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Møteprotokoll 

 

Utvalg:        Stabbursdalen nasjonalparkstyre 
Møtested:   Teams 
Dato:          21.10.2021           
Tidspunkt:  12.00-15.00 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn   Funksjon 

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

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

Robert Wilhelmsen deltok over Teams. 
 
 
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 
   
             
   
   
  
 
 
 
  



 

3 av 8 
 

ST 27/2021  Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 21.10.2021 

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

ST 28/2021   Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoller 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 21.10.2021 

Vedtak 

Innkalling og ny saksliste. 

Utvalgs- 
saksnr. 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr. 

ST 27/2021 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 28/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste    

ST 29/2021 Valg av underskrivere   

RS 6/2021 Orientering   

ST 30/2021 Behandling av innkommet klage i sak ST 15/2021 
etter forvaltningsloven 

 2021/2189 

RS 7/2021 Arbeid med planarbeid – forvaltningsplan og 
besøksstrategi 

  

 

 

Vedtak 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 

 

 

ST 29/2021 Valg av underskrivere 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 21.10.2021 

 

Mona Skanke 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 6/2021  Orientering 

- Stabbursdalen nasjonalparkstyre gjennomførte et hastemøte den 23. september 

2021 for behandling av uttalelse fra Stabbursdalen nasjonalparkstyre til høring av 

kommueplanens arealdel 2021-2033 for Porsanger kommune. 

- NVE og Statnett var på befaring i sammenheng med Statnetts søknad om å få sette 

opp 420 kV høyspentlinjer gjennom Porsangerfjorden. Stabbursdalen 

nasjonalparkstyre deltok med styreleder og forvalter, samt SNO avdeling Lakselv. 

Intensjonen med møtet var å se omsøkte beliggenheter, samt NVE ønsket å innhente 

ytterligere informasjon i forhold til dverggåsa og verneområdene. NVE har kommet 

med en uttalelse om disse kraftlinjene i høring av kommueplanens arealdel 2021-

2033 for Porsanger kommune. 

- Det orienteres om driftsplanutvalget for Stabburselva sin rapport om pukkellaks fra 

2021. Nasjonalparkstyre ønsker å følge opp denne utfordringen ved å følge med på 

forskningsresultater som gir økt kunnskap, og eventuelt søke mdiler som kan brukes 

lokalt av driftsutvalget. 

- Det ble endelig gjennomført en familiedag den 3. oktober, en markering planlagt for 

jubileumsåret, som skulle være tilrettelagt for barn og familie. Arrangementet var en 

tur til Rørkulphytta med aktiviteter som guiz, bål og servering av grillmat ol.  

- Porsanger kommune fattet vedtak den 22. 06.2021 om forslag til ny vararepresentant 

i Stabbursdalen nasjonalparkstyre. Vedtaket er oversendt til Miljødirektoratet 1. 

oktober 2021, som vil har ansvaret for oppnevning av representant. 

- Hammerfest kommune har sendt brev den 30.09.2021 angående arkivsak 2014/5160 

om et kontraktløst bygg i nasjonalparken. Bygget er ikke dokumentert av SNO i 2002, 

da de dokumenterte bygg de kjente til i og utenfor verneområdet.  

 

Stabbursdalen nasjonalparkstye henvender seg til Finnmarkseiendommen for 

å høre hvordan de vurderer saken og om de kommer til å gå videre med 

saken privatrettslig som grunneier. Hvis utfallet i denne saken er at bygget 

ikke skal kreves revet har Stabbursdalen nasjonalparkstyre følgende uttalelse 

til saken. Uttalelsen sendes over til Hammerfest kommune: 

“Bygget var opprinnelig en gamme og må derfor anses som et utmarksbygg. 

Bygget bør derfor registreres som 172 Skogs- og utmarkskoie, gamme, og 

ikke som 161 fritidsbygning (hytter, sommerhus ol.) i matrikkelen». 

 

Uttalelsen var enstemmig vedtatt av nasjonalparkstyret. 

 

- Forvalterne i Troms- og Finnmark planlegger et administrativt møte i Kautokeino i 

starten av desember, for å drøfte felles forvaltningsutfordringer når det gjelder 

verneområder og reindrift. 

- Forvalterne har oppfordra Statsforvalteren til å forsøke å få til et møte med Forsvaret, 

for å få bedret dialogen. Det er behov for å formidle om verneomårdenes regelverk, 

og forenkle ved at hvert enkelt verneområdestyre ikke må gjøre jobben hver for seg.  

- Nyansatte Statens Naturoppsyn avd. Lakselv, Daniel Boberg Leirbakken, hilser på 

styret og orienterer om sine utførte oppdrag og tiltak i forhold til verneforvaltningen. 

- Orientering om brev til Klima- og miljødepartementet sendt av Kvænangsbotn og 

Navitdalen verneområdestyre den 11.06.2021. Stabbursdalen nasjonalparkstyre skal 
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utforme et tilsvarende brev som skal sendes, som oppfølging av denne 

problemstillingen med forvaltningen i verneområder. 

- Stabbursdalen nasjonalparkstyre besøker Stabbursdalen nasjonalparkstyre og dets 

Rådgivende utvalg den 17.-18. november i Skaidi. 

- Det jobbes med jubileumsvideo fortløpende denne høsten. 

- Stabbursdalen nasjonalparkstyre har midler til overs grunnet prosjekter som ikke ble 

gjennomført etter planen. Styret velger derfor å omdisponere midler til å opprette ny 

nettside etter merkevarestrategien. 

 

 

Forvalter har fattet vedtak på delegert myndighet: 

Vedtak fattet 18.08.2021: 

Vedtak i sak 2021/7190 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 første ledd første alternativ gir Stabbursdalen 

nasjonalparkstyre Bjørn B. Karlsen og Hans Andreas Karlsen dispensasjon til 

maksimalt tre – 3 – turer med snøskuter til gamme med byggid. 192843383 i 

Stabbursdalen nasjonalpark, i Porsanger kommune.  

Dispensasjonen gjelder fra 01.01.2022 til 19.04.2022. 

Dispensasjonen er gitt med følgende vilkår: 

 

− Tillatelsen gjelder for kjøring frem til gamme med byggid. 192843383 i Stabbursdalen 

nasjonalpark. 

− Kjøringen til og fra gammen skal skje langs trasé som er inntegnet på vedlagt kart fra 

søknaden. 

− Det skal kun kjøres på snø- og isdekket mark/vann. 

− En tur gjelder for et kjøretøy. To kjøretøy i følge teller som to turer. Slede er tillatt. 

− Tillatelsen gjelder for transport av materiale, utstyr og bagasje. 

− All ferdsel skal skje hensynsfullt, og begrenses til et minimum. Dyrelivet, herunder 

reinsdyr, i området skal ikke forstyrres unødig. 

− Vedlagt kjøreseddel skal fylles ut i forkant av hver tur med kulepenn/tusj som ikke kan 

viskes ut. 

− Tillatelsen skal medbringes under kjøring. 

− Ved tillatelsens utløp skal kopi av kjøreseddel sendes forvaltningsmyndigheten 

(nasjonalparkstyret). 

− Tillatelse til motorferdsel skal også være innhentet etter motorferdselloven. 
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Vedtak fattet 3. September 2021: 

Vedtak i sak 2021/8121 

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. 7. november 2021. 

 

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. Dyrelivet, 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/ Rasmus 

John S. Anti på telefon 454 88 968/ 481 98 885. 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, deriblant tillatelse etter motorferdselloven. 

 

Vedtak fattet 21. september 2021: 

 

Vedtak i sak 2021/8602 

 

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

jaktlaget til Ole Anthoni Hætta 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. 7. november 2021. 

 

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. 
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− 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. Dyrelivet, herunder 

reisndyr, skal ikke forforstyrres 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/ Anna Ravna Gaup 
på tlf. 418 55 018 og/eller Skáiddeduottar siida v/ Rasmus John S. Anti på telefon 454 
88 968/ 481 98 885. 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, deriblant tillatelse etter motorferdselloven. 

 

ST 30/2021 Behandling av innkommet klage i sak ST 15/2021 etter 

forvaltningsloven 

Styresaksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 21.10.2021 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre fattet vedtak den 24. mai 2021 om å avvise søknad om 

utsatt høringsfrist etter forvaltningsloven § 29, med vurdering at de ikke anså forespørselen 

som et særlig tilfelle.  

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. Det foreligger nå 

en klage på saken som skal behandles etter forvaltningsloven § 31. Gjennom 

forvaltningsloven § 31 avgjøres det om en klage skal tas til behandling selv om klagen ikke 

kom inn innen klagefristen eller om den skal avvises. 

Det skal i henhold til offentlighetslova § 31 vurderes om parten eller han fullmektig ikke kan 

lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage. I henhold til forvaltningsloven 

§ 31 skal det gjøres en vurdering om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe 

for andre. Det skal også vurderes om det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig at 

klagen blir prøvd. 

 

Forvalters innstilling 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre fatter et vedtak om innkommet klage den 21.05.2021 fra 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark i sak ST 15/2021 skal tas opp for behandling, eller 

avvises etter forvaltningsloven § 31. 
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Styrets innstilling 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre vurderer at vedtaket i sak ST 15/2021 ikke kan medføre 

skade eller ulempe for vedtaket hvor tillatelsen som er gitt er utgått. 

Stabbursdalen nasjonalparkstyret vurderer at det ikke foreligger særlige grunner til at klagen 

skal bli prøvd, og avviser klagen etter forvaltningsloven § 31 og tar ikke inn klagen til 

behandling fordi den ikke kom inn innen tidsfristen. 

 

Votering 

Innstilling til styret ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i ST 30/2021 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre vurderer at vedtaket i sak ST 15/2021 ikke kan medføre 

skade eller ulempe for vedtaket hvor tillatelsen som er gitt er utgått. 

Stabbursdalen nasjonalparkstyret vurderer at det ikke foreligger særlige grunner til at klagen 

skal bli prøvd, og avviser klagen etter forvaltningsloven § 31 og tar ikke inn klagen til 

behandling fordi den ikke kom inn innen tidsfristen. 

 

RS 7/2021 Arbeid med planarbeid – forvaltningsplan og besøksstrategi 

Det er behov for et arbeidsmøte for planarbeid. Møtetidspunkt avtales over e-post. Et nytt 

utkast av forvaltningsplanen oversendes til Rådgivende utvalg, slik at progresjonen med 

dokumentet kan diskuteres med utvalget. Det er planlagt et fysisk møte med Rådgivende 

utvalg den 9. desember 2021. 

 

 

Møte slutt 15.15 


