
  
 

 
 

Møteprotokoll 

 

Utvalg:        Stabbursdalen nasjonalparkstyre 
Møtested:   Verdde Hotel, Georg Bjørklis vei 1, 9700 Lakselv 
Dato:          10.12.2021           
Tidspunkt:  12.00-16.00 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 
Navn   Funksjon 

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

 
 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 
Navn   Møtte for 
 
 
Merknader 

SNO Daniel Leirbakken Boberg deltok på møtet. 
 
 
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 27/2021  Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 10.12.2021 

Oppmøte: 
 
4 styremedlemmer er til stede med 4 faste representanter, derav er nasjonalparkstyret 
beslutningsdyktig. 
 
 

ST 28/2021   Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoller 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 10.12.2021 

Vedtak 

Innkalling og saksliste. 

Utvalgs- 
saksnr. 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr. 

ST 31/2021 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 32/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste    

ST 33/2021 Valg av underskrivere   

RS 8/2021 Orientering   

ST 34/2021 Møtekalender for 2022   

ST 35/2021 Bestillingsdialog for2022  2021/10854 

RS 9/2021 Gjennomgang av innspillene til Rådgivende utvalg -
etter møtet 

  

RS 10/2021 Arbeid med planarbeid – forvaltningsplan og 
besøksstrategi. 

  

 

Innstilling - ny saksliste: 

Utvalgs- 
saksnr. 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr. 

ST 31/2021 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 32/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste    

ST 33/2021 Valg av underskrivere   

ST 34/2021 Møtekalender for 2022   

ST 35/2021 Bestillingsdialog for 2022 
-  med SNO sentralt 

 2021/10854 

 

Resterende saker måtte forskyves til neste styremøte siden møtetid ikke var tilstrekkelig. Det 

skal settes opp et eget møte for arbeid med forvaltningsplan og besøksstrategi. 

 

Vedtak 

Innkalling og ny saksliste ble enstemmig godkjent. 
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ST 29/2021 Valg av underskrivere 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre – 10.12.2022 

 

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. 

 

ST 34/2021 Møtekalender 2022 

Det skal gjennomføres minimum 4 faste styremøter i året. I 2021 hadde nasjonalparkstyret 

oppsatt fem møter på møtekalenderen, men det ble gjennomført syv styremøter og et møte 

hvor styret kom med uttalelser til høring av arealplanen for Porsanger kommune. I tillegg ble 

det utført møter i sammenheng med planlegging av jubileumsfeiring, invitasjoner, besøkende 

og befaringer. Dette er forvalters innstilling til møtekalender for 2022: 

 

Februar Mars Mai September November 

14. februar 15. mars 25. mai 23. september 14. november 

 

Det vil være behov for følgende ekstra møter/samlinger ol.: 
 
- Det vil inviteres til møte med Porsanger kommune angående besøksstrategi og 
forvaltningsplanen den 20. januar. 

- Det vil inviteres til nytt møte med Rådgivende utvalg den 10. februar. 

- Det vil inviteres til nytt møte med lokal reindrift innen den 15. mars. 

- Det planlegges fysisk nasjonalparkkonferanse i 2022, som mulig blir avholdt i april. 

- Det vil inviteres til møte med arbeidsgruppa om håndtering av beiteskader på furuskogen 
den 25. april. 

- Det vil jobbes for å få til en felles samling for nasjonalparkstyrene i år. 

- Det vil jobbes for å få til en fagtur og besøke Femundsmarka nasjonalpark - fortrinnsvis i 
august/september. 

Det kan oppstå behov for ekstra møter utover dette grunnet høringer, befaringer etc. som 
man ikke kan forutse løpet av året. 

Endringer i møtekalenderen vil kunne oppstå løpet av året. 

Nasjonalparkstyret tilpasser møtekalender under styremøtet. Møtekalender vedtas for et år. 

Koronapandemi: 

Det er fortsatt unntakstilstander i samfunnet vårt grunnet korona. Møter vil inntil videre bli 

avholdt over Teams i de tilfeller det ikke er forsvarlig å ha fysiske møter. Det er derfor stor 
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sannsynlighet at planlagte fysiske møter kan utgå. Slik vil det være inntil det er forsvarlig å 

ha fysiske møter igjen. 

Vedtak 

Møtekalender med tilleggsføringer enstemmig vedtatt. 

 

ST 35/2020 Bestillingsdialog 2021 

Forvalter og SNO gjennomgikk årets gjennomførte tiltak for styret. Bestillingsdialogen ble 

gjennomført i samarbeid med SNO sentralt. 

Styret gav forvalter i oppdrag i å vurdere behovet for 2022 som skal fremkomme i denne 

protokollen, da alle elementer ble ikke ferdigvurdert under møtet. 

 

Søknad for 2021 etter prioritert rekkefølge: 

Søknad i tiltaksmidler (post 142031) 

1. Besøksstrategi og merkevare – prosjekt uteareal 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre har vedtatt i 2019 at de ønsker at Besøkssenter 

nasjonalpark blir prioritert i besøks‐ og merkevarestrategien. De ønsker å oppgradere 

utearealene rundt Stabbursnes Naturhus og Museum i samsvar med forprosjektet utarbeidet 

i 2015, slik at det også tilfredsstiller kravene til besøks‐ og merkevarestrategien. I søknad om 

tiltaksmidler vedlegges oppdatert prosjektbeskrivelse, opprinnelig prosjektplan og 

budsjettforslag for flere detaljer (se vedlegg).  

For 2022 søkes det om midler til: 

Skiferdekke ved inngangsparti – 88 500 kr. eks. mva. 

Ladestasjon – Det ble ved en feiltagelse kun bestilt og montert opp kun én ladestasjon i 

2020. Det er ønsket å få satt opp flere ladestasjoner slik at man etter hvert har et tilbud både 

til besøkende og ansatte. I 2022 et søkes derfor om midler til en ladestasjon i første omgang, 

slik opprinnelig planlagt – 30 000 kr. eks. mva. 

Sittebenker med bord 4 stk. – 56 000 kr. eks. mva.  

Sittebenker uten bord 3 stk. plasseres rundt bålområde – 20 000 kr. eks. mva. 

Sittebenk ved vegg, inngangsparti – 50 000 kr. eks. mva. 

Sandkasse med sittebenk – 40 000 kr. eks. mva. 

Det søkes om 284 500 kr eks. mva. 
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2. Fjerning av henlagte båter som fører til forsøpling 

I 2021 kartla SNO 124 båter langs Stabburselven i nasjonalparken og 

landskapsvernområdet. Dette er en betydelig økning fra tidligere estimering av antall båter i 

området gjort av Statsforvalteren i sin tid. Mange av disse båtene ligger utbrukte og er så 

dårlig forfatning at de kan anses som forsøpling. I 2022 er det planlagt følgende tiltak: 

- Kjøpe inn og påføre enkel og ikke permanent merking av båtene med nummerering – 

slik at det er mulig å loggføre båtene opp mot et register som utarbeides.  

- Sette opp informasjonsskilt om at båter som ikke er i bruk og som anses som henlagt 

og dermed forsøpling, vil bli fjernet av forvaltningen – med informasjon om å kontakte 

forvaltningen i denne sammenheng.  

- Gjentatte annonseringer i aviser, på nettside og facebook om at registrering av båter 

opp mot eierskap er igangsatt. 

- Utsending av informasjonsbrev til alle registrerte grunneiere innenfor vernegrensene 

langs Stabburselva. 

Dette tiltaket er beregnet å gå over flere år. Denne sesongen blir brukt til informasjon og 

kartlegging av eierskap av båtene. Tiltak for fjerning av båter vil tidligst gjennomføres i 2023. 

Da vil det bli behov for ressurser til å få fjernet båter man er sikre på at skal fjernes. 

Det søkes om 40 000 kr. eks. mva. til annonsering, porto, informasjonsskilt og 

merkeutstyr. 

 

3. Vedlikehold av Lompolaveien 

Det har vært forsøkt flere ganger, men verneforvaltningen har til nå ikke fått til å få på plass 

en avtale om frivillig samfinansiering om vedlikehold av veien, med parter som f.eks. 

kommune, grunneiere, reindrift, Sameting, fylkeskommune eller Finnmarkseiendommen. 

Stabbursdalen nasjonalparkstyret har i år hatt møte med Rådgivende utvalg der blant flere 

medlemmer i utvalget ytres at det ikke er ønsket med veilag på Lompolaveien. Veien slites 

mye årlig grunnet høy trafikk, og trenger derfor tilførsel av nye masser til topplaget og dustex 

som binder massene. Det er ikke tilstrekkelig å skrape veien for å slette ut huller og riller 

hvert år. Sist gang dette ble gjennomført var i 2018 og da var kostnadene på 210 000 kr. eks. 

mva. Det tas høyde for økt prisendring når det nå søkes om midler for å sørge for at veien 

ikke blir betydelig forringet.  

Det søkes om 250 000 kr. eks. mva. 

 

4. Endre plassering av Bastingamma 

Det er behov for befaring med kulturminnemyndighetene og reindriften. Stabbursdalen 

nasjonalparkstyre har fått tilbakemelding fra en reindriftssiida om at gammens plassering 

ikke var bra, selv om dette har vært på høring. Gammens plassering er ikke i siidaens 

sommerbeiteområde, men i trekkleiet i svært nær tilknytning til deres område. Gammens 

plassering gir store utfordringer når de slipper ut flokken ved flytting. Det foreligger også et 

forslag om å flytte gjerder slik at gammen kan få stå. Uavhengig av hvilket tiltak som utføres 
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kreves det kartlegginger. Kostnadene skal dekke helikopter og sakskostnader for 

kulturminnemyndighetens kartlegging av nytt areal. Det søkes også om SNO ressurs i denne 

sammenheng. Tiltaket er betinget at reindrifta bidrar aktivt for at dette tiltaket skal kunne 

gjennomføres. Det ble derfor ikke gjennomført i 2021, men skal følges opp i 2022. 

Det var ikke kapasitet til å starte dette tiltaket i 2020. Starter tiltaket i 2022 ved å: 

- Invitere Sametinget til kartlegging av nytt område for gammen. Denne kartleggingen 

må betales for og brukes helikopter i den sammenheng. Aktuelle reindriftssida skal 

være med under samme kartlegging.  

- Søke Finnmarkseiendommen og aktuelle kommune om nytt festepunkt - 

sakskostnader 

- Eventuell fysisk flytting av gammen utsettes, anslagsvist til 2023 – bruk av helikopter 

og arbeidskostnader/personalkostnader. 

Det søkes om 60 000 kr. eks. mva. 

 

5. Oppfølging av Bastingamma 

I 2021 ble det oppdaget at åpningen rundt pipa ikke er helt tett, fordi ovnen hadde rustet. Det 

er også oppdaget en åpning rundt vinduet som må tettes igjen. Bastingamma må sjekkes at 

torva ikke har sunket og eventuelt tilført torv etter behov også i 2022. Det vil ikke være så 

mye torv som behøves tilført. Dette er mindre utbedringer som kan følges opp av 

forvaltningen gjennom SNO-ressurs. Det kan være behov for noen materialer til utføring av 

dette. Dette må gjøres uavhengig av om bygget ikke blir flyttet i år.  

Det søkes om 5 000 kr. eks. mva. 

 

6. Helikopter til SNO 

Etter tilbakemelding fra SNO sentralt er det mest hensiktsmessig at 

nasjonalparkforvaltningen administrerer midlene SNO skal benytte i Stabbursdalen. SNO vil 

benytte midler i sammenheng med de fleste tiltakene, men spesifikt for kontroll og oppsyn er 

det behov for anledning til å også bruke helikopter. Det er et flyvebehov utover de konkrete 

tiltakene knyttet til kartlegginger av bygninger, reingjerder, kjørespor og transport av ved eller 

andre konkrete oppdrag bestilt av forvaltningen. Søknadssummen tilsvarer ca. tre turer med 

helikopter.  

Det søkes om 97 000 kr. eks. mva. 

 

7. Driftsmidler 

De åpne hyttene og gammen er ikke selvfinansierte og driftes ikke av noen turlag, ideelle 

organisasjoner eller annen dugnad. Rørkulphytta forvaltes av nasjonalparkstyret gjennom en 

inngått forvaltningsavtale med FeFo. Den hytta var opprinnelig en skogvokterhytte eid av 

Statsskog, som ble overdratt til FeFo når FeFo ble opprettet. Den er regulert til å være en 
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åpen hytte for allmennheten som man ikke kan ha kommersiell fortjeneste på. Hytta inngår 

som en del av besøksstrategien til Stabbursdalen.  

Da det ikke lengere finnes frie tiltaksmidler blir det behov for å belyse alle driftskostnader 

som er i verneområdene. Det er behov for årlig innkjøp av gass, stearinlys, toalettpapir, 

utedobark, søppelsekker, vedlikehold, fornying og reparasjoner av ødelagt utstyr/møbler etc. 

og eventuelt nye bruksredskaper. Innkjøp av kull til parkeringsplassen må gjøres i 2022, og 

er satt i sammenheng med å forhindre uttak av trevirke rundt parkeringsplassen. Her inngår 

også festeavgift og annen mindre vedlikehold eller uforutsette tiltak/utgifter som oppstår og 

må iverksettes løpet av året.  

Fôringsplassen for fugler på parkeringsplassen til Lompolaveien ble opprettet i 2012. Dette 

tiltaket har fått positive tilbakemeldinger fra lokalbefolkningen. Det påløper en årlig utgift for 

opprettholdelse av tiltaket. 

Det vil bli behov for tømming av utedo på parkeringsplassen til Lompolaveien sommer 2022. 

Det er per idag ingen som ønsker å overta driften av dette doet og styret må derfor ta ansvar 

for det for at det skal kunne holdes åpent. Det bestilles inn tjenesten fra et firma. 

Det søkes om 40 000 kr. eks. mva. 

 

8. Natursti 

Det er ønsket å opprette natursti fra parkeringsplassen til Lompolaveien til Rørkulphytta. Det 

skal oppføres 10 stolper langs traseen. Dette er en strekning på litt i underkant av 600 meter. 

Jobben påbegynnes i 2022 med å utarbeide informasjonsplatene som skal være inne i 

stolpene, og innhente eventuelle nødvendige tillatelser. Hvilke utbedringer som skal utføres 

vil bli bestemt når veileder fra Miljødirektoratet er ferdigstilt i 2022. 

Summen for hva som søkes her klargjøres i starten av januar. 

 

Søknad i egne midler for forvaltningsplan, besøksstrategi, 

kartlegginger etc.  

I tillegg til midler i forhold til jobben ferdigstilling av besøksstrategi og forvaltningsplan er det 

behov for kartlegginger for å ivareta naturmangfoldet i verneområdene. 

 

1. Prosjekt om beiteskader på furuskogen 

Beiteskadeprosjektet fortsetter, og det er nødvendig med midler til dette. NIBIO og 

nasjonalparkstyret har gjensidig ønske om videreføring av GPS-merkeprosjektet. Forvalter 

orienterer om ønsket videreføring av GPS-merkeprosjektet «Elgen i Finnmark», 

prosjektperiode 2021-2025. Det er også planlagt at dette skal inngå som en del av et 

grenseskridende forskingsprosjekt, mot Finland og muligens Russland. Det er også ønsket å 

tilknytte beiteskadeundersøkelser i prosjektet, ved å opprette masteroppgaver rundt dette. I 
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GPS‐prosjektet må styret bruke noen ressurser for å blant annet hente inn klaver ved 

avslutning av prosjektet, til drivstoff og generell oppfølging av prosjektet administrativt. 

Utdypet beskrivelse av prosjekt med begrunnelse legges ved søknad i ESS. Det henvises 

også til tidligere søknad i ESS fra 2017 søknad som bakgrunnsdokumentasjon for denne 

søknad. 

Summen det skal søkes om vil bli klargjort i starten av januar før søknadsfrist. Det handler 

om beregninger i forhold til at kostnadene skal estimeres i forhold til å inngå i et større 

forskningsprosjekt, men også kunne vise til hva det vil koste om videreføring merkingen kun 

gjøres i Stabbursdalen utenom hovedprosjektet. 

GPS-merkeprosjekt – sum ikke avgjort, men vil foreligge i staren av januar før 

søknadsfrist. 

Det er planlagt å gjennomføre elgtelling med helikopter for 2022 for å vurdere de årlige 

variasjonene i elgbestanden, slik det har blitt gjort siden første gang i 2013. Dette er viktig i 

forhold til kartleggingen av elgbestanden i furuskogen til Stabbursdalen.  

Det søkes om elgtelling – 40 000 kr. eks. mva. 

 

2. Bevaring av nærskogen nær bålplasser og åpne bygg som forvaltes av 

verneforvaltningen 

Årlig har det vært kjørt eller flydd ut ved til faste lokaliteter i verneområdene som et tiltak for å 

hindre at folk tar ut vegetasjonen langs Stabburselva til bålfyring. Utgiftene har økt noe siden 

tidligere år på grunn av at det er flere lokaliteter hvor det er behov for tilførsel av ved. Blant 

annet på grunn av lauvmarkangrep. Sårbarhetsvurderingen utført i 2020 viser også til 

utfordringen med uttak av lokalt trevirke til bålplasser, hvor folk til tider også tar ut furu som 

trevirke.  

Et bevaringsmål for Stabbursdalen vil være å begrense uttak av trevirke fra nærskog rundt 

bålplasser langs Stabburselva og åpne bygg forvaltet av verneforvaltningen. Ved å 

dokumentere at nærskogen holder seg stabil og ikke blir betydelig forringet/skadet, vil man 

dokumentere at tiltaket med tilførsel av ved fungerer. 

Et annet tiltak som skal jobbes med er holdningsendrende tiltak for å få folk til å ta med seg 

brensel på tur. Dette skal gjøres gjennom sosiale medier, nettstedet til nasjonalparkstyret og 

gjennom oppføring av opplysningsskilt og annen informasjonsmateriell. Det skal utarbeides 

et spesifikt opplysningsskilt som sier at furu er vernet og ikke bruk furu som brensel. Det er et 

mål å plassere slike opplysningsskilt strategisk i forhold til bruken av området. Det vil ikke 

settes opp skilt i 2022, men jobbes med utforming av skilt som kan bestilles inn og settes opp 

i 2023. 

Det søkes om 40 000 kr. eks. mva. 

 

 

 



 10 av 11 
 

3. Midler til oversettelse 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre starter på jobben med utarbeidelse av ny nettside i 

2022. Det vil bli behov for oversettelse av teksten som skal inngå på den nye 

nettsiden til Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde. Teksten må 

oversettes til samisk, engelsk og kvensk. 

Det søkes om 30 000 kr. eks. mva. 

 

SNO Ressurs 

Skjema for avtalt ressurs med SNO som er behovet for Stabbursdalen ble gjennomgått 

under møtet. Videre beskrivelse i tilknytning til skjemaet: 

 

1. Kvalitetssikre nye og gamle felt elgtransport traseer i forvaltningsplanen 

Befaring av nye traseer som skal kunne brukes til frakt av felt elg for å sikre at traseene er 

sikre og kjørbare med ATV. De traseene som tillates i dag i forvaltningsplanen har 

forvaltningen fått tilbakemelding om at ikke er tilstrekkelig grunnet store avstander. Styret har 

fattet vedtak om å tillate ytterligere traseer. Det søkes om midler for å kunne sette ut 

oppdraget til eksterne hvis SNO ikke har kapasitet til å gjennomføre som planlagt. Det søkes 

også om bruk av drone til prosjektet i SNO ressurs. 

 

2. Restaurering av kjørespor 

Dette er nødvendige kartlegginger før man kan estimere kostnader og igangsetter tiltak. Det 

er igangsatt et forprosjekt for restaurering av skadde myrer grunnet ATV bruk. I 2014 ble 

traseen fra Lompolaveien til sørenden, forbi Airovann, kartlagt for de største skadde partiene, 

fem lokaliteter. I 2020 ble traseen fra Snekkernes til grensen mot Okselv kartlegges for 

skader på myr, hvor alle skader ble registrert. Det er laget rapport fra kartlegging av 

sykkel/ATV spor fra Snekkernes til Okselv i 2020. 

Det er behov for å kartlegge alle partier på strekingen fra Lompolaveien forbi Airovann til 

sørenden av nasjonalparken. Her er ikke alle skader dokumentert, kun fem områder.  

Når all kartleggingen er utført er det mulig å estimere omfanget av restaureringsbehovet og 

estimere omtrentlige kostnader for av klopplegging over myr/våtmark, eventuelt andre mulige 

tiltak. De fysiske kloppleggings-tiltakene er forskjøvet og planlagt utført tidligst i 2023 og 

2024, fordi denne kartleggingen av flere grunne ikke kunne bli utført i 2021 slik planlagt. Det 

skal gjøre henvendelse til landbruksdirektoratet og reindriftsavdelingen, samt aktuelle lokale 

siidaer for å forsøke å få på plass et samarbeid om restaureringsprosjektet. Målet er å få til 

samfinansiering etter at kartleggingen er gjennomført. 
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I 2022 skal det registreres mindre skader langs traseen som ble kartlagt i 2014 (andre partier 

utenom de 5 kartlagte lokalitetene). Det vil søkes om drone og droneflyver gjennom SNO 

ressurs i denne sammenheng. 

 

3. Bevaringsmål – stislitasje 

Det er store slitasje på stiene som går til Rørkulphytta og Fossekulpen/Stuorra Biŋalvárre. 

Deler av disse traseene bør utbedres, fordi slitasjen på stiene øker.  

Det er ønsket at det opprettes bevaringsmål på stislitasjen, slik at man får en før og 

etterdokumentering om effekten av eventuelle tiltak man ønsker å gjøre på stiene 

 

Oversikt over totalsummen for søknad av midler vil først bli klargjort i 

starten av januar. Søknadsfrist er 10. januar. 

 

Møte slutt 16.00 


