
 

 

 
 
 

Møteinnkalling 
 

 

Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/ 

Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra/  

Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 

Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum 

Dato: 19. februar 2019 

Tidspunkt: 12:00 – 16:00 

 

Ved eventuelt forfall er representantene selv ansvarlige for å gi vararepresentanten beskjed 

om å delta på møtet. Alle møtepapirer vil bli sendt ut på e-post og lagt ut på Stabbursdalen 

nasjonalparkstyrets nettside: http://nasjonalparkstyre.no/Stabbursdalen/ 

 

Nasjonalparkforvalter er tilgjengelig på telefon 78 95 03 77 / 409 12 470 eller e-post 

stabbursdalen@fylkesmannen.no. 
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RS 1/2019 Orienteringer 

 

- Grüne Woche 

- Omsøkte midler for 2019 

- Markering av ferdigstilt Bastingamme. 

- Fotoavtale. 

- Møte om beiteskadeprosjektet hos Fefo 18. desember 2018. 

- Elgtelling 2019. 

- Hengebrua over Dilljohka. 

- Kulturminner i Stabbursdalen. 

- Frivillig arbeid i nasjonalparker. 

- Sti til Rørkulphytta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        Arkivsaksnr: 2019/887 

Saksbehandler: Stine Emilie Nøding Hansen 

                Dato: 06.02.2019 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre ST 1/2019 19.02.2019 

 

Vedtak vedrørende nedfallgjerde i Stabbursdalen 

landskapsvernområde 

 

Forvalters innstilling 

Vedtak i sak 1/2019 

 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 69 om pålegging av stans eller oppretting av ulovlige 

tiltak i verneområder, har Stabbursdalen nasjonalparkstyre vedtatt at Berit Åse Solveig 

Johnsen pålegges å fjerne det gjerdet som står på deres eiendommen i Stabbursdalen 

landskapsvernområde, koordinater UTM 33 7814465N 87257Ø. Frist for opprydding settes til 

30. september 2019. 

 

Vilkår 

- Statens naturoppsyn (SNO) ved Torkjell Morset (916 22 003) varsles ved start av 

tiltaket. 

- Det må tas hensyn til alt dyreliv. Hi, bo og reir osv. må ikke forstyrres.  

- Alt søppel skal tas med ut av området. 

- Det skal sendes mail om gjennomført arbeid til nasjonalparkstyret når oppryddingen 

er gjennomført. 

 

 

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. 

 



 
Bilde 1Kart over inngjert område ved Lompolaveien i Porsanger kommune 

 
Bilde 2 Kart over plassering av gjerdet i forhold til E6 og krysset til Lompolaveien i Porsanger kommune 

 



Saksopplysninger 

Dette gjerdet ble satt opp for rundt 50 år siden for å holde reinsdyrene ute av den dyrka 

marka som var nødvendig for gårdsdrifta til grunneier. Gjerdet ble sist vedlikeholdt i 1994. Nå 

da gjerdet ikke lengre er i bruk ønsker Nasjonalparkstyret at dette gjerdet fjernes. Som det 

ligger nå utgjør det et skadepotensiale for vilt som ferdes i området, og det er i tillegg 

forsøpling av landskapsvernområdet. 

  

Regelverket 

Verneforskriften 

Formålet med nasjonalparken 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.» 

 

I tillegg er forurensing og forsøpling forbudt i landskapsvernområdet, jamfør verneforskriften 

§ 2 og § 3, punkt 5. 

 

Naturmangfoldloven 

Nasjonalparkstyret kan med hjemmel i naturmangfoldloven § 69 pålegge stans eller 

oppretting av ulovlige tiltak i verneområdene de har myndighet over. Det er ikke krav om at 

det har oppstått skade på naturmangfoldet eller at det er fare for slik skade. Det er 

tilstrekkelig at handlingen ikke er tillatt.  

 

Mulige konsekvenser av at pålegget ikke gjennomføres er direkte gjennomføring eller 

tvangsmulkt. Direkte gjennomføring vil si at nasjonalparkstyrer kan få gjerdet fjernet på eiers 

regning, jamfør naturmangfoldlovens § 69 første ledd og § 70 andre ledd (pålegg som følge 

av uforutsette miljøkonsekvenser av lovlig virksomhet), samt naturmangfoldloven § 71 som 

regulerer adgangen forvaltningen har til selv å gjennomføre tiltakene og hjemmel til å kreve 

dekning av utgiftene til dette.  Tvangsmulkt har som formål å sikre at loven og 

bestemmelsene i medhold av den blir etterlevet, jamfør naturmangfoldloven § 73. 

Tvangsmulkt er ikke straff, og det skal alltid være mulig for den ansvarlige å unngå 

tvangsmulkt. Bruk av tvangsmulkt fritar ikke den ansvarlige fra plikten for gjennomføring av 

det aktuelle pålegget. 

 

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver anses å være lite relevant for 

den type aktivitet som det søkes om, jf. nml. § 11. Det skal gjøres en samlet vurdering av 

den tidligere, nåværende og framtidige bruken av mangfoldet når det gjelder driftsmetoder, 

teknikker og lokalisering av tiltaket, jf. nml. § 12. 

 

 

 

 



         Arkivsaksnr: 2019/603 

Saksbehandler: Stine Emilie Nøding Hansen 

                Dato: 06.02.2019 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre ST 2/2019 19.02.2019 

 

Vedtak vedrørende plantede grantrær i Stabbursdalen nasjonalpark 

 

Forvalters innstilling 

Vedtak i sak 2/2019 

 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 69 om pålegging av stans eller oppretting av ulovlig 

tiltak i verneområder, har Stabbursdalen nasjonalparkstyre vedtatt at Børge Gabrielsen 

pålegges å fjerne de plantede grantrærne på hans eiendom i Stabbursdalen nasjonalpark, 

koordinater UTM 33, 7812186N 869058Ø. Frist for opprydding settes til 30. september 2019. 

 

Vilkår 

- Før gjennomføring av tiltaket må det søkes om tillatelse til ferdsel med motoriserte 

kjøretøy, dersom det er behov for det i forbindelse med arbeidet, fra både 

nasjonalparkstyret og annen nødvendig myndighet. 

- Statens naturoppsyn (SNO) ved Torkjell Morset (916 22 003) varsles ved start av 

tiltaket. 

- Det må tas hensyn til alt dyreliv og annen vegetasjon. Hi, bo og reir osv. må ikke 

forstyrres.  

- Alt søppel skal tas med ut av området. 

- Det skal sendes epost eller brev om gjennomført arbeid til nasjonalparkstyret når 

oppryddingen er gjennomført. 

 

 

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. 

 



 
Bilde 3 Kart over hytte (til venstre) i forhold til parkering i enden av Lompolaveien i Stabbursdalen landskapsvernområde 

 
Bilde 4 Kart over Lombola og Lompolaveien i forhold til E6 på Stabbursnes, Porsanger kommune 

 



Saksopplysninger 

Gran er ikke en naturlig art i dette området, og er svartelistet i nasjonalparken. Det betyr at 

grantrær ikke skal finnes i nasjonalparken, på grunn av at den utgjør en trussel mot den 

vernede lokale floraen ved å utkonkurrere plantene og trærne som finnes naturlig i parken.  

 

Regelverket 

Verneforskriften 

Formålet med nasjonalparken 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.» 

 

I tillegg er forurensing og forsøpling forbudt i landskapsvernområdet, jamfør verneforskriften 

§ 2 og § 3, punkt 5. 

 

Naturmangfoldloven 

Nasjonalparkstyret kan med hjemmel i naturmangfoldloven § 69 pålegge stans eller 

oppretting av ulovlige tiltak i verneområdene de har myndighet over. Det er ikke krav om at 

det har oppstått skade på naturmangfoldet eller at det er fare for slik skade. Det er 

tilstrekkelig at handlingen ikke er tillatt.  

 

Mulige konsekvenser av at pålegget ikke gjennomføres er direkte gjennomføring eller 

tvangsmulkt. Direkte gjennomføring vil si at nasjonalparkstyrer kan få grantrærne fjernet på 

eiers regning, jamfør naturmangfoldlovens § 69 første ledd og § 70 andre ledd (pålegg som 

følge av uforutsette miljøkonsekvenser av lovlig virksomhet), samt naturmangfoldloven § 71 

som regulerer adgangen forvaltningen har til selv å gjennomføre tiltakene og hjemmel til å 

kreve dekning av utgiftene til dette.  Tvangsmulkt har som formål å sikre at loven og 

bestemmelsene i medhold av den blir etterlevet, jamfør naturmangfoldloven § 73. 

Tvangsmulkt er ikke straff, og det skal alltid være mulig for den ansvarlige å unngå 

tvangsmulkt. Bruk av tvangsmulkt fritar ikke den ansvarlige fra plikten for gjennomføring av 

det aktuelle pålegget. 

 

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver anses å være lite relevant for 

den type aktivitet som det søkes om, jf. nml. § 11. Det skal gjøres en samlet vurdering av 

den tidligere, nåværende og framtidige bruken av mangfoldet når det gjelder driftsmetoder, 

teknikker og lokalisering av tiltaket, jf. nml. § 12. 

 

 

 

 

 

 

 



         Arkivsaksnr: 2019/898 

Saksbehandler: Stine Emilie Nøding Hansen 

                Dato: 06.02.2019 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre ST 3/2019 19.02.2019 

 

Vedtak vedrørende traverser i Stabbursdalen nasjonalpark – 

Telenor ASA 
 

Forvalters innstilling 

Vedtak i sak ST 3/2019 

 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 69 om pålegging av stans eller oppretting av ulovlig 

tiltak i verneområder, har Stabbursdalen nasjonalparkstyre vedtatt at Telenor ASA pålegges 

å rydde opp i traverser de har etterlatt i Stabbursdalen nasjonalpark. Frist for opprydding 

settes til 31. desember 2019. 

 

Vilkår 

- Ved behov for motorisert ferdsel må det søkes om tillatelse til ferdsel med motoriserte 

kjøretøy og/eller helikopter fra både nasjonalparkstyret og annen nødvendig 

myndighet. 

- Statens naturoppsyn (SNO) ved Torkjell Morset (916 22 003) varsles ved start av 

tiltaket. 

- Det må tas hensyn til all vegetasjon og dyreliv, spesielt reinsdyr. Hi, bo og reir osv. 

må ikke forstyrres.  

- Alt søppel skal tas med ut av området. 

- Det skal sendes rapport om gjennomført arbeid til nasjonalparkstyret når 

oppryddingen er gjennomført. 

 

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. 

 



 
Bilde 5 Kart over Stabbursdalen Nord hvor traversene går på tvers av Stabbursdalen nasjonalpark tilnærmet likt stien 

avmerket i rødt. 

 

Saksopplysninger 

Traversene ble i sin tid satt opp av det som da var Televerket. Etter at de kom ut av drift har 

de aldri blitt ryddet. Som traversene ligger nå utgjør det et skadepotensiale for vilt som ferdes 

i området, og det er en forsøpling av nasjonalparken.  

 

Regelverket 

Verneforskriften 

Formålet med nasjonalparken 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.» 

 

I tillegg er forurensing og forsøpling forbudt i nasjonalparken, jamfør verneforskriften § 3, 

punkt 7, og avfall skal tas med ut av området, jamfør verneforskriften § 3, punkt 7.2. 

 

Naturmangfoldloven 

Nasjonalparkstyret kan med hjemmel i naturmangfoldloven § 69 pålegge stans eller 

oppretting av ulovlige tiltak i verneområdene de har myndighet over. Det er ikke krav om at 

det har oppstått skade på naturmangfoldet eller at det er fare for slik skade. Det er 

tilstrekkelig at handlingen ikke er tillatt.  

 

Mulige konsekvenser av at pålegget ikke gjennomføres er direkte gjennomføring eller 

tvangsmulkt. Direkte gjennomføring vil si at nasjonalparkstyrer kan få traversene fjernet på 

eiers regning, jamfør naturmangfoldlovens § 69 første ledd og § 70 andre ledd (pålegg som 

følge av uforutsette miljøkonsekvenser av lovlig virksomhet), samt naturmangfoldloven § 71 

som regulerer adgangen forvaltningen har til selv å gjennomføre tiltakene og hjemmel til å 

kreve dekning av utgiftene til dette.  Tvangsmulkt har som formål å sikre at loven og 

bestemmelsene i medhold av den blir etterlevet, jamfør naturmangfoldloven § 73. 

Tvangsmulkt er ikke straff, og det skal alltid være mulig for den ansvarlige å unngå 

tvangsmulkt. Bruk av tvangsmulkt fritar ikke den ansvarlige fra plikten for gjennomføring av 

det aktuelle pålegget. 

 



Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver anses å være lite relevant for 

den type aktivitet som det søkes om, jf. nml. § 11. Det skal gjøres en samlet vurdering av 

den tidligere, nåværende og framtidige bruken av mangfoldet når det gjelder driftsmetoder, 

teknikker og lokalisering av tiltaket, jf. nml. § 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Arkivsaksnr: 2109/1983 

Saksbehandler: Stine Emilie Nøding Hansen 

                Dato: 06.02.2019 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre ST 4/2019 19.02.2019 

 

Vedtak på søknad om tillatelse til bruk av helikoptertransport i 

forbindelse med nasjonal overvåking av fugl – TOV-E Finnmark 

 

Forvalters innstilling 

Vedtak i sak ST 4/2019 

 

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 første ledd første alternativ gis Ekstensiv 

overvåking av hekkende rovfugl (TOV-E) ved Tom Roger Østerås dispensasjon til to – 2 – 

landinger med helikopter i Stabbursdalen nasjonalpark. 

 

Vilkår for dispensasjonen 

- Dispensasjonen gjelder i perioden 25. juni til 3. juli 2019. 

- Landing skal kun skje i nærheten av Skuovgilrášša punkt 2033 i henhold til 

søknaden, koordinater 35 W 407167 7767210.  

- Flyving i nasjonalparken til og fra landingssted skal foregå over 300 meter over 

bakken.  

- Ferdsel og aktivitet skal minimaliseres og skal ikke påføre dyre- og fuglelivet unødige 

forstyrrelser, da spesielt reinsdyr. 

- Statens Naturoppsyn ved Torkjell Morset (916 22 003) skal varsles på SMS i forkant 

av flyving. 

- Denne dispensasjonen må medbringes i felt og framvises ved eventuell kontroll. 

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

nasjonalparkstyre.  

 

Vi anmoder om at det opprettes dialog med reindrifta i forkant av helikopterflyvingen. Vi 

minner også om at det må innhentes nødvendig dispensasjon fra andre aktuelle myndigheter 

før flyving.  

 

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. 

 

 

 



Saksopplysninger 

Dette prosjektet er en kartlegging av bestandsutviklingen til terrestriske hekkende fugler i 

hele Norge. Det startet opp i 2005 og samler nå opp data på en standardisert og 

representativ måte med jevn kontinuitet og fordeling over landet. Målet med 

overvåkingsprosjektet er å finne ut hvordan bestandsutviklingen er for mange fuglearter i 

Norge. Resultatene fra prosjektet inngår i Norges forpliktelser til innrapportering av 

miljøtilstand til Europa, og de norske data brukes blant annet til å se om EU har bærekraftig 

utvikling. Det søkes dispensasjon til to landinger i Stabbursdalen nasjonalpark for å 

transportere personell inn og ut av takseringsområdet Skuovgilrášša. 

 

Takseringsarbeidet er et samarbeidsprosjekt mellom Miljødirektoratet, Norsk institutt for 

naturforskning, Nord Universitet og Norsk ornitologisk forening. Tom Roger Østerås er 

regionsleder for TOV-E Finnmark. Nasjonalparkstyret gav dette prosjektet dispensasjon til 

landing i 2012, 2013 og 2018. 

 

For å skaffe et representativt utvalg av takseringsområder brukes et såkalt LUCAS-rutenett. 

Det trengs ca. 1000 slike ruter for å dekke fastlands Norge. For hver 300 m registreres alle 

fugler i en punkttaksering. I tillegg registreres alle sjeldnere arter langs linja mellom 

punktene. Helikopterrutene besøkes imidlertid to år på rad, men med ca. seks års pause til 

neste runde med to år. En rute takseres pr døgn, mellom kl. 04:00 til 10:00. Helikopteret blir 

ikke på bakken lengre enn nødvendig for hver området og lander så nær startpunktet som 

mulig. 

  

Avsnitt om uttalelse fra berørt reindriftssiida. 

 

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. 

 

I følge verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark § 3 punkt 5.1 skal all ferdsel skje 

varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. Verneforskriften for 

Stabbursdalen nasjonalpark sier at motorferdsel er forbudt på land og vatn, og i lufta under 

300 meter, jf. § 6.1. 

 

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 - 12 jf. nml. § 7 i loven skal legges til grunn for enhver 

beslutning gjort av en offentlig myndighet. Kunnskapsgrunnlaget jf. nml. § 8 sier at offentlige 

beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters 

bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 

påvirkninger. Dette kravet 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 er eller vil bli utsatt for, jf. nml. § 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig 

kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet i nml. 

§ 9 legges til grunn, for å unngå vesentlig skade på naturmangfoldet. Ved eventuell 



forringelse av naturverdiene skal tiltakshaver dekke kostnadene ved begrensing eller 

oppretting jf. nml § 11. Det skal derfor tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikker og 

lokalisering av tiltaket som ut fra en samlet vurdering gir det samfunnsmessige beste 

resultatet jf. Nml § 12. 

 

Denne saken må behandles etter § 48 i naturmangfoldloven da det i verneforskriften ikke er 

åpnet for bruk av helikopter til dette omsøkte formålet. Stabbursdalen nasjonalparkstyre kan 

etter § 48 i naturmangfoldloven gjøre unntak fra verneforskriften dersom det ikke strider mot 

formålet med vernet og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 

sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. 

Bestemmelsen skal fange opp uforutsette eller spesielle/særlige tilfeller som ikke ble vurdert 

på vernetidspunktet. For tiltak som bidrar til å fremme verneverdiene bør det som regel gis 

dispensasjon til, da slik bruk kan betraktes som et ledd i forvaltningen som utøves for å 

bevare verneverdiene. 

 

Vurdering 

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. Vernet av Stabbursdalen nasjonalpark skal beskytte dyrelivet mot unødig 

forstyrrelse eller trusler av alle slag, jf. nml. §§ 9 og 10. 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. Et viktig kriterium for å kunne 

innvilge en dispensasjon fra verneforskriften er at tiltaket ikke strider mot vernevedtakets 

formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. 

 

Forskningsaktivitet som ikke trenges å lokaliseres til et verneområde bør kanaliseres utenfor 

verneområder. Videre bør det gis dispensasjon til tiltak som bidrar til å fremme 

verneverdiene. Den omsøkte aktiviteten kan tillates i verneområder, siden utvalget av 

kartleggingsruter skal være representattivt og jevnt fordelt over hele landet, noe som tilsier at 

enkelte punkter vil kunne havne innenfor et verneområde. Det vil være uheldig om 

verneområdene setter stopper for en helhetlig kartlegging av terrestriske fugl i Finnmark og 

Norge. TOV-E innehar meget god kompetanse når det gjelder sårbare arter i området med 

bakgrunn i at dette prosjektet har pågått over mange år i de samme områdene. Prosjektet vil 

gi forvaltningsmyndigheten økt kunnskap om Stabbursdalen nasjonalpark, men også øke 

kunnskapen om terrestriske fugl generelt, jf. nml. § 8. Kunnskapen kan bidra til å fremme 

verneverdiene og gi en bedre oversikt over blant annet rødlistede arter og eventuelle 

fremmede arter. 

 

Naturmangfoldloven § 8 setter krav til at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet 

så langt det er rimelig skal bygge på blant annet effekten av påvirkninger. Tidsperioden det 

søkes om er i hekkeperioden for flere fuglearter hvor man bør unngå å forstyrre fuglene. Det 

er i dette tilfellet ikke snakk om å etablere faste anlegg eller terrenginngrep i området og 

påvirkningen vil være kortvarig og ikke sette varige spor. Tiltaket vurderes derfor isolert sett 

til ikke å påvirke verneverdiene nevneverdig. Naturmangfoldlovens § 9 om føre-var-

prinsippet ansees derfor ikke være gjeldende i denne saken. Det forutsettes at fuglene ikke 



forstyrres unødvendig mye og over uhensiktsmessig lang tid. Den samlede belastning, jf. nml 

§ 10 vurderes derfor som liten. Naturmangfoldlovens §§ 11 og 12 ansees ikke som relevant 

for saken. Det forventes heller ikke at mange andre søker dispensasjon på tilsvarende 

grunnlag som TOV-E med tanke på omfanget av kartleggingen. 

 

Reinbeitedistrikt 16 har beitetid i nasjonalparken fra 1. april til 15. november. I Stabbursdalen 

nasjonalpark er det utstrakt reindrift på sommeren, det kan derfor tenkes at planlagt flyging 

og landing kan skape problemer for reindrifta i området. Det anmodes derfor om at TOV-E 

oppretter direkte kontakt med reindrifta i området i god tid før flygning og landing, for å 

avklare og gjøre reineiere klar over flyaktiviteten.  … 

 

Det ble i 2012, 2013 og 2018 søkt om tilsvarende aktivitet fra TOV-E, hvilket 

nasjonalparkstyret innvilget. Det har ikke blitt innrapportert forstyrrelser eller eventuelle 

inngrep som har vært med å svekke verneverdiene eller bruken av Stabbursdalen 

nasjonalpark. Ut fra det aktuelle forskningsprosjektets klare nytteverdi for forvaltninga finner 

nasjonalparkforvalteren at omsøkte aktivitet bør kunne tillates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Arkivsaksnr: 2019/1193 

Saksbehandler: Stine Emilie Nøding Hansen 

                Dato: 06.02.2019 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre ST 5/2019 19.02.2019 

 

Vedtak på søknad om dispensasjon til å sette opp vindmølle i 

tilknytting til eksisterende solcelleanlegg ved Stabbursfossen – 

Stabbursdalen nasjonalpark 

 

Forvalters innstilling 

Vedtak i sak ST 5/2019 

 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 første ledd første alternativ gir Stabbursdalen 

nasjonalparkstyre delvis innvilget dispensasjon til Stabbursdalen grunneierforening til 

oppsetting av en vindmølle i tilknytning til eksisterende solcelleanlegg ved Stabbursfossen i 

Stabbursdalen nasjonalpark. 

 

Vilkår for tillatelsen 

- Vindmøllen må settes opp som omsøkt, og endelig kartkoordinater sendes til 

forvaltningen etter at vindmøllen er satt opp.  

- Masthøyde for vindmøllen skal ikke overstige fire – 4 – meter. 

- Innkjøring av materialer skal skje på snø- eller isdekt mark med snøskuter. Eventuell 

nødvendig tillatelse for dette må innhentes før kjøring.  

- All vegetasjon og dyreliv er fredet og skal hensyntas. 

- Skulle det under arbeidet komme fram gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må 
arbeidet stanses omgående og melding sendes Finnmark fylkeskommune og 
Sametinget, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven, § 8). 

- Nødvendige tillatelser må også innhentes fra grunneier og andre myndigheter. 

 

 

Klageadgang 
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. 
 

 

Saksopplysninger 

Stabbursdalen Grunneierforening ønsker å sette opp en vindmølle i tilknytning til det 

eksisterende solcelleanlegget de benytter for drift av fisketelleren i laksetrappa i 

Stabbursfossen. Fisketelleren har vært i drift siden 2009, og i 2016 ble telleren oppgradert 

med en fototunnel som gir videoklipp av fisk som går opp laksetrappa. Men dette krever mer 

strøm enn det solcelleanlegget klarer å generere, spesielt ved mye overskyet vær. Det er 



derfor behov for å utvide anlegget med en vindmølle for mer strøm, så man får telt all fisken 

som går opp laksetrappa.  

Det søkes om å få sette opp en vindgenerator med rotordiameter på 0,9 meter, og en 

masthøyde på 8 meter. 

 
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. 

 

I følge verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark er området vernet mot inngrep av 

enhver art, jf. § 3 punkt 1.1, all ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv 

og kulturminner, jf. § 3 punkt 5.1, motorferdsel er forbudt på land, vatn og i lufta under 300 

meter, jf. § 3 punkt 6.1, og forurensing og forsøpling er forbudt, jf. § 3 punkt 7.1.  

 

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 -12 jf. nml. § 7 i loven skal legges til grunn for enhver 

beslutning gjort av en offentlig myndighet. Kunnskapsgrunnlaget jf. nml. § 8 sier at offentlige 

beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters 

bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 

påvirkninger. Dette kravet 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 er eller vil bli utsatt for, jf. nml. § 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig 

kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet i nml. 

§ 9 legges til grunn, for å unngå vesentlig skade på naturmangfoldet. Ved eventuell 

forringelse av naturverdiene skal tiltakshaver dekke kostnadene ved begrensing eller 

oppretting jf. nml § 11. Det skal derfor tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikker og 

lokalisering av tiltaket som ut fra en samlet vurdering gir det samfunnsmessige beste 

resultatet jf. Nml § 12. 

 

Denne saken må behandles etter § 48 i naturmangfoldloven da det i verneforskriften ikke 

åpner for slike inngrep som omsøkt. Stabbursdalen nasjonalparkstyre kan etter § 48 i 

naturmangfoldloven gjøre unntak fra verneforskriften dersom det ikke strider mot formålet 

med vernet og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn 

eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. Bestemmelsen skal 

fange opp uforutsette eller spesielle/særlige tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. 

Tiltak som bidrar til å fremme verneverdiene bør det som regel gis dispensasjon til, da slik 

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

Siktemålet er at verneforskriften ikke uthules gjennom omfattende dispensasjonspraksis. 

 

Vurdering 

Stabbursdalen grunneierforening har tidligere fått dispensasjoner og tilskudd for drift av 

laksetrappen og fisketellingen. Nasjonalparkstyret er godt kjent med området rundt 

Stabbursfossen og tiltakene der, da dette er et mye brukt turområde. Kunnskapsgrunnlaget 



jf. nml. § 8 ansees som dekt, og føre-var-prinsippet i nml § 9 kommer derfor ikke til 

anvendelse i denne saken. 

 

Et av verneformålene til Stabbursdalen nasjonalpark er at området ikke skal utsettes for 

tekniske inngrep eller endringer i landskapet. Virkninger av tiltak skal vurderes ut fra den 

samlede belastning økosystemet vil bli utsatt for, jf. nml. § 10. Vindmøllen isolert sett anses 

ikke som et stort inngrep, men skal likevel reguleres da mindre installasjoner samlet sett kan 

utgjøre en stor påvirkning. Den omsøkte høyden på vindmøllen er 8 meter. Forvalter mener 

dette vi bli alt for ruvende i terrenget. Spesielt med tanke på at dette er et område hvor det i 

all hovedsak er forbud mot installasjoner. Forvalter anbefaler derfor at en eventuell 

dispensasjonen vil gjelde for en lavere masthøyde enn omsøkt.  

 

Dersom man benytter seg av lavere masthøyde enn omsøkt, og frakt av utstyr på vinterføre 

mener forvalter at man har dekt kravet til miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jf. nml. § 

12. Kostnader ved miljøforringelse, jf. nml. § 11 ansees ikke å ha relevans for saken, da 

tiltaket er av et svært lite omfang, og vindmøllen settes opp i tilknytning til allerede 

eksisterende installasjoner.  Forvalter mener tiltaket kan tillates. 


