
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra 

Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum 
Dato: 15.06.2016 
Tidspunkt: 10.15 – 16.00 

 
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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RS 7/2016 Orienteringer 
- Oppstartsmøte inkludert befaring til Lompolavei-prosjektet ble gjennomført 3. 

juni 2016.  
- GLØD Explorer AS har levert rapport fra gjennomført skitur. 
- Orientering om brev fra Miljødirektoratet datert 06.06.16 om sykling og 

organisert ridning i nasjonalparker og landskapsvernområder. 
 
 
 
Vedtak fattet av nasjonalparkforvalter med delegert myndighet: 

 
Vedtak i sak 2016/2000  
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gis Norsk institutt for naturforskning 
(NINA) v/Karl-Otto Jacobsen dispensasjon til fangst, innsamling av 
fjær/blodprøve og merking av snøugle og rovfugl i Stabbursdalen 
nasjonalpark. NINA får dispensasjon til tre (3) landinger med helikopter, samt 
dispensasjon til to (2) dager med lavtflyging under 300 meter.  
 
Vilkår for dispensasjonen:  

- Dispensasjon for fanging, innsamling av fjær/blodprøve og merking av snøugle 
og rovfugl gjelder for perioden 20. juni til 20. juli 2016.  

- Dispensasjon til tre (3) landinger med helikopter gjelder ved behov, hvis 
hekking av snøugler eller rovfugl.  

- Dispensasjon til to (2) dager med lavtflyginger under 300 meter; en (1) dag i 
perioden 20.-21. juni og en (1) dag i perioden 30. juni. – 5. juli 2016.  

- I sammenheng med feltarbeid med snøugle hvor behovet er transport av 
feltutstyr og personell skal all flyging til og fra landingspunkt foregå i en høyde 
over 300 meter over bakken.  

- Flyging og landing med helikopter skal skje i dialog med Statens naturoppsyn 
(SNO). NINA er forpliktet til å rette seg etter eventuelle anvisninger fra SNO 
når det gjelder kjøre- og flygerute.  

- Hvis værforhold forhindrer transport kan transporten utsettes av hensyn til 
helse og sikkerhet. Transporten skal da skje så snart værforholdene tillater det 
og SNO skal varsles om utsettelsen.  

- Ferdsel og aktivitet skal minimaliseres og skje på en slik måte at fuglene 
påføres minst mulig forstyrrelse og stress. Unødvendig forstyrrelse av 
dyrelivet, herunder reinflokker, i området skal unngås.  

- Denne dispensasjonen må medbringes i felt og fremvises ved kontroll.  

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

- Det skal innhentes nødvendig dispensasjon til bruk av helikopter fra berørte 
kommuner.  

 
Det anmodes til dialog med reindrifta i forkant av feltarbeid, helikopterflyging og -
landing. 

 
 
 
 



 
RS 8/2016 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. 
Nasjonalparkstyret arbeidet med gjennomgang av forvaltningsplanen den 18. april 
2016.  Nasjonalparkstyre arbeider videre med gjennomgang av forvaltningsplanen.  


