
Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan 

johtokunta 

Møtested: Vestre Porsangerveien 1335, 9710 Indre Billefjord 

Dato: 18.10.2022 

Tidspunkt: 10:00 – 16:00 

 

 

 

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 fikk permisjon til å fratre møtet fra kl. 12.00 – 12.40. 

Robert Wilhelmsen og Mona Skanke deltok via Teams. 

 

 

 

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                     Grete-Liv Olaussen 

 

Styreleder                               Styremedlem
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ST 33/2022 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta – 18.10.2022  

 

Behandling 

4 styremedlemmer er til stede med 4 faste representanter. 

 

 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret er beslutningsdyktig under hele møtet. 

 

 

 

ST 34/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta – 18.10.2022  

 

Behandling 

Innkalling og saksliste 

 

Endring på saksliste, tilførsel av ekstra saker RS 37/2022 og ST 38/2022: 

 

Utvalgs- 
saksnr. 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr. 

ST 33/2022 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 34/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste   

ST 35/2022 Valg av underskrivere   

RS 8/2022 Orientering   

RS 9/2022 Orientering fra befaringer   

ST 36/2022 Arbeid med forvaltningsplanen – gjennomgang av 
innspillene etter Rådgivende utvalg 

  

 

 

Vedtak 

Innkalling og endring på saksliste enstemmig godkjent. 
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Utvalgs- 
saksnr. 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr. 

ST 33/2022 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 34/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste   

ST 35/2022 Valg av underskrivere   

RS 8/2022 Orientering   

RS 9/2022 Orientering fra befaringer   

ST 36/2022 Arbeid med forvaltningsplanen – gjennomgang av 
innspillene etter Rådgivende utvalg 

  

ST 37/2022 Omdisponering av tiltaksmidler   

ST 38/2022 Endring av trasé for frakt av elg i jaktfelt 21 
Stabbursdalen sør 

  

 

 

 

ST 35/2022 Valg av underskrivere 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta – 18.10.2022  

Behandling 

Mona Skanke foreslo Grete-Liv Olaussen som underskrivere til møteprotokollen. Ingen andre 

forslag. 

 

Vedtak 

Mona Skanke foreslo Mona Skanke og Grete-Liv Olaussen som underskrivere til 

møteprotokollen. 
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RS 8/2022 Orientering 
 
 

- Orientering om befaring for vurdering av endring til innkjørsel av Lompolaveien. 
Styret ble orientert om veiens tilstand og vedlikeholdsbehov gjennom 
bildedokumentasjon. Styret satte opp ny sak ST 37/2022. 
 

- Forvalter orienterer om styrets økonomi og progresjon i gjennomføring av tiltak. 
 

- Orientering om GPS-prosjektet Aurora. Styret ønsker å bidra inn i prosjektet, slik at 
det gjennomføres ny GPS-merking og beiteskadetaksering i furuskogen til 
Stabbursdalen. Dette betinger tildelinger fra Miljødirektoratet i 2023. 
 

- Miljøfaglig Utredning har gitt rapport etter deres kartlegging av ANO-flater i 
Stabbursdalen i august 2022. Gjennom denne kartleggingen ble det registrert 32 
arter, hvor 3 arter som var rødlistede. Naturtypen var vurdert til blant annet kalkfattig 
fjell-lynghei. 
 

- Ivarstua – Stabbursdalen nasjonalparkstyret venter på bekreftelse på overdragelse av 
hytta til styret. Per i dag har nasjonalparkstyret forvaltet hytta på vegne av 
Statsforvalteren. 
 

- Orientering om søknad om midler til forsterking av reingjerde. Søknad skal sendes 
inn så snart all informasjon er innhentet til søknaden. 
 

- Andre orienteringssaker kan tas opp under møtet om det skulle være nødvendig: 
 

o Det vil bli avholdt et ekstra møte i Tromsø fra 08.30-11.30 
 

o Det settes opp et ekstra møte den 14. desember 2022. Målet er å av holde et 
dialogsmøte med Miljødirektoratet enten 14. november eller 14. desember. 
Dette krever nærmere avtale. 

 
o Nasjonalparkstyret må avtale møte med FeFo angående hensatte båter i 

Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde. 
 

o Forvalter varsler styret om at de kan komme med innspill til endring av styrets 
vedtekter, som oversendes til Miljødirektoratet. Når endringene til vedtektene 
kommer, er ikke formidlet ennå. 
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Delegerte vedtak fattet av forvalter: 
 

- Vedtak fattet den 14. 09.2022: 

 
 
Vedtak i sak 2022/7861 

 

Med hjemmel i verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark § 3 punkt 6.3 gis jaktlaget til 

Vegard Myrseth Sivertsen tillatelse til uthenting av felt elg med ATV. Tillatelsen gjelder i 

jaktfelt nr. 21 – Stabbursdalen sør, i Porsanger kommune.  

 

Tillatelsen er gyldig f.o.m. 25. oktober t.o.m. 6. november 2022. 

 

Følgende vilkår er satt for uttransport av felt elg: 

 

− Det gis kun dispensasjon for å benytte én – 1 – ATV for uttransport. Henger er tillatt.  

− Tillatelsen gjelder for én – 1 – tur pr. felte elg. 

− All kjøring må foregå på trasé for uttransport av felt elg merket av på vedlagte kart.  

− Det er ikke tillatt å benytte motorisert kjøretøy for å transportere felt elg fra 

fellingssted til kjøretrasé i nasjonalparken. 

− Kjørebok skal fylles ut med penn eller tusj ved hver kjøring og sendes inn til 

nasjonalparkforvalter etter endt jaktsesong (se vedlegg). 

− All ferdsel skal skje hensynsfullt, og begrenses til et minimum. Dyre- og fuglelivet, 

herunder reinsdyr, skal ikke forstyrres unødig. 

− For hver utkjøring skal lokalt SNO kontaktes (Daniel Boberg Leirbakken, tlf: 901 24 

548). Oppnås ikke kontakt skal det sendes tekstmelding eller legges inn beskjed på 

mobilsvar eller tekstmelding om at felt elg blir fraktet ut med kjøretøy. 

− For hver utkjøring skal det etableres kontakt med Láhtin siida v/ Mette Anti Gaup på 

tlf. 95280369. Det skal opplyses om hvor felt elg skal hentes ut og hvilken trasé som 

benyttes. Det legges opp til at alle parter i samråd avtaler om hvordan dette løser seg 

praktisk.  

− Denne tillatelsen må medbringes i felt i tilfelle kontroll. 

 

Søker er selv ansvarlig for å undersøke og påse at de har innhentet alle nødvendige 

tillatelser før kjøring. 

 
 

- Vedtak fattet den 15. 09.2022: 

 
 
Vedtak i sak 2022/7593 

 

Med hjemmel i verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark § 3 punkt 6.3 gis jaktlaget til 

Knut Einar Josefsen tillatelse til uthenting av felt elg med ATV. Tillatelsen gjelder i jaktfelt nr. 

23 – Stabbursdalen nord, i Porsanger kommune.  

 

Tillatelsen er gyldig f.o.m. 25. oktober t.o.m. 6. november 2022. 
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Følgende vilkår er satt for uttransport av felt elg: 

 

− Det gis kun dispensasjon for å benytte én – 1 – ATV for uttransport. Henger er tillatt.  

− Tillatelsen gjelder for én – 1 – tur pr. felte elg. 

− All kjøring må foregå på trasé for uttransport av felt elg merket av på vedlagte kart.  

− Det er ikke tillatt å benytte motorisert kjøretøy for å transportere felt elg fra 

fellingssted til kjøretrasé i nasjonalparken. 

− Kjørebok skal fylles ut med penn eller tusj ved hver kjøring og sendes inn til 

nasjonalparkforvalter etter endt jaktsesong (se vedlegg). 

− All ferdsel skal skje hensynsfullt, og begrenses til et minimum. Dyre- og fuglelivet, 

herunder reinsdyr, skal ikke forstyrres unødig. 

− For hver utkjøring skal lokalt SNO kontaktes (Daniel Boberg Leirbakken, tlf: 901 24 

548). Oppnås ikke kontakt skal det sendes tekstmelding eller legges inn beskjed på 

mobilsvar eller tekstmelding om at felt elg blir fraktet ut med kjøretøy. 

− For hver utkjøring skal det etableres kontakt med Skáiddeduottar siida v/Anne Louise 

Næss Gaup, tlf. 93299083. Den siidaen skal da ha beskjed om hvor felt elg skal 

hentes ut og hvilken trase som benyttes. Det legges opp til at begge parter i samråd 

avtaler om hvordan dette løser seg praktisk.  

− Denne tillatelsen må medbringes i felt i tilfelle kontroll. 

 

Søker er selv ansvarlig for å undersøke og påse at de har innhentet alle nødvendige 

tillatelser før kjøring. 

 
 

- Vedtak fattet den 21. 09.2022: 

 

Omgjøring vedtak i sak 2022/7593 

 

Med hjemmel i § 35a i forvaltningsloven endrer Stabbursdalen nasjonalparkstyre vedtak 

2022/7593-2 fattet 15.09.2022, slik at tillatelsen gjelder for jaktfelt 22 Bastin og ikke for 

jaktfelt 23 Stabbursdalen nord: 

 

Delvis innvilget tillatelse til motorisert ferdsel for frakt av felt elg 

 

Med hjemmel i verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark § 3 punkt 6.3 gis jaktlaget til 

Knut Einar Josefsen tillatelse til uthenting av felt elg med ATV. Tillatelsen gjelder i jaktfelt nr. 

22 – Bastin, i Porsanger kommune.  

 

Tillatelsen er gyldig f.o.m. 25. september t.o.m. 6. november 2022. 

 

Følgende vilkår er satt for uttransport av felt elg: 

 

− Det gis kun dispensasjon for å benytte én – 1 – ATV for uttransport. Henger er tillatt.  

− Tillatelsen gjelder for én – 1 – tur pr. felte elg. 

− All kjøring må foregå på trasé for uttransport av felt elg merket av på vedlagte kart.  

− Det er ikke tillatt å benytte motorisert kjøretøy for å transportere felt elg fra 

fellingssted til kjøretrasé i nasjonalparken. 
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− Kjørebok skal fylles ut med penn eller tusj ved hver kjøring og sendes inn til 

nasjonalparkforvalter etter endt jaktsesong (se vedlegg). 

− All ferdsel skal skje hensynsfullt, og begrenses til et minimum. Dyre- og fuglelivet, 

herunder reinsdyr, skal ikke forstyrres unødig. 

− For hver utkjøring skal lokalt SNO kontaktes (Daniel Boberg Leirbakken, tlf: 901 24 

548). Oppnås ikke kontakt skal det sendes tekstmelding eller legges inn beskjed på 

mobilsvar eller tekstmelding om at felt elg blir fraktet ut med kjøretøy. 

− For hver utkjøring skal det etableres kontakt med Láhtin siida v/ Mette Anti Gaup på 

tlf. 95 28 03 69 og/eller Skáiddeduottar siida v/Anne Louise Næss Gaup, tlf.             

93 29 90 83. Den enkelte siida skal da ha beskjed om hvor felt elg skal hentes ut og 

hvilken trase som benyttes. Det legges opp til at begge parter i samråd avtaler om 

hvordan dette løser seg praktisk.  

− Denne tillatelsen må medbringes i felt i tilfelle kontroll 

 

Søker er selv ansvarlig for å undersøke og påse at de har innhentet alle nødvendige 

tillatelser før kjøring. 

 
 

RS 9 Orientering fra befaringer 
 
Befaring av kjørespor 
Forvalter viste frem bildedokumentasjon og dronebilder etter befaringer gjennomført i 
september og oktober 2022. 
 
Kjøreskader er dokumentert. Dette materiale skal brukes i forprosjekt for restaurering av 
kjøreskader. 
 
Styret ønsker å invitere til dialogsmøte med Láhtin siida for å jobbe for finansiering og 
vurdering av fremgangsmåter, slik at man kan forbedre kjøresporene, samt begrense unødig 
kjøring på sidespor/forgreinede spor. 
 
Bevaringsmål 
Forvalter orienterer om befaring i Stabbursdalen landskapsvernområdet i forhold til 
bevaringsmål. 
 
Bevaringsmålet er å registrere stislitasje hvor det er ønsket å sette i gang tiltak. Slik har man 
før og etter registreringer, og kan vise til om tiltaket har fungert tilfredsstillende eller ikke. 
Dette er nødvendig for å kunne søke om midler til et tiltak. Hvilket tiltak som skal iverksettes 
må diskuteres på bestillingsdialogen. 
 
Styret bør vurdere om flere bevaringsmål skal opprettes i Stabbursdalen innen 2022. 
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ST 36/2022 Arbeid med utkast av forvaltningsplanen og besøksstrategi 

Stabbursdalen fortsetter gjennomgangen av tilbakemeldingene etter møtene med 

Rådgivende utvalg avholdt i 2021 og 2022. I den sammenheng tar styret stilling til hva som 

det skal jobbes videre med eller ikke. Styret skal også planlegge hva som skal tas opp på 

neste dialogsmøte med Miljødirektoratet og møtedato for dette møtet skal avklares.  

Nasjonalparkstyret fortsatte gjennomgangen av tilbakemeldingene, men ble ikke ferdig. 

 
Vedtak 
Denne saken vil bli prioritert som første sak ved neste styremøte, slik at styret kan invitere til 
dialogsmøte med Miljødirektoratet, enten i november eller desember. Eksakt møtedato vil 
avhenge av Miljødirektoratet. 
 
 
 

ST 37/2022 Omdisponering av tiltaksmidler 
 
Forvalter presenterte tilstand til Lompolaveien gjennom bildedokumentasjon. Med dette som 
bakgrunn valgte Stabbursdalen nasjonalparkstyre å sette omdisponering av midler opp som 
ekstra sak i sakslisten. 
 
Innstilling fra Styreleder 
 
Nasjonalparkstyret omdisponerer midler fra prosjekt «Kartlegging og fjerning av båter» til et 
nødvendig tiltak for inneværende år. Behovet for vedlikehold av Lompolaveien er stor etter 
årets vår, sommer og høstsesong. Nasjonalparkstyret omdisponerer midler innenfor budsjett 
som av årsaker ikke blir disponert. Det nødvendige vedlikeholdet inneholder skraping av vei 
og tetting av hull med tilføring av litt masser. 
 
 
Votering 
 
Innstilling til styreleder enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
 
Nasjonalparkstyret omdisponerer midler fra prosjekt «Kartlegging og fjerning av båter» til et 
nødvendig tiltak for inneværende år. Behovet for vedlikehold av Lompolaveien er stor etter 
årets vår, sommer og høstsesong. Nasjonalparkstyret omdisponerer midler innenfor budsjett 
som av årsaker ikke blir disponert. Det nødvendige vedlikeholdet inneholder skraping av vei 
og tetting av hull med tilføring av litt masser. 
 
 
 

ST 38/2022 Endring av trasé i kart for frakt av felt elg i jaktfelt 21 - 
Stabbursdalen sør 
 
Forvalter presenterte tilstand til kjørespor fra nasjonalparkgrensen i sør til Airovann gjennom 
bildedokumentasjon og dronebilder.  
 
Under befaringen ble det vurdert at det blir store vanskeligheter å passere med henger og 
tung last, som en felt elg vil være, etter eksisterende tillatte trasé. Det ble utført kartlegging i 
felt og funnet et nytt farbart område som vil kunne benyttes til frakt av felt elg i Stabbursdalen 
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nasjonalpark. Forvalter vurderer at det ikke er forsvarlig å bruke eksisterende spor som er i 
skadd våtmarksområde.  
 
Med dette som bakgrunn valgte Stabbursdalen nasjonalparkstyre å sette opp endring av 
kjøretrasé som ekstra sak i sakslisten. 
 
 
Forvalters innstilling 
 
Kart beskriver hvor det er mulig å kjøre for å unngå skadde våtmarksområder, markert med 
mørkebrun linje. Rød linje er dagens tillatte trasé. 
 

 
Kart: Tidligere trasé er rød linje. Ny vedtatt trasé som skal opprettes er mørk brun. Grønn 
linje er vernegrensa til nasjonalparken.  
 
 
Votering 
 
Innstilling til forvalter enstemmig vedtatt. 
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Vedtak 
 
Følgende endringer i trasé for frakt av felt elg i Stabbursdalen sør er vedtatt at skal tillates i 
2023: 
 

 
 
Kart: Vedtatt trasé for frakt av felt elg i jaktfelt 21 - Stabbursdalen sør (rød stiplet linje). Mørk 
blå linje er jaktfelt, mørk grønn linje er vernegrensen til Stabbursdalen nasjonalpark, grønn-
gul stipla linje er åpen barmarksløype utenfor verneområdet. 


