
 

  

  

 

 

 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/ Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra/ Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta 

Møtested: Vestre Porsangerveien 1335, 9710 Ytre Billefjord 

Dato: 14.11.2022 

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. 
 

 

Merknad: Møtetid vil bli justert om det ikke blir bruk for hele tidsrommet. 
 
 
Saksliste 
 
Utvalgs- 
saksnr. 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr. 

ST 44/2022 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 45/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste   

ST 46/2022 Valg av underskrivere   

ST 47/2022 Uttalelse til vedtektene til Stabbursdalen 
nasjonalpark  

  

ST 48/2022 Søknad om konfliktdempende tiltak – forsterking av 
reindriftsgjerde ved Bastingammen 

  

RS 11/2022 Orientering   
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ST 47/2022 Uttalelse til vedtektene til Stabbursdalen nasjonalpark 

Miljødirektoratet har varslet at alle vedtekter vil endres, og de er åpne for innspill fra styrene. 

Desse er ønsket innsendt inn så raskt som mulig.Stabbursdalen nasjonalparkstyre 

gjennomgår sine vedtekter og kommer med uttalelse på ønskede endringer som oversendes 

til Miljødirektoratet.  

Dagens vedtektene ligger på styrets nettside: 

https://www.nasjonalparkstyre.no/Stabbursdalen/styret/styrets-vedtekter  

 
ST 48/2022 Søknad om konfliktdempende tiltak – forsterking av reindriftsgjerde 
ved Bastingammen 
 
Styret gjennomgår dokumentene før levering av søknad. Det er behov for vurdering om 
hoveddokumentet må justeres med tanke på tidspunktet søknaden sendes inn i 2022. 
 
 

RS 11/2022 Orientering 
 

- Kort gjennomgang av økonomi og gjennomførte tiltak. 
- Ytterligere orientering etter befaring 26.-28. september 2022. Saksbehandling har 

gjort at all orientering ikke har kunnet blitt tatt opp på tidligere møter. 
- Planlegge møtedato med FeFo, temaer hensetning av båter, ny innkjørsel til 

Lompolaveien og forvaltning av Rørkulphytta. 
- Det er planlagt et administrativt møte om Airovannshytta. 
- Planlegge ny møtedato for Rådgivende utvalg. 
- Orientering om endring av forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune, med 

høringsfrist 19.12.2022. 
- Kort orientering om reindriftslov på høring, med høringsfrist 22.12.2022. 
- Flere orienteringssaker kan bli tatt opp under møtet om nødvendig. 
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