
1 av 7 
 

Møteprotokoll 

 

Utvalg:        Stabbursdalen nasjonalparkstyre 
Møtested:   Teams 
Dato:          15.03.2021           
Tidspunkt:  12.00 – 14.30 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn   Funksjon 

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

Grete-Liv Olaussen  Medl. 
 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 
Navn   Møtte for 
 
 
 
Merknader 

 
 
 
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                                                                                  Kåre Ivar Olli  
Styreleder                                                                                        Nestleder      
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ST 6/2021  Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 15.03.2021 

Oppmøte: 
 
3 styremedlemmer er til stede med 3 faste representanter og ingen vararepresentant, derav 
er nasjonalparkstyret beslutningsdyktig. 
 
 

ST 7/2021   Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoller 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 15.03.2021 

Vedtak 

Innkalling og ny saksliste. 

Nasjonalparkstyret valgte å ta opp en ekstra sak for hastebehandling, siden forvalter hadde, 

etter styrets ønske, prioritert å få den ferdig saksbehandlet før møtet. 

Utvalgs- 
saksnr. 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr. 

ST 6/2021 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 7/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste    

ST 8/2021 Valg av underskrivere   

RS 2/2021 Orientering   

ST 9/2021 Bestillingsdialog 2021 – søknad om supplerende 
tildeling 

  

 

Ny versjon av saksliste: 

Utvalgs- 
saksnr. 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr. 

ST 6/2021 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 7/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste    

ST 8/2021 Valg av underskrivere   

RS 2/2021 Orientering   

ST 9/2021 Bestillingsdialog 2021 – søknad om supplerende 
tildeling 

  

ST 10/2021 Tillatelse til motorferdsel med snøskuter til frakt av 
materiale til flomskadede bygg i Stabbursdalen 
nasjonalpark 

 2021/2293 

 

Vedtak 

Ny versjon av saksliste enstemmig godkjent. 
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ST 8/2021  Valg av underskrivere 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 15.03.2021 

 

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. 

 

RS 2/2021  Orientering 

- Forvalter informerer om progresjonen med besøksstrategien. Forvalter presenterer 

sammendrag av sårbarhetsvurderingen. Det er også innhentet info til kapitlet om 

friluftsliv fra FeFo. 

- Orientering fra bestandsplansmøtet for elg den 9. mars 2021 - 

Finnmarkseiendommen. Under neste møte med arbeidsgruppa om håndtering av 

beiteskader vil det tas opp hva som skal gjøres videre for å begrense beiteskader. 

Møtet vil bli holdt når det åpnes for fysiske møter. 

- Stabbursdalen nasjonalparkstyre inviterte reindrifta til dialogsmøte den 20. februar 

2021, som ble utsatt grunnet forfall. Det ble invitert til nytt møte den 3. mars, men 

ingen fra reindrifta møtte den 3. mars 2021. Nasjonalparkstyret ønsker å sende brev 

til Statsforvalterens reindriftsavdeling. 

- Orientering om Statnett sin konsesjonssøknad om oppføring av ny 420 kV ledning. 

Statnett sin prioritet for søknaden er å strekke ledningsnettet ved siden av 

vernegrensen på østsiden. Andre prioritering til Statnett er å strekke den gjennom 

Stabbursdalen landskapsvernområde. Andre prioritering vil kreve søknad og tillatelse 

etter verneforskriften. 

- Under elgtellingen i 2021 ble det talt opp 48 dyr. Tellingen ble gjennomført 10. mars 

2021. 

- Forvalter informerer om progresjonen med planlegging av jubileumsfeiring.  

- Møtet med Rådgivende utvalg kan gjennomføres når det åpnes opp for fysiske møter. 

Det skal derfor forsøkes å invitere til møte den 25. mai, men det avhenger av 

smittesituasjonen rundt møtetidspunktet. 

- Kort orientering om rapport nr. 01/ 2021 utført av Nordlandsforskning – Evaluering av 

forvaltningsordning for nasjonalparker og andre store verneområder. Styret har satt 

opp et møte den 15. april 2021 for en grundig gjennomgang av rapporten. 

Nasjonalparkstyret skal vurdere om de skal komme med en uttalelse til rapporten 

under dette møtet. 
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Forvalter har fattet vedtak med delegert myndighet: 

Vedtak fattet 24. februar 2021: 

Vedtak i sak 2021/1181 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 første ledd første alternativ gir Stabbursdalen 

nasjonalparkstyre Nils Alfred Mella dispensasjon til maksimalt tre – 3 – turer med 

snøskuter til gamme med i Stabbursdalen nasjonalpark, i Porsanger kommune. 

Dispensasjonen gjelder fra 24.02.2021 til 04.05.2021. 

Dispensasjonen er gitt med følgende vilkår: 

 

− Tillatelsen gjelder for kjøring frem til gamme i knr. 5436, gnr. 11, bnr. 1 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. Slede er tillatt. 

− Tillatelsen gjelder for transport av materiale, utstyr og bagasje. 

− All ferdsel skal skje hensynsfullt, og begrenses til et minimum. Fugle- og dyrelivet, 

herunder reinsdyr, i området skal ikke forstyrres unødig. 

− 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 

(nasjonalparkstyret). 

− Tillatelse til motorferdsel skal også være innhentet etter motorferdselloven. 

 

 

ST 9/2021  Bestillingsdialog 2021 – søknad om supplerende midler 

Forvalters innstilling 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre bør vurdere å søke om supplerende midler med tanke på å 

kanskje få midler til flere tiltak og prosjekter i 2021. Alternativene blir gjennomgått under 

møtet, basert på tidligere søknad i januar. 

Stabbursdalen nasjnalparkstyre gjennomgikk årets bevilgninger av tiltaksmidler og styrets 

midler. 

 

Vedtak i sak ST 9/2021 

 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre søker om supplerende midler med ønske å få gjennomført 

ny GPS-merking av elg i Stabbursdalen.  
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ST 10/2021 Tillatelse til motorferdsel med snøskuter til frakt av materialer til 

flomskadede bygg i Stabbursdalen nasjonalpark 

 

Forvalters innstilling 

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

nasjonalparkstyre FG Bygg AS (org. 917 203 881) tillatelse til bruk av snøskuter i 

sammenheng med frakt av materiale og utstyr til og fra flomskadede bygg på eiendom 

knr. 5436 gnr. 10 bnr. 45 i Stabbursdalen nasjonalpark.  Byggene er eiet av Hans Arne 

Wulff og Per Arne Pedersen. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

- Tillatelsen gjelder i perioden 05.04.2021 – 30.04.2021. 

- Tillatelsen gjelder for totalt tjue (20) turer (tur-retur) i den tillatte tidsperioden. 

- Tillatelsen gjelder for transport av materiale og utstyr for restaurering av bygg. 

- Det skal velges korteste forsvarlige vei over Lompola/elva til byggene, med tanke på 

kryssing av isen. Samme trasé skal velges hver gang det skal kjøres til byggene.  

- Unødvendig forstyrrelse av fugle- og dyreliv og andre brukere av området skal 

unngås. 

- Lokalt SNO kontaktes før kjøring (Torkjell Morset, tlf. 916 22 003). Oppnås det ikke 

kontakt skal det sendes tekstmelding. 

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

viskes ut. 

- Ved tillatelsens utløp skal kopi av kjøreseddel sendes forvaltningsmyndigheten 

(nasjonalparkstyret). 

- Denne tillatelse må medbringes i felt og fremvises ved kontroll. 

- Forvaltningsmyndigheten skal tilsendes etterbilder av byggene når den er ferdig 

restaurert etter flomskaden. 

 

Søker må påse at alle nødvendige tillatelser fra andre lovverk er innhentet i forkant. 

Vi vil gjøre oppmerksom på at dispensasjonen ikke omfatter persontransport, men at det i 

dette tilfellet er mulig for arbeidspersonalet sitte på som passasjer når det fraktes materialer 

og utstyr så framt det er plass, og hvis dette ikke utløser et behov for flere turer. 

 

Votering 

Forvalters innstilling enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i sak ST 10/2021 

 

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

nasjonalparkstyre FG Bygg AS (org. 917 203 881) tillatelse til bruk av snøskuter i 

sammenheng med frakt av materiale og utstyr til og fra flomskadede bygg på eiendom 

knr. 5436 gnr. 10 bnr. 45 i Stabbursdalen nasjonalpark.  Byggene er eiet av Hans Arne 

Wulff og Per Arne Pedersen. 

Vilkår for tillatelsen: 

- Tillatelsen gjelder i perioden 05.04.2021 – 30.04.2021. 

- Tillatelsen gjelder for totalt tjue (20) turer (tur-retur) i den tillatte tidsperioden. 

- Tillatelsen gjelder for transport av materiale og utstyr for restaurering av bygg. 

- Det skal velges korteste forsvarlige vei over Lompola/elva til byggene, med tanke på 

kryssing av isen. Samme trasé skal velges hver gang det skal kjøres til byggene.  

- Unødvendig forstyrrelse av fugle- og dyreliv og andre brukere av området skal 

unngås. 

- Lokalt SNO kontaktes før kjøring (Torkjell Morset, tlf. 916 22 003). Oppnås det ikke 

kontakt skal det sendes tekstmelding. 

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

viskes ut. 

- Ved tillatelsens utløp skal kopi av kjøreseddel sendes forvaltningsmyndigheten 

(nasjonalparkstyret). 

- Denne tillatelse må medbringes i felt og fremvises ved kontroll. 

- Forvaltningsmyndigheten skal tilsendes etterbilder av byggene når den er ferdig 

restaurert etter flomskaden. 

 

Søker må påse at alle nødvendige tillatelser fra andre lovverk er innhentet i forkant. 

Vi vil gjøre oppmerksom på at dispensasjonen ikke omfatter persontransport, men at det i 

dette tilfellet er mulig for arbeidspersonalet sitte på som passasjer når det fraktes materialer 

og utstyr så framt det er plass, og hvis dette ikke utløser et behov for flere turer. 

 

 

 

 

Møte slutt 14.35 


