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Møteprotokoll 

 

Utvalg:        Stabbursdalen nasjonalparkstyre 
Møtested:   Teams 
Dato:          12.07.2021           
Tidspunkt:  10.00 – 11.00 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn   Funksjon 

Mona Skanke  Styreleder 
Grete-Liv Olaussen  Medl. 
Robert Wilhelmsen                                                                                                             Medl. 
Ida Kathrine Balto 
 
   
    
 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 
Navn   Funksjon 

Kåre Ivar Olli  nestleder 
 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 
Navn   Møtte for 
Ida Kathrine Balto  Kåre Ivar Olli 
 
 
Merknader 

Robert Wilhelmsen ble satt til å lede møtet de 10 første minuttene, før leder kunne delta. 
 
 
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 23/2021  Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 12.07.2021 

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

ST 24/2021   Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoller 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 12.07.2021 

Vedtak 

Innkalling og ny saksliste. 

Utvalgs- 
saksnr. 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr. 

ST 23/2021 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 24/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste    

ST 25/2021 Valg av underskrivere   

RS 5/2021 Orientering   

ST 26/2021 Delvis innvilget tillatelse til motorisert ferdsel til privat 
hytte grunnet flomskader på hytte 

 2021/5899 

 

 

Vedtak 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

 

 

ST 25/2021 Valg av underskrivere 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 12.07.2021 

 

Robert Wilhelmsen 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 5/2021  Orientering 

 

- Stabbursdalen nasjonalparkstyre hadde gleden av å få besøk av statsråd Sveinung 

Rotevatn den 6. Juli 2021. Klima- og miljøministeren ble tatt med på 

omvisning/befaring på Stabbursnes Naturhus og Museum, til Stabbursnes 

naturreservat, Stabbursdalen nasjonalpark og Stabbursdalen landskapsvernomårde. 

- Porsanger kommunne har  kommuneplanens arealplan 2021-2031 på høring med 

høringsfrist 17. september 2021. Dette er før oppsatt styremøte, så 

nasjonalparkstyret tok stilling til om de skal sette opp et ekstra møte for utforming av 

uttalelse til arealplanen. Styret får i oppgave om å sette seg inn i planen til den 16. 

august når forvalter er tilbake fra ferie. Ved et eventuelt behov for uttalelse fra styret 

skal styret den 16. august vurdere om det skal bes om utsettelse av høringen til den 

24. September, som er neste oppsatte styremøtet, eller om det vil være mulig å sette 

opp et ekstra møte i forkant av dette. 

- Forskriften for skuterløyper for Porsanger kommune ble vedtatt 6. mai 2021. Det vil bli 

behov for skilting ved Čieŋalis jávri, da nasjonalparkgrensa per i dag går kun 50 

meter fra skuterløypen over vannet. 

- Miljødirektoratet oversendte orienteringsbrev til alle verneområdestyrer om 

retningslinjer i forhold til mottakelse og giving av gaver, datert 29. Juni 2021. 

- Det er i år registrert økt mengde pukkellaks i Stabburselva enn for to år siden. 

Omganget har man ikke oversikt over siden det kun registreres fangst gjennom fiske, 

og ikke skikkelige tellinger av arten. Stabburselva ikke vært betydlig berørt av 

pukkelaks før i år. Arten forringer den naturlige vildlaksstammen og arten er ikke en 

ressurs i elvene. Dette vil har fermtidige konsekvenser og er ødeleggende for det 

eksisterende naturlige økosystemet og stedegne arter. Ettablering av pukkellaks i 

Stabburselva bør ikke skje. Styret har per i dag ikke blitt kontaktet av andre 

myndigheter eller forpakter for et konkret samarbeid om håndtering av dette, men  

styret skal likevel undersøke hva de kan bidra med. Det skal blant annet vurdres å 

søkes midler om det ved neste bestillingsdialog.  

- Det skal gjennomføres befaringer i forhold til Statnett sin konsesjonssøknad om 

oppføring av 420 kV kraftlingje fra Skaidi til Lebesby i august 2021. Stabbursdalen 

nasjonaparkstyre vil være naturlig part under en slik befaring i denne saken. 
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Forvalter har fattet vedtak på delegert myndighet: 

Vedtak i sak 2021/5804 

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 gis Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) 

v/Knut Ole Viken til en (1) landing med helikopter i sammenheng med 

landskogstaksering i Stabbursdalen nasjonalpark.  

Vilkår for dispensasjonen: 

− Dispensasjon landskogstakseringen gjelder i perioden 26. juli til 10. september 2021. 

− Det gis dispensasjon til en (1) landing ved prøvefelt G1424 med helikopter. 

− I sammenheng med feltarbeidet hvor behovet er transport av feltutstyr og personell 

skal all flyging til og fra landingspunkt foregå i en høyde over 300 meter over bakken. 

− Flyging og landing med helikopter skal skje i dialog med Statens naturoppsyn (SNO). 

NIBIO er forpliktet til å rette seg etter eventuelle anvisninger fra SNO når det gjelder 

flygerute. 

− SNO skal varsles om flyvningen en dag i forveien. Kontaktperson er Daniel 

Leirbakken, tlf: 901 24 568. 

− Ferdsel og aktivitet skal minimaliseres og skje på en slik måte plante-, fugle- og 

dyreliv påføres minst mulig forstyrrelser og stress. Unødvendig forstyrrelse av plante-, 

fugle- og dyrelivet, herunder reinflokker, i området skal unngås. 

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

− Etter endt sesong skal en kort rapport fra årets aktivitet sendes til Stabbursdalen 

nasjonalparkstyre. 

− Forskningsinstitusjoner må selv påse at alle nødvendige tillatelser fra grunneiere eller 

etter annet lovverk er innhentet i forkant av helikopterturen. 

 

Det anmodes til dialog med reindrifta i forkant av feltarbeid, helikopterflyging og -landing. 
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ST 26/2021 Delvis innvilget tillatelse til motorisert ferdsel til privat hytte 

grunnet flomskader på hytte 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 12.07.2021 

 

Forvalters innstilling 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 første ledd gir Stabbursdalen 

nasjonalparkstyre Kjetil Andre Jonas og Ken Jøran Jonas dispensasjon til bruk av 

helikopter til to (2) flyturer med landing ved hytte med knr. 5436 gnr. 13 bnr. 1, fnr. 13 

byggID 192843405 i Stabbursdalen nasjonalpark, i Porsanger kommune. Tillatelsen 

gjelder frakt av materiale og utsyr for restaurering av flomskadet hytte. 

Tillatelsen gjelder fra 13.07.2021 til 17.10.2021.  

Tillatelsen har følgende vilkår:  

− Tillatelsen gjelder for flyving til og landing ved hytte med byggID. 192843405 i 

Stabbursdalen nasjonalpark.  

− Flyving under 300 moh. i nasjonalparken skal til enhver tid unngås, utenom ved 

landingspunkt nært hytten. 

− Flyaktivitet skal minimaliseres og skje på en slik måte plante-, fugle- og dyreliv 

påføres minst mulig forstyrrelser og stress. Unødvendig forstyrrelse av plante-, fugle- 

og dyrelivet, herunder reinflokker, i området skal unngås. 

− Tillatelsen skal medbringes under kjøring i tilfelle kontroll.  

− SNO skal varsles om flyvningen en dag i forveien. Kontaktperson er Daniel Boberg 

Leirbakken, tlf.: 901 24 568. 

− Søker må selv påse at alle nødvendige tillatelser fra grunneiere eller etter annet 

lovverk er innhentet i forkant av helikopterturen. 

 

 

Votering 

Forvalters innstilling enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i ST 26/2021  

 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 første ledd gir Stabbursdalen 

nasjonalparkstyre Kjetil Andre Jonas og Ken Jøran Jonas dispensasjon til bruk av 

helikopter til to (2) flyturer med landing ved hytte med knr. 5436 gnr. 13 bnr. 1, fnr. 13 

byggID 192843405 i Stabbursdalen nasjonalpark, i Porsanger kommune. Tillatelsen 

gjelder frakt av materiale og utsyr for restaurering av flomskadet hytte. 

Tillatelsen gjelder fra 13.07.2021 til 17.10.2021.  

Tillatelsen har følgende vilkår:  

− Tillatelsen gjelder for flyving til og landing ved hytte med byggID. 192843405 i 

Stabbursdalen nasjonalpark.  

− Flyving under 300 moh. i nasjonalparken skal til enhver tid unngås, utenom ved 

landingspunkt nært hytten. 

− Flyaktivitet skal minimaliseres og skje på en slik måte plante-, fugle- og dyreliv 

påføres minst mulig forstyrrelser og stress. Unødvendig forstyrrelse av plante-, fugle- 

og dyrelivet, herunder reinflokker, i området skal unngås. 

− Tillatelsen skal medbringes under kjøring i tilfelle kontroll.  

− SNO skal varsles om flyvningen en dag i forveien. Kontaktperson er Daniel Boberg 

Leirbakken, tlf.: 901 24 568. 

− Søker må selv påse at alle nødvendige tillatelser fra grunneiere eller etter annet 

lovverk er innhentet i forkant av helikopterturen. 

 

 

 

Møte slutt 11.00 


