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Innspill om ønsket SNO-ressurs 2022 - 
Stabbursdalen nasjonalpark og 
landskapsvernområde 
 

Statens naturoppsyn (SNO) har mottatt liste over oppgaver som forvaltningsmyndigheten ønsker 
at SNO skal gjennomføre i verneområdene i 2022. 
Omfanget av listene er gjennomgått og vi har tatt hensyn til kapasitet og føringer samt 
diskusjoner i planleggingsmøte 2. 
 
Vi ser fram til et godt arbeidsår og samarbeid i verneområdene! 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Morten Kjørstad Heidi Ydse 
avdelingsleder seksjonsleder 
 
 
 

    
 
 

  

Stabbursdalen nasjonalparkstyre 
c/o Statsforvalter Troms og Finnmark, Statens hus 
9815  VADSØ 
 

 
 
Trondheim, 04.05.2022 
 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2022/469 

Saksbehandler: 
Heidi Ydse 



Innspill om ønsket SNO ressurs i verneområder. (Sett inn nye linjer for hvert ønsket utført oppdrag)
2022

Forvaltningmyndighet Stabbursdalen nasjonalparkstyre/ Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra/ Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta
Fylles ut av SNO

Verneområde/Tema Prioritering Beskrivelse av oppdrag og metode Forankring i
planverktøy

Rapportering (
Verneområdelogg,
Artsobs, Natstat).

Merknad Ansvarlig i SNO-L Tidsbruk
(dagsverk)

Gjennomført
ja/nei

Kommentarer

Verneområde/Tilrettelegging
Ingen foreløpig Tiltaksplan Verneområdelogg

Verneområde/Skjøtsel
Kartlegging 3 GPS-prosjekt - hente inn halsbånd fra merka elg Tiltaksplan Verneområdelogg Avhengig av antall elg som mister klaven av. 4 Utgår UTGÅR

1 Elgtelling Tiltaksplan Verneområdelogg Bekjempe store beiteskader - årlig telling. 0,5
2 Kartlegge nytt areal til Bastingamma eller flytting av reingjerder til fordel for Bastingamma - med

reindriften og kulturminnemyndigheten
Annet (beskriv) Verneområdelogg Sammen med kulturminnemyndighet og reindrift

1
1 Befaring av traseer for uttransport av elg - fullføre kartleggingen. Bruk av drone. Forvaltningsplan Verneområdelogg Behov for drone og droneflyver. 5
1 Tilføre ved til faste punkter - sett i sammenheng med bevaringsmål. Tiltaksplan Verneområdelogg Opprette bevaringsmål om bevaring av nærskog. 2
1 Kartlegge skader pga. kjørespor - ståstedsanalyse kartlegging fra 2014. Bruk av drone Tiltaksplan Verneområdelogg Behov for drone og droneflyver. 5
3 Oppfølging og ivaretakelse av åpne hytter/gamme og andre nødvendige tiltak som oppstår Besøksstrategi Verneområdelogg Nasjonalparkstyret forvalter eksisterende bygg som

må ivaretas.
4

Verneområde/Bevaringsmål
1 Bevaringsmål - Kartlegging av påvirkning på vegetasjon grunnet bål og leiraktivitet. Tiltak er tilførsel av

ved og kull for ivaretakelse av nærskog langs Stabbuselva og åpne bygg forvaltet av styret i
Stabbursdalen og parkeringsplassen. Her inngår også tilførsel av kull på parkeringsplassen til
Lompolaveien, som bidrar til å begrense nye bålplasser og uttak av trevirke rundt bålplassen. Målet er
Ivaretakelse av nærskog langs Stabburselva, åpne byggverk og parkeringsplass. Tiltaket skal også bidra
til ivaretakelse av furuskogen.

Tiltaksplan NatStat Et utvalg faste punkter med et bestemt radius
kartlegges,  dokumenteres og følges opp.

4 Utgår UTGÅR
1 Bevaringsmål - Stislitasje - To traseer skal følges følges opp i 2022. Begynne å dokumentere stislitasjen

for å se effekten av tiltak som er ønsket utført i 2023. Tiltaksplan NatStat
Et utvalg faste punkter langs stiene kartlegges,
dokumenteres og følges opp. 4

Verneområde/Tilsyn og kontroll
1 Fokus på oppsyn - motorferdel ATV Annet (beskriv) Verneområdelogg Særlig i barmarkssesong og elgjakt 10
2 Fokus på oppfølging av hensetting av campingvogn Forvaltningsplan Verneområdelogg Differensiere på reindrift og andre brukere 3
2 Kontroll av grustak Forvaltningsplan Verneområdelogg Behov for overvåkning 0,5
2 Oversikt over henlagte båter - merking og skilt - følges opp videre Tiltaksplan Verneområdelogg Antall henlagte båter øker, noen brukes ikke. 3
1 Kontroll av byggverk Annet (beskriv) Verneområdelogg Kontroll av byggverk etter gitte tillatelser 3
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Orienteringer 
 

- Det orienteres om progresjonen med arbeidet for å få fjernet hensatte og 
ødelagte båter. 

- Det jobbes for å få til et møte med Skáiddeduottar siida i forhold til 
Bastingammens plassering. 

- Det er behov for å avklare dato for dialogsmøte med reindrifta. 
- Siste delen av styremøtet kan benyttes til gjennomgang av tilbakemelding fra 

RU-møtene hvis det gjenstår tid. Da settes saken opp på sakskartet. Hvis ikke 
det er mulig må det settes opp et eget arbeidsmøte. Møtedato avklares under 
styremøtet. 

- Stabbursdalen nasjonalparkstyre har mottatt grunneiererklæring fra FeFo den 
01.04.2022 om at det kan lages til en natursti fra parkeringsplassen til 
Lompolaveien til Rørkulphytta. 

- Fagtur for Stabbursdalen nasjonalparkstyre sammen med Ånderdalen 
nasjonalparkstyre er planlagt gjennomført 31. mai til 1. juni.  

- Det er gjennomført et møte med «Arbeidsgruppa om håndtering av beiteskader 
på furu i Stabbursdalen» den 26. april 2022. 

- Det kan oppstå behov for å orientere om flere saker.

  Arkivsaksnr: 2022/1074-9 

 Saksbehandler: Karoline Salmila 

Dato: 18.05.2022 
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Miljødirektoratet – kvensk navn på Stabbursdalen nasjonalpark og 
Stabbursdalen landskapsvernområde – tilråding fra Språkrådet 
 
Språkrådets kvenske stedsnavntjeneste mottok 30.03.2022 brev fra Stabbursdalen 
nasjonalparkstyre, med styrets forslag til kvenske navn på Stabbursdalen nasjonalpark og 
Stabbursdalen landskapsvernområde i Porsanger kommune. Nasjonalparkstyret anmoda i 
samme brev om at stedsnavntjenesten skulle ta disse forslagene med seg videre i arbeidet med 
å få tilordna kvenske navn på de to objektene. Stedsnavntjenesten gir herved tilrådinger om de 
kvenske navnene på Stabbursdalen nasjonalpark og Stabbursdalen landskapsvernområde, og 
vil behandle nasjonalparkstyrets forslag som innspill i saken. Dalføret Stabbursdalen har 
allerede et vedtatt kvensk navn, Rautusvuoma, og vi vil derfor det la ligge til grunn for 
sekundærnavnene på nasjonalparken og landskapsvernområdet. 
 
Nasjonalparkstyret har foreslått følgende to navn: 
 
Stabbursdalen nasjonalpark: Rautusvuoman kansalistaras 
Stabbursdalen landskapsvernområde: Rautusvuoman maisemansuojeluala 
 
Navnet Rautusvuoman kansalistaras er i tråd med hva stedsnavntjenesten mener vil være 
riktig kvensk benevnelse på nasjonalparken, og vi kan dermed slutte oss til 
nasjonalparkstyrets forslag på dette punktet. Vi finner det derimot ikke tilrådelig å bruke 
navnet Rautusvuoman maisemansuojeluala på landskapsvernområdet. 
 
Ordet landskapsvernområde står med maisemansuojeluala som kvensk oversettelse i den 
digitale kvenskordboka til Kvensk institutt ( https://www.kvenskinstitutt.no/eget-
sprakarbeid/ressurser/kvensk-norsk-kvensk-ordbok/ ), men i praksis har 
landskapsvernområder med kvenske navn tatt i bruk det kortere ordet suojeluala, jamfør 
Navitdalen landskapsvernområde (Navetanvuoman suojeluala) og Kvænangsbotn 
landskapsvernområde (Niemenaikun ja Kärpikän suojeluala). Språkrådet har også tidligere 
tilrådd navnet Yykeänvaaroin suojeluala for Lyngsalpan landskapsvernområde. For å 

https://www.kvenskinstitutt.no/eget-sprakarbeid/ressurser/kvensk-norsk-kvensk-ordbok/
https://www.kvenskinstitutt.no/eget-sprakarbeid/ressurser/kvensk-norsk-kvensk-ordbok/
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opprettholde kontinuitet og likhet på dette feltet vil vi tilrå tilsvarende navn på Stabbursdalen 
landskapsvernområde, altså Rautusvuoman suojeluala. Nasjonalparkstyret henviser for øvrig 
til at maisemansuojeluala er blitt brukt om området Trollholmsund i Porsanger, men 
Trollholmsund har ikke status som landskapsvernområde. 
 
Språkrådets kvenske stedsnavntjeneste gir derfor følgende tilrådinger i denne saken: 
 
Stabbursdalen nasjonalpark: Rautusvuoman kansalistaras 
Stabbursdalen landskapsvernområde: Rautusvuoman suojeluala 
 
Vi ber herved Miljødirektoratet om å forberede saken for vedtak av Kongen i statsråd, og ber 
også om at det ferdige vedtaket blir videresendt til Kartverket 
 
 
For navnekonsulent for kvenske stedsnavn, Irene Andreassen. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Daniel Gusfre Ims  Pål Kristian Eriksen 
seksjonssjef  seniorrådgiver 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifter. 
 
 
Mottakere: 

Miljødirektoratet 
Postboks 5672 
Sluppen 

7485 TRONDHEIM 

 
Kopi til: 
Irene Andreassen    

Kartverket 
Postboks 600 
Sentrum 

3507 HØNEFOSS 

Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Stabbursdalen 
nasjonalparkstyre 

   

Statsforvalteren i Troms og 
Finnmark 

   

 



 
 

 
 
                   Saksfremlegg 

 
 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
  

 
21/2022 25.05.2022 

 
 
 
 

Forvalters innstilling 
Fra Stabbursdalen nasjonalparkstyre oppnevnes det en representant og en 
vararepresentant til styret i Stiftelsen Stabbursnes Naturhus og Museum. Informasjon 
om oppnevnte styrerepresentanter sendes til Stabbursnes Naturhus og Museum for 
videre registrering i Brønnøysundregisteret. 
 
Styret skal stemme over om valg av representanter automatisk skal tilfalles styreleder 
og nestleder, for denne perioden og ved valg av fremtidige representanter. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Stabbursnes Naturhus og Museum (SNM) ble åpnet i 1990 som et informasjonssenter 
for natur og kultur i hele Finnmark. I 1997 ble de fem første nasjonalparksentrene i 
Norge autorisert. Naturhuset var et av disse, og ble autorisert som nasjonalparksenter 
for Stabbursdalen nasjonalpark. I 2011 ble SNM godkjent som forvaltningsknutepunkt 
for Stabbursdalen nasjonalpark. Ny kontorfløy ble tatt i bruk 1. oktober 2014. I dag er 
besøkssenter nasjonalpark, nasjonalparkforvalter, Statens naturoppsyn og Prosjekt 
Næring og Rovvilt i Finnmark og en ansatt for å utarbeide forvaltningsplan for store 
rovdyr i region 8 samlokalisert i knutepunktet, noe som gir et godt faglig miljø og 
synergieffekter. 
 
I vedtektene for Stabbursnes Naturhus og Museum heter det i § 2 at:  
«Formålet med stiftelsen er å forvalte og drive et informasjonssenter for natur og kultur 
på Stabbursnes, kalt Stabbursnes Naturhus og Museum. 
 
Formålet med Stabbursnes Naturhus og Museum er å informere om Porsangers og 
Finnmarks naturkvaliteter og kulturhistorie.» 
 

  Arkivsaksnr: 2022/4006-1 

 Saksbehandler: Karoline Salmila 

Dato: 18.05.2022 

Stabbursdalen  nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta



Målgruppene for senteret er definert som fylkets befolkning, tilreisende, skoler og 
organisasjoner/offentlige etater. De fleste av våre besøkende er individuelt reisende, 
men også grupper besøker senteret. Forsvaret bruker Naturhuset flittig både ved nye 
soldater som skal være på GP og utenlandske soldater som er på alliert treningssenter 
har ofte et besøk på naturhuset. Barn og unge er naturhusets viktigste målgruppe. Årlig 
har de undervisningsopplegg for ca. 1200 skoleelever og barnehager fra hele 
Finnmark. Naturhuset har konferanserom til utleie til bedrifter, lag og foreninger, gjerne 
i samarbeid med Stabbursdalen Feriesenter som har overnatting og bespisning.  
 
Naturhuset forskjellige prosjekter hvert år. Mange av disse går ut på å tilrettelegge for 
naturopplevelser. Fuglekikkerbu/ gapahuker og natur- og kultursti på Stabbursneset, 
natursti og gapahuk på Roddenes, fuglekikkerplatting i Vækker, «til topps i Porsanger» 
er noen eksempler.   
 
SNM har siden 1992 årlig arrangert naturvandringer. Hovedmålgruppen for 
turprogrammet er befolkningen i Porsanger. Målsettingen er å bidra til og å skape en 
økt natur- og kulturforståelse gjennom å gi deltagerne positive natur/kulturopplevelser 
og gi et innblikk i tidligere tiders naturbruk. Turene gjennomføres med en eller flere 
turledere med gode kunnskaper om de emnene turene omhandler. I tillegg til 
naturvandringer arrangeres ulike kurs, utstillinger og andre arrangementer årlig.  
 
Ang styret: 
 
Styret i stiftelsen Stabbursnes Naturhus og Museum ønsket å gjøre endringer i 
styresammensetningen i 2015. Fylkesmannen i Finnmark og Finnmark fylkeskommune 
ønsker ikke å fortsette å sitte i styret. Begrunnelsen var blant annet for Statsforvalteren 
at de ikke lengre har forvaltningsansvaret for nasjonalparken, samt at det er lange 
reiseavstander ved møtevirksomhet. Siden nasjonalparkstyret nå har 
forvaltningsansvaret ble det ansett som naturlig at nasjonalparkstyret velger en 
representant til naturhusets styre. Dette vil også være med på å øke samarbeidet hvor 
nasjonalparkstyret blir mer informert om besøkssentret og hva de jobber med, eventuelt 
mulighet for felles oppgaver/prosjekter og lignende. 
 
Nasjonalparkstyret skal velge et styremedlem med personlig vara til styret i stiftelsen 
Stabbursnes Naturhus og Museum. Arbeidsmengden er normalt ikke stor da styret 
hovedsakelig møtes til årsmøte, som vanligvis avholdes i mars. Ellers er det opp til 
representantene som velges hvor mye man ønsker å engasjere seg.  
 
Styret i stiftelsen Stabbursnes Naturhus og Museum består av følgende: 
-              En representant oppnevnt av Porsanger kommune  
-              En representant fra Stabbursdalen nasjonalparkstyre  
-              Porsanger kommunes representant i styret i RiddoDuottarMuseat      
 
-              Det velges personlig vara for alle styremedlemmer. 
 
En leder velges av årsmøtet til stiftelsen Stabbursnes Naturhus og Museum. Lederen 
velges for to år av gangen. 
 
Styremedlemmer fra Stabbursdalen nasjonalparkstyre velges for fire år i samsvar med 
valgperioden for kommune- og fylkestingsvalg, eller hvis sametingsrepresentanten 
skiftes ut. Da gjøres det også valg samme år. Et styremedlem blir stående i vervet inntil 
et nytt medlem er valgt.  



 
 
Stabbursnes Naturhus og Museum hadde et ekstraordinært årsmøte den 14. oktober 
2015 hvor vedtektene til Stiftelsen Stabbursnes Naturhus og Museum ble endret. De 
nye vedtektene er godkjent av Brønnøysundregisteret og Stiftelsestilsynet og er fortsatt 
gjeldende.  

Vurdering 
På styremøtet den 31. mars 2022 vurderte styret at valg av representanter til dette 
styret automatisk bør tilfalle styreleder og nestleder i Stabbursdalen nasjonalparkstyre. 
Forvalter legger derfor dette til grunn i sin innstilling i saken. 
 









































VEDTEKTER FOR STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM 
 

Vedtatt på stiftelsesmøte 11.juli 1988, med endringer av 11.07.98, 22.02.90, 6.3.91, 6.3.07, 
14.3.2011 og 14.10 2015. 

§ 1 Stiftelsen 
 

Stiftelsen Stabbursnes Naturhus og Museum er en alminnelig, selveiende allmennyttig institusjon i 
Porsanger kommune. 

 

§ 2 Formål 
 
Formålet med stiftelsen er å forvalte og drive et informasjonssenter for natur og kultur på 
Stabbursnes, kalt Stabbursnes Naturhus og Museum. 
 
Formålet med Stabbursnes Naturhus og Museum er å informere om Porsangers og Finnmarks 
naturkvaliteter og kulturhistorie. 
 

§ 3 Grunnkapital 
 

Stiftelsens grunnkapital er kr 1,-. 
 

§ 4 Styret 
 

Styret er stiftelsens øverste organ.  Styrets myndighet og ansvar følger av stiftelsesloven. 
 

§ 5 Styrets sammensetning 
 
Stiftelsens styre består av følgende representanter: 
 

- En representant oppnevnt av Porsanger kommune  

- En representant fra Stabbursdalen nasjonalparkstyre  

- Porsanger kommunes representant i styret i RiddoDuottarMuseat 

- En representant oppnevnt av Finnmark Fylkeskommune 
 

- Det velges personlig vara for alle styremedlemmer. 
 
Styremedlemmer velges for fire år i samsvar med valgperioden for kommune- og fylkestingsvalg. Et 
styremedlem blir stående i vervet inntil et nytt medlem er valgt. Leder velges av årsmøtet. Lederen 
velges for to år av gangen. 
 

§ 6 Daglig leder 
 

Daglig leder har ansvar for den daglige drifta, og følger retningslinjer gitt av styret og plikter som 
følger av Lov om stiftelser. Daglig leder har også ansvar for videreutvikling av senteret. 
 

§ 7 Delegering av fullmakter 
 

Ansettelser foretas av daglig leder, med unntak av ansettelse av daglig leder. Ansettelse av daglig 
leder foretas av styret. 
 

§ 8 Annet 
 

For forhold som ikke er regulert i disse vedtekter gjelder stiftelsesloven. 



 
 

 
 
                   Saksfremlegg 

 
 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
  

 
22/2022 25.05.2022 

 
 
 
 

Forvalters innstilling 
 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 første ledd første alternativ gis 
Miljøfaglig Utredning AS v/Ulrike Hanssen dispensasjon til to landinger med 
helikopter i Stabbursdalen nasjonalpark.  
 
Vilkår for dispensasjonen: 

 Denne tillatelse gjelder for transport av materiale, utstyr og personale i sammenheng 
med kartlegg kalt Arealrepresentativ naturovervåkning (ANO). 

 Dispensasjon gjelder for to (2) landinger som kan utføres på to (2) forskjellige dager, og 
dispensasjonen gjelder i perioden 1. juli. – 25. august 2022. 

 Flyvningen og landing gjelder til GPS koordinat: 35 W 395370 7774247 (se vedlagt 
oversikts kart). 

 Flygerute skal være den korteste mulige, men hensiktsmessige vei inn og ut av 
nasjonalparken, og overflyvning under 300 meter i nasjonalparken skal unngås så langt 
det er mulig, annet enn ved landingspunkt. 

 Unødvendig forstyrrelse av fugle- og dyreliv, samt reinsdyr og andre brukere av 
området skal unngås. 

 Lokalt SNO kontaktes før flyvning (Daniel Boberg Leirbakken, tlf. 90124568). Oppnås 
det ikke kontakt skal det sendes tekstmelding. 

 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 før flyvning. 
 
 
 
 
 

  Arkivsaksnr: 2022/2520-3 

 Saksbehandler: Karoline Salmila 

Dato: 18.05.2022 

Stabbursdalennasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta
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Saksopplysninger 
Søknaden sendes i sammenheng med utføring av kartleggingen kaldt Arealrepresentativ 
naturovervåkning (ANO), et nasjonalt overvåkingsprogram i regi av Miljødirektoratet. Tiltaket er 
allerede gitt tillate til i 2020 (arkivsak sak 2020/6098). Miljøfaglig Utredning AS samarbeider 
med Sállir Natur AS om denne jobben. Det søkes nå om tillatelse til bruk av helikopter for 
utførelse av denne jobben. 
 
«Miljøfaglig Utredning AS skal i 2022 utføre vegetasjonsanalyser på to lokaliteter innenfor 
Stabbursdalen nasjonalpark i oppdrag for Miljødirektoratet. Vegetasjonsanalysene er en del av 
prosjektet Arealrepresentativ naturovervåkning (ANO), et nasjonalt overvåkingsprogram i regi 
av Miljødirektoratet. Data blir samlet inn for å overvåke endringer i artssammensetning, 
naturtyper og vegetasjonsdekning over tid. Det innsamla datamaterialet skal videre brukes til å 
vurdere økologisk tilstand, og vil inngå som eit styrka datagrunnlag for miljøforvaltninga. 
 
Lokalitetene i prosjektet er tilfeldig genererte fra SSB sitt rutenett, med flater på 500x500 meter. 
På Miljødirektoratets nettsider kan en lese mer om prosjektet: 
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking 
arealplanlegging/miljoovervaking/overvakingsprogrammer/basisovervaking/arealrepresentativ- 
aturovervakning ano/ 
 
Miljøfaglig Utredning AS søker med dette om tillatelse for 2 helikopterlandinger på en lokalitet 
for transport av feltperonal og nødvendig utstyr for vegetasjonsanalysene. Lokaliteten er merket 
av med punkt på vedlagt kartutsnitt. Det andre lokalitet ligger vest for Stabburselva, ved 
Gorsavárri, og kan nås til fots fra et punkt utenfor vernegrenser.  
 
Det skal transporteres feltpersonal (2 biologer) og nødvendig utstyr for gjennomføring av 
vegetasjonsanalyser på en flate. Det tekniske utstyret omfatter en nøyaktighetsantenne, en 
metallramme for vegetasjonsanalyse, og flere pluggere (10-15 cm lengde). I tillegg vil det 
transporteres utstyr for en overnatting i telt utenfor nasjonalparkgrensen i vest». 
 
Landingspunktet har koordinatene: Latitude: 24.2510104179382 Longitude: 
70.0539198852692. Flyvingen skal utføres av Helitrans AS. 
 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking%20arealplanlegging/miljoovervaking/overvakingsprogrammer/basisovervaking/arealrepresentativ-%20aturovervakning%20ano/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking%20arealplanlegging/miljoovervaking/overvakingsprogrammer/basisovervaking/arealrepresentativ-%20aturovervakning%20ano/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking%20arealplanlegging/miljoovervaking/overvakingsprogrammer/basisovervaking/arealrepresentativ-%20aturovervakning%20ano/
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Kart over landingspunkt for helikopteret i Stabbursdalen nasjonalpark. Grønt punkt viser 
plasseringen – langs Doaresvárri, i dalen mot Gorsavárri. 
 

Vurdering 
Regelverk 
Formålet med vernet av Stabbursdalen nasjonalpark er 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 er 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. 
 
Ifølge verneforskriften til Stabbursdalen nasjonalpark § 3 punkt 5.1 skal all ferdsel skje varsomt 
og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. Videre kan Miljødirektoratet ved forskrift 
fastsette at dyrelivet eller enkeltarter skal være totalfredet i hele eller deler av nasjonalparken, 
jf. verneforskriften § 3 punkt 3.2 andre ledd. 
 
Naturmangfoldloven (nml.) trådde i kraft 1. juli 2009. Det skal komme frem av enhver beslutning 
som fattes ved utøving av offentlig myndighet hvordan prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 -
12 er vurdert, jf. nml. § 7 i loven. I nml. § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
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naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade 
naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen 
økosystemet er eller vil bli utsatt for, jf. nml. § 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig 
kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til 
grunn, jf. nml. § 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en 
beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Etter § 11 er det tiltakshaver av det omsøkte 
tiltaket som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. I tillegg skal det 
etter § 12 tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikker og lokalisering av tiltaket som ut fra en 
samlet vurdering av den tidligere, nåværende og fremtidige bruken av naturmangfoldet gir det 
samfunnsmessige beste resultatet. 
 
Motorferdsel er etter motorferdselloven beskrevet som bruk av kjøretøy (bil, traktor, 
motorsykkel, beltebil, snøskuter o.l.) og båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet 
med motor, samt landing og start med motordrevet luftfartøy. Verneforskriften for 
nasjonalparken sier at motorferdsel er forbudt på land og vatn, og i lufta under 300 meter, jf. § 
6.1 i verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark. I § 6.2 gis det en del direkte unntak fra 
dette forbudet, og i § 6.3 åpnes det for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til en del 
formål. Denne saken må behandles etter § 48 i naturmangfoldloven da det i verneforskriften 
ikke er åpnet for bruk av helikopter til dette omsøkte formålet. Stabbursdalen nasjonalparkstyre 
kan etter § 48 i naturmangfoldloven gjøre unntak fra verneforskriften dersom det ikke strider 
mot formålet med vernet og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom 
sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. I 
rundskriv fra Miljødirektoratet «Forvaltning av verneforskrifter», revidert januar 2014, 
redegjøres det for hvordan nml. § 48 i skal forstås. Her framgår det at bestemmelsen skal 
fange opp uforutsette eller spesielle/særlige tilfeller som ikke ble vurdert på vernetidspunktet. 
Det er i første rekke bagatellmessige inngrep eller forbigående forstyrrelser som er av stor 
betydning for søker som omfattes av bestemmelsen. Siktemålet er at verneforskriften ikke 
uthules gjennom omfattende dispensasjonspraksis. 
 
I verneforskrifter etter naturvernloven, herunder verneforskriften for Stabbursdalen 
nasjonalpark, er det en generell dispensasjonsbestemmelse for vitenskapelige undersøkelser, 
denne bestemmelsen er ikke videreført i nml. Alle eksisterende verneforskrifter etter 
naturvernloven skal fortsatt gjelde, jamfør nml. § 77. Likevel gjelder nml. § 48 i stedet for den 
generelle dispensasjonsbestemmelsen i gjeldende verneforskrifter. Dette innebærer at 
forvaltningsmyndigheten etter nml. § 48 kan gjøre unntak fra verneforskriften dersom tiltaket 
ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig jf. punkt 
7.6, dispensasjon for «vitenskapelige undersøkelser» i rundskrivet «Forvaltning av 
verneforskrifter». I rundskrivet heter det at forvaltningsmyndigheten alltid skal vurdere nytten av 
et forskningsprosjekt opp mot omfanget av eventuelle inngrep eller tiltak og de ulemper 
forskningen ellers medfører. Det er først og fremst aktuelt å gi dispensasjon til tiltak når det er 
nødvendig for forskning. Forskningsaktiviteter som ikke trenger å lokaliseres til et verneområde 
bør imidlertid kanaliseres utenfor verneområdet. Videre heter det at det vitenskapelige motivet 
bak vernet vil kunne begrunne en mer lempelig eller kurant dispensasjonspraksis når det ikke 
er tale om etablering av fast anlegg eller terrenginngrep i verneområdene. Tiltak som bidrar til å 
fremme verneverdiene bør det som regel gis dispensasjon til, da slik bruk kan betraktes som et 
ledd i forvaltningen som utøves for å bevare verneverdiene. 
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Vurdering 
Nasjonalparken skal forvaltes etter føre var-prinsippet, og i et nasjonalt og internasjonalt 
helhetlig og langsiktig perspektiv. Hensikten med verneformålet er å unngå uønsket og økt 
motorisert trafikk inn i fjerntliggende og viktige vilt- og utmarksområder. Stabbursdalen 
nasjonalpark er leve- og yngleområde for en rekke trua og sårbare arter. Vernet av 
Stabbursdalen nasjonalpark skal beskytte fugle- og dyrelivet mot unødig forstyrrelse eller 
trusler av alle slag, jf. nml. §§ 9 og 10. Det kan oppstå tilfeller hvor også lovlig ferdsel kan være 
til skade for viltet, vegetasjon eller kulturminner. Motorisert ferdsel, men også andre 
ferdselsformer, skal ikke være til hinder for en eventuell oppbygging eller reetablering av 
sårbare arter. I følge nml. § 5 skal artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt. 
Man må derfor ta vare på artenes økologiske funksjonsområder. Det generelle 
motorferdselsforbudet er innført for å skjerme fugle-, dyre-, plantelivet, tamrein og terrenget for 
forstyrrelser og kjøreskader. Områdene skal derfor skjermes mot inngrep og forstyrrelser som 
kan ødelegge eller forringe naturmiljøet og naturkvalitetene som vernet er ment å ivareta.  
 
Kunnskapsgrunnlaget i saken er hentet fra Naturbase (www.naturbase.no), 
forskningsrapporter, utkastet til forvaltningsplan og utførte kartlegginger og kartdata fra 
Stabbursdalen. Stabbursdalen har verdens nordligste furuskog, et rikt fugleliv og interessante 
kvartærgeologiske avsetninger. De store fjellområdene i nasjonalparken er viktig for arter som 
er avhengige av store områder, deriblant jerv og gaupe. Nasjonalparken er også viktig område 
for flere rovfuglarter og blant annet sårbare arter som lappspurv og brushane. Furuskogen i 
Stabbursdalen utgjør med sin nordlige beliggenhet naturlig nok nordgrensa for flere typiske 
barskogsarter. Nasjonalparken utgjør også viktige beite-, brunst- og kalvingsområde for 
tamrein. Forvalter anser kravet til kunnskapsgrunnlaget i nml. § 8 til å være tilstrekkelig for 
behandling av saken. Føre-var prinsippet tillegges derfor ikke like stor vekt i denne 
vurderingen, jf. nml. § 9. 
 
Verneforskriften slår fast at motorisert trafikk til lands og til vanns, herunder lavtflyging under 
300 meter og landing med luftfartøy er forbudt. For at forbudet skal ha sin tilsiktede virkning er 
det viktig at dette håndheves restriktivt. Det er ikke gitt noen unntak i forskriften for å tillate 
motorferdsel til omsøkte formål, og saken må derfor behandles etter naturmangfoldloven § 48 
første ledd, første alternativ, hvor det heter at det kan gjøres unntak fra et vernevedtak dersom 
tiltaket ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig. 
Begge vilkårene må være oppfylt dersom det skal kunne gis dispensasjon. Tiltaket kommer 
ikke inn under alternativene sikkerhetssyn eller vesentlig samfunnsmessig betydning. Det 
vilkåret om at tiltaket ikke skal påvirke verneverdiene nevneverdig og at tiltaket ikke må stride 
mot vernevedtakets formål innebærer at dispensasjonsadgangen er snever. Bestemmelsen er 
svært streng og det skal foreligge særlige behov ved dispensasjon til motorferdsel. Det må 
gjøres en skjønnsmessig og konkret vurdering om dispensasjonen kan gis, med en forutsetning 
på at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. 
 
Kunnskap fra dette nasjonale kartleggingsprosjektet vil ha forvaltningsverdi, bidra til å øke 
kunnskapen om verneområdene og til å fremme verneverdiene. Disse vurderingene er allerede 
gjort i sak 2020/6098. Det er derfor den konkrete påvirkningen ved bruk av helikopter som vil bli 
vurdert i denne søknaden. Miljøfaglig utredning har tidligere vært i kontakt med forvaltningen, 
og det har allerede blitt vurdert at det ikke er forsvarlig med tanke på HMS å krysse 
Stabburselven til fots i denne perioden. Det søkes derfor om dispensasjon til å bruke helikopter. 
 
Forskningsaktivitet som ikke trenger å lokaliseres til et verneområde bør derfor kanaliseres 
utenfor verneområder, jf. nml. § 10. Videre bør det gis dispensasjon til tiltak som bidrar til å 

http://www.naturbase.no/
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fremme verneverdiene. Forvalters vurdering for dette forskningsprosjektet er at den omsøkte 
aktiviteten er nødvendig å lokalisere til verneområdene, selv om de vil medføre motorisert 
ferdsel. Det vil være uheldig om verneområdene setter stopper for en helhetlig kartlegging som 
skal gjennomføres i hele Norge. 
 
Naturmangfoldloven § 8 setter krav til at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet 
så langt det er rimelig skal bygge på blant annet effekten av påvirkninger. Vi vet, jf. nml. § 8, at 
luftfartøy og motoriserte kjøretøy vil medføre en del støy og forstyrrelser som kan ha negative 
konsekvenser for dyre- og fugleliv, samt tamrein. Utøvere av tradisjonelt friluftsliv kan også bli 
forstyrret av støy fra motorferdsel, da de blant annet oppsøker nasjonalparken for å oppleve 
stillheten i naturen. Ved bruk av helikopter unngår man økning av eller nye terrengskader ved å 
benytte helikopter fremfor ATV, jf. nml. § 12, noe man til enhver tid ønsker å forhindre i 
verneområdet. Påvirkningen som vil oppstå fra helikopteret vil være kortvarig, forbigående og 
det vil ikke sette varige spor, og tiltaket vurderes derfor isolert sett til ikke å påvirke 
verneverdiene nevneverdig. Videre er hekke- og yngletiden over når tiltaket igangsettes, noe 
som gjør at dyre- og fuglelivet er noe mindre sårbart enn det er på vår og tidlig sommer. Det 
forutsettes at særlig eventuelle rovfugler ikke forstyrres unødvendig og over uhensiktsmessig 
lang tid. Flyaktiviteten skal avgrenses til et minimum, og ved eventuell observasjon av fugle- og 
dyreliv, som f.eks. rovfugl eller reinsdyr, er det viktig å holde god avstand for å unngå 
unødvendig forstyrrelse, jf. nml § 12. Forvalter vurderer at Miljøfaglig Utreding AS innehar 
meget god kompetanse når det gjelder sårbare arter i området med deres fagkompetanse. 
Effekten av påvirkningene blir i dette tilfellet vurdert til å være forholdsvis lav med hensyn til 
tamrein, fugle- og dyrelivet. Det forventes derfor ingen miljøforringelse av betydning ved 
kartleggingsprosjektet, hvor kostnadene kan bli krev dekket av søker, jf. nml. § 11. Dette 
isolerte tiltaket med bruk av helikopter vurderes til ikke å skade verneverdiene nevneverdig og 
nml. § 11 om kostnader ved miljøforringelse er derfor ikke vurdert nærmer i saken.   
 
Siden det begrenses til to turer utført på to forskjellige dager med flyvning på kortest mulige 
distanse inn og ut av verneområdet vurderes det at den samlede belastningen (nml. § 10) er 
overkommelig og ikke for belastende for verneverdiene. Omfanget av flyvning blir konsentrert i 
et område som innebærer at det ikke skal flys lavt over et større areal i nasjonalparken. 
Forvalter mener korteste og praktiske trasévalg vestover ut av nasjonalparken gir minst negativ 
påvirkning på nasjonalparken og bør kunne godkjennes.  
 
Forvalter anser det heller ikke som sannsynlig at mange andre søker om dispensasjon på 
tilsvarende grunnlag som Miljøfaglig utredning AS, slik at omfanget av slike tiltak øker 
bemerkningsverdig. Om fremtidige dispensasjoner fører til at bruk av helikopter generelt øker 
eller endres til en form som er i strid med verneformålet og påvirker naturverdiene negativt, må 
forvaltningen gjøre nye vurderinger for hva som skal kunne tillates. Det er derfor viktig med god 
planlegging for å holde motorferdselen på et nødvendig minimum i nasjonalparken. Ut fra det 
aktuelle forskningsprosjektets klare nytteverdi for forvaltninga finner nasjonalparkforvalteren at 
omsøkte flyaktivitet bør kunne tillates. 
 
Reinbeitedistriktet sin beitetid i nasjonalparken er ca. fra 1. april til 15. november.  I perioden 
15. september til 15. oktober er det brunsttid for rein og spesielt i brunsten er det viktig at 
reinen får gå spredt og i ro. Tiltaket med frakt av materiale og personale gjennomføres 
hovedsakelig før brunsttid. Området for landingspunkt er akkurat innenfor sommerbeite- og 
høstbeiteområdet til Láhtin siida, så det anmodes generelt om å vise hensyn til reinsdyr under 
flyvning og landing/letting. Det anmodes om at Miljøfaglig utredning oppretter kontakt med 
reindrifta i området før flygning, for å avklare og gjøre reineiere oppmerksom på flyaktiviteten. 
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I verneområde for Stabbursdalen har Láhtin siida følgende kontaktinformasjon: 
- Láhtin-siida v/ Mette Anti Gaup: Tlf. 952 80 369. 
 
Det anses derfor som sannsynlig at begrenset bruk av helikopter til dette formålet i på denne 
tiden av året ikke vil være i strid med verneformålet eller komme i konflikt med de miljørettslige 
prinsippene i nml. §§ 8-12. 
 



 
 

 
 
                   Saksfremlegg 

 
 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
  

 
23/2022 25.05.2022 

 
 
 

Forvalters innstilling 
Med hjemmel i verneforskriftene for Stabbursdalen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 fjerde 
kulepunkt gis Stabbursnes Naturhus og Museum tillatelse til å beholde eksisterende turkasser, 
startpunktavler og merking av tursti. 
 
Tillatelsen gjelder: 

- Startpunktskilt (ca. UTM 35 419660 7784921) og merking av tursti i Stabbursdalen 
landskapsvernområde, fra startpunktskilt til Nuorttat Njeaiddán (se kartbeskrivelse 
vedlagt søknad). 

- Turkasse på varden langs vernegrense på Meardevárri (ca. UTM 35 419606 7764574)  
- Startpunktskilt (ca. UTM 35 419660 7784921) på parkeringen til Lompolaveien og 

turkasse på varden langs vernegrense på Stuorra Biŋalvárri (ca. UTM 35 412705 
7779745). 

 Vilkår til tilatelsen: 
- Merking av turstiene skal oppdateres etter Merkevarestrategien i samarbeid med 

nasjonalparkstyret. 
 

 

Saksopplysninger 
«Stabbursnes Naturhus og Museum har siden 2004 gjennomført «Til topps i Porsanger». 
Tiltaket har som formål å få folk ut og i fysisk aktivitet. Da tiltaket startet opp i 2004 var 5 topper 
med. Siden har det blitt utvidet til dagens 11 turmål.  

I forbindelse med turene i «Til topps» er det gjennomført merking av stier og oppsett av 
informasjonsskilt ved startpunkt for turene. I tillegg er det satt opp en kasse med turbok og 
klippetang på toppen, hvor deltakerne kan registrere turen. Vi har blitt gjort oppmerksomme på 
at det er mulig at enkelte av disse tiltakene er søknadspliktige i forhold til verneforskrifter. Det 
er usikkert om dette var tilfelle når tiltakene ble gjennomført, men vi ønsker å ha alt i orden og 
vil dermed søke om godkjenning av følgende tiltak:». 

  Arkivsaksnr: 2022/4449-2 

 Saksbehandler: Karoline Salmila 

Dato: 18.05.2022 

Stabbursdalennasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta



Blå linjer markerer merkede turtraseene på kartene fra søknaden. 
 
Nuorttat Njeaiddan - startpunktskilt og merking  

 
Kart: Det er partiet markert med rød sirkel som ligger i landskapsvernområdet. Det utgjør en svært liten andel av 
turstien.  
 
“Stien ble merket i forbindelse med opprettelsen av “Til topps i Porsanger” i 2005. Det ble da også satt opp 
turkasse på toppen. Stien følger eksisterende kjørespor. Porsanger kommune ble orientert om tiltaket i mai 
2005. Det ble i 2013 satt opp startpunkt tavle ved Lombolaveien. Skiltet ved startpunktet og første del av 
stien ligger innenfor Stabbursdalen landskapsvernområde”.  
 

 
Kart: Den merkede turtraseen utgjør ca. 885 m i Stabbursdalen landskapsvernområden (markert med rød stiplet linje). 



Meardevarre – turkasse:  

 
“Stien ble merket første gang i forbindelse med “Til topps i Porsanger”. Porsanger kommune ble orientert 
før merking og oppsett av turkasse på toppen i 2005. Stien følger eksisterende sti/kjørespor til foten av 
fjellet. I 2013 ble det satt opp startpunkttavle ved Klemetastadveien. Toppunktet er grensemerke til 
Stabbursdalen landskapsvernområde. Det er kun turkassa på toppen som er innenfor verneområdet”. 
 
Stuorra Biŋalvárre - skilt og turkasse 

 
“Stien til Stuorra Biŋalvárri har eksistert og vært merket fra tidligere. Stabbursnes Naturhus og Museum 
orienterte i mai 2005 Porsanger kommune om at stien ville bli en del av “Til topps i Porsanger”. Det ble 
plassert ut turkasse på toppen. I 2013 ble det satt opp startpunkttavle ved parkeringsplassen innerst i 
Lombolaveien. Startpunktet og den merkede stien er  innenfor Stabbursdalen landskapsvernområde. 
Toppen hvor turkassa er plassert er grensepunkt mellom landskapsvernområde og nasjonalpark”. 
 



“Til orientering 
Ved hjelp av midler fra Fylkesmannen i Finnmark - miljøvernavdelingen merket Stabbursnes 
Naturhus og Museum i 2005 tre stier i nasjonalparken. Stiene ble merket fra parkeringsplassen 
innerst i Lombolaveien til Rørkulpen, Stabbursfossen og Stuorra Biŋalvárri. Det ble merket med 
60cm lange stokker (4,5 x4,5 cm) som er malt på toppen. Hver løype har sin egen farge. Det 
ble laget skilt med kilometeranvisninger i viktige stideler. Stedsnavn på skiltene er på norsk og 
samisk». 
 
Under aktuelle tiltak i forvaltningsplanen fra 1990 sto det på s. 9 fjerde avsnitt at det fra 
parkeringsplassen ved enden av Lompolaveien skulle den eksisterende stien i retning mot 
Fossekulpen merkes. Videre skulle det merkes en vandreløype opp til Stuorra Binjalvarri.  
Med andre ord er dette de samme traseene som Stabbursnes Naturhus og Museum har merket 
opp for Statsforvalteren. Disse to traseene er også kartlagt i ny forvaltningsplan som merkede 
stier (kart 12). 
 
I henhold til brev datert 26.10.2004, arkivsak 2004/2603 er det allerede gitt tillatelse etter 
verneforskriften til merking av turstier fra P-plass ved Lompolaveien til Fossekulpen, fra P-plass 
ved Lompolaveien til Stuorra Biŋalvárri og fra P-plass ved Lompolaveien til Rørkulpen. 
 
Regelverk 
 
Formålet med vernet av Stabbursdalen nasjonalpark er 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 er 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 henhold til verneforskriftene for Stabbursdalen landskapsvernområde § 3 punkt 1.1 er 
området vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke innpå landskapets art eller 
karakter. Det er forbud mot oppsetting av skilt, merking av stier og løper, bygging av klopper og 
bruer etc. Opplistingen er i ikke uttømmende. I § 3 punkt 1.3 kan forvaltningsmyndigheten i 
noen tilfeller gi tillatelse til merking av stier og løyper, samt bygging av bruer og klopper. 
 
Naturmangfoldloven (nml.) trådde i kraft 1. juli 2009. Det skal komme frem av enhver beslutning 
som fattes ved utøving av offentlig myndighet hvordan prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 -
12 er vurdert, jf. nml. § 7 i loven. I nml. § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade 
naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen 
økosystemet er eller vil bli utsatt for, jf. nml. § 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig 
kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til 
grunn, jf. nml. § 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en 
beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Etter § 11 er det tiltakshaver av det omsøkte 
tiltaket som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. I tillegg skal det 
etter § 12 tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikker og lokalisering av tiltaket som ut fra en 



samlet vurdering av den tidligere, nåværende og fremtidige bruken av naturmangfoldet gir det 
samfunnsmessige beste resultatet.  

Vurdering 
Alle tilretteleggingstiltak, som merkingen av turløyper, bruk av turkasser og oppsetting av skilt 
er gjort i sammenheng med tiltaket «Til topps i Porsanger» for turløyper flere steder i Porsanger 
kommune. Det er altså tilrettelagt for turløyper både i og utenfor verneområdene. Porsanger 
kommune har tidligere mottatt all dokumentasjon om disse tiltakene. I samarbeid med tidligere 
Fylkesmannen i Finnmark har Stabbursnes Naturhus og Museum fått innvilget tillatelse i 2004 
til å merke turtraseer i Stabbursdalen landskapsvernområde, samt én trasé som går inn i 
Stabbursdalen nasjonalpark. Stabbursnes Naturhus og Museum har i denne sammenheng og i 
god tro, satt opp tavler og turkasser og merket alle turtraseene. De har vært uoppmerksom på 
at en kort andel av én trasé også var i landskapsvernområdet og skulle ha vært omsøkt. 
Stabbursnes Naturhus og Museum har derfor blitt gjort oppmerksom på at alle 
tilretteleggingstiltak i sammenheng med «Til topps i Porsanger» bør omsøkes, slik at de kan 
vurderes etter § 3 punkt 1.3 fjerde kulepunkt i verneforskriften for både landskapsvernområde 
og nasjonalparken.  
 
Dette er i hovedtrekk snakk om små tilrettelegginger i sammenheng med «Til Topps i 
Porsanger». Det søkes nå om tillatelse til å opprettholde to turkasser som er plassert i enden 
av turtraseene, to skilt som informerer om «Til topps i Porsanger» i starten av hver turtrasé, og 
merking av 850 meter med turtrasé.  
 
Det er kun tatt med vurderinger etter verneforskriften til landskapsvernområdet selv om stien 
mot Stuorra Biŋalvárri går helt til grensen til nasjonalparken og turkassen er satt på 
vernegrensen mellom begge verneområdene. Forvalter vurderer at det ikke er nødvendig å 
vurdere søknaden etter begge verneforskriftene, siden tiltaket for den akutelle turtraseen 
tidligere er gitt tillatelse for. 
 
Landskapsvernområdet skal forvaltes etter føre var-prinsippet, og i et nasjonalt og 
internasjonalt helhetlig og langsiktig perspektiv. Kunnskapsgrunnlaget i saken er hentet fra 
Naturbase (www.naturbase.no), forskningsrapporter, utkastet til forvaltningsplan og utførte 
kartlegginger og kartdata fra Stabbursdalen. Hensikten med verneformålet til 
landskapsvernområdet er å unngå uønsket og økt negativ påvirkning på naturlandskapet. Også 
det visuelle inntrykket av naturmiljøet i verneområdet skal ivaretas og ikke forringes. 
Landskapsvernområdet har et ekstra plantevern for å ivareta verdens nordligste furuskog, som 
med sin nordlige beliggenhet naturlig nok utgjør nordgrensa for flere typiske barskogsarter. 
Stabbursdalen landskapsvernområde utgjør også viktige områder for tamrein.  
 
Det kan oppstå tilfeller hvor mindre tilrettelegging kan være til skade for naturlandskapet med 
dets økosystem bestående av fugle- og dyre- og planteliv, kvartærgeologiske avsetninger og 
geologiske forekomster og kulturminner. Dette kan bidra til at landskapet endres eller påvirkes 
negativt og dermed endrer karakter. Tilrettelegging, byggetiltak, installasjoner eller andre 
inngrep skal derfor ikke tillates hvis det kan medføre at det påvirker naturmiljøet og landskapset 
negativt, heller ikke på sikt. Områdene skal skjermes mot inngrep og forstyrrelser som kan føre 
til ødeleggelse eller forringelse av naturmiljøet og naturkvalitetene som vernet er ment å 
ivareta, jf. nml § 8. 
 



Naturmangfoldloven § 8 setter krav til at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet 
så langt det er rimelig skal bygge på blant annet effekten av påvirkninger. Disse omsøkte 
tilretteleggingene har allerede eksistert over lang tid og deler av tiltretteleggingen er det 
allererde gitt tillatelse for. Det er også planlagt at denne tilretteleggingen vil inngå i den 
planlagte besøksstrategien for verneområdene. I utkastet til forvaltningsplanen for 
Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde er det lagt opp til at det skal være et 
utvalg av merkede turtraseer. Gjennom besøksstrategien vil det kontinuerlig bli gjort 
vurderinger med tanke på å ivareta verneverdiene, men samtidig ivareta muligheten for et 
enkelt friluftsliv. Dette er stier som har eksistert og vært brukt i lang svært lang tid av lokale 
brukere. Forvaltningen har i lang tid vurdert at tiltak med utbedring, forsterking og ivaretakelse 
av turtraseene i landskapsvernområdet bør utføres, da hovedvekten av ferdselen i 
verneområdet i går etter allerede eksisterende traseer. Forvalter vurderer at opprettholdelse av 
den allerede eksisterende tilrettelegging ikke vil føre til betydelig økt samlet belastning for 
landskapsvernområdet, slik at det ikke vil være i henhold til verneformålet, nml. jf. § 10. 
Forvalter anser kravet til kunnskapsgrunnlaget i nml. § 8 til å være tilstrekkelig for behandling 
av saken. Føre-var-prinsippet i nml. § 9 tillegges derfor liten vekt. Vurderinger etter nml §§ 11 
og 12 om kostandene ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder er 
vurdert at ikke vil komme til anvendelse i denne saken.  
 
Forvalter innstiller til at tilretteleggingen som allerede er tilrettelagt i sammenheng med “Til 
topps i Porsanger “ skal kunne tillates og videreføres. 
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