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Møteprotokoll 

 

Utvalg:        Stabbursdalen nasjonalparkstyre 
Møtested:   Teams 
Dato:          12.02.2021           
Tidspunkt:  12.00 – 14.00 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn   Funksjon 

Mona Skanke  Styreleder 
Kåre Ivar Olli  Nestleder 
Robert Wilhelmsen                                                                                                             Medl. 
Grete-Liv Olaussen  Medl. 
   
    
 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn   Funksjon 

 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 
Navn   Møtte for 
 
Merknader 

Torkjell Morset fra SNO deltok under møtet. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
 
Navn   Stilling 

Karoline Salmila  Nasjonalparkforvalter 
  



2 av 6 
 

Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er i samsvar med det som ble 
vedtatt på møtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________                                                            ______________________ 
Mona Skanke                                                                                  Kåre Ivar Olli  
Styreleder                                                                                        Nestleder      
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ST 1/2021  Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 12.02.2021 

Oppmøte: 
 
4 styremedlemmer er til stede med 4 faste representanter og ingen vararepresentant, derav 
er nasjonalparkstyret beslutningsdyktig. 
 
 

ST 2/2021   Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoller 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 12.02.2021 

Vedtak 

Innkalling og ny saksliste. 

Utvalgs- 
saksnr. 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr. 

ST 1/2021 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 2/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste    

ST 3/2021 Valg av underskrivere   

RS 1/2021 Orientering   

ST 4/2021 Bestillingsdialog 2021   

ST 5/2021 Utsatt 30- og 50 års jubileumsfeiring til 2021   

 

Saksliste enstemmig godkjent. 

 

ST 3/2021  Valg av underskrivere 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 12.02.2021 

 

Leder foreslo Mona Skanke og Kåre Ivar Olli som underskrivere til møteprotokollen. 

Ingen andre forslag. 

 

Vedtak 

Mona Skanke og Kåre Ivar Olli ble enstemmig godkjent som underskrivere til møteprotokoll. 
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RS 1/2021  Orientering 

- Stabbursdalen nasjonalparkstyre hadde dialogsmøte med Mijødirektoratet om 

forvaltningsplanen 22. Januar 2021. Det er ønsket å ta tilbakemeldingene etter 

dialogsmøte og drøfte disse med Rådgivende utvalg, før endelig versjon sendes til ny 

faglig gjennomgang. Det vil bli forsøkt innkalt til møte i mars/april. 

- Forvalter informerer om progresjonen med besøksstrategien. Det er hentet inn en del 

informasjon på friluftsliv. Det gjenstår en del, blant annet kapitlet om sårbarhet er ikke 

påbegynt. Etter møte med reindrift og Rådgivende utvalg vil styret ha grunnlag til å 

omtale det som er nødvendig for strategien. 

- I 2021 blir det avholdt Nasjonalparkkonferanse digitalt den 16.-17. Februar. Dette 

grunnet smittesituasjonen med korona. 

- Det har blitt sendt ut et orienteringsbrev om fremtidig vedlikehold av Lompolaveien i 

desember/januar, og brevet ble også lagt ut på hjemmesiden til nasjoanlparkstyret. 

Styret har mottat et svarbrev fra Stabbursnes & Omegn Bygde- og Turlag datert 5. 

februar 2021. Brevet ble diskutert undet møtet. Styret skal også ta dette temaet opp 

med Rådgivende utvalg på det årlige dialogsmøtet. Stabbursnes & Omegn Bygde- og 

Turlag vil få tilbakemelding etter dette møtet. Det sendes ut et midlertidig svar til 

bygdelaget. 

- Angående Elgen i Finnmark prosjektet: De siste gps-halsbåndene på elg i 

Stabbursdalen skal nå samles inn fortløpende av SNO. 

- Finnmarkseiendommen meddelte i brev datert den 8. februar 2021 at de ikke finner 

dokumenter som informerer noe om eierskap av Diljohkabrua (hengebru) i 

Stabbursdalen landskapsvernområde.  

- Forvalter informerer om kvensk oversettelese av stedsnavn.  

- Det ble informert om et informasjonsbrev fra Miljødirektoratet om delegert myndighet 

til Stabbursdalen nasjonalparkstyre. 

 

 

Forvalter har fattet vedtak med delegert myndighet: 

Vedtak fattet 28. januar 2021: 

Vedtak i sak 2021/246 

Med hjemmel i verneforskriften § 3 punkt 6.3 avsnitt fem gir Stabbursdalen 

nasjonalparkstyre Engebret Kopseng tillatelse til maksimalt seks – 6 – turer (tur-retur) 

med snøskuter til hytte med knr. 5436 gnr. 9 bnr. 100, byggid. 192813492 i 

Stabbursdalen nasjonalpark, i Porsanger kommune.  

Tillatelsen gjelder fra 28.01.2021 til 04.05.2021. 

 

 

 

 



5 av 6 
 

Tillatelsen har følgende vilkår: 

− Tillatelsen gjelder for kjøring frem til hytte med byggid. 192813492 i Stabbursdalen 

nasjonalpark. 

− Kjøringen til og fra hytten skal skje langs trasé som er inntegnet på vedlagt kart fra 

søknaden. 

− Én tur gjelder for ett 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, medregnet 

reinsdyr, i området skal ikke forstyrres unødig. 

− Det skal kun kjøres på snø- og isdekket mark/vann. 

− Vedlagt kjøreseddel skal fylles ut i forkant av hver tur med kulepenn/tusj som ikke kan 

viskes ut. 

− Tillatelsen skal medbringes under kjøring i tilfelle kontroll. 

− Ved tillatelsens utløp skal kopi av kjøreseddel sendes forvaltningsmyndigheten 

(nasjonalparkstyret). 

− Tillatelse til motorferdsel skal også være innhentet etter motorferdselloven. Innenfor 

vernegrensen skal søknad gå til Porsanger kommune. 

 

 

ST 4/2021  Bestillingsdialog 2021 

Stabbursdalen nasjnalparkstyre gjennomgikk årets bevilgninger av tiltaksmidler og styrets 

midler. Prioritering for bruken av midlene blir er ønsket utført i følgende rekkefølge: 

 

Forvaltningsmyndighetens prioritering av tiltaksmidler – post 31: 

 

1. Ettertorving av Bastingammen 

2. Oppsetting av resterende vernegrenseskilt 

3. Restaurering av kjørespor 

4. Plassering av Bastingammen  

5. Driftsmidler 

 

Forvaltningsmyndighetens prioritering av forvaltningsplan og besøksstrategimidler – 

post 21: 

 

For uten om generelle utgifter med forvaltningsplan og besøksstrategi skal det også utføres 

kartlegginger:  

1. Elgtelling – kartlegging som inngår som en del av prosjektet om håndtering av 

beiteskader på furuskogen 

2. Kvalitetssikring av nye spor for uttransport av felt elg – i forhold til kart i 

forvaltningsplanen 
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SNO prioriteringer til bruk av tiltaksmidler: 

Angående SNO ressursprioriteringer utenom omsøkte tiltaksmidler forholder styret seg til 

ressurskjema vedtatt den 11. desember 2020. 

 

1. Helikopter – til oppsyn og tiltak 

2. Ferdselstelling – ny telling i 2021 

3. Ved og frakt av ved til faste lokaliteter 

4. Kokosnett - Tiltak ved Rørkulphytta for å redusere erosjon 

5. Fuglefrø – Innskjøp hvis rom i budsjettet 

 

 

 

ST 5/2021  Utsatt 30- og 50 års jubileumsfeiring i 2021 

 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre planlegger gjennomføring av jubileumsfeiring i juni 2021. 

Styret har fått tildeling av midler fra KLD. Jubileumsfeiringen planlegges med alle forbehold 

om justering av program eller eventuell avlysning grunnet korona. 

Forvalter gjennomgår budsjettet og hva som er gjennomført av planlegging til jubileum per 

dags dato og hva som gjenstår.  

Vedtak 

Invitasjonslisten må vedtas. Nasjonalparkstyret ønsker å sende ut invitasjon raskt, innen 

februar måned. 

 

 

 

Møte slutt 14.20 


