
 

 

 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra/ Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 

Møtested: Kunnskapsparken - Markveien 38, Alta 
Dato: 7. juni 2018 
Tidspunkt: 16:00 – 18:00 

 
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. 
 
* Nasjonalparkstyresamlingen er den 6. og 7. juni på Seiland. Den 7. juni skal nasjonalparkstyret 
ankomme Alta ca. kl. 14.50 fra Seiland. 
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RS 5/2018 Orienteringer 
 

- Styret til Stabbursnes Naturhus og Museum inviterer Stabbursdalen 
nasjonalparkstyre til dialogsmøte den 18. juni 2018 angående 
Besøksstrategien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Postadresse 
Fylkesmannen i Finnmark 

9815 Vadsø 

Besøksadresse 

Stabbursnes 

9710 Indre Billefjord 

 

Kontakt 
Sentralbord: +47 78 95 03 00 

Direkte:  +47 78 95 03 77 

fmfipostmottak@fylkesmannen.no 

www.nasjonalparkstyre.no/stabbursdalen 
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Saksbehandler: Karoline Salmila 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre ST 27/2018 07.06.2018 

 

Behandling av klage - Delvis innvilget tillatelse til motorisert ferdsel 
med snøskuter til hytte i Stabbursdalen nasjonalpark 

 

Forvalters innstilling 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre tar ikke klagen til Ann-Britt Birkeli og Engebret Kopseng til 
følge. Klagen sendes til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse, jamfør § 33 i 
forvaltningsloven. 
 

 

Saksopplysninger 

Opprinnelig søknad  

 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre mottok søknad om en generell dispensasjon til transport 
med snøskuter til fritidsbygg på gnr. 9 bnr. 100 den 26. februar 2018. Omtrentlige 
koordinatene til hytten er UTM 35 416353 7785951. 
  
Det ble søkt om dispensasjon til transport av utstyr, vedlikeholdsmateriell og ved med 
snøskuter på en kjøretrase inne i Stabbursdalen nasjonalpark, som anslås å være ca. 1,14 
km lang. De kjører inn via Stabbursdalen landskapsvernområde. Tillatelsen gjaldt for 
Engebret Kopseng, Ann-Britt Birkeli og nærmeste familie. Det ble søkt om 20 turer og en 
flerårig tillatelse frem til 22.11.2022. Antallet turer kunne bli mindre enn omsøkt ifølge søker 
av tillatelsen. Det ble vedlagt et kart som beskrev ønsket kjøretrasé i både Stabbursdalen 
nasjonalpark og landskapsvernområde. En tilsvarende søknad ble sendt til Porsanger 
kommune.  

 

Klage på vedtak i 2018 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre mottok klage den 26. mars 2018 per e-post (datert 24. 
mars 2018). Klagen gjaldt et vedtak fattet den 9.mars 2018 av nasjonalparkforvalter ved  



 

 

 

delegert myndighet, om delvis innvilget tillatelse til motorisert ferdsel med snøskuter til hytte i 
Stabbursdalen nasjonalpark. Søker/ klager er Ann-Britt Birkeli og Engebret Kopseng.   
 
I klagen fra Ann-Britt Birkeli heter det blant annet: 
«Familien har fra 2018 kun fått 6 kjøringer opp til hytten Klinka. Tidligere hadde vi 
ubegrenset kjøring fra gården 9/39 - 9/8 Stabbursnes til hytten 9/100 som ligger ca 7 km opp 
Stabbursdalen. Vi ble lovet av statens folk før Nasjonalpark kom at vi ikke skulle få 
nødvendige begrensninger ifm verning.   
 
6 skuterkjøringer til hytten er for lite. Vi har behov for flere kjøringer da det er nødvendig å 
lage skuterspor på forhånd før en tørr frakte saker med. Vår gårdsskuter har ikke så høye 
knaster og stor motor...]». 
 
Tidligere klage på tilsvarende søknader 
Kopseng og Birkeli har også tidligere søkt om dispensasjon til motorferdsel med snøskuter i 
Stabbursdalen nasjonalpark en rekke ganger, blant annet i 2003 - 2005, 2008 - 2009 og 
2011. I 2011 søkte Engebret Kopseng om generell dispensasjon til motorferdsel i tiden 05. 
januar 2011 til 20. april 2011 med snøskuter for kjøring fra Snekkernes til egen hytte på 
Klinka, for frakt av materialer/ diverse og nødvendig vedlikehold. Det ble påpekt av søkerne 
at det var fare for taklekkasje, og derfor er det nødvendig at dette utbedres om vinteren.  Den 
7. februar 2011 fikk de delvis innvilget tillatelse med snøskuter til hytta på gnr. 9 bnr. 100 
etter søknad og de fikk innvilget seks (6) kjøreturer. Dispensasjonen ble gitt i medhold av 
verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark. Vedtaket fattet 7. februar 2011 ble påklaget 
av søkerne den 11. februar 2011. Denne klagen ble ikke tatt til følge etter behandling hos 
Direktoratet for naturforvaltning (se vedlegg). 
 

Vurdering av klagen 2018 

Klagen er kommet inn innenfor klagefristen, og skal følgelig behandles. Det ble sendt ut et 
midlertidig svarbrev den 25. april 2018. 
 
Forvalter vil bemerke at all motorferdsel i utmark i utgangspunktet er forbudt, jamfør 
motorferdselloven § 3. I Stabbursdalen nasjonalpark er det også et særskilt forbudt mot 
motorferdsel på land og vatn og i lufta under 300 meter, jamfør verneforskriftens § 3 punkt 
6.1. Det kan dispenseres fra dette forbudet i noen tilfeller, som nevnt i vedtaksbrevet datert 
den 9. mars 2018. Her gjelder § 3 punkt 6.3 avsnitt fem: «Forvaltningsmyndigheten kan gi 
tillatelse til bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med nødvendig transport til og fra 
lovlig oppførte private hytter.» 
 
Som nevnt i vedtaket fattet 9. mars 2018 har Stabbursdalen nasjonalparkstyre tidligere gitt 
tillatelse til inntil seks turer med snøskuter for ordinær transport av utstyr og vedlikeholds 
materiell til hytter i Stabbursdalen nasjonalpark. Fylkesmannen og Direktoratet for 
naturforvaltning (DN) har tidligere vurdert at behovet for nyttekjøring til fritidshytter som 
hovedregel vil være oppfylt med til sammen seks turer. Dette er en felles forvaltningspraksis 
for alle fylkets verneområder, og nasjonalparkforvalter ønsker av presedenshensyn å  
 
forholde seg til dette som en hovedregel. Nasjonalparkforvalter ser at dispensasjoner som 
fraviker fra dette fort vil få uheldige konsekvenser for dispensasjonspraksisen ikke bare inne i 
Stabbursdalen nasjonalpark, men også andre verneområder.  
 
Nasjonale myndigheter tok bevisst stilling til dette i kongelig resolusjon av 20.12.2002, ved at 
verneforskriften ikke åpner for generell motorisert ferdsel i forbindelse kjøring til privat hytte. 
Dersom det skal åpnes for økt bruk av motorisert ferdsel til privat hytte, må det derfor gis en 



 

 

dispensasjon etter naturmangfoldlovens § 48. Kravene til å innvilge en slik dispensasjon er 
strenge. 
 
De seks turer med snøskuter skal dekke behov for kjøring av bl.a. varer, ved, materialer og 
utstyr til mindre vedlikehold av hytter. Det er lagt opp forvaltningspraksis at man i enkeltsaker 
kan gi noen flere turer der det foreligger en byggetillatelse som dermed dokumenterer et 
ekstraordinært større transportbehov. Byggetillatelse foreligger ikke i denne saken, heller 
ikke annen dokumentasjon for ekstraordinært transportbehov (eks. takst på skade eller 
pristilbud fra snekker) dersom det er snakk om større vedlikehold som ikke krever 
byggetillatelse. Det framlegges ikke noe slikt i klagen. Denne søknaden omhandler en trasé i 
randen av nasjonalparkgrensen og det vil fortsatt være anledning for tradisjonell fritidsbruk 
av nærområdet til hytten.  
 
Det behovet for å kjøre ved til hytta bør være oppfylt med de seks turene som er innvilget. 
Vedkjøring er i høyeste grad ordinær transport til en hytte og ligger innbakt i den generelle 
vurdering av transportbehovet ved ordinær hyttebruk. Transport av ved regnes altså ikke 
som ekstraordinært i forhold til en vanlig tillatelse til seks turer for transport til hytte. Dersom 
alle hytteeiere som skal kjøre ved til hytta mener å ha et ekstraordinært behov for kjøring, vil 
dette medføre mye ekstra motorferdsel.  Klager har fått innvilget tillatelse til uttak av bjørk til 
brensel til hytte på egen tomt (styresak ST 21/2018), noe som vil bidra til å reduserer noe av 
transportbehovet med å hente inn ved utenfra nasjonalparken.  
 
Det vil kreves en helhetsvurdering hvor vurderingen må man ta stilling til presedensvirkning 
og likebehandling av de andre som har hytte i nasjonalparken. Ved å innvilge klagers ønske 
om 14 ekstra turer i året vil det skape en uheldig presedens for alle andre hytteeiere i landets 
verneområder, da alle har et visst behov for å transport av utstyr, materiale og ved til hyttene 
sine.  
 
Dersom klager kan legge fram dokumentasjon på et ekstraordinært større transportbehov 
som byggetillatelse, takst på skade eller lignende vil Stabbursdalen nasjonalparkstyre kunne 
vurdere saken på nytt.  
 
Nasjonalparkstyret tar de øvrige argumentene i Birkeli og Kopseng sin klage til orientering. 
Klagen er vurdert til å ikke inneholde noen nye avgjørende momenter som gjør at konklusjon 
endrer seg i dette enkeltvedtaket. Slik saken foreligger i dag anbefaler nasjonalparkforvalter 
at Stabbursdalen nasjonalparkstyre ikke tar klagen til følge, og at nasjonalparkstyret bør 
opprettholde vedtak av 9. mars 2018.  

 
Vedlegg 
1 Melding om vedtak – Delvis innvilget tillatelse til motorisert ferdsel med skuter til hytte i  
   Stabbursdalen nasjonalpark – datert 09.03.2018 
2 Klage på vedtak om delvis innvilget tillatelse til motorferdsel i Stabbursdalen nasjonalpark - 
   datert 24.03.2018 
3 Søknad om dispensasjon til motorferdsel i Stabbursdalen nasjonalpark til Stabbursdalen  
   nasjonalpark – datert 26.02.2018 
4 Vedlegg til søknad om dispensasjon til motorferdsel i Stabbursdalen nasjonalpark -  
   Porsanger kommune – datert 20.11.2017 
4 Midlertidig svar - Klage på vedtak om delvis innvilget tillatelse til motorferdsel i   
   Stabbursdalen nasjonalpark – datert 25.04.2018 
5 Kopi av brev fra Direktoratet for naturforvaltning - Delvis avslag på søknad om bruk av  
   snøskuter i Stabbursdalen nasjonalpark – datert 20.06.2011 


