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Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/ Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra/ Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 

Møtested: Teams 

Dato: 5. februar 2020 

Tidspunkt: 10.30 – 14.30 

 
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. 
 
Møtet med Stabbursnes Naturhus og Museum holdes kl. 11.00 over Teams. 
Møtet med NIBIO holdes kl. 13.00-14.00 over Teams. 

 
 
Saksliste 
 
Utvalgs- 
saksnr. 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr. 

ST 7/2020 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 8/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste    

ST 9/2020 Valg av underskrivere   

ST 10/2020 Møte - Stabbursnes Naturhus og Museum – vedtak 
om jubileumsfeiring 

  

RS 2/2020 Orientering   

ST 11/2020 Forvaltningsplanen   

ST 12/2020 Møte - Presentasjon av GPS-prosjektet   
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ST 10/2020 Jubileumsfeiring 2020 

Saksopplysninger  

Stabbursnes Naturhus og Museum og Stabbursnes nasjonalpark har 30 og 50 års jubileum i 

2020 og samarbeider derfor om en felles markering av jubileene. Det er planlagt felles 

jubileumsfeiring helgen 20.-21. juni 2020. Grunnet koronapandemien er det stor usikkerhet i 

om det er forsvarlig å arrangere større arrangementer grunnet smittefare. Forvalter har vært i 

kontakt med Klima- og miljødepartementet angående tildelingen av midler som styrene har 

mottatt for å kunne arrangere jubileet (se e-post). Det gjennomføres derfor et møte på 

Teams mellom styret til Stabbursnes Naturhus og Museum og Stabbursdalen 

nasjonalparkstyre. Annen planlegging i forhold til jubileumsfeiring kan også gjøres under 

dette møtet. 

Forvalter innstilling 

Styrene må fatte vedtak om jubileumsfeiringene helgen 20.-21. juni 2020 skal arrangeres 

eller utsettes. Styrene må fatte vedtak om ny dato hvis jubileumsfeiringen blir vedtatt utsatt. 
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RS 2/2020 Orientering 

- Forvalter har vært sykemeldt en periode. I tillegg har forvalter ikke kunnet jobbe 

normal arbeidstid grunnet koronapandemien. Det har skapt problemer med 

saksbehandling og forsinkelser. 

- Elgtelling ble ikke gjennomført vår 2020 grunnet koronapandemien og forvalters 

sykemelding. 

- Det er planlagt gjennomføring av sårbarhetsvurdering i 2020. Anbud er sendt ut til 

flere selskaper. 

- Det er gjort en henvendelse til Finnmarkseiendommen angående eierskapet til 

Diljohkabrua i landskapsvernområdet. 

- Vernegrenseskilt er bestilt inn og skal settes opp i løpet av 2020 og 2021. 

- Stabbursdalen nasjonalparkstyre har mottatt økonomisk støtte til jubileumsfeiring av 

30 og 50 år jubileene fra Klima- og miljødepartementet og Hammerfest kommune. 

 

 

Forvalter har fattet følgende vedtak på delegert myndighet: 

Vedtak fattet 22. april 2020: 

 

Vedtak i sak 2020/4001 

Med hjemmel i verneforskrift § 3 punkt 6.3 fjerde ledd gis Fylkesmannen i Troms og 

Finnmark ved reindriftavdelingen tillatelse til å transportere og droppe fôr til reinsdyr 

med helikopter i Stabburdalen nasjonalpark.  

 

Vilkår for tillatelsen: 

‐ Dropping av fôr kan skje innenfor Láhtin, Njeaiddan, Skaiddeduottar og Vuorje 

siida sine sommerbeiteområder i Stabbursdalen nasjonalpark. 

‐ Tillatelsen gjelder for transport av fôr i perioden uke 17-20.  

‐ Det søkes om dopping på koordinatene: 69.9592 24.2895, 70.067 24.4365, 

69.957959 24.3041 og 69.8782 24.2782. 

‐ Lavtflyvning over nasjonalparken skal så langt det er mulig unngås før dopping av 

fôr finner sted. 

‐ All flyving skal skje hensynsfullt, og begrenses til et minimum. Dyrelivet, herunder 

reisndyr, skal ikke forstyrres unødig. 

‐ Det skal avklares med nasjonalparkforvaltning for hvert nye dropp-punkt i forkant, 

for å avverge uheldige lokalisasjoner i forhold til hekking eller yngling. Forvalter 

(Karoline Salmila 409 12 470) eller lokalt SNO kontaktes (Torkjell Morset, tlf. 916 

22 003). Oppnås det ikke kontakt skal det sendes tekstmelding, så tar 

forvaltningen kontakt tilbake. 
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Vedtak fattet 23. april 2020: 

Vedtak i sak 2020/3468  
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 første ledd første alternativ gis Norsk 
institutt for naturforskning (NINA) v/Karl-Otto Jacobsen dispensasjon til én (1) dag 
årlig med lavtflyging under 300 meter Stabbursdalen nasjonalpark fra 2020-2022.  
 
Vilkår for dispensasjonen:  

‐ Dispensasjonen gjelder for årene 2020-2022. Ved mislighold av vilkårene under 
denne perioden vil dispensasjonen kunne bli inndratt. 

‐ Dispensasjon til én (1) dag i året med lavtflyginger under 300 meter gjelder i perioden 
25. juni. – 10. juli for å kartlegge reir til rovfugl i Stabbursdalen nasjonalpark.  

‐ Flyging 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 flygerute.  

‐ Aktiviteten skal minimaliseres og skje på en slik måte at fuglene påføres minst mulig 
forstyrrelser og stress. Unødvendig forstyrrelse av dyrelivet, herunder reinsdyr, i 
området skal unngås.  

‐ Denne dispensasjonen må medbringes i felt og fremvises ved kontroll.  
‐ Etter endt sesong hvert år skal en kort rapport sendes til Stabbursdalen 

nasjonalparkstyre.  
 
Det anmodes til dialog med reindrifta i forkant av helikopterflygingen. Eventuelle tillatelser 

etter annet lovverk må søker selv sørge for. 

 

Vedtak fattet 23. april 2020: 

 
Vedtak i sak 2019/13347  
Med hjemmel i § 35a i forvaltningsloven endrer Stabbursdalen nasjonalparkstyre  
vedtak 2019/13347:  
 
Med hjemmel i verneforskriften § 3 punkt 6.3 avsnitt fem gir Stabbursdalen 
nasjonalparkstyre Kjetil André Jonas og Ken Jøran Jonas dispensasjon til maksimalt 
seks – 6 – turer med snøskuter til hytte med gnr/bnr/fnr 13/1/13, byggid. 192843405 i 
Stabbursdalen nasjonalpark, i Porsanger kommune.  
 
Dispensasjonen gjelder fra 02.12.2019 til 04.05.2020.  
 
Dispensasjonen har følgende vilkår:  
 

‐ Tillatelsen gjelder for kjøring frem til hytte med byggid. 192843405 i Stabbursdalen 
nasjonalpark.  

‐ Kjøringen til og fra hytten skal skje langs trasé som er inntegnet på vedlagt kart fra 
søknaden.  

‐ Én tur gjelder for ett kjøretøy. To kjøretøy i følge teller som to turer. Slede er tillatt. 
Tillatelsen gjelder for transport av materiale, utstyr og bagasje.  

‐ All ferdsel skal skje hensynsfullt, og begrenses til et minimum. Dyrelivet, medregnet 
reinsdyr, i området skal ikke forstyrres unødig.  

‐ Det skal kun kjøres på snø- og isdekket mark/vann.  
‐ Vedlagt kjøreseddel skal fylles ut i forkant av hver tur med kulepenn/tusj som ikke kan 

viskes ut.  
‐ Tillatelsen skal medbringes under kjøring i tilfelle kontroll.  
‐ Ved tillatelsens utløp skal kopi av kjøreseddel sendes forvaltningsmyndigheten 

(nasjonalparkstyret).  
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‐ Tillatelse til motorferdsel skal også være innhentet etter motorferdselloven.  
 
 
 
Vedtak fattet 29. april 2020: 

 
Vedtak i sak 2020/1012. Sak unntatt offentlighet. Forvalter orienterer om saken.  
 

 

ST 11/2020 Forvaltningsplanen 

Saksopplysninger  

Siste utkast av forvaltningsplanen er sendt over til nasjonalparkstyret, samt andre aktuelle 

dokumenter. Planen tas opp, slik at nye styremedlemmer kan bli orientert om tidligere 

prosesser med planen. Videre plan for arbeidet med planen avgjøres. 

Forvalters innstilling 

Nytt møte med Miljødirektoratet må avklares. Forvalter orienterer generelt om 

forvaltningsplanen og prosessen med planen.  Eventuelle spørsmål fra nye styremedlemmer 

angående planen vil bli besvart. 

 

 

ST 11/2020  Beiteskader på fredet furu i Stabbursdalen - GPS-prosjektet av 

lokal elg i Stabbursdalen 

Saksopplysninger 

Forvalter orienterer kort om arbeidsgruppen som jobber med beiteskadeprosjektet. Styret 

avholder møte med GPS-prosjektansvarlig Erling Meisingset v/NIBIO på Teams. 

 


