
 
Møteinnkalling 

 
 

Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra 

Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum 
Dato: 19. mars 2018 
Tidspunkt: 11:00 – 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. 
 
*Lunsj for markering av avgående styremedlem og velkommen til nytt styremedlem, 
samt gjenvalgt varamedlem markeres kl. 11.00 
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ST 15/2018 Konstituering av nasjonalparkstyre 
 
Den 13. februar 2018 mottok Stabbursdalen nasjonalparkstyre et brev fra Miljødirektoratet, 
datert den 6. februar 2018. Miljødirektoratet har oppnevnt representanter fra Sametinget til 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre. Kåre Olli ble nytt styremedlem og Ida K. Balto fortsetter 
som personlig vara. Gratulerer til begge representantene. 
 
Grunnet oppnevning av nytt styremedlem konstitueres Stabbursdalen nasjonalparkstyre på 
nytt, hvor leder og nestleder velges. 
 



 
 
 
 



RS 2/2018 Orienteringer 
 

- Stabbursdalen nasjonalparkstyre har fått dispensasjon til bruk av helikopter til 
elgtelling i Stabbursdalen i februar/mars 2018 av Porsanger kommune etter 
motorferdselloven, samt grunneiers tillatelse av Finnmarkseiendommen til tiltaket. 
Elgtellingen ble gjennomført 6. mars 2018. 

- I uke 11 er satt av til å gjennomføre GPS-merking av elg i furuskogen til 
Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde. 

- Den 15. februar 2018 sendte Stabbursdalen nasjonalparkstyre en henvendelse til 
KLD angående vedlikehold av Lompolaveien i Stabbursdalen landskapsvernområde. 
Den 21. februar 2018 fikk nasjonalparkstyret orientering gjennom kopi av brev om at 
sak oversendes Miljødirektoratet for vurdering og eventuelt oppfølging.  

- Den 16. februar 2018 sendte Stabbursdalen nasjonalparkstyre en henvendelse til 
Klima- og miljødepartementet med etterlysning av uttalelse angående begrepet 
operativ virksomhet i sammenheng med Forsvaret og verneforskriften til 
Stabbursdalen nasjonalpark.  

- Stabbursdalen nasjonalparkstyre mottok ikke høringsdokumentene angående forskrift 
om rasting på islagte vann i Porsanger kommune grunnet en tekinsk feil med 
forsendelsen av dokumentene. Stabbursdalen nasjonalparkstyre uttalte seg ved 
oppstart av behandlingen av saken med denne forskriften, og ønsket ikke å uttale seg 
ytterligere. Tidligere uttalelse legges derfor til grunn for høringen. 

- Det informeres om at det er konstituert et nasjonalparkstyre for Øvre Anárjohka 
nasjonalparkstyre 24. januar 2018. 

- Nasjonalparkforvalter har vært hos Miljødirektoratet for opplæring i forhold til 
brukerundersøkelsen som skal gjennomføres barmarksesong 2018. 

 
 
Ved delegert myndighet har forvalter fattet følgende vedtak: 
 
Vedtak fattet 2. mars 2018: 

 
Vedtak i sak 2018/691   
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 første ledd første alternativ gis Norsk institutt for 
naturforskning (NINA) dispensasjon til motorferdsel med inntil to – 2 – snøskutere i 
Stabbursdalen nasjonalpark i forbindelse med et forskningsprosjekt på kongeørn.  
 
Tillatelsene er gyldig i perioden fra 1. april til og med 4. mai 2018.  
 
Dispensasjonen er gitt med følgende vilkår:  

- Kjøringen kan utføres av Olaf Opgård, Arve Østlyngen, Kenneth Johansen, Vidar 
Myklevoll, Bjørnulf Håkenrud, Trond Vidar Johnsen og Karl-Otto Jacobsen.  

- Dette brevet skal medbringes i felt i tilfelle kontroll.  
- Det skal kun kjøres på snø- og isdekket mark/vann.  
- Ferdsel og aktivitet skal minimaliseres og skje på en slik måte at kongeørn påføres 

minst mulig forstyrrelse og stress. Unødvendig forstyrrelse av annet dyreliv, herunder 
reinsdyr, i området skal unngås.  

- Kjøringen skal skje i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO). NINA er forpliktet til 
å rette seg etter eventuelle anvisninger fra SNO når det gjelder kjørerute.  

- Resultatene fra forskningsprosjektet skal sendes Stabbursdalen nasjonalparkstyre så 
snart de er sammenstilt. Etter endt sesong skal en kort rapport fra årets aktivitet 
sendes til Stabbursdalen nasjonalparkstyre.  

- Dispensasjonen er begrenset til maksimalt seks – 6 – skuterturer i nasjonalparken. 
 
 



Vedtak fattet 9. mars 2018: 

 

Vedtak i sak 2018/800 

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 3 punkt 6.3 avsnitt fem gir Stabbursdalen 

nasjonalparkstyre Engebret Kopseng og Ann-Britt Birkeli dispensasjon til maksimalt seks – 6 

– turer med snøskuter til hytte på eiendom Gnr. 9 Bnr. 100 i Stabbursdalen nasjonalpark. 

 

Tillatelsene er gyldig i perioden fra 9. mars til og med 4. mai 2018. 

 

Dispensasjonen er gitt med følgende vilkår: 

- Kjøringen kan utføres av Engebret Kopseng og Ann-Britt Birkeli. 

- Tillatelsen gjelder for kjøring frem til hytte på Gnr. 9 Bnr. 100 i Stabbursdalen 

nasjonalpark. 

- Kjøringen til og fra hytta 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. Tillatelsen gjelder ikke 

persontransport. 

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

- 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. 

- 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. 

 

 



RS 3/2018 Arbeid med forvaltningsplanen 

 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre jobber videre med forvaltningsplanen for å gjøre den klar til 
innsending for ny faglig gjennomgang hos Miljødirektoratet. Når den er faglig godkjent kan 
den sendes ut på offentlig høring. 
 


