
Møteprotokoll
,••• t ette

Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre
Møtested: Stabbursnes naturhus og museum
Dato: 17.03.2015
Tidspunkt: 10:00 —15:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon

Kari Lene Olsen Leder
Tor Reidar Boland Medl.
Gunhild Hansen Medl.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon
Ronny Wilhelmsen Leder

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for
Ida Katrine Balto Ronny Wilhelmsen

Merknader
Styremøtet ble utsatt grunnet melding om dårlig vær og kjøreforhold, fra 12. til 17. mars.
Torkjell Morset (SNO) var med på deler av møtet.

Fra administrasjonen møtte:

Navn
Karoline Salmila

Stilling

Nasjonalparkforvalter
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Unders krift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er i samsvar med det som ble
vedtatt på møtet.

K. ri Lene 0 sen
N stleder

I
Ic_-?•?

r Boland Gunhild Hansen
yremedlem Styremedlem
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ST 1/2015 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet
Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre —17.03.2015

Oppmøte:

4 styremedlemmer er til stede med 3 faste representanter og 1 vararepresentant, derav er
nasjonalparkstyret beslutningsdyktig.

ST 2/2015 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoller
Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre —17.03.2015

Utvalgs-
saksnr.

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr.

ST 1/2015 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet




ST 2/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste




ST 3/2015 Valg av underskrivere




RS 1/2015 Orienteringer




ST 4/2015 Søknad om dispensasjon til kjøring med snøskuter til
gamme




2015/201

ST 5/2015 Søknad om dispensasjon til kjøring med snøskuter til
gamme —Porsanger kommune




2015/811

ST 6/2015 Høring —Revidering av vedtekter for
nasjonalparkstyret og stillingsbeskrivelse for forvalter




2015/702

ST 7/2015 Søknad om dispensasjon til kjøring med snøskuter -
NINA




2015/707

ST 8/2015 Søknad om dispensasjon til kjøring med snøskuter —
NRK Natur




2015/726

ST 9/2015 Behandling av klage - Redskapsbod




2013/3657
RS 2/2015 Arbeid med forvaltningsplanen




ST 10/2015 Midler fra Bestillingsdialogen, styrets driftsmidler og
forvaltningsplanen 2015




Innkalling og saksliste godkjent.

ST 3/2015 Valg av underskrivere
Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre —17.03.2015

Styreleder foreslo Tor Reidar Boland og Gunhild Hansen som medunderskrivere til
møteprotokollen.

Ingen andre forslag.

Vedtak
Tor Reidar Boland og Gunhild Hansen enstemmig godkjent som medunderskrivere til
møteprotokoll.
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RS 1/2015 Orienteringer

Midler fra Bestillingsdialogen, styrets driftsmidler og midler til forvaltningsplanen er
tildelt —Dette settes opp som egen styresak, ST 10/2015
Forvalter informerer om avholdt administrativt møte den 9. februar: Lakselv Hotell
Forvalter informerer om avholdt administrativt møte den 10 februar:
Bestandsplanmøte for Elg i Porsanger, FEFO

- Hele styret kommer deltar ved første arbeidsmøte.
Følgende møtedatoer settes for førtste møte med arbeidsgruppa: 21. eller 28.
april.

Søknad om dispensasjon til oppføring av Bastingammen er sendt til:
Finnmark Fylkeskommune
Finnmarkseiendommen
Sametinget

- Nasjonalparkstyret har mottatt befaringsvarsel og innspill til melding
om vedtak fattet av Stabbursdalen nasjonalparkstyre fra Sametinget

Nasjonalparkstyret skal undersøke muligheten for oppføringen av
Bastingammen kan bli et samarbeidsprosjekt mellom flere parter.

Forvaltningsplanen
- Flere innspill fra forvalter gjennomgås før forvaltningsplanen skal innsendes til

Miljødirektoratet for faglig gjennomgang
- Arbeid med forvaltningsplanen settes opp som egen sak, RS 2/2015

Brosjyren til Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde er ikke oversatt til
Kvensk. Oversettelsen av teksten til brosjyren settes opp som et tiltak i
forvaltningsplanen.
Vedtak fra Miljødirektoratet i klagesak ST 31/2014 ble fattet 04.03.2015. Vedtaket
ligger ute på www.miljovedtak.no.

Orientering om vedtak:

Alle vedtak er lagt ut på www.miljovedtak.no.

Nasjonalparkforvalter fattet vedtak med delegert myndighet den 26.01.2015 og gav
dispensasjon til OffroadFinnmark om gjennomføring av sykkelritt 29. juli 2015:

Med hjemmel i verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark § 3 punkt 5.3 gis
Offroadfinnmark dispensasjon til å gjennomføre åt sykkelritt på omsøkt traså den 29.
juli 2015 med følgende vilkår:

Sykkelrittet skal ikke medføre skade, slitasje, forsøpling eller forurensing av
naturmiljøet.
All ferdsel skal skje hensynsfullt og dyrelivet, herunder reinsdyr, skal ikke forstyrres
unødvendig.
Det er ikke tillat å benytte motorisert kjøretøy under eller i sammenheng med
sykkelrittet.
All sykling må foregå på den omsøkte kartfestede tras.
Tillatelsen til gjennomføring av sykkelrittet gjelder for 40 deltakere for dato: 29. juli
2015.
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• Offroadfinnmark må være i dialog med reindriften og kontakte de en uke i forkant av
rittet, og etter gjennomføring av rittet. I all hovedsak berører traseen Låhtin-siida:

- Låhtin-siida v/Anna Ravna Gaup: tlf. 418 55 018

Nasjonalparkforvalter fattet vedtak med delegert myndighet den 30.01.2015 og gav
dispensasjon til kjøring med snøskuter til privat hytte, Harald Falch:

Vedtak Med hjemmel i verneforskriften § 3 punkt 6.3 avsnitt fem gis Harald Falch og
Bård Harald Falch tillatelse til maksimalt seks - 6 - turer med snøscooter til privat
hytte med gnr/bnr/fnr 1311/13 i Stabbursdalen nasjonalpark, i Porsanger kommune.

Tillatelsen gjelder fra 21.03.2015 til 04.05.2015.

Angående tillatelsen gjelder følgende:

Tillatelsen gjelder for kjøring fra nasjonalparkgrensa ved Ruhkkojåvri og frem til privat
hytte gnr/bnr/fnr 13/1/13 i Stabbursdalen nasjonalpark

Det skal kun kjøres på snø- og isdekket mark/vann.
En tur gjelder for et kjøretøy. To kjøretøy i følge teller som to turer.

Tillatelsen gjelder for transport av utstyr og bagasje.

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
(nasjonalparkstyre).

All ferdsel skal skje hensynsfullt, og begrenses til et minimum. Dyrelivet, herunder
reinflokker, i området skal ikke forstyrres unødig.

Kjøringen til og fra hytta skal skje langs trasé som er inntegnet på vedlagt kart fra
søknaden.

Tillatelse etter motorferdselloven skal være innhentet fra Porsanger kommune etter
motorferdselloven.

ST 4/2015 Søknad om dispensasjon til kjøring med snøskuter til gamme
- Bjørn B. Karlsen

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre - 17.03.2015

Forvalters innstilling

Med hjemmel i verneforskriften § 3 punkt 6.3 avsnitt fem gir Stabbursdalen
nasjonalparkstyre Bjørn B. Karlsen dispensasjon til maksimalt tre - 3 - turer med
snøscooter til gamme med byggid. 192843383 i Stabbursdalen nasjonalpark, i
Porsanger kommune.
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Dispensasjonen gjelder fra 17.03.2015 til 19.04.2015.

Dispensasionen er pitt med følpende 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.

Tillatelsen gjelder for transport av materiale, utstyr og bagasje.

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
(nasjonalparkstyre).

All ferdsel skal skje hensynsfullt, og begrenses til et minimum. Dyrelivet, herunder
reinflokker, i området skal ikke forstyrres unødig.

Tillatelse etter motorferdselloven skal være innhentet fra Porsanger kommune etter
motorferdselloven.

Votering

4 stemmer for, ingen stemmer i mot.

Forvalters innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak på styresak ST 4/2015

Med hjemmel i verneforskriften § 3 punkt 6.3 avsnitt fem gir Stabbursdalen
nasjonalparkstyre Bjørn B. Karlsen dispensasjon til maksimalt tre - 3 - turer med
snøscooter til gamme med byggid. 192843383 i Stabbursdalen nasjonalpark, i
Porsanger kommune.

Dispensasjonen gjelder fra 17.03.2015 til 19.04.2015.

Dispensasionen er pitt 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.
Tillatelsen gjelder for transport av materiale, utstyr og bagasje.
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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
(nasjonalparkstyre).

All ferdsel skal skje hensynsfullt, og begrenses til et minimum. Dyrelivet, herunder
reinflokker, i området skal ikke forstyrres unødig.

Tillatelse etter motorferdselloven skal være innhentet fra Porsanger kommune etter
motorferdselloven.

ST 5/2015 Søknad om dispensasjon til kjøring med snøskuter i
Stabbursdalen nasjonalpark i forbindelse med oppmålingsforretning av
gamme

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre - 17.03.2015

Forvalters innstilling

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 gir Stabbursdalen nasjonalparkstyre
dispensasjon til kjøring med snøscooter til gamme med byggid. 192843383 i
Stabbursdalen nasjonalpark, i Porsanger kommune. Dispensasjonen gjelder for en - 1
- tur med to - 2 - snøskutere i perioden 23.03.15 - 27.03.15 eller 13.04.15 - 24.04.15.

Dispensasionen er pitt med følpende vilkår: 


Dispensasjonen gjelder Bjørn B. Karlsen (eier av punktfestet) og Roy Kyrre Sara
Røstad (landmåler for Porsanger kommune).

Dispensasjonen gjelder for kjøring til og fra 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.

All ferdsel skal skje hensynsfullt og begrenses til et minimum. Dyrelivet, herunder
reinflokker, i området skal ikke forstyrres unødig.
Tillatelsen skal medbringes under kjøring.
Før gjennomføring av turen skal Statens naturoppsyn (SNO) kontaktes

- Torkjell Morset kontaktes: Tlf. 916 22 003

Dispensasjonshaverne skal til enhver tid følge eventuelle anvisninger som
forvaltningsmyndigheten, SNO eller reinpolitiet gir for å ivareta verneformålet.

Tillatelse etter motorferdselloven skal være innhentet fra Porsanger kommune etter
motorferdselloven.

Porsanger kommune anmodes til å ta kontakt med Låhtin siida hvis oppmålingen blir gjort
etter 19.03.15.
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Votering

4 stemmer for, ingen mot.

Forvalters innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak på styresak ST 5/2015

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 gir Stabbursdalen nasjonalparkstyre
dispensasjon til kjøring med snøscooter til gamme med byggid. 192843383 i
Stabbursdalen nasjonalpark, i Porsanger kommune. Dispensasjonen gjelder for en - 1
- tur med to - 2 - snøskutere i perioden 23.03.15 - 27.03.15 eller 13.04.15 - 24.04.15.

Dispensasionen er qitt med følgende vilkår: 


Dispensasjonen gjelder Bjørn B. Karlsen (eier av punktfestet) og Roy Kyrre Sara
Røstad (landmåler for Porsanger kommune).

Dispensasjonen gjelder for kjøring til og fra 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.

All ferdsel skal skje hensynsfullt og begrenses til et minimum. Dyrelivet, herunder
reinflokker, i området skal ikke forstyrres unødig.

Tillatelsen skal medbringes under kjøring.
Før gjennomføring av turen skal Statens naturoppsyn (SNO) kontaktes

- Torkjell Morset kontaktes: Tlf. 916 22 003

Dispensasjonshaverne skal til enhver tid følge eventuelle anvisninger som

forvaltningsmyndigheten, SNO eller reinpolitiet gir for å ivareta verneformålet.

Tillatelse etter motorferdselloven skal være innhentet fra Porsanger kommune etter

motorferdselloven.

Porsanger kommune anmodes til å ta kontakt med Låhtin siida hvis oppmålingen blir gjort
etter 19.03.15.

ST 6/2015 Høringsuttalelse fra Stabbursdalen nasjonalparkstyre -

Nasjonalparkstyrets vedtekter og nasjonalparkforvalters stillingsinstruks

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre - 17.03.2015
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Forvalters innstilling

Høringsfrist for innspill til de nye vedtekter for nasjonalparkstyret og stillingsinstruks for

forvalter er satt til 15. mars 2015. Forvalter har gjennomgått endringene som foreslås i de
nye vedtektene og kommer med følgende innstilling til høringssvar:

Vedtektenes formål —Punkt 1

Nasjonalparkstyret har ingen merknader til punkt 1.

Styrets myndighet —Punkt 2

Nasjonalparkstyret mener det er positivt at styret vil bli ansett som en juridisk person. Dette
vil gi styret større handlingsrom, og gjøre styret uavhengig av Fylkesmannen i eie- og
leieforhold. Dette vil gi styret mulighet til å eie og å ta ansvaret for å vedlikehold av

installasjoner, bygg, byggverk og annen eiendom som kjøpes inn for styrets midler. De årlige
tildelingene nasjonalparkstyret får fra nasjonale myndigheter har ikke tilstrekkelig
forutsigbarhet. Det foreligger derfor en risiko ved at styret påtar seg for store økonomiske
forpliktelser, hvis de årlige tildelingene fra nasjonale myndigheter reduseres.

Det bør også beskrives nærmere hvilket ansvar styret eventuelt har hvis noen eller noe
kommer til skade på grunn av noe som styret eier, og det for eksempel blir reist
erstatningskrav. Eksempelvis kan det bli reist krav om millionbeløp hvis personer kommer til
skade eller dør. Slike erstatningskrav må States som selvassurandør ta ansvar for, gjennom
både juridisk håndtering og eventuell økonomisk erstatning. Styrene har verken kompetanse

eller økonomiske muligheter til å håndtere slike krav.

Geografisk virkeområde —Punkt 3

Nasjonalpark-/verneområdestyrets medlemmer, oppnevning,

sammensetting mv. - Punkt 4
Opprettelse av arbeidsutvalg —Punkt 5

Nasjonalparkstyret har ingen merknader til punktene 3, 4 eller 5.

Nasjonalpark/verneområde sekretariat —Punkt 6

I forslaget til vedtektene står det at "Forvalteren skal i samråd med nasjonalpark-

/verneområdestyret sørge for enhetlig og helhetlig forvaltning av
verneområdet/verneområdene uavhengig av administrative grenser''. Her bør det tilføyes at
forvalter skal sørge for innhenting av lokalkjennskap gjennom befaringer i verneområdet og
kontakt med lokale brukere.

Delegering av myndighet fra styret til forvalter
I forslag til vedtekter står det at styret ikke har adgang til å delegere myndigheten til å treffe
vedtak etter naturmangfoldloven § 48. Nasjonalparkstyret mener direktoratet bør vurdere om
forvalter kan få delegert myndighet etter § 48, i saker hvor styrets tidligere har fattet vedtak i
tilsvarende saker og har etablert en forvaltningspraksis. Forvalter vil ikke ha myndighet til å
fatte vedtak som ikke er i henhold til etablert forvaltningspraksis.
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Disponering av forvalters arbeidstid

I forslag til vedtekter står det at styret disponerer forvalters arbeidstid. Styret ønsker selv å
bestemme over forvalters arbeidsoppgaver, og å ha mulighet for å gi overtid hvis det er
nødvendig ved for eksempel at forvalter gjennomfører befaringer i felt eller er med på
kveldsmøter. Arrangementer og møter på kveldstid må defineres som overtid i følge statens
personalhåndbok. I dag dekkes forvalterens lønn og overtid av midler som fylkesmannen
disponerer og overtid må derfor avklares med Fylkesmannen. Dette vil kunne skape tilfeller
hvor Fylkesmannen vil overstyre styrets ønske om å pålegge overtid for forvalter. Styrets
mulighet til å dekke overtid over styrets midler vil være positivt, så sant det bare dreier seg
om en tilleggsløsning hvis Fylkesmannens overtidsbudsjett er brukt opp. Syret må derfor få
tildelt ekstra midler til eventuell overtid for forvalter.

De fire nasjonalparkstyrene i Finnmark fylke sendte et fellesbrev til Fylkesmannen
09.12.2014. Brevet er vedlagt, og vi ber om at det blir tatt med som en del av vårt
høringssvar. Brevet omhandler at Nasjonalparkstyrene i Finnmark har opplevd at
Fylkesmannen i Finnmark har en rigid praktisering av arbeidstidsreglementet, og en snever
fortolkning av forvalternes arbeidsoppgaver.

Om møtene i nasjonalpark-/verneområdestyret —Punkt 7

Styret har erfaring med at tre fysiske signaturer oppleves som tidkrevende og unødvendig
mye arbeid å innhente. Det finnes andre typer styrer hvor det er tilstrekkelig med to
signaturer. Antall signaturer bør derfor reduseres til to signaturer.

Styrets oppgaver —punkt 8

Brudd på naturmangfoldloven/verneforskriften —punkt 8.5

I de nye vedtektene står det: "Styret har som forvaltningsmyndighet et selvstendig ansvar for
å påse at alle brudd på vemeforskriftene som styret får kjennskap til blir rapportert/anmeldt til
politiet dersom forholdet er straffl3art. Kopi av anmeldelse/rapport skal sendes Fylkesmannen
og Miljødirektoratef'.

I gjeldende vedtekter står det at brudd på reglene i verneforskriften enten blir
rapportert/anmeldt til politiet eller blir rapportert til Direktoratet for naturforvaltning for
administrative sanksjoner. Dette er videre foreslått i stillingsinstruksen til forvalter at styret et
selvstendig ansvar for å påse at alle brudd på reglene i verneforskriften enten blir
rapportert/anmeldt til politiet eller blir rapportert til fylkesmannen for eventuelle administrative
sanksjoner, jf. Naturmangfoldloven kap. IX.

Styret bør kunne få gjøre vurderingen om de vurderer å velge anmeldelse av et forhold til
politiet eller å rapportere til fylkesmannen for videre oppfølging av administrative sanksjoner.

Rapportering om forvaltning —Punkt 8.7

Det står at styret har ansvar for å rapportere årlig om forvaltningen til Miljødirektoratet og
Fylkesmannen. Styret sender kopi av vedtak til både direktoratet og Fylkesmannen, i tillegg
til å legge alle vedtak inn i Miljøvedtaksregisteret. Protokoller legges også ut på
nasjonalparkstyrets hjemmesider. Direktorat og Fylkesmann kan dermed selv hente ut de
rapportene som trengs fra registeret, og eventuelt be styret om ytterligere opplysninger ved
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behov. Arlig rapportering om forvaltningen til Miljødirektoratet og Fylkesmannen er derfor

overflødig og derfor unødvendig å ha med i vedtektene. Dette gjelder ikke for rapportering til
ESS om bruk av midler til bestillingsdialogen. Det bør eventuelt presiseres at det stilles krav
til rapportering om midler fra Bestillingsdialogen til ESS i vedtektene.

I vedtaksforslaget står det: "Vedtak truffet av nasjonalparkstyret, forvalteren eller
arbeidsutvalget skal fortløpende registreres i Miljøvedtaksregisteret". Her bør det presiseres
at dette gjelder vedtak fattet etter verneforskriften eller naturmangfoldloven § 48. Andre
vedtak er ikke aktuell for miljøvedtaksregistret.

Faglig rådgivende utvalg —punkt 9

Administrativt kontaktutvalg —punkt 10

Tilsyn —Punkt 11

Klageadgang og klagemyndighet —punkt 12

Instruksjon, tilbakekalling av delegert myndighet —punkt 13

Omgjøring av vedtektene —punkt 14

Nasjonalparkstyret har ingen merknader til punktene 9 - 14.

Ny stillingsinstruks for nasionalparkforyalteren

Instruksen viser i stor grad samsvar med måten forvalter utøver sin stilling per i dag.

En stillingsinstruks for nasjonalparkforvalter vil gi klarhet og presisering i hvilke oppgaver
forvalteren skal utføre. Det vil gi nasjonalparkstyret en forståelse for hva som kan forventes

at forvalter skal utføres for styret.

Høringsforslaget presiserer at forvaltningen skal være kunnskapsbasert, og mener at dette
sikres ved at forvalteren har tett kontakt med fylkesmannen (pkt. 1.2, strekpunkt 4).
Høringsforslaget presiserer også at forvalteren skal ha god kunnskap om lokalmiljøet, og
mener at dette sikres ved at forvalteren har god kontakt med kommune og fylkeskommune

(pkt. 1.5, strekpunkt 2). Kunnskapsbasert forvaltning og god lokalkunnskap er i like stor grad
avhengig av befaringer og møter med lokale brukerinteresser. Stillingsinstruksen mangler en
presisering av at forvalteren skal opparbeide seg lokal kjennskap til verneområdet gjennom å

utføre befaringer i verneområdet. Dette bør også inngå i stillingsinstruksen. Mye av poenget
med lokal forvaltning og knutepunkt nær verneområdene er at forvalter og styret kan
opparbeide seg bedre lokalkunnskap om verneområdet og få bedre kontakt med brukerne av
verneområdet. Forslaget til stillingsinstruksen presiserer allerede at fylkesmannen er
ansvarlig for innkjøp av feltutstyr.

I punkt 1.2 foreslås det at: alle skriftlige henvendelser til styretiforvalteren stiles til styret,
men sendes til fylkesmannen for joumalføring og arkivering. Forvalter vurderer i samråd med
styret innsyn i saker som kan unntas offentlighet. Forvalter mener dette kan skape praktiske

problemer under saksforberedelsene, siden det krever svar fra alle styremedlemmer innen 3
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dager innsynsbegjær. I tillegg kreves det at styret har full innsikt i offentlighetslovens
regelverk.

Under punkt 1.3 står det at Direktoratet skal bistå med avklaring på forvaltningsmessige
spørsmål og problemstillinger, og er en viktig faglig ressurs bl.a. når det gjelder tolking av

lover og forskrifter. Forvalter har ofte behov for veiledning av annet lovverk enn
naturmangfoldloven og verneforskriften. Det er ikke presisert hvilke lover og forskrifter dette
vil gjelde for. Vil denne ressursen også gjelde for annet lovverk og juridiske forhold som
forvalter ikke har kompetanse til å vurdere?

Punkt 2.5 avsnitt 4 står det at «Ved oversendelsen skal det kommenteres spesielt dersom
fattede vedtak vurderes å være i strid med lov og forskrifter gjeldende for det aktuelle
verneområdet». Dette punktet er ikke nødvendig å ta med siden det vil fremgå i en

saksprotokoll om styret følger forvalters tilrådning eller ikke. Forvalter er fortsatt pliktig i å
varsle fylkesmannen om de vedtak som fattes hvor lovverket brytes.

I Punkt 2.7 står det i forslag til stillingsinstruks: «Selv om Statens naturoppsyn eller annen
kontrollinstans er etablert som kontrollmyndighet i verneområder har styret et selvstendig

ansvar for å påse at alle brudd på reglene i verneforskriften enten blir rapportert/anmeldt til
politiet eller blir rapportert til fylkesmannen for eventuelle administrative sanksjoner, jf.
Naturmangfoldloven kap. IX». Dette punktet bør ordrett innføres i vedtekt for styret i punkt
8.5.

De fire nasjonalparkstyrene i Finnmark fylke sendte et fellesbrev til Fylkesmannen
09.12.2014. Brevet er vedlagt, og vi ber om at det blir tatt med som en del av vårt
høringssvar. Brevet omhandler at Nasjonalparkstyrene i Finnmark har opplevd at

Fylkesmannen i Finnmark har en rigid praktisering av arbeidstidsreglementet, og en snever
fortolkning av forvalternes arbeidsoppgaver.

Votering

4 stemmer for, ingen i mot.

Forvalters innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak på styresak ST 6/2015

Høringsuttalelse fra Stabbursdalen nasjonalparkstyre -

Nasjonalparkstyrets vedtekter og nasjonalparkforvalters stillingsinstruks

Vedtektenes formål —Punkt 1

Nasjonalparkstyret har ingen merknader til punkt 1.
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Styrets myndighet —Punkt 2

Nasjonalparkstyret mener det er positivt at styret vil bli ansett som en juridisk person. Dette
vil gi styret større handlingsrom, og gjøre styret uavhengig av Fylkesmannen i eie- og
leieforhold. Dette vil gi styret mulighet til å eie og å ta ansvaret for å vedlikehold av

installasjoner, bygg, byggverk og annen eiendom som kjøpes inn for styrets midler. De årlige
tildelingene nasjonalparkstyret får fra nasjonale myndigheter har ikke tilstrekkelig
forutsigbarhet. Det foreligger derfor en risiko ved at styret påtar seg for store økonomiske
forpliktelser, hvis de årlige tildelingene fra nasjonale myndigheter reduseres.

Det bør også beskrives nærmere hvilket ansvar styret eventuelt har hvis noen eller noe
kommer til skade på grunn av noe som styret eier, og det for eksempel blir reist
erstatningskrav. Eksempelvis kan det bli reist krav om millionbeløp hvis personer kommer til
skade eller dør. Slike erstatningskrav må States som selvassurandør ta ansvar for, gjennom
både juridisk håndtering og eventuell økonomisk erstatning. Styrene har verken kompetanse
eller økonomiske muligheter til å håndtere slike krav.

Geografisk virkeområde —Punkt 3
Nasjonalpark-/verneområdestyrets medlemmer, oppnevning,
sammensetting mv. - Punkt 4
Opprettelse av arbeidsutvalg —Punkt 5

Nasjonalparkstyret har ingen merknader til punktene 3, 4 eller 5.

Nasjonalpark/verneområde sekretariat —Punkt 6

I forslaget til vedtektene står det at "Forvalteren skal i samråd med nasjonalpark-
/vemeområdestyret sørge for enhetlig og helhetlig forvaltning av
verneområdet/verneområdene uavhengig av administrative grenser''. Her bør det tilføyes at
forvalter skal sørge for innhenting av lokalkjennskap gjennom befaringer i verneområdet og
kontakt med lokale brukere.

Delegering av myndighet fra styret til forvalter
I forslag til vedtekter står det at styret ikke har adgang til å delegere myndigheten til å treffe
vedtak etter naturmangfoldloven § 48. Nasjonalparkstyret mener direktoratet bør vurdere om

forvalter kan få delegert myndighet etter § 48, i saker hvor styrets tidligere har fattet vedtak i
tilsvarende saker og har etablert en forvaltningspraksis. Forvalter vil ikke ha myndighet til å
fatte vedtak som ikke er i henhold til etablert forvaltningspraksis.

Disponering av forvalters arbeidstid

I forslag til vedtekter står det at styret disponerer forvalters arbeidstid. Styret ønsker selv å
bestemme over forvalters arbeidsoppgaver, og å ha mulighet for å gi overtid hvis det er
nødvendig ved for eksempel at forvalter gjennomfører befaringer i felt eller er med på
kveldsmøter. Arrangementer og møter på kveldstid må defineres som overtid i følge statens
personalhåndbok. I dag dekkes forvalterens lønn og overtid av midler som fylkesmannen
disponerer og overtid må derfor avklares med Fylkesmannen. Dette vil kunne skape tilfeller
hvor Fylkesmannen vil overstyre styrets ønske om å pålegge overtid for forvalter. Styrets
mulighet til å dekke overtid over styrets midler vil være positivt, så sant det bare dreier seg
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om en tilleggsløsning hvis Fylkesmannens overtidsbudsjett er brukt opp. Syret må derfor få
tildelt ekstra midler til eventuell overtid for forvalter.

De fire nasjonalparkstyrene i Finnmark fylke sendte et fellesbrev til Fylkesmannen
09.12.2014. Brevet er vedlagt, og vi ber om at det blir tatt med som en del av vårt
høringssvar. Brevet omhandler at Nasjonalparkstyrene i Finnmark har opplevd at
Fylkesmannen i Finnmark har en rigid praktisering av arbeidstidsreglementet, og en snever
fortolkning av forvalternes arbeidsoppgaver.

Om møtene i nasjonalpark-/verneområdestyret —Punkt 7

Styret har erfaring med at tre fysiske signaturer oppleves som tidkrevende og unødvendig
mye arbeid å innhente. Det finnes andre typer styrer hvor det er tilstrekkelig med to
signaturer. Antall signaturer bør derfor reduseres til to signaturer.

Styrets oppgaver —punkt 8

Brudd på naturmangfoldloven/verneforskriften —punkt 8.5

I de nye vedtektene står det: "Styret har som forvaltningsmyndighet et selvstendig ansvar for
å påse at alle brudd på verneforskriftene som styret får kjennskap til blir rapportert/anmeldt til
politiet dersom forholdet er straffbart. Kopi av anmeldelse/rapport skal sendes Fylkesmannen
og Miljødirektorater.

I gjeldende vedtekter står det at brudd på reglene i verneforskriften enten blir
rapportert/anmeldt til politiet eller blir rapportert til Direktoratet for naturforvaltning for
administrative sanksjoner. Dette er videre foreslått i stillingsinstruksen til forvalter at styret et
selvstendig ansvar for å påse at alle brudd på reglene i verneforskriften enten blir
rapportert/anmeldt til politiet eller blir rapportert til fylkesmannen for eventuelle administrative
sanksjoner, jf. Naturmangfoldloven kap. IX.

Styret bør kunne få gjøre vurderingen om de vurderer å velge anmeldelse av et forhold til
politiet eller å rapportere til fylkesmannen for videre oppfølging av administrative sanksjoner.

Rapportering om forvaltning —Punkt 8.7

Det står at styret har ansvar for å rapportere årlig om forvaltningen til Miljødirektoratet og
Fylkesmannen. Styret sender kopi av vedtak til både direktoratet og Fylkesmannen, i tillegg
til å legge alle vedtak inn i Miljøvedtaksregisteret. Protokoller legges også ut på
nasjonalparkstyrets hjemmesider. Direktorat og Fylkesmann kan dermed selv hente ut de
rapportene som trengs fra registeret, og eventuelt be styret om ytterligere opplysninger ved
behov. Arlig rapportering om forvaltningen til Miljødirektoratet og Fylkesmannen er derfor
overflødig og derfor unødvendig å ha med i vedtektene. Dette gjelder ikke for rapportering til
ESS om bruk av midler til bestillingsdialogen. Det bør eventuelt presiseres at det stilles krav
til rapportering om midler fra Bestillingsdialogen til ESS i vedtektene.

I vedtaksforslaget står det: "Vedtak truffet av nasjonalparkstyret, forvalteren eller
arbeidsutvalget skal fortløpende registreres i Miljøvedtaksregisterer. Her bør det presiseres
at dette gjelder vedtak fattet etter verneforskriften eller naturmangfoldloven § 48. Andre
vedtak er ikke aktuell for miljøvedtaksregistret.
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Faglig rådgivende utvalg —punkt 9

Administrativt kontaktutvalg —punkt 10

Tilsyn —Punkt 11

Klageadgang og klagemyndighet —punkt 12

Instruksjon, tilbakekalling av delegert myndighet —punkt 13

Omgjøring av vedtektene —punkt 14

Nasjonalparkstyret har ingen merknader til punktene 9 - 14.

Nv stillinqsinstruks for nasionalparkforvalteren 


Instruksen viser i stor grad samsvar med måten forvalter utøver sin stilling per i dag.

En stillingsinstruks for nasjonalparkforvalter vil gi klarhet og presisering i hvilke oppgaver
forvalteren skal utføre. Det vil gi nasjonalparkstyret en forståelse for hva som kan forventes
at forvalter skal utføres for styret.

Høringsforslaget presiserer at forvaltningen skal være kunnskapsbasert, og mener at dette
sikres ved at forvalteren har tett kontakt med fylkesmannen (pkt. 1.2, strekpunkt 4).

Høringsforslaget presiserer også at forvalteren skal ha god kunnskap om lokalmiljøet, og
mener at dette sikres ved at forvalteren har god kontakt med kommune og fylkeskommune
(pkt. 1.5, strekpunkt 2). Kunnskapsbasert forvaltning og god lokalkunnskap er i like stor grad
avhengig av befaringer og møter med lokale brukerinteresser. Stillingsinstruksen mangler en
presisering av at forvalteren skal opparbeide seg lokal kjennskap til verneområdet gjennom å
utføre befaringer i verneområdet. Dette bør også inngå i stillingsinstruksen. Mye av poenget
med lokal forvaltning og knutepunkt nær verneområdene er at forvalter og styret kan
opparbeide seg bedre lokalkunnskap om verneområdet og få bedre kontakt med brukerne av
verneområdet. Forslaget til stillingsinstruksen presiserer allerede at fylkesmannen er
ansvarlig for innkjøp av feltutstyr.

I punkt 1.2 foreslås det at: alle skriftlige henvendelser til styret/forvalteren stiles til styret,
men sendes til fylkesmannen for journalføring og arkivering. Forvalter vurderer i samråd med
styret innsyn i saker som kan unntas offentlighet. Forvalter mener dette kan skape praktiske
problemer under saksforberedelsene, siden det krever svar fra alle styremedlemmer innen 3
dager innsynsbegjær. I tillegg kreves det at styret har full innsikt i offentlighetslovens
regelverk.

Under punkt 1.3 står det at Direktoratet skal bistå med avklaring på forvaltningsmessige
spørsmål og problemstillinger, og er en viktig faglig ressurs bl.a. når det gjelder tolking av
lover og forskrifter. Forvalter har ofte behov for veiledning av annet lowerk enn
naturmangfoldloven og verneforskriften. Det er ikke presisert hvilke lover og forskrifter dette
vil gjelde for. Vil denne ressursen også gjelde for annet lowerk og juridiske forhold som
forvalter ikke har kompetanse til å vurdere?
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Punkt 2.5 avsnitt 4 står det at «Ved oversendelsen skal det kommenteres spesielt dersom
fattede vedtak vurderes å være i strid med lov og forskrifter gjeldende for det aktuelle
verneområdet». Dette punktet er ikke nødvendig å ta med siden det vil fremgå i en
saksprotokoll om styret følger forvalters tilrådning eller ikke. Forvalter er fortsatt pliktig i å
varsle fylkesmannen om de vedtak som fattes hvor lowerket brytes.

I Punkt 2.7 står det i forslag til stillingsinstruks: «Selv om Statens naturoppsyn eller annen
kontrollinstans er etablert som kontrollmyndighet i verneområder har styret et selvstendig
ansvar for å påse at alle brudd på reglene i verneforskriften enten blir rapportertianmeldt til
politiet eller blir rapportert til fylkesmannen for eventuelle administrative sanksjoner, jf.
Naturmangfoldloven kap. IX». Dette punktet bør ordrett innføres i vedtekt for styret i punkt
8.5.

De fire nasjonalparkstyrene i Finnmark fylke sendte et fellesbrev til Fylkesmannen
09.12.2014. Brevet er vedlagt, og vi ber om at det blir tatt med som en del av vårt
høringssvar. Brevet omhandler at Nasjonalparkstyrene i Finnmark har opplevd at
Fylkesmannen i Finnmark har en rigid praktisering av arbeidstidsreglementet, og en snever
fortolkning av forvalternes arbeidsoppgaver.

Vedlegg: Brev sendt til Fylkemannen i Finnmark den 9. desember 2014 fra alle
nasjonalparkstyrene i Finnmark:
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I KESMANNENFiNNMA,

Fylkesmannen i Finnmark9. desember 2014
nr

Statens hus, Damsveien 1 Sararnr

9815 Vadsø

Nasjonalparkstyrene i Finnmark er bekymret over de signalene vi får fra Fylkesmannen i forhold til

nasjonalparkforvalternes arbeidsoppgaver og disponering av forvalternes arbeidstid.

Fylkesmannen mener at nasjonalparkforvalterne er saksbehandlere som i all hovedsak skal utføre

sine oppgaver på et fast arbeidssted/kontor, og at lite arbeidstid kan disponeres ute i

nasjonalparkene.

Nasjonalparkstyrene er av den oppfatning at det er nødvendig for god og forsvarlig forvaltning av

nasjonalparkene at forvalterne regelmessig er i nasjonalparkene, og at det må være rom for dette

innenfor arbeidstidsordningene. Det synes som om Fylkesmannen er av den oppfatning at SNO skal

utøve den aktive delen av forvaltningsoppgavene i nasjonalparkene, men dette er i praksis umulig.

Nasjonalparkstyrene avtaler SNOsoppdrag innenfor bestillingsdialogen ett år før aktiviteten skal

finne sted. Nasjonalparkstyrene mener at i rammene for forvalternes arbeidsoppgaver må aktiviteter

i nasjonalparkene inngå for å sikre nasjonalparkstyrene kontinuerlig kunnskap om tilstanden i den

enkelte nasjonalpark. Dette for å sikre at styrene har et riktig og oppdatert bilde av forhold som

inngår i styrenes ansvarsområder. Videre vil nasjonalparkstyrene påpeke at selv om Fylkesmannen

har den formelle arbeidsgiverrollen overfor forvalterne, er det styrene som er ansvarlige for

nasjonalparkene. Det følger som en konsekvens av styrenes ansvar at styrene også må kunne

disponere forvalternes arbeidskraft på den måten styrene finner hensiktsmessig i forhold til

oppgaver og forvaltning av parkene.

Her inngår også behovet for at forvalterne kan arbeide på kveldstid i forhold til styremøter,

folkemøter og befaringer m.m., og at det åpnes for at saksbehandling kan finne sted utenfor ordinær

arbeidstid om det er nødvendig å forskyve oppgavene på grunn av andre oppgaver knyttet til

nasjonalparkstyrenes behov. Ved akutte situasjoner kan det være behov for arbeid i helger og på

kveldstid.

Fylkesmannen synes å mene at forvalterne er en ressurs for Fylkesmannen, og dette forsterkes av

hvordan Fylkesmannen regulerer forvalternes aktivitet i forhold til Fylkesmannens rammer for lønn

og overtid.1møte med nasjonalparkstyrene på Svanhovd 4. og 5. november ble det fra

Fylkesmannen understreket arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Nasjonalparkstyrene vil

påpeke at det er vanlig praksis å søke om dispensasjon fra arbeidstidsbestemmelser for å kunne løse

arbeidsoppgaver som vanskelig kan gjennomføres innenfor en vanlig arbeidsdag. Det er svært

vanskelig for forvalterne, innenfor rammene av en ordinær arbeidsdag, å nå fram til nasjonalparkene

og få utført oppgaver i nasjonalparkene.

Det virker i denne situasjonen også mer komplisert å forholde seg til eventuelle henvendelser fra

Fylkesmannen om å disponere nasjonalparkforvalteren i konkrete oppdrag.

Nasjonalparkstyrene mener at det er uheldig at forvalterne og derigjennom nasjonalparkstyrenes

mulighet til å skaffe kunnskap og utøve god forvaltning reduseres ved at forvalternes arbeidstid og

arbeidsoppgaver styres av Fylkesmannen.
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Nasjonalparkstyrene vil signalisere at gjennom den reguleringen og styringen Fylkesmannen utøver i

forhold til forvalterne, reduseres også styrenes handlingsrom og beslutningsmuligheter. Det er svært

uheldig.

Nasjonalparkstyrene ønsker at Fylkesmannen skal vurdere å etablere egne ordninger for forvalterne

slik at de kan jobbe i nasjonalparkene uten å komme i strid med arbeidstidsbestemmelser eller å få

problemer i forhold til økonomiske rammebetingelser (overtidsbudsjett).

På vegne av nasjonalparkstyrene i Finnmark,

Ragnhild Melleby Aslaksen

styreleder Varangerhalvøya nasjonalparkstyre

Karine Emanuelsen

styreleder øvre Pasvik nasjonalparkstyre

Bente Haug

styreleder Seiland nasjonalparkstyre

Ronny Wilhelmsen

styreleder Stabbursdalen nasjonalparkstyre

Dette brevet er elektronisk godkjent og derfor uten signaturer.

Kopimottakere:

Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim

Klima- og miljødepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
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ST 7/2015 Søknad om bruk av snøskuter i Stabbursdalen nasjonalpark i
forbindelse med forskningsprosjekt på kongeørn.

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre —17.03.2015

Forvalters innstilling

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gir Stabbursdalen nasjonalparkstyre Norsk
institutt for naturforskning (NINA) tillatelse til motorferdsel med inntil to —2 —
snøskutere i Stabbursdalen nasjonalpark i forbindelse med et forskningsprosjekt på
kongeørn.

Dispensasionen er gitt med følgende vilkår: 


Kjøringen kan utføres av Trond Vidar Johnsen, Olaf Opgård, John Ivar Larsen og
Karl-Otto Jacobsen.
Dette brevet skal medbringes i felt i tilfelle kontroll.
Ferdsel og aktivitet skal minimaliseres og skje på en slik måte at kongeørn påføres
minst mulig forstyrrelse og stress. Unødvendig forstyrrelse av annet dyreliv, herunder
reinflokker, i området skal unngås.
Kjøringen skal skje i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO). NINA er forpliktet til
å rette seg etter eventuelle anvisninger fra SNO når det gjelder kjørerute.
Resultatene fra forskningsprosjektet skal sendes Stabbursdalen nasjonalparkstyre så
snart de er sammenstilt.
Dispensasjonen er begrenset til maksimalt seks —6 —skuterturer i nasjonalparken.
Etter endt sesong skal en kort rapport fra årets aktivitet sendes til Stabbursdalen
nasjonalparkstyre.

Tillatelsene er gyldig i perioden fra 20. mars til og med 4. mai 2015.

Kjøringen kan skje med direkte hjemmel i nasjonal forskrift til motorferdselloven § 3 bokstav
f. Særskilt tillatelse etter motorferdselloven fra berørte kommuner er dermed ikke påkrevd.

Votering

4 stemmer for og ingen i mot.

Forvalters innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak på styresak ST 7/2015

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gir Stabbursdalen nasjonalparkstyre Norsk
institutt for naturforskning (NINA) tillatelse til motorferdsel med inntil to —2 —
snøskutere i Stabbursdalen nasjonalpark i forbindelse med et forskningsprosjekt på
kongeørn.
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Dispensasionen er pitt med følpende vilkår:


Kjøringen kan utføres av Trond Vidar Johnsen, Olaf Opgård, John Ivar Larsen og
Karl-Otto Jacobsen.
Dette brevet skal medbringes i felt i tilfelle kontroll.
Ferdsel og aktivitet skal minimaliseres og skje på en slik måte at kongeørn påføres
minst mulig forstyrrelse og stress. Unødvendig forstyrrelse av annet dyreliv, herunder
reinflokker, i området skal unngås.
Kjøringen skal skje i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO). NINA er forpliktet til
å rette seg etter eventuelle anvisninger fra SNO når det gjelder kjørerute.
Resultatene fra forskningsprosjektet skal sendes Stabbursdalen nasjonalparkstyre så
snart de er sammenstilt.
Dispensasjonen er begrenset til maksimalt seks —6 —skuterturer i nasjonalparken.
Etter endt sesong skal en kort rapport fra årets aktivitet sendes til Stabbursdalen
nasjonalparkstyre.

Tillatelsene er gyldig i perioden fra 20. mars til og med 4. mai 2015.

Kjøringen kan skje med direkte hjemmel i nasjonal forskrift til motorferdselloven § 3 bokstav
f. Særskilt tillatelse etter motorferdselloven fra berørte kommuner er dermed ikke påkrevd.

ST 8/2015 Søknad om bruk av snøskuter i Stabbursdalen
nasjonalpark i forbindelse med filming til TV-serie - NRK natur

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre —17.03.2015

Forvalters innstilling

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gir Stabbursdalen nasjonalparkstyre NRK
natur dispensasjon til motorferdsel med en —1 —snøscooter til Airovannshytta i
Stabbursdalen nasjonalpark i Porsanger kommune. Dispensasjonen gjelder for
maksimalt fem —5 —turer, hvor kun 2 av de 5 turene kan gjennomføres etter 15. april.

Dispensasjonen er gyldig i perioden fra 12. mars til og med 4. mai 2015.

Dispensasionen er pitt med følpende vilkår: 


Dispensasjonen gjelder for kjøring fra nasjonalparkgrensa til Statens naturoppsyn sin
hytte (Airovannshytta) med byggid. 192843413 i Stabbursdalen nasjonalpark.

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

Dispensasjonen gjelder for transport av maksimalt to —2 —personer, materiale, utstyr
og bagasje. Slede er tillatt.

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

Dispensasjonen skal medbringes under kjøring.
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Ved tillatelsens utløp skal kopi av kjøreseddel sendes forvaltningsmyndigheten
(nasjonalparkstyre).
All ferdsel skal skje hensynsfullt, og begrenses til et minimum. Dyrelivet, herunder
reinflokker, i området skal ikke forstyrres unødig.

Kjøringen til og fra hytten skal til enhver tid skje sammen med personell fra Statens
naturoppsyn (SNO).

NRK natur er forpliktet til å rette seg etter eventuelle anvisninger fra SNO når det
gjelder kjørerute.

Dispensasjonen etter motorferdselloven skal være innhentet fra Porsanger kommune
etter motorferdselloven.

NRK natur skal kontakte Låhtin siida hvis det er nødvendig med kjøring til hytten
utføres etter 15.03.15.

Votering

4 stemmer for, ingen i mot.

Forvalters innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak på styresak ST 8/2015

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gir Stabbursdalen nasjonalparkstyre NRK
natur dispensasjon til motorferdsel med en - 1 - snøscooter til Airovannshytta i
Stabbursdalen nasjonalpark i Porsanger kommune. Dispensasjonen gjelder for
maksimalt fem - 5 - turer, hvor kun 2 av de 5 turene kan gjennomføres etter 15. april.

Dispensasjonen er gyldig i perioden fra 12. mars til og med 4. mai 2015.

Dispensasionen er gitt med følgende vilkår: 


Dispensasjonen gjelder for kjøring fra nasjonalparkgrensa til Statens naturoppsyn sin
hytte (Airovannshytta) med byggid. 192843413 i Stabbursdalen nasjonalpark.
Det skal kun kjøres på snø- og isdekket mark/vann.

Dispensasjonen gjelder for transport av maksimalt to - 2 - personer, materiale, utstyr
og bagasje. Slede er tillatt.

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

Dispensasjonen skal medbringes under kjøring.

Ved tillatelsens utløp skal kopi av kjøreseddel sendes forvaltningsmyndigheten
(nasjonalparkstyre).

All ferdsel skal skje hensynsfullt, og begrenses til et minimum. Dyrelivet, herunder
reinflokker, i området skal ikke forstyrres unødig.

Kjøringen til og fra hytten skal til enhver tid skje sammen med personell fra Statens
naturoppsyn (SNO).
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NRK natur er forpliktet til å rette seg etter eventuelle anvisninger fra SNO når det
gjelder kjørerute.

Dispensasjonen etter motorferdselloven skal være innhentet fra Porsanger kommune
etter motorferdselloven.

NRK natur skal kontakte Låhtin siida hvis det er nødvendig med kjøring til hytten
utføres etter 15.03.15.

ST 9/2015 Behandling av klage - Søknad om dispensasjon til
oppføring av redskapsbod ved slaktegjerdet i Mådårjåvri i
Porsanger kommune - Stabbursdalen landskapsvernområde

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre —17.03.2015

Forvalters innstilling

Stabbursdalen nasjonalparkstyre tar ikke klagen til Nils Johannes 0. Hætta til følge. Klagen

sendes til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse, jamfør § 33 i forvaltningsloven.

Votering

4 stemmer for, ingen i mot

Forvalters innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak på styresak ST 9/2015

Stabbursdalen nasjonalparkstyre tar ikke klagen til Nils Johannes 0. Hætta til følge. Klagen
sendes til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse, jamfør § 33 i forvaltningsloven.

RS 2/2015 Arbeid medforvaltningsplanen

Arbeidet med forvaltningsplan fortsatte. Forvaltningsplanen ble gjennomgått og noen nye
innspill ble godkjent av styret.
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ST 10/2015 Midler til Bestillingsdialogen, styrets driftsmidler og

forvaltningsplanen er tildelt

Nasjonalparkforvalter informerer om årets midler og hvor langt vi er i prosessen.
Nasjonalparkstyret har fått tildelt midler til NiN-kartlegging i år.

Nasjonalparkstyre gjør en vurdering om hvilke prosjekter det skal prioritere midler til i 2015.

Møte hevet kl. 15:00
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