
 

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan 

johtokunta 

Møtested: Vestre Porsangerveien 1335, 9710 Indre Billefjord 

Dato: 01.07.2022 

Tidspunkt: 10:00 – 16:30 

 

 

 

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: 

Robert Wilhelmsen forlot møtet kl. 14.00. Styreleder ble ikke orienter på forhånd, slik at 

permisjon kunne bli godkjent. Styresak ST 27/2022 ble derfor tatt opp igjen etter kl. 14.00 

og vedtaket ble omgjort. Det ble avgjort at styreleder signerer protokoll. Robert 

Wilhelmsen deltok ikke i sak ST 30/2022 og ST 31/2022. 

 

 

 

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                     Anna Ravna Gaup 

 

Styreleder                               Styremedlem
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ST 25/2022 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta - 01.07.2022  

 

Behandling 

4 styremedlemmer er til stede med 4 faste representanter. 

 

I sak ST 29/2022, ST 30/2022 og ST 31/2022 var det 3 styremedlemmer til stede med 3 

faste representanter. 

 

 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret er beslutningsdyktig under hele møtet. 

 

 

 

 

ST 26/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta - 01.07.2022  

 

Behandling 

Innkalling og saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

ST 25/2022 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 26/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste   

ST 27/2022 Valg av underskrivere   

ST 28/2022 Søknad om heving av hytte og frakt av utstyr 

med helikopter grunnet flomskade på hytte - 

Trine Noodt 

 2021/11372 

ST 29/2022 Håndtering av uønsket plassering av 

Bastingammen ovenfor Skáiddeduottar siida 

 2022/6069 
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ST 30/2022 Høring av kommuneplanens arealdel til 

Porsanger kommune - uttalelse fra 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre 

 2022/8334 

ST 31/2022 Saksfremlegg - Søknad om å opprettholde 

allerede eksisterende tiltak med merking, skilt og 

turkasser - Til topps i Porsanger 

 2019/11646 

 

Endring på saksliste, tilførsel av ekstra saker RS 7/2022 og ST 32/2022. ST 32/2022 

behandles etter sak ST 26/2022: 

 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

ST 25/2022 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 26/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste   

ST 27/2022 Valg av underskrivere   

RS 7/2022 Referatsak - Orientering   

ST 28/2022 Søknad om heving av hytte og frakt av utstyr 

med helikopter grunnet flomskade på hytte - 

Trine Noodt 

 2021/11372 

ST 29/2022 Håndtering av uønsket plassering av 

Bastingammen ovenfor Skáiddeduottar siida 

 2022/6069 

ST 30/2022 Høring av kommuneplanens arealdel til 

Porsanger kommune - uttalelse fra 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre 

 2022/8334 

ST 31/2022 Saksfremlegg - Søknad om å opprettholde 

allerede eksisterende tiltak med merking, skilt og 

turkasser - Til topps i Porsanger 

 2019/11646 

ST 32/2022 Vurdering av inhabilitet i behandling av sak ST 

29/2022 

  

 

 

Vedtak 

Innkalling og endring på saksliste enstemmig godkjent. 
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ST 32/ 2022 Vurdering av inhabilitet i sak ST 29/2022 

 

Det ble opprettet en ekstra sak ST 32/2022 som ble behandlet før godkjenning av sak ST 

26/2022. 

 

Anna Ravna Gaup erklærte seg som inhabil i sak ST 29/2022. 

 

Vurdering 

Anna Ravna Gaup ble vurdert inhabil i sak ST 29/2022 grunnet nær relasjon til 

Skáiddeduottar siddas leder Anna Louise Næss Gaup, men også ovenfor Mattis Aslak Eira. 

 

Anna Ravna Gaup får med dette ikke mulighet til å fatte vedtak og talerett under behandling 

av saken. Anna Ravna Gaup kan være til stede under møtet. 

 

 

Votering 

 

3 av 3 styremedlemmer stemte for at Anna Ravna Gaup er inhabil om det skal fattes vedtak i 

sak ST 29/2022. 

 

Vedtak 

 

Anna Ravna Gaup ble vurdert inhabil i sak ST 29/2022 grunnet nær relasjon til 

Skáiddeduottar siddas leder Anna Louise Næss Gaup, men også ovenfor Mattis Aslak Eira. 

 

Anna Ravna Gaup får med dette ikke mulighet til å fatte vedtak og talerett under behandling 

av saken. Anna Ravna Gaup kan være til stede under møtet. 

 

 

 

 

ST 27/2022 Valg av underskrivere 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta - 01.07.2022  

Behandling 

Mona Skanke foreslo Anna Ravna Gaup og Robert Wilhelmsen som underskrivere til 

møteprotokollen. Ingen andre forslag. 

 

Vedtak 

Mona Skanke foreslo Anna Ravna Gaup og Robert Wilhelmsen som underskrivere til 

møteprotokollen. 
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Omgjøring av vedtak 

 

Mona Skanke foreslo Anna Ravna Gaup og Mona Skanke som underskrivere til 

møteprotokollen. Ingen andre forslag. 

Vedtak 

 

Mona Skanke foreslo Anna Ravna Gaup og Mona Skanke som underskrivere til 

møteprotokollen. 

 

 

RS 7/2022 Referatsak - Orientering 

 

- Det ble gjennomført bildepresentasjon for styremedlemmer som ikke fikk deltatt på 

studieturen. 

- Det vil bli sendt ut invitasjon om dialogsmøte med lokal reindrift den 25. august 

2022.07.06 

- Det vil bli vurdert satt opp et ekstra møte under nasjonalparkstyresamlingen i 7.-8. 

november, enten rett før eller rett etter samlingen.  

- Det vil bli avholdt RU møte 14. november 2020, samme dag som det er satt opp 

styremøte. 

- Styret ønsker møte med Porsanger kommune og Vegvesenet i august/september 

angående Porsanger kommunes arealplan. 

- Forvalter utdyper innholdet til Statens personalhåndbok kap. 10.14.2. 

 

 

 

ST 28/2022 Søknad om heving av hytte og frakt av utstyr med helikopter 

grunnet flomskade på hytte - Trine Noodt

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta - 01.07.2022  

 

Forvalters innstilling 

Delvis innvilget tillatelse til bruk av helikopter og tillatelse til heving av byggverk 

 

Med hjemmel naturmangfoldloven § 48 første ledd første alternativ gis Trine Noodt og Valva 

Byggebistand AS v/Jon Erland Balto tillatelse til bruk av helikopter i sammenheng med frakt 

av avfall, materiale og utstyr til og fra hytte med Knr. 5436 Gnr. 9 Bnr. 99 i Stabbursdalen 

nasjonalpark. 

 

Med hjemmel i verneforskrift for Stabbursdalen nasjonalpark § 3 punkt 1.3 første ledd gis 

Trine Noodt tillatelse til å heve hytten 30 cm, som tiltak for å unngå at den blir utsatt for 

fremtidige flomskader. 
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Vilkår for tillatelsene: 

− Tillatelsen gjelder i perioden 15.07.2022 – 01.09.2022. 

− Tillatelsen gjelder for totalt 6 turer i den tillatte tidsperioden. 

− Tillatelsen gjelder for transport av avfall, materiale og utstyr for restaurering av hytte. 

− Flyvningen gjelder til hytte med Knr. 5436 Gnr. 9 Bnr. 99 (se vedlagt oversikts kart). 

− Flygerute skal være korteste vei inn og ut av nasjonalparken, tvers over 

Stabburselven. 

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

unngås. 

− Lokalt SNO kontaktes før hver flyvning (Daniel Boberg Leirbakken 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). 

− Heving av byggverket skal ikke endre byggets utseende på andre vis enn at bygget 

blir hevet høyrere i terrenget på samme lokalisasjon.  

− Det skal benyttes pilarstein i grått som skal tilpasses etter terrenget. Det tillates ingen 

tiltak som planering, sprenging eller andre tilsvarende tiltak som endrer terrenget eller 

skader vegetasjon. 

− Maksimale totale tillatte høyde på grunnpilarene etter hevingen er 60 cm. 

− Søker skal henvende seg til forvaltningen når tiltaket er gjennomført. Det vil i ettertid 

bli foretatt en kontroll av byggets ytre dimensjoner når tiltaket er ferdigstilt. Kontrollen 

utføres av SNO. 

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

 

Eventuelle tillatelser etter annet lovverk må søker selv sørge for å inneha før byggetiltaket og 

flyving iverksettes. 

 

 

Behandling 

 

Ingen andre innstillinger fremmet i saken. 

 

Forvalters innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak i sak ST 28/2022 

 

Med hjemmel naturmangfoldloven § 48 første ledd første alternativ gis Trine Noodt og Valva 

Byggebistand AS v/Jon Erland Balto tillatelse til bruk av helikopter i sammenheng med frakt 

av avfall, materiale og utstyr til og fra hytte med Knr. 5436 Gnr. 9 Bnr. 99 i Stabbursdalen 

nasjonalpark. 
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Med hjemmel i verneforskrift for Stabbursdalen nasjonalpark § 3 punkt 1.3 første ledd gis 

Trine Noodt tillatelse til å heve hytten 30 cm, som tiltak for å unngå at den blir utsatt for 

fremtidige flomskader. 

 

Vilkår for tillatelsene: 

− Tillatelsen gjelder i perioden 15.07.2022 – 01.09.2022. 

− Tillatelsen gjelder for totalt 6 turer i den tillatte tidsperioden. 

− Tillatelsen gjelder for transport av avfall, materiale og utstyr for restaurering av hytte. 

− Flyvningen gjelder til hytte med Knr. 5436 Gnr. 9 Bnr. 99 (se vedlagt oversikts kart). 

− Flygerute skal være korteste vei inn og ut av nasjonalparken, tvers over 

Stabburselven. 

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

unngås. 

− Lokalt SNO kontaktes før hver flyvning (Daniel Boberg Leirbakken 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). 

− Heving av byggverket skal ikke endre byggets utseende på andre vis enn at bygget 

blir hevet høyrere i terrenget på samme lokalisasjon.  

− Det skal benyttes pilarstein i grått som skal tilpasses etter terrenget. Det tillates ingen 

tiltak som planering, sprenging eller andre tilsvarende tiltak som endrer terrenget eller 

skader vegetasjon. 

− Maksimale totale tillatte høyde på grunnpilarene etter hevingen er 60 cm. 

− Søker skal henvende seg til forvaltningen når tiltaket er gjennomført. Det vil i ettertid 

bli foretatt en kontroll av byggets ytre dimensjoner når tiltaket er ferdigstilt. Kontrollen 

utføres av SNO. 

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

 

Eventuelle tillatelser etter annet lovverk må søker selv sørge for å inneha før byggetiltaket og 

flyving iverksettes. 

 

ST 29/2022 Håndtering av uønsket plassering av Bastingammen ovenfor 

Skáiddeduottar siida

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta - 01.07.2022  

Forvalters innstilling 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre gjennomfører et møte med Skáiddeduottar siida for å 

komme diskutere hvilke tiltak som er ønsket gjennomført, også avklare 

finansieringsmulighetene. Om styret kommer til enighet med Skáiddeduottar siida, vil det 

jobbes for å få til en avtale om gjennomføring av tiltak. 
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Møte med Skáiddeduottar siida i sak ST 29 

Eksterne deltakere på møtet: Anne Louise Næss Gaup og Mattis Aslak Eira. 

Beslutningstakere fra nasjonalparkstyret i saken: Mona Skanke, Robert Wilhelmsen og 

Grete-Liv Olaussen. 

 

 

Innspill under møtet 

Bastingammen ble ferdigstilt i 2018. Før bygging av Bastingammen var saken ute på høring, 

men det kom ikke inn uttalelse fra Reinbeitedistrikt 16. Reinbeitedistrikt 16 har med dette 

dessverre ikke klart å ivareta Skáiddeduottar siidas interesse i saken, og Skáiddeduottar 

siida har store utfordringer med gammens plassering der den står i dag. Stabbursdalen 

nasjonalparkstyre fikk tilbakemelding om dette fra tidligere siidaleder Rasmus J.S. Anti på 

Rådgivende utvalgsmøtet den 28.10.2019. 

 

Under møtet med Skáiddeduottar siida ble det diskutert praktisk gjennomføring og 

kostnadsrammer: 

De tre alternative løsninger ble diskutert. Forslaget om nye portløsninger og forsterking av 

gjerdet ble vurdert som det billigste alternativet. 

 

Det er behov for å flytte porten for bruk av ATV, samt bygging av 3 trappeoverganger for 

turgåere. Styrking av gjerdet er nødvendig for å forhindre at reinen springer ned gjerdet hvis 

den skremmes av økt aktivitet i området. I tillegg ødelegges gjerdet av turgåere som klatrer 

over det, og det er store utfordringer med at turgåere ikke lukker porten etter seg. Derfor er 

trappeløsning et bedre alternativ hvor det ferdes, men ikke er behov for å kjøre med ATV. 

 

Det ble vurdert utforming av portløsninger og gjerdet under møtet. Det fremkommer at 

materialkostnader varierer fra leverandører, men at materialpriser har gått opp. Det ble 

diskutert om det bør fraktes med helikopter, eller snøskuter.  

 

Innstilling under møtet 

 

Nasjonalparkstyret ønsker å bidra på forsterking av gjerdet og bygging av nye portløsninger, 

fremfor å flytte Bastingammen eller reingjerdet.  

 

Det er ønsket satt opp informasjonstavle om reindriftas bruk av området, som skal stå ved 

Bastingammen. Samt «Lukk porten» skilt ved ATV-porten. 

 

Skáiddeduottar siida og Stabbursdalen nasjonalparkstyre skal i felleskap søke om tilskudd til 

konfliktforebyggende tiltak hos Landbruksdirektoratet for full-finansiering av tiltaket. 

 

Skáiddeduottar siida skal komme med et endelig totalbudsjett for tiltaket som tar høyde for 

alle kostnader: materiale, frakt, arbeidstimer, håndtering av søppel etc. Dette budsjettet vil 

være grunnlaget for søknaden til tilskuddet. Det må hentes inn uforpliktende tilbud fra flere 

leverandører. 

 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre har avsatt 60 000 eks. mva. i 2022 til prosjektet. Det er 

mulig for nasjonalparkstyret å søke om flere midler, men midler styret søker om tildeles ikke 
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før i februar/mars 2023. Styret har ingen garantier for tildelinger, men har mulighet å søke 

om midler hvert år. 

 

Det skal inngås en skriftlig kontrakt før gjennomføring av tiltaket om kostnader, utforming av 

portløsninger og gjerdet, og praktisk gjennomføring av tiltaket. Det må påses at anbudsregler 

blir overholdt. 

 

Behandling 

 

Møtets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i styresak ST 29/2022 

 

Nasjonalparkstyret ønsker å bidra på forsterking av gjerdet og bygging av nye portløsninger, 

fremfor å flytte Bastingammen eller reingjerdet.  

 

Det er ønsket satt opp informasjonstavle om reindriftas bruk av området, som skal stå ved 

Bastingammen. Samt «Lukk porten» skilt ved ATV-porten. 

 

Skáiddeduottar siida og Stabbursdalen nasjonalparkstyre skal i felleskap søke om tilskudd til 

konfliktforebyggende tiltak hos Landbruksdirektoratet for full-finansiering av tiltaket. 

 

Skáiddeduottar siida skal komme med et endelig totalbudsjett for tiltaket som tar høyde for 

alle kostnader: materiale, frakt, arbeidstimer, håndtering av søppel etc. Dette budsjettet vil 

være grunnlaget for søknaden til tilskuddet. Det må hentes inn uforpliktende tilbud fra flere 

leverandører. 

 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre har avsatt 60 000 eks. mva. i 2022 til prosjektet. Det er 

mulig for nasjonalparkstyret å søke om flere midler, men midler styret søker om tildeles ikke 

før i februar/mars 2023. Styret har ingen garantier for tildelinger, men har mulighet å søke 

om midler hvert år. 

 

Det skal inngås en skriftlig kontrakt før gjennomføring av tiltaket om kostnader, utforming av 

portløsninger og gjerdet, og praktisk gjennomføring av tiltaket. Det må påses at anbudsregler 

blir overholdt. 

 

  
 

ST 30/2022 Høring av kommuneplanens arealdel til Porsanger kommune 

- uttalelse fra Stabbursdalen nasjonalparkstyre
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Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta - 01.07.2022  

Forvalters innstilling 

  
Innhold og endringer i arealplan ble presentert av forvalter under styremøtet. 

 

Forvalter lager et utkast på uttalelser til Porsanger kommunes arealplan basert på 

diskusjonene under styremøtet. Den sendes over til Stabbursdalen nasjonalparkstyre for 

gjennomgang og godkjenning. Godkjent uttalelse om tilbakemeldinger til arealplan 

oversendes Porsanger kommune. Det vil samtidig bli bedt om et møte med Porsanger 

kommune og Statens Vegvesen angående dette, hvor styreleder og nestleder deltar fra 

nasjonalparkstyrets side. 

Behandling 

 

Forvalters innstilling enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak i sak ST 30/2022 

Forvalter lager et utkast på uttalelser til Porsanger kommunes arealplan basert på 

diskusjonene under styremøtet. Den sendes over til Stabbursdalen nasjonalparkstyre for 

gjennomgang og godkjenning. Godkjent uttalelse om tilbakemeldinger til arealplan 

oversendes Porsanger kommune. Det vil samtidig bli bedt om et møte med Porsanger 

kommune og Statens Vegvesen angående dette, hvor styreleder og nestleder deltar fra 

nasjonalparkstyrets side. 

 

  
 

ST 31/2022 Stabbursdalen nasjonalparkstyrets behandling av 

tilbakemeldinger fra Rådgivende utvalg

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta - 01.07.2022  

Forvalters innstilling 

Utkastet om avklaringer fra Stabbursdalen nasjonalparkstyret på tilbakemeldinger fra 

Rådgivende utvalg ble diskutert under dette møtet. Utkastet endres på to punkter og 

overføres Det er behov for å jobbe videre med tilbakemeldingene ved neste møte. 
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Behandling 

 

Forvalters innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i sak ST 31/2022 

Utkastet om avklaringer fra Stabbursdalen nasjonalparkstyret på tilbakemeldinger fra 

Rådgivende utvalg ble diskutert under dette møtet. Utkastet endres på to punkter og 

overføres Det er behov for å jobbe videre med tilbakemeldingene ved neste møte. 

 


