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Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra 

Møtested: Telefonmøte 
Dato: 17.11.2016 
Tidspunkt: 10.00-11.00 

 
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 10/2016     Orienteringer 
 

- Finnmarkseiendommen avholdt et ekstra bestandsplanmøte møte i sammenheng med 
beiteskadeproblematikken i furuskogen den 19. september 2016. Kvotene på uttak av ble elg i 
Porsanger sør og vest for jaktsesong 2016. Porsanger kommune har på vegne av arbeidsgruppa 
om håndtering av beiteskader på furuskogen søkt om utvidet jakt på elg i jaktfelt 21 Stabbursdalen 
nord og 22 Bastin til 15. desember. Kvoten er søkt til 10 dyr. 

- NINA har rapportert tilbake om fjorårets aktivitet i forhold til deres dispensasjon til motorferdsel. 
 
 

 
Vedtak fattet av forvalter med delegert myndighet: 
 

 
Vedtak i sak 2016/3386 
 
Med hjemmel i verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark § 3 punkt 6.3 gis jaktlaget til Kjetil Hanssen 
tillatelse til uthenting av felt elg med ATV i jaktfeltet nr. 21 – Stabbursdalen sør i Porsanger kommune. 
Uthentingen skal foregå på etablert trase avmerket i vedlagte kart. Bruk av andre traseer som er avtegnet 
på kart vedlagt søknaden avslås.  
 
Følgende vilkår er satt for uttransport av felt elg: 

- Det gis kun dispensasjon for å benytte en (1) ATV for uttransport. Henger er tillatt. 
- Tillatelsen gjelder for en (1) tur pr. felte elg. 
- All kjøring må foregå på trase for uttransport av felt elg merket av på vedlagte kart. 
- Det er ikke tillatt å benytte motorisert kjøretøy for å transportere felt elg fra fellingssted til kjørespor i 

nasjonalparken. 
- Tillatelsen er gyldig f.o.m. 25. september t.o.m. 31. oktober 2016. 
- For hver utkjøring skal lokalt SNO kontaktes (Torkjell Morset, tlf: 916 22 003). Oppnås ikke kontakt 

skal det sendes tekstmelding eller legges inn beskjed på mobilsvar eller tekstmelding om at felt elg 
blir fraktet ut med kjøretøy. 

- Denne tillatelsen må medbringes i felt i tilfelle kontroll. 
 

Nasjonalparkstyrets vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker, jamfør forvaltningsloven 
§§ 28 og 29. Klagen skal være skriftlig og begrunnet og sendes via nasjonalparkstyret på adressen under, 
jamfør forvaltningsloven § 32. 
 
Vi gjør oppmerksom på at eventuell kjøring over privat eiendom må avklares med den enkelte grunneier. 
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Kart over godkjent trasé for uttransportering av felt elg i jaktfelt 21 – Sør Stabbursdalen. 
 
 
 

 
 
Vedtak i sak 2016/3478  
 
Med hjemmel i verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark § 3 punkt 6.3 gis jaktlaget til Agnar Eliassen 
tillatelse til uthenting av felt elg med ATV i jaktfeltet nr. 23 – Stabbursdalen nord i Porsanger kommune. 
Uthentingen skal foregå på etablert trase avmerket i vedlagte kart.  
 
Følgende vilkår er satt for uttransport av felt elg:  

- Det gis kun dispensasjon for å benytte en (1) ATV for uttransport. Henger er tillatt.  
- Tillatelsen gjelder for en (1) tur pr. felte elg.  
- All kjøring må foregå på trase for uttransport av felt elg merket av på vedlagte kart.  
- Det er ikke tillatt å benytte motorisert kjøretøy for å transportere felt elg fra fellingssted til kjørespor i 

nasjonalparken.  
- Tillatelsen er gyldig f.o.m. 25. september t.o.m. 31. oktober 2016.  
- For hver utkjøring skal lokalt SNO kontaktes (Torkjell Morset, tlf: 916 22 003). Oppnås ikke kontakt 

skal det sendes tekstmelding eller legges inn beskjed på mobilsvar eller tekstmelding om at felt elg 
blir fraktet ut med kjøretøy.  

- For hver utkjøring skal det etableres kontakt med Skáiddeduottar siida v/ Rasmus John S. Anti på 
telefon 454 88 968/ 481 98 885. Siidaen skal da ha beskjed om hvor felt elg skal hentes og hvilken 
trase som benyttes. Det legges opp til at begge parter i samråd avtaler om hvordan dette løser seg 
praktisk.  

- Denne tillatelsen må medbringes i felt i tilfelle kontroll.  
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Nasjonalparkstyrets vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker, jamfør forvaltningsloven 
§§ 28 og 29. Klagen skal være skriftlig og begrunnet og sendes via nasjonalparkstyret på adressen under, 
jamfør forvaltningsloven § 32.  
 
Vi gjør oppmerksom på at eventuell kjøring over privat eiendom må avklares med den enkelte grunneier. 
 

 
Kart over godkjent trasé for uttransportering av felt elg i jaktfelt 23 – Stabbursdalen nord. 

 

 
 
Vedtak i sak 2016/3759 
 
Med hjemmel i verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark § 3 punkt 6.3 gis jaktlaget til Johan Henrik 

Hætta tillatelse til uthenting av felt elg med ATV i jaktfeltet nr. 22 – Bastin i Porsanger kommuner. 
Uthentingen skal foregå på etablert trasé avmerket i vedlagte kart. 
 
Følgende vilkår er satt for uttransport av felt elg: 

- Det gis kun dispensasjon for å benytte en (1) ATV for uttransport. Henger er tillatt. 
- Tillatelsen gjelder for en (1) tur pr. felte elg. 
- All kjøring må foregå på trase for uttransport av felt elg merket av på vedlagte kart. 
- Det er ikke tillatt å benytte motorisert kjøretøy for å transportere felt elg fra fellingssted til kjørespor i 

nasjonalparken. 
- Tillatelsen er gyldig f.o.m. 25. september t.o.m. 31. oktober 2016. 
- For hver utkjøring skal lokalt SNO kontaktes (Torkjell Morset, tlf: 916 22 003). Oppnås ikke kontakt 

skal det sendes tekstmelding eller legges inn beskjed på mobilsvar eller tekstmelding om at felt elg 
blir fraktet ut med kjøretøy. 
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- For hver utkjøring skal det etableres kontakt med Láhtin siida v/ Anna Ravna Gaup på tlf. 418 55 
018 og/eller Skáiddeduottar siida v/ Rasmus John S. Anti på telefon 454 88 968/ 481 98 885. Den 
enkelte siida skal da ha beskjed om hvor felt elg skal hentes ut og hvilken trase som benyttes. Det 
legges opp til at begge parter i samråd avtaler om hvordan dette løser seg praktisk. 

- Denne tillatelsen må medbringes i felt i tilfelle kontroll. 
 
Nasjonalparkstyrets vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker, jamfør forvaltningsloven 
§§ 28 og 29. Klagen skal være skriftlig og begrunnet og sendes via nasjonalparkstyret på adressen under, 
jamfør forvaltningsloven § 32. 
 
Vi gjør oppmerksom på at eventuell kjøring over privat eiendom må avklares med den enkelte grunneier. 
 
 
 
 

 
Kart over tillatte traseer til uttransport av felt elg i jaktfelt 22 – Bastin. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



STABBURSDALEN 

NASJONALPARKSTYRE  
 Saksfremlegg  

 

  Arkivsaksnr: 2016/2521-0 

 Saksbehandler: Karoline Salmila 

Dato: 09.09.2016 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre ST 29/2016 17.11.16 

 

Søknad om oppføring av gjeterhytte og bruksendring på eksisterende 
gjeterhytte i Stabbursdalen nasjonalpark 

 

Forvalters innstilling 

 
Med hjemmel i § 3 pkt. 1.3 i verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark gis Lásse Erik Næss 
Gaup tillatelse til oppføring av ny gjeterhytte på punktfeste 2020-13/1/6 i Stabbursdalen nasjonalpark, 
Porsanger kommune. Dispensasjon til bruksendring av eksisterende gjeterhytte avslås.  
 
Tillatelsen har følgende vilkår: 

- Eksisterende gjeterhytte rives og ny gjeterhytte oppføres på samme plassering. 
- Bebygd grunnflate til ny gjeterhytte skal ikke overstige 50 m2.  
- Tilsendt skisse/plantegning av gjeterhytte avslås. Nytt utkast av skisse/plantegning skal 

tilsendes Stabbursdalen nasjonalparkstyre for godkjenning. 
- Gjeterhytten skal være i en (1) etasje med saltak. Maksimal takvinkel skal være mellom 20 og 

35 grader. 
- Utvendig mønehøyde skal være maksimalt 3,2 meter høy fra troppen av grunnmuren/pilarer. 
- Grunnmurs- eller pilarhøyde skal være maksimalt 0,5 m høy i flatt og skrående terreng. 

- Det skal fortrinnsvis benyttes trematerialer eller annet naturmateriale, bade i konstruksjon og 
værbeskyttende lag. 

- Gjeterhytten skal ha mørkt og matt taktekke (takpapp, shingel eller liknende). 
- Gjeterhytten skal beises/males i en mørk farge. 
- Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst mulig grad. 
- Ved eventuelle funn av kulturminner må arbeidet med bygging stoppes og 

kulturminnemyndighetene kontaktes. 
- Materialer skal fraktes inn på vinterføre eller med helikopter. Det må formelt søkes til 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre om tillatelse til frakt av materialer før dette gjøres. 
- Alt avfall og restmaterialer skal fraktes ut av nasjonalparken rett etter ferdigstillelse av 

byggverk, det tillates ikke at dette graves ned eller deponeres innenfor nasjonalparken. Umalt 
trevirke og trevirke som ikke er impregnert kan brennes. Overskytende 
byggemateriale/rivningsavfall skal leveres til godkjent behandlingsanlegg eller deponi. 

- Gjeterhytten må være overført på søker før denne tillatelsen skal kunne iverksettes. 
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Saksopplysninger 
 
Lásse Erik Næss Gaup søker om tillatelse til å oppføre en ny gjeterhytte på 50 m2 på festegrunn 
2020-13/1/6 med koordinatene 35W 395208 776605. Det søkes også om tillatelse bruksendring på 
den allerede eksisterende gjeterhytta, slik at den kan omgjøres til en redskapsbod/ et uthus. Søker 
opplyser at de ikke har redskapsbod per i dag. Søker har tilhører Láhtin-siida i Reinbeitedistrikt 16. 
Søker har fått overført sin siidaandel fra Anna Ravna Gaup, men var ikke registrert som eier eller 
bruker av eksisterende gjeterhytte på søknadstidspunktet. Søker har vedlagt festekontrakt for 
punktfestet.  
 
Søknaden ble sendt ut på høring med uttalelsesfrist 15. juli 2016. Søknaden har vært ute på høring 
hos Finnmark fylkeskommune, Finnmarkseiendommen, Porsanger kommune, Sametinget og 
Reinbeitedistrikt 16. Også siidastyret til Láhtin-siida kom med uttalelse den 4. oktober 2016 om at de 
godkjenner ny gjeterhytte. Det er ikke kommet inn noen innvendinger i saken uten om gjeterhytten 
ikke var overført på søker ved søkertidspunktet. 
 
Det er vedlagt en skisse/plantegning på en hytte som søker ønsker å oppføre (se s. 10). Dette 
bygget har følgende mål: Takvinkel på 30 grader, mønehøyde på 4,2 m, BRA på 51,9 m2, utvendig 
bod på 1,7 m2 og terrasse med gelender og overtak på 9,3 m2, samt en utvendig trapp med platt på 

1,7 m2. 
 
Det ble gjennomførte en befaring til gjeterhytten den 12. oktober 2016. På dette punktfestet ble det 
registrert at gjeterhytta inkludert et uisolert tilbygg var 32 m2. Det ble i tillegg registrert en uisolert 
redskapsbod på 9,2 m2 hvor søker oppbevarer et stort aggregat og et lite separert utedo som var falt 
ned grunnet alder og mangel på vedlikehold. Gjeterhytten var i dårlig tilstand grunnet sin alder og lite 
vedlikehold, hvor blant annet taket var blitt skeivt og hengende. I henhold til Lásse Erik Næss Gaup 
er de også sterkt plaget av mus i hele bygget. 
 
 

Regelverk 
 
Formålet med vernet av 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.  

 
Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av nye bygninger jf. § 3 punkt 1.1 i 
verneforskriften. Forvaltningsmyndigheten kan imidlertid gi tillatelse til oppføring av bygninger og 
anlegg i forbindelse med reindrift, og ombygging og utvidelse av eksisterende reindriftshytter jf. § 3 
punkt 1.3. 

Naturmangfoldloven (nml.) trådde i kraft 1. juli 2009. I lovens § 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. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet 
blir utsatt for, jamfør § 10. Forvaltningsmyndigheten skal blant annet særlig vurdere konsekvensene 
av en dispensasjon, for eksempel om andre kan tenkes å søke dispensasjon på samme grunnlag. 
Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, 
skal føre-var-prinsippet legges til grunn, jamfør § 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet 
unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Det skal fremgå av 
enhver beslutning som fattes ved utøving av offentlig myndighet hvordan prinsippene i nml. §§ 8-12 
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er vurdert, jf. § 7 i loven. 
 

Vurdering 
 
Med bakgrunn i verneformålet er nasjonalparken vernet mot inngrep av enhver art. Det er et mål å ha 
færrest mulig gjeterhytter og anlegg i nasjonalparken, samt at eksisterende og eventuelt nye bygg og 
anlegg blir samlokalisert slik at inngrep ikke spres til nye områder. En samlet bebyggelse vil også 
legge beslag på en mindre del av reinbeitene og vurderes således til å være positivt for både 
verneformålet og reindriftsinteressene. Ved søknad om ny gjeterhytte er størrelse, utforming og 
landskapsmessig tilpasning viktige momenter i en vurdering av om en tillatelse bør gis. 
Samlokalisering, størrelse, utforming og landskapsmessig tilpasning er derfor viktige momenter i 
vurderingen av en søknad om bygging av nye hytter.  
 
Generelle retningslinjer for utvidelser av bygninger i verneområder nasjonalt er at det kan gis 
dispensasjon til utvidelse av eksisterende bygninger på maksimalt 30 % av eksisterende grunnflate, 
og ikke mer enn 10 m2. I verneområder i Norge er det også en nasjonal praksis på at det kan tillates 
gjeterhytter på inntil 45m2. I forvaltningsplanen som er under utarbeidelse legges det opp til en 
forvaltningspraksis der gjeterhytter tillates inntil 50m2 og uthus inntil 15m2. Videre står følgende i 
forvaltningsplanen: «For at det skal kunne gis dispensasjoner fra vernebestemmelsene til tiltak i 
forbindelse med reindrift må det foreligge tungtveiende reindriftsmessige argumenter». Ved flere 
verneområder er det blitt satt en begrensning på total bebygd areal per tomt til 75-80 m2. 
 
Eksisterende gjeterhytte 
Det søkes om bruksendring av eksisterende gjeterhytte til uthus/redskapsbod. Under befaringen den 
12.oktober 2016 ble den eksisterende gjeterhytte målt til å være 32 m2. Forvalter mener at 
bruksendring ikke kan innvilges fordi eksisterende gjeterhyttes størrelse overstiger det forvaltningen 
tillater på et uthus med over det dobbelte. Forvalter oppfordrer derfor søker om å sende 
nasjonalparkstyret en søknad om utvidelse av eksisterende uthus, hvor det da tilrettelegger for et 
isolert aggregatrom i uthuset. Anbefalingen begrunnes i at antall bygninger på tomten bør ikke økes, 
og støy fra aggregat ikke er ønskelig etter verneforskrift § 3 punkt 7,3. Det er likevel rom for å benytte 
aggregat til energikilde i henhold til kongelig resolusjon s. 25.  
 
Da eksisterende gjeterhytten er i svært dårlig forfatning vil dette bygget kreve mye renovering i tillegg 
til utbygging. De det er hjemmel i lov å tillate nye gjeterhytter, anser derfor forvalter det som mer 
hensiktsmessig at det gamle bygget rivers og et nytt bygges opp samme plassering. Et allerede 
eksisterende bygg blir vurdert til ikke å gi noen økt eller endret i belastning for miljø eller landskap. 
Forvalter anbefaler derfor at ny gjeterhytte som oppføres får samme plassering som eksisterende 
gjeterhytte, slik at man unngår at helt nye deler av verneområdet ikke blir berørt av byggverkene.  
 
Bygging av veranda med overbygg: 
Det søkes om en gjeterhytte på 50 m2. I skissen/plantegningen som er vedlagt søknaden er 
gjeterhytten 53,6 m2 inkludert en bod på 1,7 m2. I tillegg har gjeterhytten en overbygd terrasse på 9,3 
m2, en terrasse på 1,5 m2 ved inngangsparti og et liten trapp. Det totale bebygde arealet blir på 64,4 
m2, og overstiger dermed grensene for hva som skal tillates ved oppføring av ny gjeterhytte i 
Stabbursdalen nasjonalpark i henhold til forvaltningsplanen. Det bør ikke innvilges gjeterhytter med 
bebygd areal på over 50 m2, da en eventuell innvilgelse vil kunne gi presedens for andre saker, jf. 
nml. § 10. Forvalter anbefaler at det tillatelse til oppføring av en gjeterhytte på 50 m2, med et krav om 
at en ny skisse/plantegning av gjeterhytte tilsendes Stabbursdalen nasjonalparkstyre for godkjenning. 
 
Reindriftsfaglig vurdering 
I henhold til forskrift for godkjenning av gjeterhytter i reindriften, skal søknaden grunngi det 
reindriftsmessige behov og den omsøkte plassering. Videre skal det legges vekt på at hytta får en 
hensiktsmessig plassering, både med tanke på reindriftsmessige hensyn og ut fra andre relevante 
hensyn, og at grunneier og andre berørte interesser ikke blir unødig belastet. 
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Som forvalter har vist til er det i utgangspunktet et forbud mot oppføring av bygninger av enhver art. 
Gjeterhytter som er nødvendige for utøvelse av lovlig reindrift kan likevel oppføres etter samtykke fra 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre. 
 
Uheldig hyttebygging og mangel på plan vil kunne medføre at beiteressursene blir dårlig utnyttet. 
Fylkesmannens reindriftsavdeling har gjort en reindriftsfaglig vurdering om at søker har behov for en 
ny og større gjeterhytte med dagens standard, samt at eksisterende gjeterhytte kan gjøres om til et 
uthus.  
 
Vurdering opp imot verneverdier 
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. Bebyggelse og tilrettelagte fasiliteter 
kan bidra til at aktivitet i et området øker. 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. I følge nml. § 5 skal artene og deres genetiske mangfold ivaretas på 
lang sikt. Man må derfor ta vare på artenes økologiske funksjonsområder.  
 
Stabbursdalen nasjonalpark er leve- og yngleområde for en rekke trua og sårbare arter. Dyrelivet 
skal ikke forstyrres unødvendig, jf. § 3 pkt. 5.1 i verneforskriften. Kunnskapen i saken er hentet fra 
Naturbase og Artskart. I nasjonalparken er det blant annet registrert jerv, gaupe, oter og den jaktbare 
arten fjellrype, som nå er ansett som en nær truet art. Det er ikke registrert andre arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse eller andre sårbare arter i umiddelbar nærhet til omsøkte hyttetomt. Forvalter 
anser kunnskapsgrunnlaget om de berørte økosystemene, jamfør naturmangfoldloven § 8, for å 
være tilstrekkelig for saken. Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 tillegges derfor liten vekt. 
 
Ved Návkajohka er det totalt 7 gjeterhytter og det finnes også noen gjeterhytter andre steder i 
nasjonalparken. Utover dette er det få tekniske inngrep i nasjonalparken. Nasjonalparkforvalter 
vurderer derfor at det er stor fare for at en tillatelse til bruksendring av eksisterende gjeterhytte eller 
oppføring av gjeterhytte over 50 m2 vil kunne skape presedens for lignende saker. På sikt kan dette 
gi flere store bygninger som ikke passer inn og vil være skjemmende i en nasjonalpark. Utvidelser 
over de satte rammer til forvaltningsplanens vil på sikt kunne påvirke verneverdiene negativt og 
vurderes også til å være i strid med verneformålet for Stabbursdalen nasjonalpark. 
 
Området hvor søker ønsker oppføring av gjeterhytte ligger i punktfeste hvor det allerede er 
bygninger. Med andre ord vil ikke en tillatelse bidra til at nye områder blir berørt av tekniske inngrep. 
Tiltaket vurderes til ikke å påføre naturmangfoldet skade utover de inngrep som skjer på hyttetomta. 
Det forutsettes at terreng og vegetasjon skånes under bygging, transport av materiale til bygging 
gjøres på mest mulig skånsom måte og at all byggavfall fjernes ved ferdigstillelse av gjeterhytten, jf. 
nml. § 12. Naturmangfoldloven § 11 er derfor ikke vurdert nærmere i saken. 
 
Forvalter vurderer at søker har et reelt behov for en gjeterhytte som er noe større og av bedre 
standard enn eksisterende gjeterhytte. Forvalter vurderer at plassering ivaretar hensynet til både 
verneverdiene og reindrifta, og vil derfor gi tillatelse etter verneforskriften. Det bes søker være 
spesielt oppmerksom på vilkårene i vedtaket som går på utformingen av hytta. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Skisse/plankart over utforming av gjeterhytte. 



 


