
 

 

 
Møteinnkalling 

 
 

Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra 

Møtested: Fjordutsikten, Brennelv, Lakselv 
Dato: 16.12.2016 
Tidspunkt: 15.00– 19.30 

 
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. 
 
Som avslutning på året inviteres alle varamedlemmer til å delta på bestillingsdialogen og 
julemiddagen etter styremøtet. Nasjonalparkforvalter ber om tilbakemelding om varaene stiller 
innen 12. desember grunnet bestillinger. 
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RS 11/2016     Orienteringer 
 

- Det er innhentet anbefaling angående restaurering av noen mindre skadde partier 
langs Lompolaveien 

- Status om veilag for Lompolaveien 
- Forespørsel om partnerskapsavtale med Offroadfinnmark 

 
- Henvendelse angående erfaring med elgjakta 2016 (neste side): 



 

 

 
 



 

 

ST 33/2017  Møtekalender 2017 
 
 
Forvalters forslag til møtekalender 2017: 

 

Februar Mars Mai November Desember 

10. februar 28. mars 23. mai 9. november 15. desember 

 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre kommer med innspill og vedtar møtekalenderen for 2017. 
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STABBURSDALEN 

NASJONALPARKSTYRE  
 Saksfremlegg  

 

  Arkivsaksnr: 2016/3918-0 

 Saksbehandler: Karoline Salmila 

Dato: 08.12.2016 

 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre ST 34/2016 16.12.2016 

 

Søknad om dispensasjon til bruk av snøskuter og drone ved filming 

av reinflokk under vårflytting - NRK Sápmi 

 

 

Forvalters innstilling 

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gir Stabbursdalen nasjonalparkstyre NRK 

Sápmi dispensasjon til motorferdsel med snøscooter i Stabbursdalen nasjonalpark i 

Porsanger kommune. Dispensasjonen gjelder for en sammenhengende periode på 5 – 

8 dager i mars eller april 2017. Det innvilges dispensasjon til bruk av drone til filming 

under innspilling av TV-programmet i sammenheng med skuterkjøringen. Bruk av 

beltevogn avslås. 

 

 

Dispensasjonen er gitt med følgende vilkår: 

- Dispensasjonen gjelder for kjøring på vestsiden av Stabburselven ca. ved 

Ruhkkojávri til Ribatoaivi i Stabbursdalen nasjonalpark etter vedlagt kart. 

- Dispensasjonen gjelder for maksimalt to – 2 – skutere. Slede er tillatt. 

- Dispensasjonen for skuterkjøring gjelder kun ved følging av reinflokk på vårflytting. 

- Det tillates å kjøre to – 2 – turer til toppen av enten Bohkošoaivi eller Ribatoaivi.  

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

- Det tillates bruk av én – 1 – drone som kun benyttes til filming av reinflokken som 

følges. 

- Det må tas hensyn til fugler og vilt, og unngå å fly eller kjøres i nærheten av fugler, 

dyreliv eller personer som ferdes i nasjonalparken. Hi, bo og reir etc. må ikke 

forstyrres. 

- Lokaliteter, hi eller reirs nøyaktige plassering for arter som er unndratt offentlig 

informasjon må ikke fremkomme av film/bilder som vises for publikum. 

- Dagen før flygning/filming skal Statens naturoppsyn (SNO) ved Torkjell Morset  
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(tlf. 916 22 003) skal kontaktes. 

- NRK Sápmi er forpliktet til å rette seg etter eventuelle anvisninger fra SNO når det 

gjelder kjørerute. 

- Dispensasjonen etter motorferdselloven skal være innhentet fra Porsanger kommune 

etter motorferdselloven. 

- NRK Sápmi skal kontakte Reinbeitedistrikt 16 i forkant av kjøringen. 

- Dispensasjonen skal medbringes under kjøring. 

- Det skal sendes en rapport til Stabbursdalen nasjonalparkstyre innen 1. desember 

2017. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
Kart med omsøkt kjøretrasé for å følge reinflokken på vårtrekket 2017. 



 

 

Saksopplysninger 

NRK Sápmi skal lage et TV-program hvor man følger en reinflokk på vårflytting «minutt for 

minutt». De skal følge reinbeitedistrikt 20 «Fála» på vårtrekket fra Šuoššjávri eller Iešjávri til 

Kvaløya. De ønsker å følge reinflokkens naturlige trekkmønster og har vedlagt kart over 

flytteleia som ble brukt sist vinter. Trekkrute kan variere etter beiteforhold og hvor andre 

flokker vil oppholde seg under trekkleiet. Forvalter var i telefonisk kontakt med NRK Sápmi 

den 16. november 2016. NRK Sápmi søker derfor om dispensasjon til bruk av to til tre 

snøskutere og én drone i Stabbursdalen nasjonalpark slik at de kan følge reinsdyrene der de 

trekker. Dronen vil være helt i nærheten av reinsdyrsflokken. De søker om dispensasjon til 

filming og skuterkjøring i ca. 5-8 dager, enten i mars eller i april 2017. Filmingen vil foregå 

døgnet rundt disse dagene.  Tidspunktet avhenger av når de velger å starte vårflyttingen 

med tanke på klima, vær og beiteforhold. De har vedlagt kart som viser hvor reinflokken kan 

komme til å trekke om de trekker inn i nasjonalparken. De har også behov for å kunne kjøre 

opp på én av to fjelltopper som er på grensen til nasjonalparken; henholdsvis Bohkošoaivi 

eller Ribatoaivi. Det er for å kunne sende signaler fra reinflokken til en tv-mast i området. De 

vil selv kontakte andre reinbeitedistrikt for å informere om deres aktivitet. Forvalter var i 

telefonisk kontakt med Reinbeitedistrikt 16 den 29. november 2016. De hadde ingen 

innvendinger mot dette serie-innspillingen siden filmingen skjer i samarbeid med et 

reinbeitedistrikt.  

 

Regelverk 

Søknaden er behandlet etter verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark og 

naturmangfoldloven (nml). Motorferdselloven gjelder i tillegg hvor kommunen har myndighet. 

 

I verneforskriften står det at formålet 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. 

 

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 nml § 10. Dersom det ikke foreligger 

tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-

prinsippet legges til grunn, jamfør nml § 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 

naturmangfoldloven §§ 8 -12 er vurdert, jf. nml § 7 i loven. 

 

Dispensasjon fra verneforskriften kan etter innføringen av naturmangfoldloven kun gis med 
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hjemmel i naturmangfoldloven § 48. Av nml § 48 og rundskrivet ”Forvaltning av 

verneforskrifter” fra Direktoratet for naturforvaltning går det frem at dispensasjon bare kan gis 

dersom tiltaket ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene 

nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser 

gjør det nødvendig. 

 

Stabbursdalen nasjonalpark sin forskrift § 3 punkt 6.1. gir et generelt forbud mot motorferdsel 

hvor motorferdsel i nasjonalparken er forbudt på land og vann, og i lufta under 300 meter. 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 en del motorferdsel. Motorferdselen som 

NRK Sápmi søker om kommer ikke inn under noen av disse bestemmelsene. Saken må 

derfor behandles som en søknad om dispensasjon fra vernevedtaket, og vurderes etter 

naturmangfoldlovens § 48. Om forurensing og støy sier forskriftens § 3 punkt 7.3 at bruk av 

motordrevet modellfly, modellbåt o.l. er forbudt.   

Vurdering 

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 

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 

er streng og det skal foreligge særlige behov ved dispensasjon til motorferdsel og bruk av 

drone. 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 fugler, dyreliv, 

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. Bevaring av arters habitat og leveforhold, og arters 

mulighet for reetablering er en ønsket effekt av vernet, jf. nml § 10. 

 

I ”Naturbase” og ”Artskart” fremgår det at nasjonalparken er leve- og yngleområde for en del 

nær trua og sårbare arter. Deler av nasjonalparken er fortsatt ikke tilstrekkelig kartlagt, 

jamfør naturmangfoldloven § 8. I den tidsperioden det søkes tillatelse for kjøring og bruk av 
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drone i er det starten av hekkesesongen for noen sårbare fuglearter. Motorferdsel og flyvning 

vil kunne medføre en god del støy og skremselseffekt. Dette kan forstyrre dyrelivet og 

fuglelivet.  

 

Motorferdsel med snøskuter 

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. Generelt har motorferdsel i 

nasjonalparken negativ effekt på verneverdiene gjennom forstyrrelser, slitasje og støy, og det 

er derfor et overordnet mål å redusere motorferdsel til et minimum. Så lenge kjøring foregår 

på snø og isdekke slik at terreng og vegetasjon ikke blir utsatt for slitasje og skader, vil bruk 

av snøskuter være mer skånsomt sammenliknet med av barmarkskjøretøy.  

 

Vi vet, jf. nml. § 8, at kjøring med snøskuter vil medføre forstyrrelse av fugle- og dyrelivet. 

Omfanget det søkes om er imidlertid forholdsvis lavt, kjøringen vil foregå på vinterføre og har 

isolert sett lav negativ effekt på verneverdiene. Ved å begrense kjøringen til en kort 

tidsperiode med avgrensing av hvor det kan kjøres og en begrensning i antall kjøretøy, anser 

nasjonalparkforvalter effekten av påvirkningene i dette tilfellet til å være forholdsvis lav og 

hensynet til rein, fugle- og dyrelivet og nml. § 9 blir mer ivaretatt. Tiltaket er isolert sett ikke 

av en slik art at en regner med noen fare for at det skal oppstå skader og miljøforringelser jf. 

naturmangfoldloven §§ 11 og 12. Angående nml. § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal 

bæres av tiltakshaver), kommer den først til anvendelse når det omsøkte tiltaket vil medføre 

skade på naturmangfoldet. Ut i fra resonnementene over, anser man at aktiviteten ikke vil 

medføre skade. Dermed er ikke § 11 aktuell i dette tilfellet. 

Filming med bruk av drone 

Flyvning med drone omfattes av forbudet mot unødig forstyrrelse av fugle- og dyrelivet. I 

følge rapporten “Approching birds with drones: first expiriments and ethical guidelines” 

(Elisabeth Vas et al.) viste fugler svært liten endring i adferd som følge av at en drone fløy 

nært fuglene. I 80 % av tilfellene kunne de fly inntil 4 meter fra fuglene før fuglene reagerte. I 

forsøkene var det imidlertid kun synlig adferd som ble registrert. Det kan derfor ikke 

utelukkes at fuglene ble stresset (f.eks. økt hjerterytme). Rapporten oppsummerer 

resultatene med at droner som brukes hensynsfullt kan benyttes til ornitologiske 

undersøkelser. De anbefaler imidlertid at man starter opp med dronen minimum 100 meter 

fra fuglene, og deretter flyr gradvis nærmere dem. Det er også viktig at dronen ikke nærmer 

seg fuglene ovenfra, da dette kan minne de om predatorangrep. Det er også kjent at 

rovfugler kan angripe droner, dette innebærer en stor fare for at rovfuglene skader seg. Det 

er derfor viktig at operatøren som styrer dronen er oppmerksom på rovfugl og unngår å 

komme for nært de. 

Kunnskapsgrunnlaget (nml § 8) er vurdert til at man fortsatt mangler kunnskap når det 

gjelder bruk av droner (RPA) og eventuell effekt av bruken. Det er vanskelig å se for seg 

vesentlige negative effekter, men ut fra føre-var-prinsippet (nml § 9) – er det viktig å unngå 

nærføring til hekkelokaliteter for rovfugl eller vilt som måtte befinne seg i området. Ut fra en 

økosystemtilnærming (nml § 10) er det viktig å følgje utviklinga, og ta opp temaet ved 

revisjon av forvaltningsplanen. Bruken av droner for filming i nasjonalparken bør avgrenses 

til tiltak av en allmenn interesse, og bør ikke tillates for rent personlig bruk som filming for 

utlegging av private videosnutter på YouTube, sosiale media o.a. Tiltaket medfører ikke 
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miljøforurensing der kostnader til utbedring bør dekkes av tiltakshaver (nml § 11). Nml. § 12 

gir føringer om «miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder», og for filmopptak virker drone til 

å være den mest miljøforsvarlige teknikken fremfor bruk av annet luftfartøy.  

Dispensasjonen for bruk av drone gjelder for å filme reinflokken. Med dette forventer forvalter 

at for eksempel ikke flys etter avvikende enkeltindivider eller små grupper av rein som ikke 

følger hovedflokken etter trekkleiet, eller etter andre uforutsette ting som kan virke 

interessant, men som ikke har sammenheng med formålet med innspillingen av vårflyttingen 

«minutt for minutt».  

Om tiltaket 

Selv om tiltaket isolert sett kan vise seg å ha lav påvirkning av naturverdiene, må søknaden 

vurderes i lys av prinsippet om samlet belastning, jf. nml § 10. Reindriften har tillatelse til 

motorferdsel etter verneforskriften § 3 punkt 6.2, i tillegg til andre årlige søknader om 

dispensasjon til motorferdsel som Stabbursdalen nasjonalparkstyre behandler, viser at 

hensynet til samlet belastning av all motorferdsel må hensyntas, og uthuling av 

verneforkriften er ikke ønskelig. Omfanget av snøskuterkjøringen som ikke er i sammenheng 

med reindrift, samt bruk av drone i nasjonalparken er per i dag likevel ikke høy når man ser 

ferdselen over et års perspektiv, jf. § 10 i naturmangfoldloven.  

Verneforskriftens § 2 slår også fast at ivaretakelsen av naturgrunnlaget innenfor 

nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal også kunne 

brukes til reindrift, naturopplevelse og utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten 

grad av teknisk tilrettelegging. I Stabbursdalen nasjonalpark skal allmennheten ha mulighet 

til en uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv. 

For å unngå belastning av tiltak og aktiviteter skal det alltid gjøres en vurdering om omsøkt 

aktivitet kan utførers utenfor eller i randsonen verneområdet framfor inne i selve 

nasjonalparken. Trekkmønsteret til reinflokkene avgjøres av beiteforhold, klima og 

værforhold, samt påvirkning av andre reinflokker i trekkleiet. Det er derfor ikke alltid mulig å 

styre trekkmønsteret til reinsdyrsflokkene, noe som kan føre til at reinsdyrene velger å trekke 

inn i nasjonalparken. Det søkes derfor om tillatelse til å følge reinsdyrene sitt naturlige 

trekkmønster. Kartet viser at omsøkte skuterkjøring vil foregå på vestsiden av Stabburselven, 

i randsonen av nasjonalparken. 

Ved tiltak som bidrar til å fremme verneverdier bør det vurderes å gi dispensasjon til, da slik 

bruk kan betraktes som et ledd i forvaltningen som utøves for å bevare verneverdiene. 

Videre heter det at naturmangfoldloven § 12 at det skal tas utgangspunkt i slike driftsmetoder 

og teknikk som ut fra en samlet vurdering gir de beste samfunnsmessige resultater blant 

annet med tanke på naturmangfoldet. Vinklingen til TV-programmet har som intensjon å 

belyse hverdagen til reindriften, som er en stor næringsaktør også innenfor nasjonalparken. 

Programkonseptet formidler verdifull kunnskap om en tradisjonell arealbruk i Stabbursdalen 

nasjonalpark, og formålet med programmet blir derfor ikke i strid med intensjonene for 

vernet. Programmet kan øke kompetansen om tamreinen sin bruk av utmarksressursene, og 

kan profilere nasjonalparken og tamreindrifta på en positiv måte. Dette TV-programmet kan 

generelt bidra til økt forståelse og innsikt for allmennheten i forhold til reindrift. 

Det må vurderes om tiltaket kan føre til presedens for fremtidige saker eller andre 

verneområder, jf. nml. § 10. I en tidligere klagesaksbehandling datert 08. september 2010 

har Direktoratet for naturforvaltning vurdert NRK som en stor og seriøs mediebedrift og 
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kunnskapsformidler, og at bedriften har mulighet til å nå publikum på en måte som få andre 

mediebedrifter kan. En dispensasjon til NRK vil etter direktoratets vurdering ikke få 

presedensvirkning sett i sammenheng med vinklingen til TV-programmet.  

 
 
 
 
 
RS 12/2016  Gjennomgang av innspillene fra Rådgivende utvalg til 
forvaltningsplanen 
 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre gjennomgår innspillene fra Rådgivende utvalg etter 
møte avholdt 13. september 2016.  

 
 
 
 
 
ST 35/2016  Bestillingsdialogen 2017 
 
Nasjonalparkforvalter gjennomgår relevant informasjon angående bestillingsdialog 
2017. Stabbursdalen nasjonalparkstyre har en gjennomgang av årets utførte tiltak og 
utformer søknad om tiltaksmidler for 2017. 
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