
 

  

  
 

 

 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/ Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra/ Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 

Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum,  
Vestre Porsangerveien 1335, 9710 Indre Billefjord 

Dato: 18.10.2022 

Tidspunkt: 10.00-16.00 

 
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. 
 

 

 
 
 
Saksliste 
 
Utvalgs- 
saksnr. 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr. 

ST 33/2022 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 34/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste   

ST 35/2022 Valg av underskrivere   

RS 8/2022 Orientering   

RS 9/2022 Orientering fra befaringer   

ST 36/2022 Arbeid med forvaltningsplanen – gjennomgang av 
innspillene etter Rådgivende utvalg 
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RS 4/2022 Orientering 
 
 

- Orientering om befaring for vurdering av endring til innkjørsel av Lompolaveien. 
 

- Forvalter orienterer om styrets økonomi og progresjon i gjennomføring av tiltak. 
 

- Orientering om GPS-prosjektet Aurora.  
 

- Miljøfaglig Utredning har gitt rapport etter deres kartlegging av ANO-flater i 
Stabbursdalen i august 2022. 
 

- Ivarstua – Stabbursdalen nasjonalparkstyret venter på bekreftelse på overdragelse av 
hytta til styret.  
 

- Orientering om søknad om midler til forsterking av reingjerde. 
 

- Andre orienteringssaker kan tas opp under møtet om det skulle være nødvendig. 
 



 

  

 3 av 6 
 

 

Delegerte vedtak fattet av forvalter: 
 

- Vedtak fattet den 14. 09.2022: 

 
 
Vedtak i sak 2022/7861 

 

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

Vegard Myrseth Sivertsen tillatelse til uthenting av felt elg med ATV. Tillatelsen gjelder i 

jaktfelt nr. 21 – Stabbursdalen sør, i Porsanger kommune.  

 

Tillatelsen er gyldig f.o.m. 25. oktober t.o.m. 6. november 2022. 

 

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. Dyre- og fuglelivet, 

herunder reinsdyr, skal ikke forstyrres unødig. 

− For hver utkjøring skal lokalt SNO kontaktes (Daniel Boberg Leirbakken, tlf: 901 24 

548). 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/ Mette Anti Gaup på 

tlf. 95280369. 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. 

 

Søker er selv ansvarlig for å undersøke og påse at de har innhentet alle nødvendige 

tillatelser før kjøring. 

 
 

- Vedtak fattet den 15. 09.2022: 

 
 
Vedtak i sak 2022/7593 

 

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. oktober t.o.m. 6. november 2022. 
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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. Dyre- og fuglelivet, 

herunder reinsdyr, skal ikke forstyrres unødig. 

− For hver utkjøring skal lokalt SNO kontaktes (Daniel Boberg Leirbakken, tlf: 901 24 

548). 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/Anne Louise 

Næss Gaup, tlf. 93299083. Den 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. 

 

Søker er selv ansvarlig for å undersøke og påse at de har innhentet alle nødvendige 

tillatelser før kjøring. 

 
 

- Vedtak fattet den 21. 09.2022: 

 

Omgjøring vedtak i sak 2022/7593 

 

Med hjemmel i § 35a i forvaltningsloven endrer Stabbursdalen nasjonalparkstyre vedtak 

2022/7593-2 fattet 15.09.2022, slik at tillatelsen gjelder for jaktfelt 22 Bastin og ikke for 

jaktfelt 23 Stabbursdalen nord: 

 

Delvis innvilget tillatelse til motorisert ferdsel for frakt av felt elg 

 

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. 

22 – Bastin, i Porsanger kommune.  

 

Tillatelsen er gyldig f.o.m. 25. september t.o.m. 6. november 2022. 

 

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. 



5 av 6 
 

− 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. Dyre- og fuglelivet, 

herunder reinsdyr, skal ikke forstyrres unødig. 

− For hver utkjøring skal lokalt SNO kontaktes (Daniel Boberg Leirbakken, tlf: 901 24 

548). 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/ Mette Anti Gaup på 

tlf. 95 28 03 69 og/eller Skáiddeduottar siida v/Anne Louise Næss Gaup, tlf.             

93 29 90 83. 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 

 

Søker er selv ansvarlig for å undersøke og påse at de har innhentet alle nødvendige 

tillatelser før kjøring. 

 

 

 

RS 9/2022 Orientering etter befaringer 

 

Forvalter orienterer om befaringer som er gjennomført i september og oktober. 
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ST 36/2022 Arbeid med utkast av forvaltningsplanen og besøksstrategi 

Stabbursdalen fortsetter gjennomgangen av tilbakemeldingene etter møtene med 

Rådgivende utvalg avholdt i 2021 og 2022. I den sammenheng tar styret stilling til hva som 

det skal jobbes videre med eller ikke. Styret skal også planlegge hva som skal tas opp på 

neste dialogsmøte med Miljødirektoratet og møtedato for dette møtet skal avklares.  

 

 

 

 


