
 
  

  
 
 

Møteprotokoll 

 

Utvalg:        Stabbursdalen nasjonalparkstyre 
Møtested:   Stabbursnes Naturhus og Museum,  
         Vestre Porsangerfjorden 1335, 9710 Indre Billefjord 
Dato:          31.03.2022           
Tidspunkt:  11:00 – 16:00 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn   Funksjon 

Mona Skanke  Styreleder 
Grete-Liv Olaussen  nestleder  
Robert Wilhelmsen  Medl. 
John Henrik Guttorm                                                                                                  Varamedl. 
    
 
 
 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn   Funksjon 

 
 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 
Navn   Møtte for 
 
 
Merknader 

Det ble avholdt en markering for avgående styremedlem og ønsket velkommen til nytt 
varamedlem. 
Etter styreleders søknad om permisjon til å avslutte tidligere, kl. 15.20, bestemte styret å 
avslutte hele møtet på det tidspunktet. 
 
 
 
 
 
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 10/2022  Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 31.03.2022 

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

 

ST 11/2022   Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoller 
Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 31.03.2022 

Innkalling og saksliste. 

Utvalgs- 
saksnr. 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr. 

ST 10/2022 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 11/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste   

ST 12/2022 Valg av underskrivere   

RS 3/2022 Kort innføring for nye representanter fra Sametinget   

RS 4/2022 Orientering   

ST 13/2022 Retningslinjer for bruk av drone i Stabbursdalen   

ST 14/2022 Søknad om bruk av drone i Stabbursdalen 
nasjonalpark 

  

ST 15/2022 Søknad om frakt av materiale og utstyr til 
laksetrappa i Stabburselva 

  

ST 16/2022 Arbeid med forvaltningsplanen – gjennomgang av 
innspillene etter Rådgivende utvalg 

  

 

Vedtak 

Sak ST 16/2022 settes opp for behandling til eget møte. Innkalling og endring på saksliste 
ble enstemmig godkjent. 
 
Ny saksliste: 

Utvalgs- 
saksnr. 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr. 

ST 10/2022 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 11/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste   

ST 12/2022 Valg av underskrivere   

RS 3/2022 Kort innføring for nye representanter fra Sametinget   

RS 4/2022 Orientering   

ST 13/2022 Retningslinjer for bruk av drone i Stabbursdalen   

ST 14/2022 Søknad om bruk av drone i Stabbursdalen 
nasjonalpark 

  

ST 15/2022 Søknad om frakt av materiale og utstyr til 
laksetrappa i Stabburselva 
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ST 12/2022 Valg av underskrivere 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 31.03.2022 

 

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. 

 

RS 3/2022 Kort innføring for nye representanter fra Sametinget 

Aktuelt regelverk ble presentert og spørsmål ble besvart for ny vararepresentant. 

 

RS 4/2022 Orientering 

- Avklare møtedatoer: arbeidsgruppa om beiteskader skal forsøkes å avholdes 26. april 
og dialogsmøte med reindrifta skal avklares en dato i juni. Det skal også gjøres 
direktekontakt til Skáiddeduotter siida i forhold til saken plassering av Bastingammen, 
for å få til et møte så tidlig som mulig. 

- Planlegging av fagtur – 4 dagers tur fra 31. mai til 3. juni 2022. Fagturen er planlagt 
sammenslått med Ånderdalen nasjonalparkstyre og foreslås at skal gå til Femunden, 
Gutulia og Fulufjellet nasjonalparker. Detaljert planlegging gjenstår. 

- Forvalter presenterer bruken av kommersielt merke for nasjonalparkstyret. Styret vil 
jobbe med å sette kriterier til søknad neste styremøte. 

- Brev fra Landbruksdirektoratet og kopi av brev fra Porsanger kommune til Klima- og 
Miljødepartementet tatt til orientering. 

- Det ble orientert om forprosjektet «Caravan og Bobil i Finnmark» - styret mener 
Porsanger kommune i sin helhet bør involveres i dette, samt at styret skal sikre at 
nødvendig informasjon om verneområdene blir overgitt til prosjektørene. 

- Det blir ikke nasjonalparkkonferanse i 2022, men det planlegges derfor at det skal 
avholdes nasjonalparkstyresamling for styrene i Troms og Finnmark i slutten av 
oktober/begynnelsen av november. 

- Styret ble orientert om muligheten for Porsanger kommune til å bli vennekommune 
med Kina i forhold til Giant Panda National Park.  

- Stabbursnes naturhus og Museum vil utføre jobben med å utarbeide informasjonen 
som skal på informasjonskortene til naturstien. 

- Det jobbes med å innhente tilbud for å få bedre løsninger med lyd og bilde i 
møterommet slik at man enklere kan gjennomføre kombinasjonsmøter med fysisk 
tilstedeværelse og Teams samtidig. 

- Nytt arkivsystem (Elements) gjør at styredokumenter vil endre mal, og det vil bli 
mulighet for digital signering av protokollen ved neste styremøte. 

- Oppnevning av representant til styret i Stabbursnes Naturhus og Museum foreslås at 
automatisk skal legges til leder og nestleder i nasjonalparkstyret. Styret legger frem 
dette som sak ved neste styremøte. 

- Nasjonalparkstyre vil inngå avtale og ta i bruk Imageshop for bildelagring. Det er en 
løsning som deles med andre nasjonalparkstyrer og besøkssentre i Troms- og 
Finnmark.  
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Delegerte vedtak fattet av forvalter: 
 

Vedtak fattet 14. mars 2022: 

Vedtak i sak 2022/1943 

 

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 21.03.2022 – 29.04.2022 (uke 12-17). 

- 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 (Daniel Boberg Leirbakken, tlf. 901 24 568). 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. 

- 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 tillatelsen 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 kjøreturer.  
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Vedtak fattet 14. mars 2022: 

Vedtak i sak 2022/1515 

 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 første ledd første alternativ gir 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre Nils Alfred Mella dispensasjon til maksimalt 

tre – 3 – turer (tur-retur) med snøskuter til gamme i Stabbursdalen 

nasjonalpark, i Porsanger kommune. 

Dispensasjonen gjelder fra 15.03.2022 til 04.05.2022. 

Dispensasjonen er gitt med følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder for kjøring frem til gamme 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. Dyre- og fuglelivet, 

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, i dette 

tilfellet fra Porsanger kommune.
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ST 13/2022 Retningslinjer for søknader om bruk av droner i Stabbursdalen 

nasjonalpark. 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 31.03.2022 

 

Forvalters innstilling 

Forvalter fremmer forslag til retningslinjer for bruk av drone basert på retningslinjer som er 

utformet i andre verneområder hvor de har tilsvarende regelverk som i Stabbursdalen 

nasjonalpark. 

 

Generelle vilkår for dispensasjon/tillatelse/bruk:  

1. Dronepiloten må være registrert hos Luftfartstilsynet og følge Luftfartstilsynets regler 

for bruk av droner.  

2. Bruk av drone nær fugl og øvrig dyreliv skal unngås. Dersom rovfugl observeres i 

området, skal dronen tas ned inntil fuglen har trukket seg unna.  

3. Det forutsettes at ved bruk av droner så skal det tas særlig hensyn til reindriften slik at 

risiko for forstyrrelser unngås.  

4. Geografisk område skal begrenses på kart, sårbare områder skal unngås.  

5. Andre besøkende i nærområdet skal ikke forstyrres unødvendig. Det skal ikke brukes 

drone i nærheten av populære turistmål eller mye brukte ferdselsårer slik at 

friluftslivet blir skadelidende.  

6. Bruk av droner må, dersom det er mulig, utøves utenom hekke- og yngletid, dvs. 

utenom perioden 1.mars – 15. juli. Andre perioder vurderes konkret i forhold til om det 

gir forstyrrelser av dyrelivet. Reindriftas egen bruk av droner i forbindelse med kalving 

må nødvendigvis skje i yngletid, og omfattes ikke av dette.  

7. Dispensasjon/tillatelse kan gis for inntil 4 år om gangen.  

8. Dronepiloten er pliktig til å innhente nødvendige tillatelser fra grunneier.  

9. Ved publisering av film og bilder skal det gå klart fram at det er gitt tillatelse fra 

nasjonalparkstyret.  

 

Sekretariatet får delegert myndighet til å avgjøre søknad om bruk av droner til 

følgende formål:  

10. Tamreindrift og beitenæring. 

11. Oppsynsvirksomhet herunder drift av eksisterende bygg og anlegg.  

12. Forvaltning, naturoppsyn, naturovervåkning, naturkartlegging, skogbruk, 

vitenskapelige undersøkelser o.l.  

13. Formål hvor verneforskriften gir hjemmel for å gi tillatelse til motorisert ferdsel til 

samme formål (f.eks. bruk av helikopter). 
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Særskilte tilfeller - Søknader som ikke faller inn under delegert myndighet, skal som 

hovedregel behandles av styret. Det vil for eksempel være søknader om bruk av 

drone:  

14. for filming i opplæringsøyemed.  

15. for markedsføring og informasjon om verneområdene.  

16. for filming til større TV- og filmproduksjoner.  

17. hvor avslag risikerer å medføre alternativ bruk av luftfartøy (helikopter).  

 

Det gis som utgangspunkt ikke tillatelse/dispensasjon til bruk av drone for følgende 

formål:  

18. Filming i sammenheng med fornøyelse, underholdning eller rekreasjon.  

19. Filming for privat bruk og promotering (f.eks. sosiale medier, privatpersoners egen 

markedsføring/salg ol.).  

20. Filming for bruk til reklame og markedsføring i strid med besøksstrategien for det 

aktuelle verneområdet.  

21. Filming i sammenheng med konkurranser, idrettsarrangement og liknende 

sammenkomster. 

 

Generell vurdering: 

Selv om søker blir vurdert til å være en profesjonell aktør, vil formålet med filmingen være 

den viktigste vurderingen, samt at innholdet eller utøvelsen av droneflyvningen ikke kan føre 

til skade på verneverdiene nå eller på sikt. Filmer som gir kompetanseheving om 

verneverdiene for befolkningen, bør kunne tillates. 

 

 

Styrets felles innstilling 

 

Rekkefølgen til punktene endres systematisk. 

 

Nytt punkt (nr. 2) skal plasseres under «Generelle vilkår for dispensasjon/tillatelse/bruk»: 

 

- Droneklassifisering med informasjon om vekt på drona skal oppgis ved søknad. 

 

Nytt punkt (nr. 15) skal plasseres under «Sekretariatet får delegert myndighet til å avgjøre 

søknad om bruk av droner til følgende formål». 

 

- Filming av private fritidsbygg og eiendom/ punktfeste i sammenheng med salg av 

hytte og tomt. Det gjelder kun flyving med innenfor den private eiendom eller ved 

punktfestet. Tillatelsen avgrenses til et kort tidsintervall med flyvning.  

Opprinnelig punkt 19 endres til ny ordlyd (blir nytt punkt nr. 21): 

- Filming for privat bruk og promotering (f.eks. sosiale medier, privatpersoners egen 

markedsføring/salg ol.). Dette gjelder ikke salg av private fritidsbygg og 

fritidseiendom/ -punktfeste. 



 

 9 av 15 
 

 

Votering 

 

Forvalters innstilling med endringer etter styrets innstilling: 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Vedtak i ST 13/2022 

 

Retningslinjer for søknader om bruk av droner i Stabbursdalen nasjonalpark. 

Generelle vilkår for dispensasjon/tillatelse/bruk:  

1. Dronepiloten må være registrert hos Luftfartstilsynet og følge Luftfartstilsynets regler 

for bruk av droner.  

2. Droneklassifisering med informasjon om vekt på drona skal oppgis ved søknad. 

3. Bruk av drone nær fugl og øvrig dyreliv skal unngås. Dersom rovfugl observeres i 

området, skal dronen tas ned inntil fuglen har trukket seg unna.  

4. Det forutsettes at ved bruk av droner så skal det tas særlig hensyn til reindriften slik at 

risiko for forstyrrelser unngås.  

5. Geografisk område skal begrenses på kart, sårbare områder skal unngås.  

6. Andre besøkende i nærområdet skal ikke forstyrres unødvendig. Det skal ikke brukes 

drone i nærheten av populære turistmål eller mye brukte ferdselsårer slik at 

friluftslivet blir skadelidende.  

7. Bruk av droner må, dersom det er mulig, utøves utenom hekke- og yngletid, dvs. 

utenom perioden 1.mars – 15. juli. Andre perioder vurderes konkret i forhold til om det 

gir forstyrrelser av dyrelivet. Reindriftas egen bruk av droner i forbindelse med kalving 

må nødvendigvis skje i yngletid, og omfattes ikke av dette.  

8. Dispensasjon/tillatelse kan gis for inntil 4 år om gangen.  

9. Dronepiloten er pliktig til å innhente nødvendige tillatelser fra grunneier.  

10. Ved publisering av film og bilder skal det gå klart fram at det er gitt tillatelse fra 

nasjonalparkstyret.  

 

Sekretariatet får delegert myndighet til å avgjøre søknad om bruk av droner til 

følgende formål:  

11. Tamreindrift og beitenæring. 

12. Oppsynsvirksomhet herunder drift av eksisterende bygg og anlegg.  

13. Forvaltning, naturoppsyn, naturovervåkning, naturkartlegging, skogbruk, 

vitenskapelige undersøkelser o.l.  

14. Formål hvor verneforskriften gir hjemmel for å gi tillatelse til motorisert ferdsel til 

samme formål (f.eks. bruk av helikopter). 

15. Filming av private fritidsbygg og eiendom/ punktfeste i sammenheng med salg av 

hytte og tomt tillates. Det gjelder kun flyving med innenfor den private eiendom eller 

ved punktfestet. Tillatelsen avgrenses til et kort tidsintervall med flyvning.  
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Særskilte tilfeller - Søknader som ikke faller inn under delegert myndighet, skal som 

hovedregel behandles av styret. Det vil for eksempel være søknader om bruk av 

drone:  

16. for filming i opplæringsøyemed.  

17. for markedsføring og informasjon om verneområdene.  

18. for filming til større TV- og filmproduksjoner.  

19. hvor avslag risikerer å medføre alternativ bruk av luftfartøy (helikopter).  

 

Det gis som utgangspunkt ikke tillatelse/dispensasjon til bruk av drone for følgende 

formål:  

20. Filming i sammenheng med fornøyelse, underholdning eller rekreasjon.  

21. Filming for privat bruk og promotering (f.eks. sosiale medier, privatpersoners egen 

markedsføring/salg ol.). Dette gjelder ikke salg av private fritidsbygg og 

fritidseiendom/ -punktfeste, jf. punkt 15.  

22. Filming for bruk til reklame og markedsføring i strid med besøksstrategien for det 

aktuelle verneområdet.  

23. Filming i sammenheng med konkurranser, idrettsarrangement og liknende 

sammenkomster. 

 

 

 

 

 

ST 14/2022 Dispensasjon til bruk av drone for filming av privat fritidsbygg og -

eiendom grunnet salg 
 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 31.03.2022 

 

Forvalters innstilling 

Med hjemmel i verneforskrift for Stabbursdalen nasjonalpark § 3 pkt. 7.2 og 

naturmangfoldloven § 48 avslås søknad om bruk av drone til fotografering av privat hytte og 

eiendom knr. 5436 gnr. 9 bnr. 100, som salgsobjekt.  

 

Forvalters tilleggsopplysning under møtet 

Bruk av drone i nasjonalparken er forbudt. Innstillingen er derfor utarbeidet med 

utgangspunkt i opprinnelig punkt nr. 19 i innstilling til retningslinjer, om at man på generelt 

grunnlag ikke bør tillate bruk av droner til privat formål. 

 

Styrets vurdering 

Styret mener skal kunne tillates bruk av drone når det gjelder salg av privat fritidsbygg og -

eiendom. Styret vurderer at salg av private fritidsbygg skjer svært sjeldent i Stabbursdalen. I 

Stabbursdalen nasjonalpark er det svært få fritidsbygg, i tillegg til noen gammer og 

reindriftsbygg, slik at omfanget av slike søknader i Stabbursdalen vurderes vil bli lavt. Styret 



 

 11 av 15 
 

anser at droneflyvningen til dette formålet ikke får betydelig negativ påvirkning på vernet, 

ikke vil gi stor samlet belastning og heller ikke føre til negativ presedensvirkning i 

Stabbursdalen (jf. nml. § 10). Tidsperioden som er omsøkt er utenfor den mest sårbare 

perioden for hekke- og yngletid. Ved å begrense tidsperiode til omsøkte periode og flygetid til 

maksimalt 30 min. er påvirkningen på verneverdiene ivaretatt. Styret mener 

kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig i saken, jf. nml. § 8, og nml. § 9 om føre-var prinsippet 

er hensyntatt i saken gjennom vilkårssettingen. Bruken av drone vil normalt ikke gi skader på 

naturmangfoldet og miljøforringelse, og nml. 11. er derfor ikke relevant i saken. Geografisk 

plassering er begrenset siden det bare skal flys på privat eiendom og med begrensing i flytid 

er nml. § 12 ivaretatt. Det stilles også vilkår etter de generelle vilkårene vedtatt i sak ST 

13/2022, slik at nml. §§ 10 og 12 er vurdert i saken.  

 

 

Styrets innstilling 

Med hjemmel i verneforskrift for Stabbursdalen nasjonalpark § 3 pkt. 7.2 og 

naturmangfoldloven § 48 innvilges søknad om bruk av drone til fotografering av privat hytte 

og eiendom knr. 5436 gnr. 9 bnr. 100, som salgsobjekt.  

Vilkår for bruk av drone: 

- Tillatelsen gjelder i tidsperioden 18-20. juli 2022. 

- Flyvningen begrensers til maksimalt 30 min sammenhengende flyving. 

- Dronepiloten må være registrert hos Luftfartstilsynet og følge Luftfartstilsynets regler 

for bruk av droner.  

- Bruk av drone nær fugl og øvrig dyreliv skal unngås. Dersom rovfugl observeres i 

området, skal dronen tas ned inntil fuglen har trukket seg unna.  

- Det forutsettes at ved bruk av droner så skal det tas særlig hensyn til reindriften slik at 

risiko for forstyrrelser unngås.  

- Geografisk område skal begrenses til området avgitt på kart i søknaden.  

- Andre besøkende i nærområdet skal ikke forstyrres unødvendig.  

- Prospektet må inneholde god informasjon om Stabbursdalen nasjonalpark sitt 

verneformål og regelverk. 

- Ved publisering av film og bilder skal det gå klart fram at det er gitt tillatelse fra 

nasjonalparkstyret.  

- Lokalt SNO kontaktes før flyvning (Daniel Boberg Leirbakken, tlf. 901 24 568). 

Oppnås det ikke kontakt skal det sendes tekstmelding. 

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

 

 

 

Votering 

Forvalters innstilling – ingen stemmer. 

 

Styrets innstilling – enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i ST 14/2022 
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Med hjemmel i verneforskrift for Stabbursdalen nasjonalpark § 3 pkt. 7.2 og 

naturmangfoldloven § 48 innvilges søknad om bruk av drone til fotografering av privat hytte 

og eiendom knr. 5436 gnr. 9 bnr. 100, som salgsobjekt.  

Vilkår for bruk av drone: 

- Tillatelsen gjelder i tidsperioden 18-20. juli 2022. 

- Flyvningen begrensers til maksimalt 30 min sammenhengende flyving. 

- Dronepiloten må være registrert hos Luftfartstilsynet og følge Luftfartstilsynets regler 

for bruk av droner.  

- Bruk av drone nær fugl og øvrig dyreliv skal unngås. Dersom rovfugl observeres i 

området, skal dronen tas ned inntil fuglen har trukket seg unna.  

- Det forutsettes at ved bruk av droner så skal det tas særlig hensyn til reindriften slik at 

risiko for forstyrrelser unngås.  

- Geografisk område skal begrenses til området avgitt på kart i søknaden.  

- Andre besøkende i nærområdet skal ikke forstyrres unødvendig.  

- Prospektet må inneholde god informasjon om Stabbursdalen nasjonalpark sitt 

verneformål og regelverk. 

- Ved publisering av film og bilder skal det gå klart fram at det er gitt tillatelse fra 

nasjonalparkstyret.  

- Lokalt SNO kontaktes før flyvning (Daniel Boberg Leirbakken, tlf. 901 24 568). 

Oppnås det ikke kontakt skal det sendes tekstmelding. 

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

 

 

 

ST 15/2022 Dispensasjon til frakt av materiale, utstyr og avfall til og fra 

laksetrappa i Stabburselva i Stabbursdalen nasjonalpark 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 31.03.2022 

 

Forvalters innstilling 

Med hjemmel i verneforskrift for Stabbursdalen nasjonalpark naturmangfoldloven § 48 første 

ledd første alternativ gis Stabbursdalen grunneierforening og Helitrans AS tillatelse til bruk av 

helikopter i sammenheng med frakt av materiale og utstyr til og fra laksetrappa ved 

Fossekulpen i Stabbursdalen nasjonalpark. Det gis også tillatelse til 6 turer med ATV for frakt 

av avfall. 

Vilkår for tillatelsen: 

- Denne tillatelse gjelder for transport av materiale, utstyr og avfall i sammenheng med 

restaurering av laksetrappa. 

- Tillatelsen for flyving og landing gjelder i perioden 29.08.2022 – 11.09.2022 (uke 35 

og 36). 
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- Tillatelsen for flyving og landing gjelder for totalt 7 turer. All flyving skal foretas samlet 

på én (1) dag. 

- Flyvningen og landing gjelder til GPS koordinat: 35 W 412884 7782575 (se vedlagt 

oversikts kart). 

- Flygerute skal være korteste vei ut av nasjonalparken, og overflyvning under 300 

meter i nasjonalparken over Lompolaområdet/ Badjeluoppal skal unngås. 

- Tillatelsen for bruk av ATV gjelder i perioden 29.08.2022 – 18.09.2022 (uke 35 -37). 

- Tillatelsen for bruk av ATV gjelder frakt av utstyr, materiale og avfall, og det gjelder 

ikke for persontransport. 

- Unødvendig forstyrrelse av fugle- og dyreliv, samt reinsdyr og andre brukere av 

området skal unngås. 

- Restaureringen av laksetrappa skal ikke medføre skader eller ulemper for 

naturmangfoldet. 

- Alt av flyve-avfall forventes at fraktes ut av området så raskt som mulig, senest innen 

uke 37. 

- Annet avfall som skal fraktes ut på vinterføre må forsvarlig lagres samlet på ett sted 

og dekkes til, slik at ingen, hverken fugler, dyr, reinsdyr eller mennesker kan komme 

til skade. Avfallet skal også sikres mot vær og vind, slik at det ikke spres eller forflytter 

seg.  

- Alt av resterende avfall må fraktes ned innen 04.05.2023. Søknad om snøskuter for 

frakt av resterende avfall må tilsendes forvaltningsmyndigheten i god tid for 

behandling. 

- Ved bruk av ATV skal det brukes kjøreseddel. Vedlagt kjøreseddel skal fylles ut i 

forkant av hver tur med kulepenn/tusj som ikke kan viskes ut. 

- Lokalt SNO kontaktes før flyvning (Daniel Boberg Leirbakken, tlf. 901 24 568). 

Oppnås det ikke kontakt skal det sendes tekstmelding. 

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

 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre har ikke myndighet over motorferdselen i 

landskapsvernområdet. Søker må selv påse at de innehar alle nødvendige tillatelser for 

gjennomføring av motorferdselen og tiltaket. 

 

Forvalters tilleggsopplysning under møtet  

Alternativet om bruk av helikopter til transport av avfall er vurdert av forvalter. Søker ønsket å 

begrense bruken av helikopter grunnet store økonomiske kostnader ved dette 

restaureringsarbeidet, og de søkte derfor om andre alternative transportformer for fjerning av 

avfallet. 

 

John Henrik Guttorm sin innstilling 

I tillegg til forvalters innstilling tilføres følgende vilkår. 
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- Láhtin siida kontaktes i forkant av all flygning eller ATV-kjøring for å unngå problemer 

ved reinflytting, som kan forekomme i samme tidsperiode. Kontaktperson er 

siidaleder Mette Anti Gaup, tlf. 952 80 369. 

 

Votering 

Forvalters innstilling med endring om tilførsel av ét ekstra vilkår i henhold til innstilling fra 

John Henrik Guttorm:  

Enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i sak ST 15/2022 

Med hjemmel i verneforskrift for Stabbursdalen nasjonalpark naturmangfoldloven § 48 første 

ledd første alternativ gis Stabbursdalen grunneierforening og Helitrans AS tillatelse til bruk av 

helikopter i sammenheng med frakt av materiale og utstyr til og fra laksetrappa ved 

Fossekulpen i Stabbursdalen nasjonalpark. Det gis også tillatelse til 6 turer med ATV for frakt 

av avfall. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

- Denne tillatelse gjelder for transport av materiale, utstyr og avfall i sammenheng med 

restaurering av laksetrappa. 

- Tillatelsen for flyving og landing gjelder i perioden 29.08.2022 – 11.09.2022 (uke 35 

og 36). 

- Tillatelsen for flyving og landing gjelder for totalt 7 turer. All flyving skal foretas samlet 

på én (1) dag. 

- Flyvningen og landing gjelder til GPS koordinat: 35 W 412884 7782575 (se vedlagt 

oversikts kart). 

- Flygerute skal være korteste vei ut av nasjonalparken, og overflyvning under 300 

meter i nasjonalparken over Lompolaområdet/ Badjeluoppal skal unngås. 

- Tillatelsen for bruk av ATV gjelder i perioden 29.08.2022 – 18.09.2022 (uke 35 -37). 

- Tillatelsen for bruk av ATV gjelder frakt av utstyr, materiale og avfall, og det gjelder 

ikke for persontransport. 

- Unødvendig forstyrrelse av fugle- og dyreliv, samt reinsdyr og andre brukere av 

området skal unngås. 

- Restaureringen av laksetrappa skal ikke medføre skader eller ulemper for 

naturmangfoldet. 

- Alt av flyve-avfall forventes at fraktes ut av området så raskt som mulig, senest innen 

uke 37. 

- Annet avfall som skal fraktes ut på vinterføre må forsvarlig lagres samlet på ett sted 

og dekkes til, slik at ingen, hverken fugler, dyr, reinsdyr eller mennesker kan komme 

til skade. Avfallet skal også sikres mot vær og vind, slik at det ikke spres eller forflytter 

seg.  
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- Alt av resterende avfall må fraktes ned innen 04.05.2023. Søknad om snøskuter for 

frakt av resterende avfall må tilsendes forvaltningsmyndigheten i god tid for 

behandling. 

- Ved bruk av ATV skal det brukes kjøreseddel. Vedlagt kjøreseddel skal fylles ut i 

forkant av hver tur med kulepenn/tusj som ikke kan viskes ut. 

- Lokalt SNO kontaktes før flyvning (Daniel Boberg Leirbakken, tlf. 90124568). Oppnås 

det ikke kontakt skal det sendes tekstmelding. 

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

- Láhtin siida kontaktes i forkant av all flygning eller ATV-kjøring for å unngå problemer 

ved reinflytting, som kan forekomme i samme tidsperiode. Kontaktperson er 

siidaleder Mette Anti Gaup, tlf. 952 80 369. 

 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre har ikke myndighet over motorferdselen i 

landskapsvernområdet. Søker må selv påse at de innehar alle nødvendige tillatelser for 

gjennomføring av motorferdselen og tiltaket. 

 

 

ST 16/2022 Arbeid med utkast av forvaltningsplanen og besøksstrategi 

Sak måtte utsettes og arbeides med i et eget oppsatt arbeidsmøte. 

 

 

 

 

 

Møte slutt 15.20. 


