
 

 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra 

Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum 
Dato: 18.04.2016 
Tidspunkt: 10.00 – 15.00 

 
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. 
 
 

Saksliste 
 

Utvalgs- 
saksnr. 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr. 

ST 16/2016 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 17/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste    

ST 18/2016 Valg av underskrivere   

RS 5/2016 Orienteringer   

RS 6/2016 Arbeidsmøte med forvaltningsplanen  4387/2015 
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RS 2/2016 Orienteringer 

- Informasjon om arbeidet med beiteskader i Furuskogen 

- Informasjon om status på prosjektet med gjenoppbygging av Bastingammen. 

- Informasjon angående Lompolavei-prosjektet. 

- Det har blitt søkt om punktfeste til en gamme i Stabbursdalen nasjonalpark – 

Nils Alfred Mella og Morten Mella 

- Henvendelser til Stabbursdalen nasjonalparkstyre 

 

Vedtak fattet av nasjonalparkforvalter på delegert myndighet: 

 
Vedtak i sak 2016/648 
 
Med hjemmel i verneforskriften § 3 punkt 6.3 avsnitt fem gis Harald Falch og Bård 
Harald Falch tillatelse til maksimalt seks – 6 – turer med snøscooter til privat hytte 
med gnr/bnr/fnr 13/1/13 i Stabbursdalen nasjonalpark, i Porsanger kommune.  
 
 
Tillatelsen gjelder fra 19.02.2016 til 04.05.2016. 
 
Angående tillatelsen gjelder følgende: 

 Tillatelsen gjelder for kjøring fra nasjonalparkgrensa ved Ruhkkojávri og frem 

til privat hytte gnr/bnr/fnr 13/1/13 i Stabbursdalen nasjonalpark 

 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 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. 

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

i saken. 

 Tillatelse etter motorferdselloven skal være innhentet fra Porsanger kommune 

etter motorferdselloven. 
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Klageadgang 
Nasjonalparkstyrets vedtak kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jamfør 
forvaltningslovens §§ 28 og 29. Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og sendes 
via Stabbursdalen nasjonalparkstyres adresse under, jamfør forvaltningslovens § 32. 
 
 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre 
Fylkesmannen i Finnmark 
Statens hus 
9815 Vadsø 
 
 

Vedtak i sak 2016/828 

 

Med hjemmel i verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark § 3 punkt 5.2, gis 
Glød Explorer AS tillatelse til en (1) guidet skitur i Stabbursdalen nasjonalpark i 2016. 
Turen skal være i området på vestsiden av Stabburselven, fra Okselv på 
Sennalandet, over Bokkuusjavri og Rukkojavri til Jotka Fjellstue. Turen i 
nasjonalparken er beregnet til tre dager, med oppstart den 15. april 2016. Den 
guidede turen kan ha opp til åtte (8) deltakere og syv (7) overnattinger. 
Følgende vilkår gjelder for tillatelsen: 
 
 
Vilkår 

- Før gjennomføring av turen skal Statens naturoppsyn (SNO) varsles  

- Torkjell Morset kontaktes: Tlf. 916 22 003 

- Det må tas hensyn til dyreliv, inkludert reinsdyr. Hi, bo og reir etc. må ikke 

forstyrres.  

- Alt søppel må tas med ut av området ved hver tur. 

- Glød Explorer AS skal til enhver tid følge eventuelle anvisninger som 

forvaltningsmyndigheten, SNO eller reinpolitiet gir for å ivareta verneformålet.  

- Det skal sendes årsrapport til SNO innen 15. februar påfølgende år. 

 
Andre eventuelle nødvendige tillatelser, for eksempel fra grunneier, må innhentes av 
Glød Explorer AS. 
Forvaltningsmyndigheten forutsetter at Glød Explorer informerer turdeltakerne om 
ovenstående vilkår. Denne tillatelsen skal være tilgjengelig på stedet hvor 
turvirksomheten foregår og vises uoppfordret til oppsynet. 
 
Klagegang 
Nasjonalparkstyrets vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker, 
jamfør forvaltningslovens §§ 28 og 29. Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og 
sendes via nasjonalparkstyret adresse under, jf. forvaltningsloven § 32. 

 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre 
Fylkesmannen i Finnmark 
Statens Hus 
9815 Vadsø 
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Vedtak i sak 2016/900 
 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gis Norsk institutt for naturforskning (NINA) 
tillatelse til motorferdsel med inntil to – 2 – snøskutere i Stabbursdalen nasjonalpark i 
forbindelse med et forskningsprosjekt på kongeørn.  
 
Dispensasjonen er gitt med følgende vilkår: 

- Kjøringen kan utføres av Trond Vidar Johnsen, Arne Østlyngen, Olaf Opgård, 
John Ivar Larsen og Karl-Otto Jacobsen. 

- Dette brevet skal medbringes i felt i tilfelle kontroll. 
- Det skal kun kjøres på snø- og isdekket mark/vann. 
- Ferdsel og aktivitet skal minimaliseres og skje på en slik måte at kongeørn 

påføres minst mulig forstyrrelse og stress. Unødvendig forstyrrelse av annet 
dyreliv, herunder reinflokker, i området skal unngås. 

- Kjøringen skal skje i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO). NINA er 
forpliktet til å rette seg etter eventuelle anvisninger fra SNO når det gjelder 
kjørerute. 

- Resultatene fra forskningsprosjektet skal sendes Stabbursdalen 
nasjonalparkstyre så snart de er sammenstilt.  

- Dispensasjonen er begrenset til maksimalt seks – 6 – skuterturer i 
nasjonalparken. 

- Etter endt sesong skal en kort rapport fra årets aktivitet sendes til 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre. 

 
 
Tillatelsene er gyldig i perioden fra 20. mars til og med 4. mai 2016. 
 

Kjøringen kan skje med direkte hjemmel i nasjonal forskrift til motorferdselloven § 3 
bokstav f. Særskilt tillatelse etter motorferdselloven fra berørte kommuner er dermed 
ikke påkrevd. 
 
Nasjonalparkstyrets vedtak kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. 
forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og skal 
sendes via nasjonalparkstyrets adresse under, jf. forvaltningsloven § 32. 
 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre 
Fylkesmannen i Finnmark 
Statens hus 
9815 Vadsø 
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RS 6/2016 Arbeidsmøte med forvaltningsplanen  
 
Forvaltningsplanen ble sendt inn til faglig gjennomgang hos Miljødirektoratet den 9. 
november 2015. Den ble sendt tilbake til nasjonalparkstyret den 2. mars 2015. 
Nasjonalparkstyre skal arbeide videre med forvaltningsplanen for å få den faglige 
gjennomgangen godkjent.  
 


