
 

 

 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra/ Rautusvuoman kansalistarhaan 
johtokunta 

Møtested: Skaidi Hotell 

Dato: 30. november 2018 

Tidspunkt: 09:00 – 14:00 

 
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 8/2018 Orienteringer 
 

- Oppsummering Rådgivende utvalgsmøtet. 

- Møte mellom Miljødirektoratet og nasjonalparkstyrene i Finnmark fylke om merkevare 

og besøksstrategi. (vedlegg 1) 

- Søknad om vannprøvetaking med helikopter – trukket - sak 2018/3464. 

- Avgjørelse fra miljødirektoratet om klage på vedtak om delvis innvilget tillatelse til 

bruk av snøskuter til hytte i Stabbursdalen nasjonalpark - sak 2018/800. (vedlegg 2) 

- Oppfølging av Stabbursdalen nasjonalpark – brev fra departementet til Porsanger 

kommune – sak 2015/4387 (vedlegg 3) 

- Hytteregler og hyttebøker. 

- Reinflytting forbi Bastingammen. 

- Kokkosmatte utenfor Rørkulphytta. 

- Bastingamma (vedlegg 4) 

- Re-autorisering av Stabbursdalen Naturhus og Museum. 

- Bestandsplanmøte – elg. (vedlegg 5) 

- Brukerundersøkelse Stabbursdalen nasjonalpark 

- Det er sendt ny mail med purring på svar om operativ virksomhet til KLD. 2015/442 

- Logo Stabbursdalen landskapsvernområde. 

- Nedfallsgjerdet i landskapsvernområdet 

- Stedsnavn fjelltopper Láhtin siida  

- Grantrær i nasjonalparken 

- Gompi i landskapsvernområdet 

- Reiseregninger  

- EUROPARC konferansen i Skottland – Youth Manifesto. 

- "Volenteer Rangers" – frivillig arbeid i nasjonalparker. 

 

 

 

 

Forvalter har fattet vedtak på delegert myndighet. 

 

Alle vedtak er lagt ut på miljovedtak.no. 

 

 

Vedtak fattet 30.08.2018 

 

Vedtak i sak 2018/3396 

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

Jan Andersen tillatelse til uthenting av felt elg med ATV, og med hjemmel i 

naturmangfoldloven § 48 gis jaktlaget til Jan Andersen tillatelse til uthenting av felt elg med 

snøskuter. Tillatelsene gjelder i jaktfeltet nr. 21 – Stabbursdalen Sør i Porsanger kommune.  

 

Tillatelsen er gyldig f.o.m. 25 september t.o.m. 31. oktober 2018.  

 

Følgende vilkår er satt for uttransport av felt elg:  



- Det gis kun dispensasjon for å benytte enten én (1) ATV eller én (1) snøskuter for 

uttransport. En henger eller en slede er tillatt.  

- Tillatelsen gjelder for én (1) tur pr. felte elg.  

- All kjøring må foregå på trasé for uttransport av felt elg avmerket på vedlagte kart.  

- Det er ikke tillatt å benytte motorisert kjøretøy for å transportere felt elg fra 

fellingssted til godkjent kjøretrasé i nasjonalparken.  

- Det skal kun kjøres på snø- og isdekket mark/vann ved benyttelse av snøskuter.  

- All ferdsel skal skje hensynsfullt, og begrenses til et minimum. Dyrelivet, herunder 

reinsdyr, i området skal ikke forstyrres unødig.  

- For hver utkjøring skal lokalt SNO kontaktes (Torkjell Morset, tlf: 916 22 003). 

Oppnås ikke kontakt skal det sendes tekstmelding eller legges inn beskjed på 

mobilsvar 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. 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.  

 

 

Vedtak fattet 12.09.2018 

 

Vedtak i sak 2018/3396  

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

Stig Enochsen tillatelse til uthenting av felt elg med ATV i jaktfeltet nr. 22 – Bastin i 

Porsanger kommuner. Uthentingen skal foregå på etablert trasé avmerket i vedlagte kart.  

 

Følgende vilkår er satt for uttransport av felt elg:  

- Det gis kun dispensasjon for å benytte en (1) ATV for uttransport. Henger er tillatt. 

- Tillatelsen gjelder for en (1) tur pr. felte elg.  

- All kjøring må foregå på trase 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 kjørespor i nasjonalparken.  

- Tillatelsen er gyldig f.o.m. 25. september t.o.m. 31. oktober 2018.  

- For hver utkjøring skal lokalt SNO kontaktes (Torkjell Morset, tlf: 916 22 003). 

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.  

 

 

Vedtak fattet 13.09.2018 

 

Vedtak i sak 2018/3412  



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 i jaktfeltet nr. 23 – 

Stabbursdalen nord i Porsanger kommune. Uthentingen skal foregå på etablert trase 

avmerket i vedlagte kart.  

 

Følgende vilkår er satt for uttransport av felt elg:  

- Det gis kun dispensasjon for å benytte en (1) ATV for uttransport. Henger er tillatt.  

- Tillatelsen gjelder for en (1) tur pr. felte elg.  

- All kjøring må foregå på trase 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 kjørespor i nasjonalparken.  

- Vedlagt kjørebok skal fylles ut ved hver kjøring og sendes inn etter endt jaktsesong.  

- Tillatelsen er gyldig f.o.m. 25. september t.o.m. 4. november 2018.  

- For hver utkjøring skal lokalt SNO kontaktes (Torkjell Morset, tlf: 916 22 003). 

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. Siidaen skal da ha beskjed om hvor 

felt elg skal hentes 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.  

 

 

Vedtak fattet 24.10.2018 

 

Vedtak i sak 2018/3830  

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

Per Arild Persen tillatelse til uthenting av felt elg med ATV i jaktfeltet nr. 23 – Stabbursdalen 

nord i Porsanger kommune. Uthentingen skal foregå på etablert trase avmerket i vedlagte 

kart.  

 

Følgende vilkår er satt for uttransport av felt elg:  

- Det gis kun dispensasjon for å benytte en (1) ATV for uttransport. Henger er tillatt.  

- Tillatelsen gjelder for en (1) tur pr. felte elg.  

- All kjøring må foregå på trase 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 kjørespor i nasjonalparken.  

- Vedlagt kjørebok skal fylles ut med pen eller tusj ved hver kjøring og sendes inn til 

nasjonalparkforvalter etter endt jaktsesong (se vedlegg 1).  

- Tillatelsen er gyldig f.o.m. 24. oktober t.o.m. 31. oktober 2018.  

- For hver utkjøring skal lokalt SNO kontaktes (Torkjell Morset, tlf: 916 22 003). 

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. Siidaen skal da ha beskjed om hvor 

felt elg skal hentes 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.  

 

 

Vedtak fattet 05.11.2018 

Vedtak i sak 2018/3894 

Med hjemmel i verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark § 3 punkt 5.2, gis Glød 

Explorer AS tillatelse til en (1) guidet skitur i Stabbursdalen nasjonalpark i 2019. Turen skal 

være i området på vestsiden av Stabburselven, fra Okselv på Sennalandet, over 

Bokkuusjavri og Rukkojavri til Jotka Fjellstue. Turen i nasjonalparken er beregnet til tre (3) 

dager, men det gis syv (7) overnattinger av sikkerhetsmessige årsaker, med oppstart den 3. 

april 2019. Den guidede turen kan ha opp til åtte (8) deltakere, to (2) guider og to (2) 

polarhunder. 

 

Følgende vilkår gjelder for tillatelsen: 

 

Vilkår 

- Før gjennomføring av turen skal Statens naturoppsyn (SNO) v/Torkjell Morset (916 

22 003) varsles med SMS. 

- Det må tas hensyn til dyreliv, inkludert reinsdyr. Hi, bo og reir etc. må ikke forstyrres.  

- Alt søppel må tas med ut av området. 

- Glød Explorer AS skal til enhver tid følge eventuelle anvisninger som 

forvaltningsmyndigheten, SNO eller reinpolitiet gir for å ivareta verneformålet.  

- Det skal sendes årsrapport til nasjonalparkforvalter 

(stabbursdalen@fylkesmannen.no) innen 31. desember samme år. 

 
Andre eventuelle nødvendige tillatelser, for eksempel fra grunneier, må innhentes av Glød 
Explorer AS. 
 

Forvaltningsmyndigheten forutsetter at Glød Explorer informerer turdeltakerne om 

ovenstående vilkår. Denne tillatelsen skal være tilgjengelig på stedet hvor turvirksomheten 

foregår og vises uoppfordret til oppsynet. 

 

 

 

 
 
 
 
 

ST 44/2018 Møtekalender 2019 

 
Styret har i tidligere styremøte vedtatt at det skal vedtas møtekalender for det kommende 
året, med eventuell revidering av resterende år etter 6 måneder. 
 
 

mailto:stabbursdalen@fylkesmannen.no


         Arkivsaksnr: 2014/4845 

Saksbehandler: Stine Emilie Nøding Hansen 

                Dato: 20.11.2018 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre ST 41/2018 30.11.2018 

 

Bastingammen – betalt for ekstra arbeidsdager og pipe 

 

Forvalters innstilling 

Bastingammen stod ferdig i september 2018, men er ikke bygget helt som oversendte 
arbeidsbilder av tidligere bygd gamme, og dermed ikke helt etter avtale.  

I løpet av byggeprosessen var det enkelte uoverensstemmelser om byggeteknikk/utseende 
av gammen, og manglende deler til innkjøpt pipe.  

Stabbursdalen nasjonalparkstyret må ta stilling til om styret ønsker å betale for to ekstra 
arbeidsdager som påløp i forbindelse med rettelse av byggeteknikk? Hva gjøres med pipa 
som ble til overs? Skal det være tilgjengelige madrasser til benkene i gammen? 

 

Saksopplysninger 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre vedtok i 2014 at Bastingammen skulle gjenoppbygges etter 
at den brant. I 2018 ble Sami House Muosát engasjert til å gjøre gjenoppbyggingen, og den 
nye Bastingammen stod ferdig i september 2018.  

Bastingammen ble bygd et stykke fra der den gamle gammen tidligere stod, på grunn av 
kulturminner. Det er noen hundre meter ned til elva for å hente vann, og utedoen flyttes fra 
gammel lokalitet til den nye i løpet av vinteren.  

Under arbeidet med å bygge opp Bastingammen måtte konsulenten bruke et par dager 
ekstra til arbeidet på grunn av diskusjon om spesifikke byggeteknikker for gammen. Det ble 
også problemer rundt en manglende del til pipen, så Sami House kjøpte en ny pipe så den 
kunne settes opp når de var klar til å montere den, istedenfor å vente på ny del. 

Det er også et mulig problem med at Bastingammen ligger midt i flytteleia for Skáideduottar 
siida. Men man tester i år om det allikevel går greit å flytte reinen forbi gammen. Det det 
plassert ut informasjon om situasjonen, og man håper alle som benytter området og gammen 
er hensynsfulle nok til å rette seg etter eventuelle henvendelser fra reindrifta.  

 

 

 



         Arkivsaksnr: 2015/1783 

Saksbehandler: Stine Emilie Nøding Hansen 

                Dato: 20.11.2018 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre ST 42/2018 30.11.2018 

 

Tilbud om grunneiererklæring vedrørende etablering av bålplasser i 

Stabbursdalen nasjonalpark 
 

Forvalters innstilling 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre har mottok 17. september 2018 grunneiers tillatelse og 

kontrakt fra Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat for bålplasser og benker i 

Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde.  

 

Forvalter ber styret se på oversendt erklæring og kontrakt og skrive under på kontrakten 

dersom tilbudet og vilkårene godtas. 

Saksopplysninger 

Det ble etablert tre bålplasser hvor det også ble satt opp tre benker langs Stabburselven i 

Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde på 1980-tallet. Dette 

tilretteleggingstiltaket ble utført av Statskog/Fjelltjenesten i regi av Fylkesmannen i Finnmark. 

Det eksakte årstall for tilretteleggingen er usikkert. 

 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre sendte søknad til 
Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) den 8. mai 2015 om tillatelse til å ha 
disse tre benkene med bålplass i Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde. De 
søkte i tillegg om tillatelse til oppføring av to nye benker og to nye utepeiser på parkeringen i 
endene av Lompolaveien i Stabbursdalen landskapsvernområde.  
 
Den 26. mai 2015 fikk Stabbursdalen nasjonalparkstyre v/forvalter tillatelse til oppføring av 
benker og utepeis i nasjonalparken og landskapsvernområdet. 
 
Den 17. september 2018 fikk Stabbursdalen nasjonalparkstyre oversendt tilbud om 
grunneiererklæring vedrørende etablering av bålplassene i Stabbursdalen nasjonalpark fra 
FeFo, som svar på mail sendt 31. januar 2017. 
 
FeFo gir grunneiers tillatelse da de ikke anser terrenginngrepene som mer omfattende enn 
det som er å regne som rimelig. Det oppføres heller ikke permanente bygg eller 
konstruksjoner på stedene. Søknaden er ikke sendt på høring da FeFo anser tiltaket som et 
lite inngrep som vil fremme friluftslivet. 
 
FeFo ber Stabbursdalen nasjonalparkstyre underskrive vedlagt erklæring dersom tilbudet og 
de vilkår som er gitt godtas.  



         Arkivsaksnr: 2018/3724 

Saksbehandler: Stine Emilie Nøding Hansen 

                Dato: 20.11.2018 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre ST 43/2018 30.11.2018 

 

Porten på Stien til Rørkulphytta 
 

Forvalters innstilling 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre oversendte den 12. september 2018 brev til Stabbursdalen 

Leirskole ved Gjermund Thomassen angående porten på stien til Rørkulphytta. 

Nasjonalparkstyret ber Stabbursdalen Leirskole reparere porten så den ser lik ut som den 

gjorde før portstolpene ble flyttet etter ferdigstilt port, på grunn av vanskeligheter med å 

komme gjennom med ATV og nødvendig utstyr. 

Stabbursdalen Leirskolen ønsker godtgjørelse fra Stabbursdalen Nasjonalparkstyre på 6250 

kroner for portstolpene.  

Byggingen av porten er et arbeid nasjonalparkstyret har bestilt og betalt en utenforstående 

aktør for. Forvalter ber nasjonalparkstyret avgjøre hva de ønsker å gjøre i denne saken.  

 

Saksopplysninger 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre har for noen år siden startet arbeidet med porter i 

nasjonalparken. Nasjonalparkstyret har hentet inn utenforstående aktør for å gjøre arbeidet. 

Dette arbeidet inkluderte porten på stien ned til Rørkulphytta. Styret hyret inn en ekstern 

aktør til å gjennomføre arbeidet, som har vært i kontakt med Stabbursdalen leirskole for å 

avklare hvor brei porten måtte være for enkelt å kunne komme gjennom med ATV, henger 

og rafteflåter eller kanoer. Da denne porten var ferdig viste det seg at den var litt for smal for 

Stabbursdalen Leirskoles bruk. 

I etterkant av dette har det oppstått uoverensstemmelser om hva som ble avtalt i forbindelse 

med byggingen av denne porten. Men ene gjerdestolpen ble flyttet, og nasjonalparkstyret 

satte som krav i ettertid av dette at porten skal tilbakeføres til samme utseende som den 

hadde før gjerdestolpen ble flyttet. 

Under styremøtet 30. august 2018 ble det vist bilder av ferdig reparert og beiset port etter en 

befaring i Stabbursdalen landskapsvernområde den 27. august 2018. Nasjonalparkstyret var 

ikke fornøyd med reparasjonen av porten, og mener dette ikke er gjort i henholdt til avtale. 

Forvalter sendte den 12. september 2018 på vegne av nasjonalparkstyre en henvendelse 

den til Stabbursdalen Leirskole angående utført arbeid på porten, men henstilling fra styret 



om gjennomføre reparasjonen som avtalt, med å reparere porten til samme utførelse som før 

portstolpen ble flyttet. 

Stabbursdalen Leirskole sendte svarbrev den 14. september 2018 hvor de anser kravet om å 

lage ny port som den gamle var som rimelig, men de ønsker en godtgjørelse fra 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre for portstolpene på 6250 kroner.  

Forvalter har også innhentet informasjon fra den eksterne aktøren om hans versjon av 

hendelsesforløpet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Arkivsaksnr: 2018/3754 

Saksbehandler: Stine Emilie Nøding Hansen 

                Dato: 20.11.2018 

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre ST 44/2018 30.11.2018 

 

Anmodning fra Sametinget om å tillate nødvendig bruk av droner i 

nasjonalparker og verneområder i forbindelse med utøvelse av 

reindrift 

 

Forvalters innstilling 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre har mottok 17. oktober 2018 brev fra Sametinget med 

anmodning om å tillate bruk av droner i forbindelse med reindrift i nasjonalparken. 

 

Tillatt bruk av droner bestemmes av verneforskriften for de ulike verneområdene. For 

Stabbursdalen nasjonalpark gjelder:  

 

§ 3 punkt 6.4 Motorferdsel er forbudt på land og vatn, og i lufta under 300 meter. 

 Og punkt 7.3 Bruk av motordrevet modellfly, modellbåt o.l. er forbudt. 

 

Men § 3 punkt 6.3 sier at Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: - nødvendig bruk av 

luftfartøy i forbindelse med reindrift. 

 

Og for Stabbursdalen landskapsvernområde gjelder: 

 

§ 3 punkt 4 – Motorisert ferdsel skjer i samsvar med lov om motorisert ferdsel i utmark og 

vassdrag og forskrifter og vedtak med hjemmel i denne. 

 

Motorferdselloven § 3 sier at i utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre 

annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven. 

 

Verneforskriften for landskapsvernområdet sier videre i § 4 at forvaltningsmyndigheten kan 

gjøre unntak fra bestemmelsene når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige 

undersøkelser og arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i andre særlige 

tilfeller når dette ikke strider mot formålet med vernet.  

 

Dersom man ønsker å fly med drone i Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde 

kan nasjonalparkstyret gi dispensasjon til dette ved søknad.  

 



Forvalter mener at styret ikke har myndighet til å gi tillatelse ut over verneforskriftene for 

Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde, og ber styret komme med et svar til 

Sametinget. 

Saksopplysninger 

Sametinget oversendte den 17. oktober 2018 e-post med anmodning om nødvendig bruk av 

droner i nasjonalparker og verneområder i forbindelse med utøvelse av reindrift til 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre.  

 

Sametinget har etter en hendelse med anmeldelse etter dronebruk i Varangerhaløya 
nasjonalpark / Várnjárgga álbmotmeahcci sett seg nødt til å komme med en uttalelse om 
bruk av droner i verneområder.  
 
Sametinget anmoder verneområdestyrene og andre forvaltningsorganer om å tillate bruk av 
droner i reindriftsnæringa innen nasjonalparker, landskapsvernområder og naturreservater. 
 

 

 

 

 

ST 44/2018 Parkgrenser 

Nasjonalparkstyret avgjør hva som skal gjøres for å få fortgang i dette arbeidet. 

 

 

 

 

ST 45/2018 Bestillingsdialog 2019 

Nasjonalparkforvalter gjennomgår relevant informasjon angående bestillingsdialog 2019- 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre har en gjennomgang av årets utførte tiltak og utformer 

søknad om tiltaksmidler for 2019. 

 

 

 

 



Vedlegg 

1. Referat fra møtet med Miljødirektoratet om merkevarestrategi og besøksforvaltning 

mm.  

2. Avgjørelse i klagesak – klage på vedtak om delvis innvilget tillatelse til bruk av 

snøskuter til hytte i Stabbursdalen nasjonalpark – Miljødirektoratet 21.09.2018 

3. Oppfølging av Stabbursdalen nasjonalpark – Klima- og Miljødepartementet 

01.11.2018 

4. Melding om bygg eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt – Porsanger kommune 

5. Oppstart av arbeidet med nye bestandsplaner - Møteinvitasjon og informasjon om 

prosess og framdrift - Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat 16.11.2018 

6. Kontrakt mellom Stabbursdalen nasjonalparkstyre og Norsk institutt for naturforskning 

– Brukerundersøkelse Stabbursdalen 

7. Erklæring om bålplasser – Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat 

8. Grunneiers tillatelse – tilbud om erklæring om bålplasser i Stabbursdalen 

nasjonalpark og landskapsvernområde - Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat 

11.09.2018 

9. Henvendelse vedrørende porten på stien til Rørkulphytta – Stabbursdalen 

nasjonalparkstyre 

10. Svarbrev på henvendelse om porten på stien til Rørkulphytta – Stabbursdalen 

Leirskole 

11. Opplysninger i saken om porten på stien til Rørkulphytta – Svein Ingebrigtsen 

12. Anmodning fra Sametinget om å tillate nødvendig bruk av droner i nasjonalparker og 

verneområder i forbindelse med utøvelse av reindrift – Sametinget 17.10.2018 

13. Rammer og opplegg for verneområdestyrer – Innmelding av behov for tiltaksmidler og 

bestilling av tjenester av SNO – 2019 – Miljødirektoratet 24.10.2018 

14. Strategi for bruk av tiltaksmidler 2015/2020 – Miljødirektoratet 

15. Skjema for innspill om ønsket SNO-ressurs – Miljødirektoratet 

16. Årsrapport fra SNO for Stabbursdalen nasjonalpark 2018 – Statens Naturoppsyn 

Lakselv v/Torkjell Morset 


