
 

 

 

 

 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra/ Rautusvuoman kansalistarhaan 
johtokunta 

Møtested: Telefonmøte 

Dato: 20. september 2019 

Tidspunkt: 10:00 – 14:00 

 
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 3/2019 Orienteringer 
 
 

- Stabbursdalen nasjonalparkstyre hadde dialogsmøte med Miljødirektoratet den 20. 

august 2019 om faglig godkjenning av forvaltningsplanen. 

- Ny handlingsplan for styrket forvaltning av verneområdene – Klima- og 

miljødepartementet - 10.07.2019 

- Forvalter var på seminar om internasjonal besøksforvaltning den 10. september 

2019.  

 

 
Nasjonalparkstyret har fattet vedtak på e-post: 
 

Vedtak fattet 30.05.2019: 
 
Vedtak i sak ST 15/2019 

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 første ledd første alternativ gis Porsanger og 

omeng Sopp- og nyttevekstforening v/Ingrid Golten dispensasjon til innsamling og 

kartlegging av sopp og insekter i Stabbursdalen nasjonalpark og Stabbursdalen 

landskapsvernområde. 

  

Vilkår for dispensasjonen: 

 Dispensasjon gjelder i perioden 12.-14. juni 2019 for å kartlegge og innsamling av 

sopp og insekter i Stabbursdalen nasjonalpark og Stabbursdalen 

landskapsvernområde. 

 Dispensasjonen gjelder for Ingrid Golten og Sissel Goodgame som ansvarlige for 

innsamling og kartlegging av sopp og insekter i Stabbursdalen nasjonalpark og 

landskapsvernområde. Dette skal gjennomføres av noen få mindre grupper. 

 Innsamlingen skal være i et så begrenset kvantum og gjøres så skånsom som mulig 

slik at det ikke risikeres å gi negativ påvirkning eller varige skade for den enkelte 

sopp- eller insektart. 

 Aktiviteten skal minimaliseres og skje på en slik måte at man unngår unødvendig 

forstyrrelse av vegetasjon og dyrelivet, herunder reinsdyr. 

 Innsamlingen og kartleggingen skal skje innenfor arealet som er omsøkt, i henholdt til 

vedlagt kart. 

 Denne dispensasjonen må medbringes i felt og fremvises ved kontroll. 

 En kort rapport levers nasjonalparkstyret etter kartlegging. 

 

 

 

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. 
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Vedtak fattet 31.05.2019: 

 

Vedtak i sak 2018/1014 

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

institutt for vannforskning (NIVA) v/Atle Hindar dispensasjon til én – 1 – lavtflyving 

under 300 meter Stabbursdalen nasjonalpark.  

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 Dispensasjon til én -1 – lavtflyging under 300 meter gjelder i perioden 15. september 

– 1. desember 2019 for å innhente vannprøve fra Báldnejavri i Stabbursdalen 

nasjonalpark, jf. kart. 

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

av flyving. 

 Aktiviteten skal minimaliseres og unødvendig forstyrrelse av dyrelivet, herunder 

reinsdyr, 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. 

 

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. 

 

 
 
Ved delegert myndighet har forvalter fattet følgende vedtak: 

 
Vedtak fattet 21.06.2019: 
 

Vedtak i sak 2019/8588 

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

institutt for naturforskning (NINA) v/Karl-Otto Jacobsen dispensasjon til maks en – 1 – 

dag med lavtflyging under 300 meter Stabbursdalen nasjonalpark.  

 

Vilkår for dispensasjonen: 

 Dispensasjon til maks en – 1 – dag med lavtflyginger under 300 meter gjelder i 

perioden 25. juni. – 15. juli 2019 for å kartlegge reir til rovfugl i Stabbursdalen 

nasjonalpark. 

 Statens naturoppsyn (SNO) skal varsles på SMS før flyving.  

 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. 
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 Denne dispensasjonen må medbringes i felt og fremvises ved kontroll. 

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

 

 

Vedtak fattet 02.07.2019: 
 
Vedtak i sak 2019/8928 
Med hjemmel i verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark § 3 punkt 6.3 gis 

jaktlaget til Bjørnar Andersen tillatelse til uthenting av felt elg med ATV. Tillatelsene 

gjelder i jaktfeltet nr. 21 – Stabbursdalen Sør i Porsanger kommune.  

 

Tillatelsen er gyldig f.o.m. 25 september t.o.m 31. oktober 2019.  

 

Følgende vilkår er satt for uttransport av felt elg: 

 Det gis kun dispensasjon for å benytte enten én – 1 – ATV. Henger er tillatt.  

 Tillatelsen gjelder for én – 1 – tur pr. felte elg, og maksimalt tre -3 – turer totalt.  

 All kjøring må foregå på trasé for uttransport av felt elg avmerket på vedlagte kart.  

 Det er ikke tillatt å benytte motorisert kjøretøy for å transportere felt elg fra 

fellingssted til godkjent kjøretrasé i nasjonalparken. 

 Vedlagt kjørebok skal fylles ut  med pen eller tusj ved hver kjøring og sendes inn til 

nasjonalparkforvalter etter endt jaktsesong (se vedlegg 1). 

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

reinsdyr, i området skal ikke forstyrres unødig. 

 For hver utkjøring sendes det SMS til lokalt SNO kontaktes (Torkjell Morset, tlf: 916 

22 003) om at felt elg blir fraktet ut med kjøretøy. 

 For hver utkjøring skal det etableres kontakt med Láhtin siida v/ Anna Ravna Gaup 

på tlf. 418 55 018. Det skal opplyses om hvor felt elg skal hentes ut og hvilken trasé 

som benyttes. Det legges opp til at alle parter i samråd avtaler om hvordan dette 

løser seg praktisk.  

 Denne tillatelsen må medbringes i felt i tilfelle kontroll. 

 

Vi gjør oppmerksom på at eventuell kjøring over privat eiendom må avklares med den 

enkelte grunneier. 
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Klagegang  

Nasjonalparkstyrets vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker, jamfør 

forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen skal være skriftlig og begrunnet og sendes via 

nasjonalparkstyret på adressen under, jamfør forvaltningsloven § 32. 
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Kart over tillatte traseer til uttransport av felt elg i jaktfelt 21 – Stabbursdalen sør. 



 

 

7 av 16 

 

Vedtak fattet 27.08.2019: 
 
Vedtak i sak 2019/9393 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 første ledd første alternativ gir Stabbursdalen 
nasjonalparkstyre Bjørn B. Karlsen og Hans Andreas Karlsen dispensasjon til 
maksimalt tre – 3 – turer med snøskuter til gamme med byggid. 192843383 i 
Stabbursdalen nasjonalpark, i Porsanger kommune.  
 
Dispensasjonen gjelder fra 01.01.2020 til 19.04.2020. 
 
Dispensasjonen er gitt med følgende vilkår: 
 

 Tillatelsen gjelder for kjøring frem til gamme med byggid. 192843383 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. 

 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). 

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

reinsdyr, i området skal ikke forstyrres unødig. 

 Tillatelse til motorferdsel skal også være innhentet etter motorferdselloven. 

 
 

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.  

 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre  

Fylkesmannen i Troms og Finnmark  

Statens hus  

9815 Vadsø 

E-post: fmtfpost@fylkesmannen.no 

mailto:fmtfpost@fylkesmannen.no
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Kart over tillatt kjøretrasé til gammen (rød linje) – sak 2019/9393 
 
 
 

Vedtak fattet 28.08.2019: 
 
Vedtak i sak 2019/9834 

Med hjemmel i verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark § 3 punkt 6.3 gis 
jaktlaget til Knut Einar Josefsen tillatelse til uthenting av felt elg med ATV. Tillatelsen 
gjelder i jaktfelt nr. 23 – Stabbursdalen nord, i Porsanger kommune.  
 

Tillatelsen er gyldig f.o.m. 25. september t.o.m. 3. november 2019. 

 

Følgende vilkår er satt for uttransport av felt elg: 

 Det gis kun dispensasjon for å benytte én – 1 –  ATV for uttransport. Henger er tillatt.  

 Tillatelsen gjelder for én – 1 – tur pr. felte elg. 

 All kjøring må foregå på trasé for uttransport av felt elg merket av på vedlagte kart.  

 Det er ikke tillatt å benytte motorisert kjøretøy for å transportere felt elg fra 

fellingssted til kjøretrasé i nasjonalparken. 
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 Kjørebok skal fylles ut med penn eller tusj ved hver kjøring og sendes inn til 

nasjonalparkforvalter etter endt jaktsesong (se vedlegg). 

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

reisndyr, skal ikke forforstyrres unødig. 

 For hver utkjøring skal lokalt SNO kontaktes (Torkjell Morset, tlf: 916 22 003). 

Oppnås ikke kontakt skal det sendes tekstmelding eller legges inn beskjed på 

mobilsvar eller tekstmelding om at felt elg blir fraktet ut med kjøretøy. 

 For hver utkjøring skal det etableres kontakt med Skáiddeduottar siida v/ Rasmus 

John S. Anti på telefon 454 88 968/ 481 98 885. Siidaen skal da ha beskjed om hvor 

felt elg skal hentes ut og hvilken trase som benyttes. Det legges opp til at begge 

parter i samråd avtaler om hvordan dette løser seg praktisk.  

 Denne tillatelsen må medbringes i felt i tilfelle kontroll. 

 

Vi gjør oppmerksom på at eventuell kjøring over privat eiendom må avklares med den 

enkelte grunneier. 

 

 

Klageadgang  

Nasjonalparkstyrets vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker, jamfør 

forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen skal være skriftlig og begrunnet og sendes via 

nasjonalparkstyret på adressen under, jamfør forvaltningsloven § 32. 

 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre  

Fylkesmannen i Troms og Finnmark  

Statens hus  

9815 Vadsø 

E-post: fmtfpost@fylkesmannen.no 

mailto:fmtfpost@fylkesmannen.no
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Kart over tillatte traseer til uttransport av felt elg i jaktfelt 23 – Stabbursdalen nord. 
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Vedtak fattet 29.08.2019: 
Forvalter henviser til vedtak om innvilget dispensasjon gitt 20.08.2019. Forvalter er blitt 

oppmerksom på at jaktvaldet «Porsanger vest» med tilhørende jaktfelt 22 – Bastin har 

lengere jakttid i 2019 enn tidligere år.  

 
Omgjøring av vedtak i sak 2019/9485 

Med hjemmel i forvaltningslovens § 35 punkt a) omgjøres tidligere vedtak fattet 20.08.2019 i 

sak 2019/9485. 

 

Vedtak i sak 2019/9485 

Med hjemmel i verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark § 3 punkt 6.3 gis 

jaktlaget til Linda Signe Andersen tillatelse til uthenting av felt elg med ATV. 

Tillatelsen gjelder i jaktfelt nr. 22 – Bastin, i Porsanger kommune.  

 

Tillatelsen er gyldig f.o.m. 25. september t.o.m. 3. november 2019. 

 

Følgende vilkår er satt for uttransport av felt elg: 

 

 Det gis kun dispensasjon for å benytte én – 1 –  ATV for uttransport. Henger 

er tillatt.  

 Tillatelsen gjelder for én – 1 – tur pr. felte elg. 

 All kjøring må foregå på trasé for uttransport av felt elg merket av på vedlagte 

kart.  

 Det er ikke tillatt å benytte motorisert kjøretøy for å transportere felt elg fra 

fellingssted til kjøretrasé i nasjonalparken. 

 Kjørebok skal fylles ut med penn eller tusj ved hver kjøring og sendes inn til 

nasjonalparkforvalter etter endt jaktsesong (se vedlegg). 

 All ferdsel skal skje hensynsfullt, og begrenses til et minimum. Dyrelivet, 

herunder reisndyr, skal ikke forforstyrres unødig. 

 For hver utkjøring skal lokalt SNO kontaktes (Torkjell Morset, tlf: 916 22 003). 

Oppnås ikke kontakt skal det sendes tekstmelding eller legges inn beskjed på 

mobilsvar eller tekstmelding om at felt elg blir fraktet ut med kjøretøy. 

 For hver utkjøring skal det etableres kontakt med Láhtin siida v/ Anna Ravna Gaup 

på tlf. 418 55 018 og/eller Skáiddeduottar siida v/ Rasmus John S. Anti på telefon 454 

88 968/ 481 98 885. Den enkelte siida skal da ha beskjed om hvor felt elg skal hentes 

ut og hvilken trase som benyttes. Det legges opp til at begge parter i samråd avtaler 

om hvordan dette løser seg praktisk.  

 Denne tillatelsen må medbringes i felt i tilfelle kontroll. 

 

Vi gjør oppmerksom på at eventuell kjøring over privat eiendom må avklares med den 

enkelte grunneier. 
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Klageadgang  

Nasjonalparkstyrets vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker, jamfør 

forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen skal være skriftlig og begrunnet og sendes via 

nasjonalparkstyret på adressen under, jamfør forvaltningsloven § 32. 

 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre  

Fylkesmannen i Troms og Finnmark  

Statens hus  

9815 Vadsø 

E-post: fmtfpost@fylkesmannen.no 

mailto:fmtfpost@fylkesmannen.no


 

 

 

 
Kart over tillatte traseer til uttransport av felt elg i jaktfelt 22 – Bastin.
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ST 19/2019 Uttalelse til NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft 
på land 
 
 
Forvalters innstilling 
Forvalter har oversendt alle dokumenter omhandlende denne høring til nasjonalparkstyre. 
Nasjonalparkstyret utformer en felles uttalelse under telefonmøtet. 

 
 
Saksopplysninger  
 

Høringsbrev 
Vår ref.: 19/511 

Olje- og energidepartementet ga i brev av 9. februar 2017 Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) i oppdrag å lede et arbeid med å lage forslag til en nasjonal 

ramme for vindkraft på land. NVEs faglige forslag foreligger nå i form av en rapport 

datert 1. april 2020: http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf. 

Forslaget inneholder et samlet kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land og 

et kart: https://temakart.nve.no/link/?link=nasjonalramme med forslag til det NVE mener 

er de mest egnede områdene for lokalisering av ny vindkraft. 

Arbeidet med en nasjonal ramme for vindkraft følger opp omtalen i energimeldingen 

(Meld. St. 25 (2015-2016)) som Stortinget sluttet seg til våren 2016 (Innst. 401 S (2015-

2016)). I energimeldingen heter det bl.a. at "regjeringen vil legge til rette for en langsiktig 

utvikling av lønnsom vindkraft i Norge", og at "Olje- og energidepartementet vil utarbeide en 

nasjonal ramme for konsesjonsbehandling av vindkraft på land". 

 

NVE har etablert et kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft. Det er publisert 21 

temarapporter basert på en gjennomgang av norsk og internasjonal litteratur, erfaringer 

fra konsesjonsbehandling av vindkraftsaker og fra vindkraftverk i drift. Nasjonale 

fagmyndigheter og andre kunnskapsmiljøer innenfor de ulike temaene har deltatt i 

utarbeidelsen av rapportene. Dette er den mest omfattende kunnskapsgjennomgangen 

som har vært gjort av miljø- og samfunnsvirkninger av vindkraftverk i Norge. 

 

I NVEs forslag er det pekt ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for 

vindkraft på land i Norge. Også innenfor de utpekte områdene vil det være områder 

som ikke egner seg for vindkraft på grunn av konflikt med viktige interesser, eller som 

følge av mindre gode vindressurser. NVE har lagt vekt på unngå konflikter med viktige 

naturområder, og tatt betydelige hensyn til aktuelle tema, for eksempel friluftsliv, støy, 

fugle- og dyreliv, kulturminner og reindrift. 

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf
https://temakart.nve.no/link/?link=nasjonalramme
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NVEs forslag er rettet inn mot fremtidige utbygginger av vindkraft. Det er allerede gitt 

konsesjon til nesten 23 TWh vindkraft i Norge. Av dette er i dag rundt 10 TWh i drift eller 

under utbygging. NVE har avslått omlag 60 prosent av alle innsendte vindkraftplaner. 

 

Høring 

Olje- og energidepartementet vil legge til rette for god lokal og regional medvirkning. 

Departementet ønsker innspill til NVEs forslag til nasjonal ramme og til om det bør 

fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge. Departementet legger opp til flere 

regionale innspillsmøter frem mot sommeren for å bidra til at lokale og regionale 

aktører kan gi gode høringsuttalelser. Departementet vil gjennomgå NVEs forslag og 

høringsuttalelsene før det tas endelig stilling til politikken for vindkaft på land. 

 

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Der kan høringsinstansene 

registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan 

også sende inn høringssvar uten å registrere seg, høringsuttalelser sendes da 

til postmottak@oed.dep.no. Også andre enn dem som står på høringslisten står fritt til å 

uttale seg. 

 

I høringsbrev av 1. april 2019 var høringsfristen satt til 1. august 2019. Det er flere 

høringsinstanser som har bedt om en lengre høringsfrist. Olje- og energidepartementet 

er opptatt av en god høringsprosess, og at det skal være tilstrekkelig med tid for å kunne 

gi innspill. 

 

Høringsfristen utsettes derfor til 1. oktober 2019. 

  

Regionale innspillsmøter 

Følgende innspillsmøter vil bli avholdt: 

 Lillestrøm 6. mai, kl. 12.00-16.00 

o Scandic Hotel Lillestrøm, Stillverksveien 28, Lillestrøm 

 

 Kristiansand 21. mai, kl. 12.00-16.00 

o Clarion Hotel Ernst, Rådhusgata 2, Kristiansand 

  

mailto:postmottak@oed.dep.no
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 Bergen 23. mai, kl. 12.00-16.00 

o Scandic Hotel Flesland, Lønningsveien 9, 5258 Blomsterdalen 

  

 Trondheim 12. juni kl. 12.00-16.00 

o Scandic Nidelven, Havnegata1, Trondheim 

  

 Hammerfest 17. juni kl. 12.00-16.00 

o Scandic Hotel Hammerfest, Sørøygata 15, Hammerfest 

  

Ved stor pågang til innspillsmøtene vil kommunale og regionale myndigheter bli prioriert 

og antall deltagere per organisasjon bli begrenset. Det blir servert en enkel lunsj fra kl. 

11. 

Påmelding til innspillsmøtene sendes på e-post senest syv dager før aktuelt møte til 

Heidi Lundberg: hel@oed.dep.no Dersom det er ønskelig å holde et kort innlegg, 

vennligst gi beskjed om dette ved påmelding. 

  

Med hilsen 

  

Andreas H. Eriksen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

  

  

Anja Skiple Ibrekk 

underdirektør 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hel@oed.dep.no
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Kart over område 40 i Vest-Finnmark. Berørte kommuner er Hasvik, Hammerfest, Måsøy, 
Kvalsund, Alta, Porsanger og Nordkapp. Område 40 er grunnlaget for uttalelsen til 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre: 

 

 
Område 40 i Vest-Finnmark. Grønn strek er NVEs forslag til område for vindturbiner. Rød strek 
beskriver avstand til grensen til Stabbursdalen nasjonalpark, anslagsvist 13,6 km. 

 


