
  
 

 
 

Møteprotokoll 

 

Utvalg:        Stabbursdalen nasjonalparkstyre 
Møtested:   Teams 
Dato:          28.02.2022           
Tidspunkt:  10.30 – 16.30 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn   Funksjon 

Mona Skanke  Styreleder 
Anna Ravna Gaup  nestleder  
Grete-Liv Olaussen  Medl. 
Robert Wilhelmsen                                                                                                             Medl. 
   
    
 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn   Funksjon 

 
 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 
Navn   Møtte for 
 
 
Merknader 

Styremøtet ble utsatt fra 14.02.2022 til 28.02.2022 
SNO Daniel Leirbakken Boberg deltok på møtet. 
Einar Asbjørnsen fra Finnmarkseiendommen deltok på møtet. 
Det ble endret fra fysisk møte til Teams grunnet koronasykdom og problemer for medlemmer 
å stille fysisk.  
Markering av avsluttende representanter blir utsatt til neste mulighet for fysisk møte. 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
 
Navn   Stilling 

Karoline Salmila  Nasjonalparkforvalter 
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Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er i samsvar med det som ble 
vedtatt på møtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________                                                            ______________________ 
Mona Skanke                                                                                  Grete-Liv Olaussen 
styreleder                                                                                        styremedlem 
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ST 1/2022  Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 28.02.2022 

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

 

 

ST 2/2022 Konstituering av nasjonalparkstyre 

 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre mottok brev fra Miljødirektoratet om oppnevning av nye 

representanter til nasjonalparkstyret den 27. januar 2022. Miljødirektoratet har oppnevnt 

representanter fra Sametinget til Stabbursdalen nasjonalparkstyre, samt ny vararepresentant  

 

Forvalters innstilling 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre velger styreleder og nestleder for perioden 2022-2024. 

Valg av kandidat gjennomføres ved direkte avsetning av styret. Det gjennomføres to 

avstemminger. 

 

Styrets innstilling 

Robert Wilhelmsen ble foreslått som styreleder av Grete-Liv Olaussen. Robert Wilhelmsen 

ønsket ikke posisjon som leder eller nestleder. 

Mona Skanke foreslo seg selv som leder. Anna Ravna Gaup foreslo seg selv som nestleder. 

 

Votering 

Mona Skanke er ble foreslått som styreleder. Enstemmig vedtatt 

Anna Ravna Gaup ble foreslått som nestleder. Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Mona Skanke ble valgt som styreleder for Stabbursdalen nasjonalparkstyre. 

Anna Ravna Gaup ble valgt som nestleder for Stabbursdalen nasjonalparkstyre. 
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ST 28/2022   Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoller 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 28.02.2022 

Innkalling og saksliste. 

Utvalgs- 
saksnr. 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr. 

ST 1/2022 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 2/2022 Konstituering av nasjonalparkstyre   

RS 1/2022 Presentasjon av jubileumsvideo for 
nasjonalparkstyret før offentliggjøring. 

  

ST 3/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste    

ST 4/2022 Valg av underskrivere   

RS 2/2022 Orientering   

ST 5/2022  Bestillingsdialog 2022   

ST 6/2022  
Grunneiers tillatelse – FeFo – Natursti – 
Underskriving av erklæring 

  

ST 7/2022  
Behandling om kvensk navn for verneområdene i 
Stabbursdalen 

  

ST 8/2022  Avslag på søknad om tilbygg   

ST 9/2022  
Delvis innvilget tillatelse til snøskuterkjøring i 
Stabbursdalen nasjonalpark 

  

 

Innstilling - ny saksliste: 

Saksliste 
Utvalgs 
saksnr. 

Innhold  Lukket  
Arkiv 
saksnr. 

ST 1/2022  Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 2/2022  Konstituering av nasjonalparkstyre   

ST 3/2022  Godkjenning av innkalling og saksliste   

ST 4/2022  Valg av underskrivere   

RS 1/2022  
Presentasjon av jubileumsvideo for 
nasjonalparkstyret før offentliggjøring. 

  

ST 6/2022  
Grunneiers tillatelse – FeFo – Natursti – 
Underskriving av erklæring 

  

ST 5/2022  Bestillingsdialog 2022   

ST 7/2022  
Behandling om kvensk navn for verneområdene i 
Stabbursdalen 

  

ST 8/2022  Avslag på søknad om tilbygg   

ST 9/2022  
Delvis innvilget tillatelse til snøskuterkjøring i 
Stabbursdalen nasjonalpark 

  

RS 2/2022 Orientering   

 

Det ble endringer i rekkefølgen på sakene. Det ble ikke tilstrekkelig tid til alle 

orienteringssaker, da det var kommet inn flere etter innkalling var sendt ut. De 

orienteringssakene som haster vil bli orientert til styret over e-postutvekslinger. Resterende 

tas opp på neste styremøte. 

Vedtak 

Innkalling og endring på saksliste ble enstemmig godkjent. 
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ST 4/2022 Valg av underskrivere 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 28.02.2022 

 

Mona Skanke foreslo Mona Skanke og Grete-Liv Olaussen som underskrivere til 

møteprotokollen. Ingen andre forslag. 

 

Vedtak 

Mona Skanke og Grete-Liv Olaussen ble enstemmig godkjent som underskrivere til 

møteprotokoll. 

 

 

RT 1/2022 Presentasjon av jubileumsvideo for nasjonalparkstyre før 

offentliggjøring. 

Nasjonalparkstyre fikk se jubileumsfilm og komme med eventuelle kommentarer om 

justeringer før offentliggjøring. 

Film er klar for offentliggjøring og skal bli offentliggjort digitalt på styrets nettside og 

Facebook. Det samme vil Stabbursnes Naturhus og Museum gjøre på sine sider. 

 

 

ST 5/2022 Bestillingsdialog 2022 

Forvalters innstilling 

Stabburdalen nasjonalparkstyre har ikke fått tildelt de midler som ble omsøkt. Forvalter 

presenterer et forslag til prioritering under møtet. Nasjonalparkstyret vedtar en prioritering av 

hva midlene skal brukes på, hva som må nedprioriteres, og hvilken rekkefølge i 

prioriteringsliten hvert tiltak skal få. 

 

Styrets innstilling 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre bestemte en prioriteringsliste og bevilgninger til hvert 

prosjekt. 

Selv om det ikke var midler til GPS-merking gjennomfører styret elgtelling i 2022. Målet er å 

søke om tiltaket igjen i 2023. 

Styret skal invistere i bedre teknisk utsyr på møterom. 

Ved tiltak nr. 4 skal det innkalles til et møte med berørte parter. Det skal forsøkes å søke om 

konfliktdempende tiltak og Landbruksdirektoratet.  
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Denne prioriteringslista og fordeling av bevilgninger er kun veiledende, og kan om nødvendig 

endres løpet av året: 

Prioritering   
Søkt  
midler 

Prioritere  
midler 

Nr. 1 Besøksstrategi - Uteareal ved besøkssenteret 284 500 180 000 

Nr. 2 Båter - registrering og varsling om opprydding 40 000 30 000 

Nr. 3 
Natursti - utforming av infopunkter til 
Rørkulphytta 80 000 80 000 

Nr. 4 
Bastingamma - flytting av gamme eller 
reingjerder 60 000 60 000 

Nr. 5 Oppfølging gamma - vedlikehold 5 000  5 000 

Nr. 6 
Helikopter til SNO - oppsyn og prosjekter i 
Stabbursdalen 97 000 97 000 

Nr. 7 Drift - åpne bygg, fuglefrø, kull, ved etc. 40 000 48 000 

Nr. 8 Lompolaveien - vedlikehold 250 000 0 

 SUM   500 000 

   
Tildelte 
midler 500 000 

 

Vedtak 

Prioriteringsliste enstemmig vedtatt. 

 

 

ST 6/2022 Grunneiers tillatelse – FeFo – Natursti – Underskriving av erklæring 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre gjennomførte et digitalt med Einar Asbjørnsen ved 

Finnmarkseiendommen angående fremtidig forvaltning av Rørkulphytta som er eiet av 

Finnmarkseiendommen, men forvaltet av nasjonalparkstyret gjennom kontrakt. Kontrakt ble 

inngått fordi Stabbursdalen nasjonalparkstyre ikke var en egen selvstendig juridisk enhet på 

dette tidspunktet og hadde ikke mulighet til å eie byggverk. I dag er Stabbursdalen 

nasjonalparkstyre en egen juridisk enhet. 

Møtets intensjon var å høre hva Finnmarkseiendommen hadde av forventninger og ønsker i 

forhold til hytta, samt å formidle at Stabbursdalen nasjonalparkstyre ønsker økt 

forutsigbarhet i forvaltningen av hytta hvis den skal inngå i besøksstrategien til styret. Per i 

dag forvaltes den gjennom en kontrakt som kun har 6 mnd. gjensidig oppsigelsestid, som er 

vurdert som for kort tid hvis hytta skal inkluderes i besøksstrategien. Det skal gjøres flere 

tiltak i sammenheng med besøksstrategi, eksempelvis kart, brosjyrer, infotavler, natursti etc. 

som vil medføre kostnader. 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre eier allerede Bastingammen. Det er også vurdert aktuelt å 

overta eierskapet av Ivarstua fra Statsforvalteren. Stabbursdalen nasjonalparkstyre ønsker å 

sikre forvaltningen av Rørkulphytta, som har vært forvaltet av nasjonalparksyret siden 2014. 

Styret presenterte noen av tiltakene som styret har bekostet Rørkulphytta så langt under 

møtet. 
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Stabbursdalen nasjonalparkstyre har søkt om tillatelse fra grunneier til å tilrettelegge en 

natursti til Rørkulphytta, som er et tiltak i besøksstrategien. Styret tok derfor også stilling til 

om de ønsket å undertegne erklæringen hvor styret har fått tillatelse til tiltaket av 

Finnmarkseiendommen.  

Styreleders innstilling 

Styret ønsker å undersøke muligheten for å overta eierskapet til Rørkulphytta vederlagsfritt 

fra Finnmarkseiendommen. Mulighetene for dette skal undersøkes videre. Hvis det ikke er 

den beste løsningen vil styret forlenge forvaltningskontrakten med Finnmarkseiendommen 

for å sikre forvaltningen av Rørkulphytta. Uavhengig av utfallet ønsker styret skal også søke 

Finnmarkseiendommen om tilskudd til reparasjoner av tak av hytte og uthus, pga. styrets 

begrensede vedlikeholdsmidler. Styret vil ha et oppfølgingsmøte med 

Finnmarkseiendommen. 

Nasjonalparkstyret ønsker å overta Rørkulphytta fra FEFO vederlagsfritt. Dette med bakgrunn i at 

NPS ser verdien av å sørge for å sikre fremtidig forvaltning av et verdifullt tilbud til allmennheten i 

Nasjonalparken. 

Stabbursdalen nasjonalparkstyret undertegner erklæring om natursti. 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i sak ST 6/2022 

Nasjonalparkstyret ønsker å overta Rørkulphytta fra FEFO vederlagsfritt. Dette med bakgrunn i at 

NPS ser verdien av å sørge for å sikre fremtidig forvaltning av et verdifullt tilbud til allmennheten i 

Nasjonalparken. 

Stabbursdalen nasjonalparkstyret undertegner erklæring om natursti gitt av 

Finnmarkseiendommen. 

 

 

 

ST 7/2022 Behandling om kvensk navn for verneområdene i Stabbursdalen 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 28.02.2022 

 

Forvalters innstilling 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre fremmer forslag for at det opprettes et offisielt kvensk navn 

for Stabbursdalen nasjonalpark: 
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Rautusvuoman kansalistaras 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre fremmer forslag for at det opprettes et offisielt kvensk navn 

for Stabbursdalen landskapsvernområde: 

Rautusvuoman maisemansuojeluala 

 

Votering 

I forslag til innstilling lå kun forvalters innstilling. 

Forvalters innstilling ble tatt opp for votering: Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak i sak ST 7/2022 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre fremmer forslag for at det opprettes et offisielt kvensk navn 

for Stabbursdalen nasjonalpark: 

Rautusvuoman kansalistaras 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre fremmer forslag for at det opprettes et offisielt kvensk navn 

for Stabbursdalen landskapsvernområde: 

Rautusvuoman maisemansuojeluala 

 

 

ST 8/2022 Avslag på søknad om tilbygg i Stabbursdalen nasjonalpark 

 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 28.02.2022 

 

Forvalters innstilling  

Stabbursdalen nasjonalparkstyre avslår søknaden fra Kjetil André Jonas og Ken Jøran 

Jonas om utvidelse av eksisterende bygg på knr. 5436 gnr. 13 bnr. 1 fnr. 13 til 26,5 m2 

BYA. Søknaden er vurdert etter verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark § 3 

punkt 1.3 første underpunkt.  

 

Votering 

I forslag til innstilling lå kun forvalters innstilling. 

Forvalters innstilling ble tatt opp for votering: Enstemmig vedtatt 
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Vedtak i sak ST 8/2022 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre avslår søknaden fra Kjetil André Jonas og Ken Jøran 

Jonas om utvidelse av eksisterende bygg på knr. 5436 gnr. 13 bnr. 1 fnr. 13 til 26,5 m2 

BYA. Søknaden er vurdert etter verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark § 3 

punkt 1.3 første underpunkt.  

ST 9/2022 Delvis innvilget tillatelse til snøskuterkjøring til privat hytte i 

Stabbursdalen nasjonalpark 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 28.02.2022 

 

Forvalters innstilling 

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

nasjonalparkstyre maksimalt seks – 6 – turer (tur-retur) totalt med snøskuter til privat 

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

nasjonalpark, i Porsanger kommune.  

Dispensasjonen gjelder fra 15.02.2022 til 04.05.2022. 

Dispensasjonen har følgende vilkår: 

 

− Hjemmelshavere av hytten er Ann-Britt Birkeli og Engebret Kopseng, som begge får 

benytte denne tillatelsen.  

− De seks turene fordeles mellom hjemmelshaverne slik de selv velger. 

− 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. Alt fugle- og dyreliv, 

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. 

 

Nasjonalparkstyrets innstilling 
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Stabbursdalen Nasjonalparkstyre innvilger delvis søknad fra Ann-Britt Birkeli om bruk av 

snøskuter i Stabbursdalen Nasjonalpark for transport av bagasje, materialer og utstyr til 

hytta/ fritidsboligen på eiendommen gnr/bnr 9/100 i Porsanger kommune.  

Søknaden innvilges delvis basert på at nasjonalparkstyret imøtekommer søker med 

innvilgelse for 6 turer, en skuter for et år i gangen. Nasjonalparkstyret ønsker at Engebret 

Kopseng ved behov skal søke tillatelse på eget grunnlag 

 

Votering 

Styreleders innstilling enstemmig vedtatt. 

Forvalters innstilling enstemmig nedstemt. 

 

Vedtak i sak ST 9/2022 

 

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

nasjonalparkstyre Ann-Britt Birkeli 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 03.03.2022 til 04.05.2022.  

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. 
 

 

RS 2/2022 Orientering 
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- De nye styremedlemmene og varamedlemmene får en kort opplæring om 

verneforvaltningen – verneforskriften og planarbeid. Dette må tas opp på neste 

styremøte. 

- Finnmarkseiendommen er invitert til dette styremøtet for å diskutere samarbeidet om 

forvaltning av Rørkulphytten i Stabbursdalen landskapsvernområde. Einar 

Asbjørnsen deltok. 

- Forvalter er i gang med jobben med å utvikle ny nettside for Stabbursdalen. Har en 

god del jobb med nettsiden å gjøre fremover. 

- Flere saker kan tas opp under orientering hvis nødvendig: 

- Forvalter orienterer om at det er flere flomskadde bygg etter fjorårets flom. Styret ber 

forvalter å gi tillatelser i denne sammenheng på delegert myndighet, i de tilfeller det 

er tilsvarende søknader som tidligere. 

- Styret ønsker å etterstrebe fysiske møter fremfor digitale. Styret ønsker likevel å 

investere i bedre teknisk utstyr slik at det lettere kan gjennomføres møter hvor 

deltakere deltar på Teams og fysisk samtidig. Per i dag har møterommet i på 

Stabbursnes ikke godt nok egnet utstyr, med tanke på lyd og bilde. Det skal forhøres 

om priser. 

- Styret ønsker å få opprettet e-signering av protokoller. 

- Styremøte den 15. mars forskyves til den 31. mars. 

 

 

Forvalter har fattet vedtak med delegert myndighet: 

Vedtak fattet 19. januar 2022: 

Vedtak i sak 2021/11376 

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

nasjonalparkstyre Kjetil André Jonas og Ken Jøran Jonas tillatelse til maksimalt seks 

– 6 – turer (tur-retur) med snøskuter til hytte med knr. 5436 gnr. 13 bnr. 1 fnr. 13, 

byggid. 192843405 i Stabbursdalen nasjonalpark, i Porsanger kommune.  

Dispensasjonen gjelder fra 20.01.2022 til 04.05.2022. 

 

Dispensasjonen har følgende vilkår: 
 

− Tillatelsen gjelder for kjøring frem til hytte med byggid. 192843405 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. Alt fugle- og dyreliv, 

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. 



 12 av 12 
 

− 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. 

 

 

 

Møte slutt 16.30 


