
 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/ Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra/ Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 

Møtested: Stabbursnes Naturhus og Museum,  
Vestre Porsangerveien 1335 

Dato: 21. oktober 2021 

Tidspunkt: 12.00-15.00 

 
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 6/2021 Orientering 

- NVE og Statnett var på befaring i sammenheng med Statnetts søknad om å få sette 

opp 420 kV høyspentlinjer gjennom Porsangerfjorden. Stabbursdalen 

nasjonalparkstyre deltok med styreleder og forvalter. Intensjonen med møtet var å se 

omsøkte beliggenheter, samt NVE ønsket å innhente ytterligere informasjon i forhold 

til dverggåsa og verneområdene. 

- Porsanger kommune fattet vedtak den 22. 06.2021 om forslag til ny vararepresentant 

i Stabbursdalen nasjonalparkstyre. Vedtaket er oversendt til Miljødirektoratet 1. 

oktober 2021, som vil har ansvaret for oppnevning av representant. 

- Hammerfest kommune har sendt brev den 30.09.2021 angående arkivsak 2014/5160 

om et kontraktløst bygg i nasjonalparken. Forvalter orienterer om saken. 

- Forvalterne i Troms- og Finnmark planlegger et administrativt møte i Kautokeino i 

starten av desember, for å drøfte felles forvaltningsutfordringer når det gjelder 

verneområder og reindrift. 

- Forvalterne har oppfordra Statsforvalteren til å forsøke å få til et møte med Forsvaret, 

for å få bedret dialogen. Det er behov for å formidle om verneomårdenes regelverk, 

og forenkle ved at hvert enkelt verneområdestyre ikke må gjøre jobben hver for seg.  

- Nyansatte Statens Naturoppsyn avd. Lakselv, Daniel Boberg Leirbakken, hilser på 

styret og orienterer om sine utførte oppdrag og tiltak i forhold til verneforvaltningen. 

- Orientering om brev til Klima- og miljødepartementet sendt av Kvænangsbotn og 

Navitdalen verneområdestyre den 11.06.2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 

Forvalter har fattet vedtak på delegert myndighet: 
 
 
Vedtak fattet 18.08.2021: 

 

Vedtak i sak 2021/7190 

 

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 01.01.2022 til 19.04.2022. 

 

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. 

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

− Tillatelsen skal medbringes under kjøring. 

− Ved tillatelsens utløp skal kopi av kjøreseddel sendes forvaltningsmyndigheten 

(nasjonalparkstyret). 

− Tillatelse til motorferdsel skal også være innhentet etter motorferdselloven. 

 



 

 

 
Kart over omsøkte kjørestrasé til gammen (rød linje innenfor nasjonalparken). Grønn linje 

viser nasjonalparkgrensen. 

 

 

Vedtak fattet 3. September 2021: 

 

Vedtak i sak 2021/8121 

 

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. 7. november 2021. 

 

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 

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/ Rasmus 

John S. Anti på telefon 454 88 968/ 481 98 885. 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, deriblant tillatelse etter motorferdselloven. 

 

 
 
 

 

Vedtak fattet 21. september 2021: 

 

Vedtak i sak 2021/8602 

 

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

jaktlaget til Ole Anthoni Hætta 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. 7. november 2021. 



 

 

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 (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/ 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 

 

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

tillatelser før kjøring, deriblant tillatelse etter motorferdselloven. 

 
 

 
Kart over tillatte traseer til uttransport av felt elg i jaktfelt 22 – Bastin. 
 
 
 
 



 

 

ST 30/2021 Behandling av innkommet klage i sak ST 15/2021 etter 

forvaltningsloven 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre/  

Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra/  

Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta 

ST 30/2021 21.10.2021 

 
 
 
 

Forvalters innstilling 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre fatter et vedtak om innkommet klage den 21.05.2021 fra 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark i sak ST 15/2021 skal tas opp for behandling, eller 

avvises etter forvaltningsloven § 31. 

 

Saksopplysninger 

Det henvises til tidligere saksgang i arkivsak 2021/246 og 2021/2189. Stabbursdalen 

nasjonalparkstyre har innvilget to tillatelser til motorferdsel med snøskuter til én privat hytte i 

Stabbursdalen nasjonalpark vår 2021. Første tillatelsen ble først innvilget til Engebret 

Kopseng, som er hjemmelshaver av halvparten av den private hytta. I ettertid søker den 

andre hjemmelshaveren av hytta, Ann-Britt Birkeli, på eget grunnlag om ytterligere flere turer 

med snøskuter. Stabbursdalen nasjonalparkstyre har totalt innvilget 12 snøskuterturer til 

hytten, likt fordelt på to hjemmelshavere av hytten. 

 

Innstillingen til forvalter var at det ikke var anledning til å innvilge ytterligere 6 nye turer til 

hytten når det allerede var gitt 6 turer, selv om hytten hadde flere hjemmelshavere. 

Tillatelsen gjelder et begrenset antall snøskuterturer til hytten, uavhengig av hvor mange 

hjemmelshavere hytten har. Stabbursdalen nasjonalparkstyre gikk imot forvalters innstilling 

og innvilget egen tillatelse til Ann-Britt Birkeli den 21.04.2021. 

 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark ba om utsatt klagefrist samme dag som klagefristen 

gikk ut, den 12.05.2021. Statsforvalteren viser til at de hadde behov for mer tid til å behandle 

saka og ba om utsatt klagefrist fordi Statsforvalteren ønsket å komme med klage på 

vedtaket. Det ble bedt om utsatt klagefrist til den 21.05.2021, som utgjorde 5 virkedager 

ekstra.  

 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre hadde mottatt klagen i postmottak den 21.05.2021, men 

klagen var ikke oversendt til nasjonalparkstyret fordi første virkedag var mandag 24.05.2021. 

Det var derfor ikke mulig for styret å behandle klagen under møtet den 24. mai. Forvalter 

orienterte styret under møtet at det var kommet inn en klage som forvalter heller ikke hadde 

rukket å lese igjennom. Den 24. mai 2021 fattet nasjonalparkstyre vedtak om at 

Statsforvalterens forespørsel om utsatt høringsfrist skulle avvises i henhold til 



 

 

forvaltningslovens § 29. Styret valgte å avvise søknaden om utsatt klagefrist under 

styremøtet.  

 

Tidligere vedtak fattet den 25.05.2021 om avvisning av forlenget klagefrist 

 

Saksgrunnlag: 

 

Styret må vurdere om de ønsker gå gi forlenget klagefrist etter forvaltningsloven § 29: 

«Vedkommende underinstans eller klageinstans kan i særlige tilfelle forlenge klagefristen før 

denne er utløpet". Styret må vurdere om det foreligger et «særlig tilfelle» som gjør at 

klagefristen bør forlenges. Det er en ganske streng bestemmelse, og det skal legges vekt på 

om det er flere som venter på en iverksettelse av dette vedtaket. Styret må vurdere 

konsekvensen av at klagefristen blir forlenget. Det skal i utgangspunktet ikke være kurant å 

få forlengelse, men det avhenger av det konkrete vedtaket. Dersom styret ikke velger å gi 

fristforlengelse kan Statsforvalteren likevel klage og da må styret vurdere om klagen skal tas 

til behandling etter forvaltningsloven § 31. I denne saken er tidsrammen for tillatelsen utgått. 

Det er derfor ikke er flere som venter på en iverksettelse av dette vedtaket. 

 

Vedtak i sak ST 22/2021 fattet den 24.05.2021: 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre ønsker ikke å gi forlenget klagefrist etter forvaltningsloven 

§29. Styret anser ikke saken som et særlig tilfelle. 

 

 

Regelverk 

 

Forvaltningsloven § 29 (klagefrist): 

«Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet 

frem til vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner 

klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort. 

For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt 

han har fått eller burde ha skaffet sig kjennskap til vedtaket. Ved vedtak som går ut på å tilstå 

noen en rettighet, skal klagefristen for andre likevel senest løpe ut når det er gått 3 måneder 

fra det tidspunkt vedtaket ble truffet. 

Har en part krevet å få oppgitt begrunnelsen for vedtaket etter § 24 annet ledd, avbrytes 

klagefristen. Ny klagefrist tar til å løpe fra det tidspunkt meddelelse om begrunnelse er 

kommet frem til ham eller han på annen måte er gjort kjent med den. 

Vedkommende underinstans eller klageinstans kan i særlige tilfelle forlenge klagefristen 

før denne er utløpet». 

 

Forvaltningsloven § 31 (oversitting av klagefrist): 

 

«Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såfremt  

a. Parten eller han fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha 

drøyd med klage etterpå, eller  

https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A724


 

 

b. Det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. 

Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om 

endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre. 

 

Klagen kan ikke tas under behandling dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble 

truffet». 

 

Vurdering 

Dersom styret ikke velger å gi fristforlengelse kan Statsforvalteren likevel klage og da må 

styret vurdere om klagen skal tas til behandling etter forvaltningsloven § 31. Det foreligger en 

klage på saken som skal behandles etter forvaltningsloven § 31. Gjennom forvaltningsloven 

§ 31 avgjøres det om en klage skal tas til behandling selv om klagen ikke kom inn innen 

klagefristen eller om den skal avvises. 

 

Det skal i henhold til offentlighetslova § 31 vurderes om parten eller han fullmektig ikke kan 

lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage. Statsforvalteren i Troms og 

Finnmark hadde behov for mer tid til behandling av klagen, ønsket å komme med en klage 

på vedtaket og ba derfor om utsatt klagefrist. Stabbursdalen nasjonalparkstyre avviste 

søknad om utsatt høringsfrist etter forvaltningsloven § 29, med vurdering at de ikke anså 

forespørselen som et særlig tilfelle.  

 

I henhold til forvaltningsloven § 31 skal det gjøres en vurdering om endring av vedtaket kan 

medføre skade eller ulempe for andre. Tidsperioden det er gitt tillatelse for er utgått og søker 

eller andre parter vil derfor ikke få påført direkte skade eller ulempe fra selve tillatelsen som 

allerede er gitt. Naturmangfoldloven § 10 om samlet belastning og påvirkning av 

økosystemet vil kunne bli endret ved en slik forvaltningspraksis, og forvalter anbefaler derfor 

å få dette juridisk vurdert. Dette med tanke på forvaltningen av motorferdsel i Stabbursdalens 

verneområder, men også andre verneområder.  

 

Det skal vurderes om det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig at klagen blir prøvd. 

I denne saken bør det avklares om hver hjemmelshaver av en hytte hver for seg skal kunne 

søke om det maksimale antallet tillatte snøskuterturer til private hytter etter 

forvaltningsplanen, uavhengig av antallet hjemmelshavere en hytte har. En behandling av 

klagen vil kunne medføre en vurdering og en avgjørelse for hvilke retningslinjer som 

forvaltningen skal forholde seg til ved behandling av fremtidige søknader i tilsvarende saker.  

 

RS 7/2021 Arbeid med planarbeid – forvaltningsplan og besøksstrategi 

 

Begge dokumenter diskuteres under møtet. Et nytt utkast av forvaltningsplanen oversendes 

til Rådgivende utvalg, slik at progresjonen med dokumentet kan diskuteres med utvalget. Det 

er planlagt et fysisk møte med Rådgivende utvalg den 9. desember 2021. 


