
 
 

Møteinnkalling 
 
 
Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre 
Møtested: Stabbursnes 
Dato: 15.12.2015 
Tidspunkt: 10:00 – 15:00 

 
 
Innkallingen er sendt til: 
 
Fast representant Vararepresentant 
Ronny Wilhelmsen (styreleder) Ida K. Balto Bjørnbak 
Kari Lene Olsen (nestleder) Bjørg Eli Masternes 
Tor Reidar Boland  
Gunhild Hansen Robert Wilhelmsen 
 
 
Ved eventuelt forfall er representantene selv ansvarlig for å gi vararepresentanten 
beskjed om å delta på møtet.  
 
Fungerende nasjonalparkforvalter er tilgjengelig på telefon 78 95 03 14 og på e-post 
fmfijekn@fylkesmannen.no. 
 



 

Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

ST 
26/2015 

Registrering av deltakere og beslutningsdyktighet   

ST 
27/2015 

Godkjenning av innkalling og saksliste   

ST 
28/2015 

Valg av underskrivere   

RS 9/2015 Orienteringer   

RS 
10/2015 

Årsrapport fra Statens naturoppsyn (SNO)   

ST 
29/2015 

Søknad om tiltaksmidler og innmelding av behov 
for SNO-ressurser i 2016 

 2015/4449 

ST 
30/2015 

Innmelding av behov for midler til drift av 
nasjonalparkstyret 

 2015/4449 

ST 
31/2015 

Eventuelt   

 
 

ST 26/2015 Registrering av deltakere og beslutningsdyktighet 

 

ST 27/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

ST 28/2015 Valg av underskrivere 

 

RS 9/2015 Orienteringer 

 

RS 10/2015 Årsrapport fra Statens naturoppsyn 



 

STABBURSDALEN 

NASJONALPARKSTYRE  
 Saksfremlegg  

 

  Arkivsaksnr: 2015/4449-0 

 Saksbehandler: Jan Erik Knutsen 

Dato: 03.12.2015 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre 29/2015 15.12.2015 

 

Søknad om tiltaksmidler og innmelding av behov for SNO ressurser 
2016 

Vedlegg: 
- Bestillingsskjema SNO ressurser 
- Bestillingsskjema for tiltaksmidler i verneområder 

Forvalters innstilling 

Nasjonalparkstyret sin bestilling av ressurser og midler fra Miljødirektoratet/SNO for 2016 
er beskrevet i følgende vedlagte skjemaer:  
 

- Bestillingsskjema - SNO ressurser  
Innspill fra nasjonalparkstyret til prioriteringer og bestillinger av personalressurser  
fra SNO.  
 

- Bestillingsskjema - tiltaksmidler i verneområder  
Styrets ønsker om midler til tiltak i verneområder.  

 
 
 
 
 
 
 



 

STABBURSDALEN 

NASJONALPARKSTYRE  
 Saksfremlegg  

 

  Arkivsaksnr: 2015/4449-0 

 Saksbehandler: Jan Erik Knutsen 

Dato: 03.12.2015 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre 30/2015 15.12.2015 

 

Innmelding av behov for midler til drift av nasjonalparkstyret 

 

Forvalters innstilling 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre søker om totalt 520 000 kroner til drift av styret og 
midler til arbeid med forvaltningsplanen i 2016. 
 
Det kan søkes om midler til drift av nasjonalparkstyrene og midler til arbeid med 
forvaltningsplaner/skjøtselsplaner fra Miljødirektoratet. Søknadsfrist er 8. januar 2016. 
Nasjonalparkstyret må melde inn sitt behov til Fylkesmannen som sender inn samlet 
budsjettforslag på vegne av alle styrene i fylket.  
 
Nasjonalparkforvalter foreslår at nasjonalparkstyret melder inn følgende behov: 
 
1. Drift av styret 
Midlene til drift av styret skal dekke utgifter til reise- og møtegodtgjøring for medlemmer 
av styrene, samt eventuelle reiseutgifter for medlemmer av rådgivende utvalg. 
 
Nasjonalparkstyret har i 2015 hatt et budsjett på 300 000 kroner. Før siste møte 
gjenstår 180 000 på denne posten. Bakgrunn for at forbruket ble langt lavere enn 
forventet er at den faste nasjonalparkforvalteren har vært ute i permisjon og at 
aktiviteten dermed har blitt lavere, videre ble det ikke gjennomført nasjonale eller 
regionale samlinger for styrene. 
 
I 2016 vil nasjonalparkforvalter vært på plass igjen og aktivitetsnivået vil øke. Arbeidet 
med forvaltningsplan vil kreve flere møter og i tillegg planlegges det regional samling 
med opplæring av nye styremedlemmer for alle styrene i Finnmark.  
 
Nasjonalparkforvalter foreslår derfor å beholde budsjettposten for drift av styret på 
300 000 kroner.   
 



 
2. Utgifter til arbeidet med forvaltningsplan 
Utgifter som må dekkes i forbindelse med utarbeidelse av forvaltningsplan er for 
eksempel nødvendige kartlegginger, medvirkningsprosesser (møter), trykkekostnader 
etc. 
 
Forvaltningsplanen er nå til faglig gjennomgang i Miljødirektoratet. Etter dette vil planen 
blir sendt ut på høring. I den forbindelse planlegges det flere høringsmøter. 
 
I tillegg er det i utkastet til forvaltningsplanen satt opp et tiltak som går på kartlegging i 
området ved Cieknalisjávri/Stabbursdalsvann. Denne kartleggingen skal bl.a. legges til 
grunn for fastsetting av bevaringsmål.  
 
Totalt søker nasjonalparkstyret om 220 000 kroner til arbeidet med forvaltningsplan i 
2016.  
 

ST 31/2015 Eventuelt 

 


