
Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan 

johtokunta 

Møtested: Clareon hotel The edge, Kaigata 6, 9008 Tromsø 

Dato: 07.11.2022 

Tidspunkt: 09:30-11.30 

 

 

 

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  Representerer 

Frode Elias Lindal 

Roy Myrheim 

  

 

Merknader: 

Varamedlemmer deltok på møtet grunnet planarbeid. 

 

 

 

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 av: 

 

 

 

 

Mona Skanke                     Anna Ravna Gaup 

 

Styreleder                               Nestleder
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ST 39/2022 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta – 07.11.2022  

 

Behandling 

4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer er til stede. 

 

 

Vedtak 

Najonalparkstyret er beslutningsdyktig under hele møtet. 

 

 

ST 40/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta – 07.11.2022  

 

Behandling 

Innkalling og saksliste 

 

 

Utvalgs- 
saksnr. 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr. 

ST 39/2022 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 40/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste   

ST 41/2022 Valg av underskrivere   

ST 42/2022 Arbeid med forvaltningsplanen – gjennomgang av 
innspillene etter Rådgivende utvalg 

  

RS 10/2022 Orientering   

 

 

Endring på saksliste, tilførsel av ekstra saker RS 43/2022: 
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Utvalgs- 
saksnr. 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr. 

ST 39/2022 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 40/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste   

ST 41/2022 Valg av underskrivere   

ST 42/2022 Arbeid med forvaltningsplanen – gjennomgang av 
innspillene etter Rådgivende utvalg 

  

ST 43/2022 Inngåelse av kontrakt for et mindre vedlikehold av 
Lompolaveien i 2023 

  

RS 10/2022 Orientering   

 

Vedtak 

Innkalling og endring på saksliste enstemmig godkjent. 

 

 

ST 41/2022 Valg av underskrivere 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta – 07.11.2022  

Behandling 

Mona Skanke foreslo Anna Ravna Gaup som underskrivere til møteprotokollen. Ingen andre 

forslag. 

 

Vedtak 

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

møteprotokollen. 

 

ST 42/2022 Arbeid med utkast av forvaltningsplanen og besøksstrategi 

Stabbursdalen gjennomgikk tilbakemeldingene etter møtene med Rådgivende utvalg avholdt 

i 2021 og 2022. Nasjonalparkstyret vil ta initativ til avholding av nytt dialogsmøte med 

Miljødirektoratet og møtedato for dette møtet skal avklares.  
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ST 43/2022 Inngåelse av kontrakt for et mindre vedlikehold av Lompolaveien i 
2023 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta – 07.11.2022  

 

Stabbursdalen nasjonalparksyre bestilte tjenester fra Paulsen entreprenør, hvor det skulle 

kjøpes inn tre lass med masser for å tette hull, samt skraping av Lompolaveien. Styret vedtok 

på styremøte den 18.10.22 at det skulle gjennomføres i 2022.  

 

Forvalter orienterte under styremøtet at dette tiltaket ble forsøkt gjennomført i oktober, men 

tela i bakken forhindret at oppdraget kunne utføres. Forvalter orienterte at oppdraget ville ha 

kostet 32 200 kr. eks. mva. om oppdraget hadde vært utført i 2022. 

 

Styrets innstilling 

Styret ønsker å inngå en kontrakt med Paulsen entreprenør AS om at dette tiltaket skal 

gjennomføres i 2023 når tela har sluppet tak om våren. Totalsummen den samme som i 

2022 og midlene utbetales i 2022.  

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i sak ST 43/2022 

Stabbursdalen nasjonalparkstyret inngår kontrakt med Paulsen entreprenør AS om å kjøpe 

tre lass med masser for å tette hull, samt skraping og utjevning av Lompolaveien. Oppdraget 

skal gjennomføres i 2023 når tela har sluppet tak på våren. Midlene utbetales i 2022. 

 

 

RS 10/2022 Orientering 

 
- Det ble gjennomført befaring av innkjørsel til Lompolaveien den 20.10.2022, hvor 

Statens vegvesen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statens naturoppsyn og 
Stabbursdalen nasjonalparkstyre deltok. Målet var å vurdere sikkerhet til 
innkjørselens plassering, og eventuell plassering for ny innkjørsel om behov for 
flytting ble vurdert. Det er ikke komment en uttalelse fra Statens vegvesen ennå. 

- Orientering om forvalters digitale deltakelse på «Hybrid Workshop on the Veteran 
Tree Specialised Hoverflies multi-species action plan” den 4. november 2022. 
Opprinnelig ble det sendt invitasjon til fysisk møte i Brussel, Belgia. Arten som gjør 
Norge aktuell er registrert i Alta. Forvalter følger opp saken. Om det ikke er aktuelt å 
gjøre kartlegging etter arten i Stabbursdalen, vil kanskje det kanskje være mer aktuelt 
for andre parter å delta i dette prosjektet enn nasjonalparkforvalter. 

- Gjennomgang av økonomien utsettes til møtet som er planlagt avholdt 14. oktober. 
 
 
 
Møte slutt 12.30 


