
 

 

 

 
Møteinnkalling 

 
 

Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra 

Møtested: Kiberg skole, Kiberg 
Dato: 09.06.2017 
Tidspunkt: 12.15 – 14:15 

 
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 4/2017 Orienteringer 
 

- Stabbursdalen nasjonalparkstyre mottok ingen tilbud om bygging av 
Bastingammen. Byggingen av Bastingammen vil derfor være vanskelig å få 
gjennomført i 2017. Det vil bli jobbet for å få gjennomført prosjektet i 2018. 

- Stabbursdalen nasjonalparkstyre har til nå ikke mottatt noen tilbud om 
vedlikehold av Lompolaveien. Det vil jobbes videre med å få noen til å ta dette 
oppdraget i 2017. 

- Stabbursdalen nasjonalparkstyre har søkt om endring i Brønnøysundregisteret 
grunnet endring i styresammensetning. 

- Det skal jobbes videre med forvaltningsplanen og forberedes til en ny faglig 
gjennomgang hos Miljødirektoratet. 

 
 
Forvalter har fattet vedtak på delegert myndighet: 
 
Alle vedtak blir lagt ut på www.miljovedtak.no innen tre dager etter vedtaket er fattet.  
 
 
Vedtak fattet 21. april 2017: 
 
Vedtak i sak 2017/1106 
 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 3 punkt 6.3 avsnitt fem gir Stabbursdalen 
nasjonalparkstyre Geir Wulff, Hans Arne Wulff og Richard Persen dispensasjon til 
maksimalt seks – 6 – turer med snøskuter til fritidsbygg på eiendom Gr. 10 Br. 45 i 
Stabbursdalen nasjonalpark. Tillatelsene er gyldig i perioden fra 21. april til og med 4. 
mai 2017.  
 
Dispensasjonen er gitt med følgende vilkår:  

- Kjøringen kan utføres av Geir Wulff, Hans Arne Wulff og Richard Persen.  
- Tillatelsen gjelder for kjøring frem til fritidsbygg på Gr. 10 Br. 45 i 

Stabbursdalen nasjonalpark.  
- Kjøringen til og fra fritidsbygget skal skje langs trasé som er inntegnet på 

vedlagt kart fra søknaden.  
- 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. - Det skal kun 

kjøres på snø- og isdekket mark/vann.  
- All ferdsel skal skje hensynsfullt, og begrenses til et minimum. Fugle- og 

dyrelivet, herunder reinflokker, i området skal ikke forstyrres unødig.  
- Vedlagt kjøreseddel skal fylles ut i forkant av hver tur med kulepenn/tusj som 

ikke kan viskes ut.  
- Dette brevet skal medbringes i tilfelle kontroll.  
- Ved tillatelsens utløp skal kopi av kjøreseddel sendes forvaltningsmyndigheten 

(nasjonalparkstyret).  
- Tillatelse etter motorferdselloven skal være innhentet fra Porsanger kommune 

etter motorferdselloven. 
 

http://www.miljovedtak.no/


 

 

 

Vedtak fattet den 23. mai 2017: 
 
Vedtak i sak 2017/1546  
 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 første ledd første alternativ gis Norsk 
institutt for naturforskning (NINA) v/Karl-Otto Jacobsen dispensasjon til to (2) dager 
med lavtflyging under 300 meter Stabbursdalen nasjonalpark.  
Vilkår for dispensasjonen:  
 

 Dispensasjon til to (2) dager med lavtflyginger under 300 meter gjelder i 
perioden 25. juni. – 15. juli 2017 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. 

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

 Denne dispensasjonen må medbringes i felt og fremvises ved kontroll.  

 Etter endt sesong skal en kort rapport fra årets aktivitet sendes til 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre.  

 Det skal innhentes nødvendig dispensasjon til bruk av helikopter fra berørte 
kommuner.  

 
Det anmodes til dialog med reindrifta i forkant av helikopterflygingen. 
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Søknad om matrikkelføring av bygg – Uttalelse fra 
nasjonalparkstyre 
 
 
Saksopplysninger 
 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre mottok dokumenter om saken den 23. mars 2017. 
Forvalter sendte på vegne av styret brev hvor det har blitt bedt om utsettelse av 
høringsuttalelse fra Stabbursdalen nasjonalparkstyre til den 24. april 2017. Dette var 
for å undersøke hvilken rolle Stabbursdalen nasjonalparkstyre har i slike saker.  
Det har vært en krevende sak å saksforberede da det foreligger flere saker tilknyttet 
denne grunneiendommen med store mengder saksdokumenter og det har krevd flere 
juridiske vurderinger underveis. Forvalter har derfor ikke hatt kapasitet til å legge 
frem saken for styret før dette styremøtet.  
 
I høringsuttalelsen står det at saken ikke kan saksbehandles uten 
nasjonalparkstyrets uttalelse i saken. Forvalter mener derfor at nasjonalparkstyret 
bør komme med en uttalelse, selv om høringsfristen er gått ut. Saken er ennå ikke 
ferdigbehandlet av Porsanger kommune. 
 
Omsøkte byggverk har per i dag ikke byggetillatelser etter plan- og bygningsloven. 
Rettighetshaver ønsker å få matrikkelført to bygg han omtaler som et fritidsbygg og et 
uthus. Rettighetshaver hevder at fritidshytten har en BYA som er mer enn 15 m2, og 
at bygget derfor bør matrikkelføres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Regelverk 
 
Regelverket etter verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark 
Formålet med Stabbursdalen nasjonalpark er jf. § 2 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 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 henholdt til § 3 punkt 1. 1 er området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder 
oppføring av nye bygninger, påbygging og ombygging av eksisterende bygninger, 
oppføring av andre varige eller midlertidige innretninger, gjerder og anlegg, 
vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving, utfylling og henleggelse av 
masse, sprenging og boring, uttak og fjerning av stein, mineraler eller fossiler, 
drenering og annen form for tørrlegging, nydyrking, nyplanting, bakkeplanering, 
fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, oppsetting av skilt, 
merking av stier, løyper o.l. Opplistingen er ikke uttømmende. 
 
Det er tillatt med vedlikehold av lovlige bygninger, reindriftsanlegg og andre 
innretninger som ikke kan medføre endret bruk, jf. § 3 punkt 1.2 
Det kan gis tillatelse til ombygging og utvidelse av bygninger som ikke kan medføre 
endret bruk, jf. § 3 punkt 1.3. 
 
Vegetasjon, herunder døde busker og trær, skal vernes mot all skade og ødelegging, 
jf. verneforskriften § 3 punkt 2.1. Kulturminner skal beskyttes mot skade og 
ødeleggelse. Løse kulturminner kan ikke flyttes eller fjernes, jf. verneforskriften § 3 
punkt 4.1. 
 
 
Vurdering 
Beskrivelse av Storøen 
Hele denne holmen har vært brukt som slåtteplass historisk, og inneholder dermed 
den utvalgte naturtypen slåttemark (kilde: Sjøsamisk kompetansesenter). 
Slåttemarker tilhører våre mest artsrike naturtyper, og er utnevnt som utvalgt 
naturtype på grunn av sin artsrikdom. Naturtypen inneholder ofte arter som ikke 
finnes andre steder. Slåttemarkene er også en del av vår kulturhistorie. Det er også 
registrert to gammetufter som er i kort avstand til gjeldende byggverk.  
 
Matrikkelføring bidrar til at eiendomsopplysninger blir registrerte, og at grenser og 
eiendomsforhold blir avklarte. Matrikkelføring vil bedre rettsikkerheten til 
rettighetshaveren av eiendommen. Matrikulering utføres etter annet lovverk, som 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre ikke har myndighet etter. Nasjonalparkstyre har 
anledning til å komme med en uttalelse i forhold til slike saker. Det finnes flere 
byggverk innenfor verneområdet som er registrert i matrikkelen. Registrering i 
kategori «Byggningstype» sier noe om byggets funksjon eller opprinnelige bruk. 
 
 



 

 

 

Det foreligger flere saker tilknyttet gjeldende eiendom. Forvalter informerer 
nasjonalparkstyret hvilke tidligere saker som har blitt behandlet i forhold til denne 
grunneiendommen under styremøtet Hvor vidt dette er relevant informasjon eller ikke 
for om dette byggverket skal kunne matrikkelføres må vurderes under møtet. 
Vurderingene nasjonalparkstyret skal gjøre skal være sett opp mot verneformålet til 
nasjonalparken. Nasjonalparkstyret skal basert på disse opplysninger vurdere om de 
kommer med en uttalelse i saken. 


