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Møteprotokoll 

 

Utvalg:        Stabbursdalen nasjonalparkstyre 
Møtested:   Teams 
Dato:          25.05.2021           
Tidspunkt:  09.00 – 12.00 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn   Funksjon 

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

   
 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 
Navn   Møtte for 
 
 
 
Merknader 

Grete-Liv Olaussen møtte ikke. 
 
 
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 17/2021  Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 25.05.2021 

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

ST 18/2021   Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoller 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 25.05.2021 

Vedtak 

Innkalling og ny saksliste. 

Nasjonalparkstyret valgte å ta opp en ekstra innkommet sak for behandling, styresak ST 

22/2021. 

Utvalgs- 
saksnr. 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr. 

ST 17/2021 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 18/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste    

ST 19/2021 Valg av underskrivere   

RS 4/2021 Orientering   

ST 20/2021 Tillatelse til organisert ferdsel i sammenheng med 
jubileumsfeiring 

 2021/5138 

ST 21/2021 Høring – Uttalelse på konsesjonssøknad om 
utbygging av kraftlinjenett 420 kV fra Skaidi til 
Lebesby  

 2021/9317 

 

Utvalgs- 
saksnr. 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr. 

ST 17/2021 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 18/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste    

ST 19/2021 Valg av underskrivere   

RS 4/2021 Orientering   

ST 20/2021 Tillatelse til organisert ferdsel i sammenheng med 
jubileumsfeiring 

 2021/5138 

ST 21/2021 Høring – Uttalelse på konsesjonssøknad om 
utbygging av kraftlinjenett 420 kV fra Skaidi til 
Lebesby  

 2021/9317 

ST 22/2021 Søknad om utsatt frist til klage - Statsforvalteren  2021/2089 

 

Vedtak 

Innkalling og ny saksliste med ekstra oppført sak enstemmig godkjent. 
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ST 19/2021 Valg av underskrivere 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 25.05.2021 

 

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 4/2021  Orientering 

- Høring av regionale vannforvaltningsplaner. For de som har verneområder er det 
mulig å spille områdene inn som kategori «beskytta områder» i forbindelse med 
vannforvaltningsplanen. Dette kan sendes over til Miljødirektoratet, som vurderer 
hvordan dette bør spilles inn til høringen. Forvalter har sendt melding om at både 
Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde skal spilles inn pga. at blant 
annet Stabburselva renner gjennom begge verneområdene. 

- Det informeres om at det gjennomførers en gjennomgang av verneforskriftene. Det 
kan bli behov for mindre endring av verneforskriftene grunnet mulig feilføringer av 
eiendommer, brev datert 8. april 2021 fra Miljødirektoratet. 

- Det orienteres om drift av parkeringsplassen ved Lompola. Det bør avklares hvem 
som skal ta det fremtidige ansvaret for driften av parkeringen, et ansvar som naturlig 
ville ha blitt overført til et veilag. 

- Det er nå lansert ny nettside for alle nasjonalparkstyrer. 
https://www.nasjonalparkstyre.no/Stabbursdalen  

- Det orienteres om at forvalters budsjett for jobbreise er blitt begrenset i år, noe som 
kan påvirke forvalters mulighet til deltakelse på møter og samlinger. Dette begrunnes 
med innsparinger hos Statsforvalteren. Det er ikke endelig avgjort hvor mye hver 
forvalter skal kunne reise for i 2021.  

- Hvis jubileumsfeiring blir avlyst grunnet korona har nasjonalparkstyret fått midler til å 
kunne lage en jubileumsvideo som minne for jubileumet i 2020. Jubileet utsettes ikke 
flere ganger, og det blir altså ikke arrangert et fysisk jubileum ved et senere tidpunkt 
om jubileet ikke kan gjennomføres 20.-21. Juni 2021. 

- Forvalter viser frem muligheten for flislegging av tråkkskadde traseer. Et slikt tiltak er 
gjort i Lyngsalpene, som et prøveprosjekt. 

 

ST 20/2021 Tillatelse til organisert ferdsel i sammenheng med jubileumsfeiring av 
Stabbursdalen nasjonalpark og Stabbursnes Naturhus og Museum 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 25.05.2021 

 

Forvalters innstilling 

Med hjemmel i verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark § 3 punkt 5.2, gis det 

tillatelse til en (1) organisert vandretur i Stabbursdalen nasjonalpark i den 21. juni 2021 for 

Stabbursnes Naturhus og Museum og Stabbursdalen nasjonalparkstyre. Turen skal være i 

området på østsiden av Stabburselven, i nord-østlige del av Stabbursdalen nasjonalpark. 

https://www.nasjonalparkstyre.no/Stabbursdalen


 

5 av 7 
 

Turen skal gå langs merket turløype til Fossekulpen, med rasting i dette nærområdet. Den 

guidede turen kan ha opptil 100 deltakere. 

Vilkår 

- Det må tas hensyn til fugle- og dyreliv, medregnet reinsdyr. Hi, bo og reir etc. må ikke 

forstyrres.  

- Alt søppel må tas med ut av området. 

- Alle deltakere skal til enhver tid følge eventuelle anvisninger som 

forvaltningsmyndigheten, SNO eller reinpolitiet gir for å ivareta verneformålet. 

Denne tillatelsen skal være tilgjengelig på stedet hvor turvirksomheten foregår og må kunne 

fremvises til oppsynet ved forespørsel. 

 

Votering  

Forvalters innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i sak ST 20/2021 

Med hjemmel i verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark § 3 punkt 5.2, gis det 

tillatelse til en (1) organisert vandretur i Stabbursdalen nasjonalpark i den 21. juni 2021 for 

Stabbursnes Naturhus og Museum og Stabbursdalen nasjonalparkstyre. Turen skal være i 

området på østsiden av Stabburselven, i nord-østlige del av Stabbursdalen nasjonalpark. 

Turen skal gå langs merket turløype til Fossekulpen, med rasting i dette nærområdet. fra. 

Den guidede turen kan ha opptil 100 deltakere. 

Vilkår 

- Det må tas hensyn til fugle- og dyreliv, medregnet reinsdyr. Hi, bo og reir etc. må ikke 

forstyrres.  

- Alt søppel må tas med ut av området. 

- Alle deltakere skal til enhver tid følge eventuelle anvisninger som 

forvaltningsmyndigheten, SNO eller reinpolitiet gir for å ivareta verneformålet.  

 

Denne tillatelsen skal være tilgjengelig på stedet hvor turvirksomheten foregår og må kunne 

fremvises til oppsynet ved forespørsel. 

 

ST 21/2021 Uttalelse til høring på konsesjonssøknad om utbygging av kraftlinjenett 

420 kV fra Skaidi til Lebesby 

Statnett søker om konsesjon til oppføring av kraftlinjenett på 420 kV fra Skaidi til Lebesby. 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre fikk ikke tilsendt høringsdokumenter fra NVE da høringen 

ble publisert 19. mars 2021. Stabbursdalen nasjonalparkstyre gjorde henvendelse når dette 

ble oppdaget, og fikk innvilget ny høringsfrist til den 28. mai 2021. 
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Styret gjennomgikk dokumenter som styret fikk oversendt av forvalter og valgte å sende inn 

en uttalelse angående tiltakets potensielle påvirkning på landskapsvernomårdet og 

randsonen til NVE angående Statnett sin konsesjonssøknad om oppføring av kraftlinjer fra 

Skaidi til Lebesby. Dette begrunnet med at Statnett søker om to forskjellige alternative 

linjetraseer, hvor begge traseene vil ha påvirkning på Stabbursdalen landskapsvernområde.  

 

 

ST 22/2021 Søknad om utsatt frist til klage i sak 2021/2089 - Statsforvalteren 

 

Saksfremlegg 

Statsforvalteren ba om utsatt klagefrist for sak 2021/2189-5 – styresak ST 15/2021, den 12. 

mai 2021. Det var innenfor klagefristens ramme på 3 uker. De ønsket ny klagefrist til den 21. 

mai, som ville utgjøre 5 virkedager ekstra utover normal klagefrist. Statsforvalteren i Troms 

og Finnmark ønsket utsatt klagefrist fordi de ønsket å klage på vedtaket.  

Stabbursdalen nasjonalparkstyre hadde ikke anledning til å behandle Statsforvalteren sin 

henvendelse om utsatt frist før styremøtet den 25. mai 2021. Nasjonalparkstyret mottok 

klagen på vedtaket fra Statsforvalteren den 21. mai 2021, som var i henhold til 

Statsforvalterens ønske om utsatt klagefrist. Styremøtet den 25. mai 2021 var første virkedag 

etter mottatt klage i postmottak/arkiv. Styret hadde derfor ikke fått saksdokumentene til 

klagen klargjort og oversendt for behandling, men ble opplyst av forvalter under møtet at 

klagen var kommet inn. Av den årsak ble klagen ikke tatt opp for behandling under 

styremøtet den 25. mai 2021. Det ble kun fattet et vedtak på om en utsatt klagefrist skulle 

tillates eller ikke etter forvaltningsloven. 

Forvalter mottok juridisk rådføring i forhold til styrets myndighet til å tillate eller avslå en 

søknad om utsatt klagefrist i forvaltningsloven, og videreformidlet opplysningene for styret: 

Styret må vurdere om de ønsker gå gi forlenget klagefrist etter forvaltningsloven § 29: 

«Vedkommende underinstans eller klageinstans kan i særlige tilfelle forlenge klagefristen før 

denne er utløpet". Styret må vurdere om det foreligger et «særlig tilfelle» som gjør at 

klagefristen bør forlenges. Det er en ganske streng bestemmelse, og det skal legges vekt på 

om det er flere som venter på en iverksettelse av dette vedtaket. Styret må vurdere 

konsekvensen av at klagefristen blir forlenget. Det skal i utgangspunktet ikke være kurant å 

få forlengelse, men det avhenger av det konkrete vedtaket.  Dersom styret ikke velger å gi 

fristforlengelse kan Statsforvalteren likevel klage og da må styret vurdere om klagen skal tas 

til behandling etter forvaltningsloven § 31. I denne saken er tidsrammen for tillatelsen utgått. 

Det er derfor ikke er flere som venter på en iverksettelse av dette vedtaket. 

 

Styreleders innstilling 

Stabburdalen nasjonalparkstyre ønsker ikke å gi forlenget klagefrist etter forvaltningsloven 

§29. Styret anser ikke saken som et særlig tilfelle.  

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i sak ST 22/2021 

Stabburdalen nasjonalparkstyre ønsker ikke å gi forlenget klagefrist etter forvaltningsloven 

§29. Styret anser ikke saken som et særlig tilfelle. 

 

 

 

 

 

Møte slutt 11.36 


