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Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/ Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra/ Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 

Møtested: Teams 

Dato: 15. mars 2021 

Tidspunkt: 12.00 – 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. 
 
 

 
 
Saksliste 
 
Utvalgs- 
saksnr. 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr. 

ST 6/2021 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 7/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste    

ST 8/2021 Valg av underskrivere   

RS 2/2021 Orientering   

ST 9/2021 Bestillingsdialog 2021 – søknad om supplerende 
tildeling 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://nasjonalparkstyre.no/Stabbursdalen/
mailto:stabbursdalen@fylkesmannen.no


2 av 3 
 

 

RS 2/2021 Orientering 

- Forvalter informerer om progresjonen med besøksstrategien. Forvalter presenterer 
sammendrag av sårbarhetsvurderingen. 

- Orientering om rapport nr. 01/ 2021 utført av Nordlandsforskning – Evaluering av 
forvaltningsordning for nasjonalparker og andre store verneområder. 

- Orientering fra bestandsplansmøtet for elg den 9. Mars - Finnmarkseiendommen. 
- Stabbursdalen nasjonalparkstyre inviterte reindrifta til dialogsmøte den 20. februar, 

som ble utsatt grunnet forfall. Det  ble invitert til nytt møte den 3. mars, men ingen fra 
reindrifta møtte den 3. mars.  

- Orientering konsesjonssøknad om oppføring av ny 420 kV leding i Stabbursdalen. 
- Flere orienteringssaker vil kunne bli tatt opp under møtet. 

 

 
Forvalter har fattet vedtak med delegert myndighet: 

 
Vedtak fattet 24. februar 2021: 
 

Vedtak i sak 2021/1181 
  
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 første ledd første alternativ gir Stabbursdalen 
nasjonalparkstyre Nils Alfred Mella dispensasjon til maksimalt tre – 3 – turer med 
snøskuter til gamme med i Stabbursdalen nasjonalpark, i Porsanger kommune. 
 
Dispensasjonen gjelder fra 24.02.2021 til 04.05.2021. 
 
Dispensasjonen er gitt med følgende vilkår: 
 

− Tillatelsen gjelder for kjøring frem til gamme i knr. 5436, gnr. 11, bnr. 1 i 

Stabbursdalen nasjonalpark. 

− Kjøringen til og fra gammen skal skje langs trasé som er inntegnet på vedlagt kart fra 

søknaden. 

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

− En tur gjelder for et 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. Fugle- og dyrelivet, 

herunder reinsdyr, i området skal ikke forstyrres unødig. 

− Vedlagt kjøreseddel skal fylles ut i forkant av hver tur med kulepenn/tusj som ikke kan 

viskes ut. 

− Tillatelsen skal medbringes under kjøring. 

− Ved tillatelsens utløp skal kopi av kjøreseddel sendes forvaltningsmyndigheten 

(nasjonalparkstyret). 

− Tillatelse til motorferdsel skal også være innhentet etter motorferdselloven. 
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Kjøreseddel 2021 – sak 2021/1181 

 
Kjøreseddelen er kun gyldig sammen med nasjonalparkstyrets vedtak i saken. 
Før start på hver tur skal dato og signatur påføres i tabellen under. 
Det skal brukes kulepenn/tusj som ikke kan viskes vekk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merknad: Original kjøreseddel med stempel tilsendt i posten skal benyttes under kjøring. 
 

 
Kart over omsøkte kjøretrasé til gammen, fra Ruhkkojávri til gammen. Hel linje med kryss 
viser kjøretrasé og grønn linje viser nasjonalparkgrensen. 

 
 

ST 9/2021 Bestillingsdialog 2021 – søknad om supplerende midler 

 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre har mottatt årets bevilgninger. Det er mulig å søke om 

supplerende midler som ofte tildeles løpet av våren. 

 

Forvalters innstilling 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre bør vurdere å søke om supplerende midler med tanke på å 

kanskje få midler til flere tiltak og prosjekter i 2021. Alternativene blir gjennomgått under 

møtet, basert på tidligere søknad i januar. 

 Dato Signatur 

1. tur   

2. tur   

3. tur   


