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Møteprotokoll 

 

Utvalg:        Stabbursdalen nasjonalparkstyre 
Møtested:   Teams 
Dato:          15.04.2021           
Tidspunkt:  10.00 – 13.00 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn   Funksjon 

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

   
 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 
Navn   Møtte for 
 
 
 
Merknader 

Robert Wilhelmsen møtte ikke. 
Kåre Ivar Olli måtte fratre møtet kl. 11.30. Han var med på vedtak av sakene ST 14/2021 og 
ST 15/2021, men ikke ST 16/2021. 
 
 
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 11/2021  Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 15.04.2021 

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

ST 12/2021   Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoller 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 15.04.2021 

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 11/2021 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 12/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste    

ST 13/2021 Valg av underskrivere   

RS 3/2021 Orientering   

ST 14/2021 Tillatelse til bruk av snøskuter i sammenheng med 
fastsettelse av eiendomsskatt – Porsanger 
kommune 

 2021/2764 

ST 15/2021 Avslag på søknad om bruk av snøskuter til privat 
hytte i Stabbursdalen nasjonalpark 

 2021/2189 

ST 16/2021 Uttalelse til Rapport nr. 01/2021 av 
Nordlandsforskning 

  

 

Vedtak 

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 

 

 

ST 13/2021  Valg av underskrivere 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 15.04.2021 

 

Leder 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. 
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RS 3/2021  Orientering 

- NVE har lagt ut Statnett SF sin søknad om 420 kV Skaidi-Levesby på høring på 
deres nettside den 19. mars 2021: 
https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4393&type=A-1 
NVE har oppsatt orieneringsmøte den 21. april 2021 kl. 19-20, link blir lagt ut på 
deres hjemmeside. Nasjonalparkstyret har bedt om utsatt høringsfrist til 28. mai 2021, 
da de ikke mottok høringdokumenter  fra NVE den 19. mars 2021. 

- Orientering om brev; Miljødirektoratets vedtak om retting av verneforskrift for 
Stabbursdalen nasjonalpark ble fattet 24.03.2021 – arkivsak 2020/7556. 

- Nasjonalparkstyrene i hele Norge har fått nye nettsider. Den gamle vil bli slettet når 
nødvendig informason er overført til ny nettside. De nye sidene publiseres om 
anslagsvist 3 uker (med forbehold). Den nye nettsiden skal kun inneholde 
informasjon om nasjonalparkstyrets arbeid og aktuell verneforvaltninsarbeid. Det vil 
på sikt bli opprettet ytterligere en ny nettside som skal inneholder informasjon rettet 
mot de besøkende, om praktisk informasjon om overnattinssteder, hva man kan gjøre 
i Stabbursdalen etc. 

 

ST 14/2021 Delvis innvilget tillatelse til motorferdsel med snøskuter for 

oppmåling av privat eiendom i sammenheng med fastsetting av eiendomsskatt 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 15.04.2021 

 
Forvalters innstilling 
 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 første ledd første alternativ gir Stabbursdalen 
nasjonalparkstyre dispensasjon til kjøring med snøscooter til to hytter med byggid. 
192843413 og 192843405 i Stabbursdalen nasjonalpark, i Porsanger kommune. 
Dispensasjonen gjelder for én – 1 – tur med to – 2 – snøskutere i perioden 19.04.21- 
04.05.21  
 

Dispensasjonen er gitt med følgende vilkår:  
- Dispensasjonen gjelder Viktor Gamst (landmåler for Porsanger kommune), samt 

én medarbeider i Porsanger kommune.  

- Dispensasjonen gjelder for kjøring til og fra to hytter med på eiendommene knr. 
5436 gnr. 13 bnr. 1 fnr. 15 og knr. 5436 gnr. 13 bnr. 1 fnr. 13 i Stabbursdalen 
nasjonalpark.  

- Kjøringen til og fra hyttene skal skje langs traseene 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. 

- Søker må påse at alle nødvendige tillatelser er innhentet i forkant av kjøreturen, 
deriblant etter motorferdselloven. 

 

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4393&type=A-1
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Votering 
Forvalters innstilling enstemmig vedtatt. 
 

 
Vedtak i sak ST 14/2021 
 
Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 første ledd første alternativ gir Stabbursdalen 
nasjonalparkstyre dispensasjon til kjøring med snøscooter til to hytter med byggid. 
192843413 og 192843405 i Stabbursdalen nasjonalpark, i Porsanger kommune. 
Dispensasjonen gjelder for én – 1 – tur med to – 2 – snøskutere i perioden 19.04.21- 
04.05.21  
 

Dispensasjonen er gitt med følgende vilkår:  
- Dispensasjonen gjelder Viktor Gamst (landmåler for Porsanger kommune), samt 

én medarbeider i Porsanger kommune.  

- Dispensasjonen gjelder for kjøring til og fra to hytter med på eiendommene knr. 
5436 gnr. 13 bnr. 1 fnr. 15 og knr. 5436 gnr. 13 bnr. 1 fnr. 13 i Stabbursdalen 
nasjonalpark.  

- Kjøringen til og fra hyttene skal skje langs traseene 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. 

- Søker må påse at alle nødvendige tillatelser er innhentet i forkant av kjøreturen, 

deriblant etter motorferdselloven. 
 

 

 

 

 

 

ST 15/2021 Avslag på søknad om bruk av snøskuter til privat hytte i 
Stabbursdalen nasjonalpark 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 15.04.2021 

Forvalters innstilling 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre avslår søknaden fra Ann-Britt Birkeli om bruk av snøskuter i 

Stabbursdalen nasjonalpark for transport av bagasje, materiale og utstyr til 

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

Avslag er gitt med hjemmel i verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark § 3 punkt 6.3 

femte ledd. 
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Styreleders innstilling 

“Stabbursdalen Nasjonalpark 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. I og med at det fremkommer at søker 

deler hytte med sin bror, velger Nasjonalparkstyret å se på hytta som delt, med to separate 

brukere og innvilger søker inntil 6 turer i hht gjeldende regelverk”. 

 
Tillatelsen gis med følgende hjemmel og vilkår: 
 
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 21.04.2021 til 04.05.2021.  
 
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.  

 

 

Votering 

Styreleders innstilling enstemmig vedtatt. 

Forvalters innstilling enstemmig nedstemt. 
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Vedtak i sak ST 15/2021 

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 21.04.2021 til 04.05.2021.  
 
Tillatelsen har følgende vilkår:  

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

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

− Én tur gjelder for ett kjøretøy. To kjøretøy i følge teller som to turer. Slede er tillatt.  

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

− All ferdsel skal skje hensynsfullt, og begrenses til et minimum. Dyrelivet, medregnet 
reinsdyr, i området skal ikke forstyrres unødig.  

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

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

− Tillatelsen skal medbringes under kjøring i tilfelle kontroll.  

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

− Tillatelse til motorferdsel skal også være innhentet etter motorferdselloven. Innenfor 
vernegrensen skal søknad gå til Porsanger kommune.  

 

 

ST 16/2021 Vurdere om behov for uttalelse til Rapport nr. 01/2021 av 

Nordlandsforskning; “Evaluering av forvaltningsordning for nasjonalparker og 

andre store verneområder”. 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 15.04.2021 

Stabbursdalen nasjonalparkstyte gjennomgikk rapporten og velger å uttale seg. Forvalter 

skal i etterkant av møtet lage et utkast til uttalelse, som skal sendes over til 

nasjonalparkstyret for godkjenning, før det sendes over til Nordlandsforkning og 

Miljødirektoratet. 

 

 

 

Møte slutt 13.50 


