljødirektoratet ser at det kan være hensiktsmessig at styrene gis adgang til å delegere 
myndighet til forvalter på enkelte saker behandlet etter paragraf 48, siden det er snakk om et 
stort antall saker. Miljødirektoratet har på bakgrunn av dette foretatt en endring i pkt. 6 i 
vedtektene for nasjonalpark-/verneområdestyrene. Ordlyden i pkt. 6.2 i vedtektene til 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre er nå: 

 
6.2 Styrets rolle i forhold til forvalter(ene) 
Styret kan gi forvalter(e) myndighet til å treffe vedtak i saker av kurant karakter. Med 
kurant karakter menes følgende: 

- Saker etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om ferdsel og 
motorferdsel. 

- Saker etter verneforskriftenes øvrige spesifiserte dispensasjonsbestemmelser og 
etter naturmangfoldloven § 48 der: 
a) Det dreier seg om fornying av dispensasjon gitt av styret eller 
    arbeidsutvalget, og forutsetningene er tilnærmet uendret. 
b) Det foreligger etablert forvaltningspraksis fra saker behandlet av 

                styret/AU i tilsvarende sak. 
c) Forvaltningsplanen gir entydige føringer for utfallet. 

 
Ved tvil skal forvalter drøfte saken med styreleder. Dette skal komme frem av 
saksutredningen hvis forvalter treffer delegert vedtak i saken. Alle delegerte vedtak skal 
refereres for styret. 
 
Den 11. mars 2014 delegerte Stabbursdalen nasjonalparkstyre delegerte myndighet til 
nasjonalparkforvalter etter verneforskriftenes spesifiserte dispensasjonsbestemmelser om 
ferdsel til nasjonalparkforvalter. Delegeringen omfatter § 3 punkt 5.2 og 6.3 i verneforskriften 
for Stabbursdalen nasjonalpark/ Rávttošvuomi Álbmotmeahcci. Denne delegeringen som nå 
legges opp for behandling i styremøtet 12. mars 2016 vil kunne gi nasjonalparkforvalter økt 
myndighet til fatting av vedtak. 
 
 

Vedlegg: 
Vedtekter for Stabbursdalen nasjonalparkstyre, og stillingsbeskrivelsen for 
nasjonalparkforvalter re sendt per e-post. 
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STABBURSDALEN 

NASJONALPARKSTYRE  
 Saksfremlegg  

 

  Arkivsaksnr: 2014/633-0 

 Saksbehandler: Karoline Salmila 

Dato: 29.01.2016 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre ST 9/2016 12.02.2016 

 

Merkevarestrategi i Stabbursdalen nasjonalparkstyre 

 
 
 

Forvalters innstilling 
Nasjonalparkforvalter fremmer saken for Stabbursdalen nasjonalparkstyre med 
ønske om en avklaring om hvordan Stabbursdalen nasjonalparkstyre vil forholde seg 
til Klima- og miljødepartementets merkevarestrategi og besøksforvaltning. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre kom med en uttalelse om merkevarestrategien og 
besøksforvaltning for verneområder i Norge den 27. mai 2015 til Klima- og 
miljødepartementet (ST 18/2015). Uttalelsen ble sendt til Klima og -
miljødepartementet og Miljødirektoratet med kopi til Sametinget, Finnmark 
fylkeskommune, Porsanger kommune, Kvalsund kommune, øvrige vernestyrer i 
Finnmark og media. Uttalelsen fikk støtte av Seiland nasjonalparkstyre, se brev til 
KLD den 22.06.15. Nasjonalparkstyret fikk svar fra KLD den 6. juli 2015.  
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STABBURSDALEN 

NASJONALPARKSTYRE  
 Saksfremlegg  

 

  Arkivsaksnr: 2015/1202-0 

 Saksbehandler: Karoline Salmila 

Dato: 28.01.2016 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre ST 10/2016 12.02.2016 

 

Dispensasjon til bruk av helikopter ved telling av elg i furuskogen til 
Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde. 
 

 

Forvalters innstilling 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 gis Stabbursdalen nasjonalparkstyre 
tillatelse til lavtflyging under 300 moh. og fire (4) landinger med helikopter i 
Stabbursdalen nasjonalpark. 
 
Tillatelsen gjelder for perioden 13.2.2016 – 31.3.2016. 
 
Vilkår for tillatelsen: 

 Det gis tillatelse for en (1) tur med helikopter over Stabbursdalen 
nasjonalpark 

 Aktiviteten skal minimaliseres på en slik måte at fugle- og dyrelivet 
påføres minst mulig forstyrrelse og stress. 

 Feltaktivitet på helligdager og andre dager som potensielt kan innebære 
høyere aktivitet av friluftsliv i parken skal så langt det er mulig unngås. 

 Denne tillatelse må medbringes i felt i tilfelle kontroll. 

 Tillatelse til nødvendig bruk av helikopter iht. motorferdselloven skal 
være innhentet fra både Porsanger kommune og Finnmarkseiendommen 
(grunneier). 

 Nasjonalparkforvalter tar kontakt med de aktuelle reindriftssiidaer før 
planlagt aktivitet skal skje. 

 Andre aktuelle myndigheter skal informeres om resultatet av tellingen 
etter at den er avholdt 

 Det anmodes at, hvis det er mulig med tanke på tidspunkt og flyforhold, 
flygingen annonseres i aktuelle lokale medier. Dette for å informere både 
brukere og lokale aktører om planlagt aktivitet. 

 Tillatelsen gjelder for tre personer som skal delta i elgtellingen, deriblant 
Lokal SNO og nasjonalparkforvalter.  
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Saksopplysninger 
Det har blitt opprettet en arbeidsgruppe som skal jobbe med håndtering av 
beiteskader i Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde. Det ble avholdt 
et møte den 21.04.2015 og et av tiltakene som er ønsket prioritert er å gjennomføre 
er en elgtelling i furuskogen til Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde 
i løpet av våren 2016.   
 
Tellingen skal bidra til å gi oversikt over antallet elg stående i Stabbursdalen 
vinterstid. Bevaring av furuskogen i Stabbursdalen er et av hovedverneformålene til 
både i nasjonalparken og landskapsvernområdet. I forbindelse med utarbeidelse av 
forvaltningsplanen for disse to verneområdene er det blitt spesifisert at hovedmålet er 
at det samlede arealet av furuskog ikke skal reduseres eller forringes.  
 
I den daglige forvaltningen og oppsynet av området kom det inn meldinger om mye 
elg som står i Stabbursdalen på vinterstid. Etter befaringer av nasjonalparkforvalter 
og lokalt SNO vises det til et meget høyt beitetrykk på furua, hvilket forringer furuas 
potensielle foryngelse.  
 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre ønsket derfor å komme i gang med 
kartleggingsarbeid i forbindelse med denne problemstillingen og utførte en telling av 
elg den 15. mars 2013. Etter korrespondanse med lokalt SNO viser det seg at det 
mest effektive og sikre hjelpemiddelet for telling av elg er bruk av helikopter. Torkjell 
Morset har lang erfaring innenfor dette fagfeltet og det var derfor naturlig å benytte 
hans ressurser i dette arbeidet. Trygve Myrmel ved Porsanger elgjegerforening 
deltok også, da han er en person med god erfaring med å bestemme elg på kjønn og 
alder. 
 
Resultatene fra elgtellingen i 2013 var 62 observerte elg fordelte seg på: 
 
24 kyr, 15 okser, 1 ungdyr, 16 kalv og 6 ukjent 
 
Det er videre blitt gjennomført en beiteskadeundersøkelse i 2014 gjennomført av 
Ecofact Nord. Ecofact Rapport 400 viste til store beiteskader og en anbefaling om å 
redusere elgbestanden betraktelig. 
 
For å kunne utføre en slik telling med helikopter må derfor Stabbursdalen 
nasjonalparkstyre søke om tillatelse for omsøkt flyging fra verneforskriftene, 
motorferdselloven, samt inneha grunneiers tillatelse. Estimert tidsbruk for 
Stabbursdalen med randsoner er satt til maks 2 timer flytid under ideelle fly- og 
lysforhold. Tellingen vil foregå på en og samme tur. Selve tellingen er planlagt utført 
av Torkjell Morset i SNO, nasjonalparkforvalter Karoline Salmila og en person med 
god erfaring med å bestemme elg på kjønn og alder. Stabbursdalen er et vanskelig 
område for telling, og lokal kjennskap til området er helt avgjørende for å få en 
pålitelig og fullstendig elgtelling. 
 
Søknad om ønsket aktivitet er sendt til Porsanger kommune og 
Finnmarkseiendommen. Det er gitt beskjed at nasjonalparkstyret selv vil behandle 
etter verneforskriften parallelt med oversendelse av søknad. 
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Regelverk 
Verneformålet med Stabbursdalen nasjonalpark er å bevare et stort naturområde 
tilnærmet fri for tekniske inngrep, for å sikre biologisk mangfold med økosystemer, 
arter og bestander. I dette inngår blant annet å bevare en del av verdens nordligste 
furuskog, variert vassdragsnatur og gáisáene med et karakteristisk preg, samt 
geologiske forekomster og kulturminner. 
 
Verneforskriften for nasjonalparken sier at motorferdsel er forbudt på land og vatn, og 
i lufta under 300 meter, jf. § 6.1 i verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark. I § 
6.2 gis det en del direkte unntak fra dette forbudet, og i § 6.3 åpnes det for at 
forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til en del formål. Det åpnes derimot ikke for å 
kunne tillate lavtflyging og landing med helikopter for å gjennomføre elgtelling. 
Verneformålet med Stabbursdalen landskapsvernområde er å sikre et egenartet og 
vakkert naturlandskap i tilknytning til Stabbursdalen nasjonalpark, samt å sikre et 
område med verdens nordligste furuskog. Betydelige kvartærgeologiske verneverdier 
bidrar til å gi området dets særpreg. 
 
Verneforskriften for landskapsvernområdet har ingen spesielle bestemmelser for 
motorferdsel. Motorisert ferdsel skjer i samsvar med Lov om motorisert ferdsel i 
utmark og vassdrag og forskrifter og vedtak med hjemmel i denne. Søknad er derfor 
sendt Porsanger kommune og Finnmarkseiendommen. Saken må behandles etter § 
48 i naturmangfoldloven da ikke verneforskriften åpner for denne type aktivitet med 
hjemmel i verneforskriften. Stabbursdalen nasjonalparkstyre kan etter § 48 i 
naturmangfoldloven gjøre unntak fra verneforskriften dersom det ikke strider mot 
formålet med vernet og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det 
nødvendig. Rundskrivet ”Forvaltning av verneforskrifter” sendt ut av DN i november 
2009 utdyper hvordan den generelle unntaksbestemmelsen i naturmangfoldloven (§ 
48) skal forstås. Her framgår det at bestemmelsen skal fange opp uforutsette tilfeller 
eller spesielle/særlige tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. Det er i første 
rekke bagatellmessige inngrep eller forbigående forstyrrelser som er av stor 
betydning for søker som omfattes av bestemmelsen. Siktemålet er at verneforskriften 
ikke uthules gjennom omfattende dispensasjonspraksis. 
 
Naturmangfoldloven (heretter NML) trådde i kraft 1. juli 2009. I § 7 i NML fremgår det 
at prinsippene i §§ 8 – 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet. I lovens § 8 fremgår det at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 
karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut 
fra den samlede økosystemet blir utsatt for, jf. § 10. Dersom det ikke foreligger 
tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-
var prinsippet legges til grunn, jf. § 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet 
unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Etter § 11 
er det tiltakshaver av det omsøkte tiltaket som skal dekke kostnadene ved å hindre 
eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er 
urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. I tillegg skal det etter § 12 tas 
utgangspunkt i driftsmetoder, teknikker og lokalisering av tiltaket som ut fra en samlet 
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vurdering av den tidligere, nåværende og fremtidige bruken av naturmangfoldet gir 
det samfunnsmessige beste resultatet. 
 
Vedrørende inhabilitet 
Denne type søknader er litt spesiell da Stabbursdalen nasjonalparkstyre er både 
søker og utøver av myndighet etter verneforskriftene. Stabbursdalen 
nasjonalparkstyre må derfor behandle sin egen søknad. Tilsvarende problemstilling 
har oppstått tidligere i forvaltningssammenheng av landskapsvernområdet. Denne 
problemstillingen ble aktualisert når Fylkesmannen i Finnmark, senere Stabbursdalen 
nasjonalparkstyre, behandlet ønsket tiltak langs Lompolavegen i Stabbursdalen 
landskapsvernområde. 
 
Verken Fylkesmannen eller nasjonalparkstyret ble vurdert til å være inhabil i saken, 
likevel forela Fylkesmannen problemstillingen for Direktoratet for naturforvaltning 
(DN). I svaret fra DN står det blant annet at de ikke kan se at det foreligger særskilte 
forhold som gjør at et annet organ enn Fylkesmannen bør behandle saken. 
Direktoratet sier videre at Fylkesmannen som forvaltningsorgan kjenner det berørte 
området bedre enn direktoratet, og innhenting av kunnskap ved for eksempel 
befaringer er lettere tilgjengelig for Fylkesmannen. Derfor fant Direktoratet det mest 
hensiktsmessig at Fylkesmannen i Finnmark på vanlig måte behandlet saken som 
førsteinstans etter gjeldende regelverk. Nå er nasjonalparkstyret i samme situasjon, 
der dere er både tiltakshaver og forvaltningsmyndighet. Det legges til grunn de 
samme vurderinger om inhabilitet som ble gitt til Fylkesmannen vedrørende 
Lompolavegen. Stabbursdalen nasjonalparkstyre vurderes derfor å ikke være inhabil 
i denne saken. 
 
Vurdering 
Det er søkt om tillatelse til lavtflyging i Stabbursdalen nasjonalpark, samt noen få 
landinger med tanke på sikkerhetshensyn. Det er snakk om en enkeltflyging i 
området, som er satt til å vare i maksimalt 2 timer. Omsøkt flyging er planlagt utført i 
perioden februar – mars 2016. 
 
Vi vet, jf. NML § 8, at helikopterflyging og landing vil medføre en god del støy og 
skremselseffekt. Dette kan forstyrre dyre- og fuglelivet i nasjonalparken. Ved 
utøvelse av aktivitet i nasjonalparken bør det vises hensyn til de arter som til enhver 
tid opptrer i parken. Kunnskapen vi har per i dag i forhold til årets aktivitet er ikke 
fullkommen. Da tiltakshaver heller ikke søker om fastsatte landingspunkter, kan man 
ikke med sikkerhet si om aktuelle steder vil komme i konflikt med andre 
truete/sårbare arter. Perioden det søkes om er midt i den mest sparsomme sesongen 
i løpet av året, og høyt aktivitets nivå vil kunne virke forstyrrende på fugle- og 
dyrelivet. Det er likevel utenfor den den mest sårbare hekke- og yngleperioden. Valg 
av områder der man vil lande må derfor fortløpende avveies nøye av feltpersonellet 
selv. NML § 9 antas å være godt ivaretatt da lokalt SNO skal delta som tellepersonell 
ved telling av elgen. Lokalt SNO er godt kjent i området, og vil derfor kunne avgjøre 
når og hvor vi skal fly for å volde minst mulig forstyrrelse. 
 
Telling av elg vinterstid anses som å være en del av forvaltningens 
kunnskapsinnhenting, og vil således øke kunnskapsgrunnlaget vårt i 
landskapsvernområdet og nasjonalparken. Helhetsvurderingen av omsøkt aktivitet, 
etter NML § 10, om økosystemtilnærming og samlet belastning, er at denne 
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begrensede lavtflyging og landing med helikopter vil gi en relativt liten belastning på 
de berørte økosystemer. Dette vurdert opp i mot den store nytteverdien et slikt tiltak 
har for fremtidig forvaltning av verneområdet. 
 
Furuskogen i Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområdet har 3 ulike 
siidaer sitt sommerbeiteområde. Distriktets 16 sin beitetid i området er fra 1. april til 
15. november, slik at flygingen sannsynligvis ikke vil berøre reindriften direkte. I 
denne delen av året skal det ikke være stor aktiv i de områder der det er aktuelt å fly. 
Nasjonalparkforvalter vil likevel varsle de berørte siidaer før eventuell flyging 
begynner. 
 
Det vurderes dithen at omsøkt landing og lavtflyging i nasjonalparken ikke vil være i 
strid med verneformålet til Stabbursdalen nasjonalpark. Plante, fugle- og dyreliv ikke 
vil få varige skader, og de øvrige verneverdiene vil ikke bli nevneverdig påvirket. 
Forvalter anser det heller ikke som sannsynlig at antallet søknader om dispensasjon 
til motorferdsel på tilsvarende grunnlag vil øke med bakgrunn i denne 
dispensasjonen. §§ 11 og 12 i NML anses å være godt ivaretatt da tellepersonellet 
ikke foretar mer aktivitet i nasjonalparken enn absolutt nødvendig. 
 
 


