
 

 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan 
johtokunta 

Møtested: Vestre Porsangerveien 1335, 9710 Indre Billefjord 
Dato: 25.05.2022 
Tidspunkt: 10:00 - 16:15 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Robert Wilhelmsen Medlem Hammerfest kommune 
Anna Ravna Gaup Nestleder Sametinget - Sámediggi 
Grete Liv Olaussen Medlem Troms og Finnmark fylkeskommune 
Mona Skanke Leder Porsanger kommune 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

   
 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   
 

Merknader: 

Heidi Ydse fra SNO sentralt og Daniel Boberg Leirbakken fra SNO lokalt Stabbursnes 
deltok på møtet. 
 
Grete-Liv Olaussen meldte forfall med 30 min og deltok fra kl. 10.30. 
 

 
 

Øvrige frammøtte: 

Navn  

Karoline Salmila  
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Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i 
møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
Møteprotokoller signeres digitalt av: 
 
 
 
 
Mona Skanke Robert Wilhelmsen 
 
Styreleder            Styremedlem
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ST 16/2022 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta - 25.05.2022  

 

Behandling 

4 styremedlemmer er til stede med 4 faste representanter. 
 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret er beslutningsdyktig. 
 
 

ST 17/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta - 25.05.2022  

 

Behandling 

Innkalling og saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

ST 16/2022 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 17/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste   

ST 18/2022 Valg av underskrivere   

ST 19/2022 Innspill om ønsket SNO ressurs 2022 - 
Stabbursdalen nasjonalpark og 
landskapsvernområde 

 2022/4736 

ST 20/2022 Referatsaker   

RS 5/2022 Orientering styremøte 25.05.2022  2022/1074 

RS 6/2022 Kopi av brev til Miljødirektoratet - kvensk navn på 
Stabbursdalen nasjonalpark og Stabbursdalen 
landskapsvernområde - tilråding fra Språkrådet 

 2022/340 

ST 21/2022 Saksfremlegg - Valg av representanter til styret i 
stiftelsen Stabbursnes Naturhus og Museum 

 2022/4006 

ST 22/2022 Saksfremlegg - Søknad om bruk av helikopter i 
sammenheng med kartlegging i Stabbursdalen 
nasjonalpark - Miljøfaglig Utredning AS 

 2022/2520 

ST 23/2022 Saksfremlegg - Søknad om å opprettholde 
allerede eksisterende tiltak med merking, skilt og 
turkasser - Til topps i Porsanger 

 2022/4449 
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Endring på saksliste, tilførsel av ekstra sak ST 24/2022: 
 

Utvalgs- 
saksnr. 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr. 

ST 16/2022 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet     

ST 17/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste     

ST 18/2022 Valg av underskrivere     

ST 19/2022 Innspill om ønsket SNO ressurs 2022 - 
Stabbursdalen nasjonalpark og 
landskapsvernområde 

  2022/4736 

ST 20/2022 Referatsaker     

RS 6/2022 Orientering styremøte 25.05.2022   2022/1074 

RS 7/2022 Kopi av brev til Miljødirektoratet – kvensk navn 
på Stabbursdalen nasjonalpark og 
Stabbursdalen landskapsvernområde – tilråding 
fra Språkrådet 

  2022/340 

ST 21/2022 Søknad om bruk av drone i Stabbursdalen 
nasjonalpark 

  2022/4006 

ST 22/2022 Saksfremlegg - valg av representanter til styret i 
stiftelsen Stabbursnes Naturhus og Museum 

  2022/2520 

ST 23/2022 Saksfremlegg - Søknad om å opprettholde 
allerede eksisterende tiltak med merking, skilt 
og turkasser - Til topps i Porsanger 

  2022/4449 

ST 24/2022 Gjennomgang av innspill fra RU-møter til 
forvaltningsplanen og besøksstrategi 

    

 

Vedtak 

Innkalling og endring på saksliste enstemmig godkjent. 
 
 
 
 

ST 18/2022 Valg av underskrivere 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta - 25.05.2022  

 

Behandling 

Mona Skanke foreslo Mona Skanke og Robert Wilhelmsen som underskrivere til 
møteprotokollen. Ingen andre forslag. 
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Vedtak 

Mona Skanke foreslo Mona Skanke og Robert Wilhelmsen som underskrivere til 
møteprotokollen. 
 
 
 
 

ST 19/2022 Innspill om ønsket SNO ressurs 2022 - Stabbursdalen 
nasjonalpark og landskapsvernområde 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta - 25.05.2022  

 

Behandling 

− Styret gjennomgikk SNO ressurser for barmarksesongen, sammen med Heidi Ydse 
fra SNO sentralt og Daniel Boberg Leirbakken fra SNO Stabbursnes. 

− Kartlegging av nye traseer for transport av felt elg gjenstår det opp til 5 
dagsverk. 

− Det må kjøre ut ved til de faste lokaliteter. 

− Det skal avtales med SNO v/ Arne-Petter Sarre for kartlegging av sti-slitasjer 
på traseene til Rørkulphytta og Fossekulpen. 

− Ved kartlegging av skader pga. kjørespor skal det også benyttes drone. 
Gjennomføring planlegges fortløpende med SNO. 

− SNO bidrar ved kartlegging, i sammenheng med utfordring av Bastingammens 
plassering og vurdering av nye lokaliteter for gamme eller gjerde. 

− Tilsyn og kontrolloppgavene vil følges opp etter behov. 

− Utført: 

− Elgtelling allerede utført. 

− Dør er reparert og ny pipehatt er ordet på Bastingammen.  

− Utgår: 

− GPS-merkeprosjektet blir ikke gjennomført i år, men er planlagt gjennomført i 
2023. 

− Bevaringsmål - kartlegging av vegetasjon rundt bål og leriplasser. 
  
  
 

Vedtak 

Planlegging for gjennomføring godkjent. 
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ST 20/2022 Referatsaker 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta - 25.05.2022  

 

Behandling 

RS 5/2022 - Orientering styremøte 25.05.2022: 

− Det orienteres om at det er kommet inn søknad om heving av flomskadet bygg, samt 
motorferdsel i tilknytning til dette. Det må derfor avklares nytt møte for behandling av 
søknaden. 

− Det orienteres om at Finnmarkseiendommen er interessert i å bidra for å få fjernet 
båter som er henlagt eller ligger og forsøpler i Stabbursdalen. Det er behov for et 
møte mellom aktuelle parter for videre fremgang i saken 

− Program for studieturen/fagturen sammen med Ånderdalen nasjonalparkstyre er 
snart ferdigstilt. Det jobbes med planlegging og bestillinger. 

− Erklæring om natursti er innvilget av Finnmarkseiendommen: Rett til tilrettelegging og 
merking av tursti iht. DNT sin standard. Oppsett av inntil 10 informasjonsstolper. 

 
RS 6/2022: 

− Kopi av brev til Miljødirektoratet - kvensk navn på Stabbursdalen nasjonalpark og 
Stabbursdalen landskapsvernområde - tilråding fra Språkrådet - brev tatt til 
orientering. 

  

ST 21/2022 Saksfremlegg - Valg av representanter til styret i stiftelsen 
Stabbursnes Naturhus og Museum 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta - 25.05.2022  

Forvalters innstilling 

Fra Stabbursdalen nasjonalparkstyre oppnevnes det en representant og en 

vararepresentant til styret i Stiftelsen Stabbursnes Naturhus og Museum. Informasjon 

om oppnevnte styrerepresentanter sendes til Stabbursnes Naturhus og Museum for 

videre registrering i Brønnøysundregisteret. 

  

Styret skal stemme over om valg av representanter automatisk skal tilfalles styreleder 

og nestleder, for denne perioden og ved valg av fremtidige representanter. 
 

Behandling 

Styret stemmer for at valg av representanter automatisk skal tilfalles styreleder og nestleder, 
for denne perioden og ved valg av fremtidige representanter. Enstemmig vedtatt. 
 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre sin styreleder, Mona Skanke, ble foreslått som 
styremedlem for styret til stiftelsen Stabbursnes Naturhus og Museum. Enstemmig vedtatt. 
 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre sin nestleder, Anna Ravna Gaup, ble foreslått som 
varamedlem for styret til stiftelsen Stabbursnes Naturhus og Museum. Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak 

Vedtak i styresak ST 21/2022 
 
Mona Skanke ble valgt som styremedlem til stiftelsen Stabbursnes Naturhus og Museum. 
 
Anna Ravna Gaup ble valgt som varamedlem til stiftelsen Stabbursnes Naturhus og 
Museum. 
 
Valg av representanter skal automatisk tilfalle styreleder og nestleder, for denne perioden og 
ved valg av fremtidige representanter. 
 

 

  
 

ST 22/2022 Saksfremlegg - Søknad om bruk av helikopter i sammenheng 
med kartlegging i Stabbursdalen nasjonalpark - Miljøfaglig Utredning AS 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta - 25.05.2022  

Forvalters innstilling 

  
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 første ledd første alternativ gis Miljøfaglig 

Utredning AS v/Ulrike Hanssen dispensasjon til to landinger med helikopter i 

Stabbursdalen nasjonalpark.  

  
Vilkår for dispensasjonen: 

−Denne tillatelse gjelder for transport av materiale, utstyr og personale i sammenheng 

med kartlegg kalt Arealrepresentativ naturovervåkning (ANO). 

−Dispensasjon gjelder for to (2) landinger som kan utføres på to (2) forskjellige dager, og 

dispensasjonen gjelder i perioden 1. juli. – 25. august 2022. 

−Flyvningen og landing gjelder til GPS koordinat: 35 W 395370 7774247 (se vedlagt 

oversikts kart). 

−Flygerute skal være den korteste mulige, men hensiktsmessige vei inn og ut av 

nasjonalparken, og overflyvning under 300 meter i nasjonalparken skal unngås så 

langt det er mulig, annet enn ved landingspunkt. 

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

skal unngås. 

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

det ikke kontakt skal det sendes tekstmelding. 

−Denne dispensasjonen må medbringes i felt og fremvises ved kontroll. 

−Etter endt sesong hvert år skal en kort rapport sendes til Stabbursdalen 

nasjonalparkstyre. 

  

Det anmodes til dialog med reindrifta i forkant av helikopterflygingen. Eventuelle tillatelser 

etter annet lovverk må søker selv sørge for før flyvning. 
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Robert Wilhelmsen Robert Wilhelmsen foreslår endring av forvalters innstilling: 

Anmodningen tas ut og erstattes med et vilkår om at reindrifta skal 
kontaktes: 

• Reindrifta v/Láhtin siida kontaktes i forkant av 
helikopterflygingen (Mette Anti Gaup, tlf. 95280369). 
Oppnås det ikke kontakt skal det sendes tekstmelding. 

 
 

Behandling 

Votering 
 
Forvalters innstilling uten endringer – ingen stemmer. 
Robert Wilhelmsens forslag om endring av forvalters innstilling – Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 

Vedtak i sak ST 22/2022 
 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 første ledd første alternativ gis Miljøfaglig 
Utredning AS v/Ulrike Hanssen dispensasjon til to landinger med helikopter i 
Stabbursdalen nasjonalpark.  
 
Vilkår for dispensasjonen: 

• Denne tillatelse gjelder for transport av materiale, utstyr og personale i sammenheng 
med kartlegg kalt Arealrepresentativ naturovervåkning (ANO). 

• Dispensasjon gjelder for to (2) landinger som kan utføres på to (2) forskjellige dager, 
og dispensasjonen gjelder i perioden 1. juli. – 25. august 2022. 

• Flyvningen og landing gjelder til GPS koordinat: 35 W 395370 7774247 (se vedlagt 
oversikts kart). 

• Flygerute skal være den korteste mulige, men hensiktsmessige vei inn og ut av 
nasjonalparken, og overflyvning under 300 meter i nasjonalparken skal unngås så 
langt det er mulig, annet enn ved landingspunkt. 

• Unødvendig forstyrrelse av fugle- og dyreliv, samt reinsdyr og andre brukere av 
området skal unngås. 

• Lokalt SNO kontaktes før flyvning (Daniel Boberg Leirbakken, tlf. 90124568). 
Oppnås det ikke kontakt skal det sendes tekstmelding. 

• Reindrifta v/Láhtin siida kontaktes i forkant av helikopterflygingen (Mette Anti Gaup, 
tlf. 95280369). Oppnås det ikke kontakt skal det sendes tekstmelding. 

• Denne dispensasjonen må medbringes i felt og fremvises ved kontroll. 

• Etter endt sesong hvert år skal en kort rapport sendes til Stabbursdalen 
nasjonalparkstyre. 

 

Eventuelle tillatelser etter annet lovverk må søker selv sørge for før flyvning. 
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ST 23/2022 Saksfremlegg - Søknad om å opprettholde allerede 
eksisterende tiltak med merking, skilt og turkasser - Til topps i 
Porsanger 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta - 25.05.2022  

 

Forvalters innstilling 

Med hjemmel i verneforskriftene for Stabbursdalen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 

fjerde kulepunkt gis Stabbursnes Naturhus og Museum tillatelse til å beholde eksisterende 

turkasser, startpunktavler og merking av tursti. 

  

Tillatelsen gjelder: 

-Startpunktskilt (ca. UTM 35 419660 7784921) og merking av tursti i Stabbursdalen 

landskapsvernområde, fra startpunktskilt til Nuorttat Njeaiddán (se kartbeskrivelse 

vedlagt søknad). 

-Turkasse på varden langs vernegrense på Meardevárri (ca. UTM 35 419606 7764574)  

-Startpunktskilt (ca. UTM 35 419660 7784921) på parkeringen til Lompolaveien og 

turkasse på varden langs vernegrense på Stuorra Biŋalvárri (ca. UTM 35 412705 

7779745). 

 Vilkår til tilatelsen: 

-Merking av turstiene skal oppdateres etter Merkevarestrategien i samarbeid med 

nasjonalparkstyret. 

 

Behandling 

Votering 
Forvalters innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 

Vedtak i sak ST 23/2022 

Med hjemmel i verneforskriftene for Stabbursdalen landskapsvernområde § 3 punkt 1.3 
fjerde kulepunkt gis Stabbursnes Naturhus og Museum tillatelse til å beholde eksisterende 
turkasser, startpunktavler og merking av tursti. 

  

Tillatelsen gjelder: 

-Startpunktskilt (ca. UTM 35 419660 7784921) og merking av tursti i Stabbursdalen 
landskapsvernområde, fra startpunktskilt til Nuorttat Njeaiddán (se kartbeskrivelse vedlagt 
søknad). 

-Turkasse på varden langs vernegrense på Meardevárri (ca. UTM 35 419606 7764574)  

-Startpunktskilt (ca. UTM 35 419660 7784921) på parkeringen til Lompolaveien og turkasse 
på varden langs vernegrense på Stuorra Biŋalvárri (ca. UTM 35 412705 7779745). 
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Vilkår til tillatelsen: 

-Merking av turstiene skal oppdateres etter Merkevarestrategien i samarbeid med 
nasjonalparkstyret. 

 

 
 

ST 24/2022 Gjennomgang av tilbakemeldinger etter møter med 
Rådgivende utvalg 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 
álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta - 25.05.2022  

 

Behandling 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre startet gjennomgangen av tilbakemeldinger etter møtene 
med Rådgivende utvalg. 
 

Vedtak 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre startet gjennomgangen av tilbakemeldinger etter møtene 
med Rådgivende utvalg. Nasjonalparkstyret har ikke ferdigstilt arbeidet med denne 
gjennomgangen. Jobben vil bli gjenopptatt på neste møtet. Når gjennomgangen er ferdigstilt 
vil uttalelser fra nasjonalparkstyret sendes ut og offentliggjøres.  
 
 
 
 
 


