
Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan 

johtokunta 

Møtested: Teamsmøte 

Dato: 14.11.2022 

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  Representerer 

   

 

Merknader: Mona Skanke ba om permisjon i korte perioder av møtet, men deltok slik at 

hun kjente til hva som hadde blitt sagt og hadde grunnlag til å avgi stemme i avgjørelser. I 

de periodene ledet Anna Ravna Gaup møtet. 

 

 

 

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: 

 

 

 

 

Anna Ravna Gaup                    Grete-Liv Olaussen 

 

Nestleder                               Styremedlem
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ST 44/2022 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta – 14.11.2022  

 

Behandling 

4 styremedlemmer er til stede med 4 faste representanter. 

 

 

Vedtak 

Najonalparkstyret er beslutningsdyktig under hele møtet. 

 

 

ST 45/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta – 14.11.2022  

 

Behandling 

Innkalling og saksliste 

 

 

Utvalgs- 
saksnr. 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr. 

ST 44/2022 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 45/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste   

ST 46/2022 Valg av underskrivere   

ST 47/2022 Uttalelse til vedtektene til Stabbursdalen 
nasjonalpark  

  

ST 48/2022 Søknad om konfliktdempende tiltak – forsterking av 
reindriftsgjerde ved Bastingammen 

  

RS 11/2022 Orientering   

 

 

 

Vedtak 

Innkalling og endring på saksliste enstemmig godkjent. 
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ST 46/2022 Valg av underskrivere 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta – 14.11.2022  

Behandling 

Anna Ravna Gaup foreslo Grete-Liv Olaussen som underskrivere til møteprotokollen. Ingen 

andre forslag. 

 

Vedtak 

Anna Ravna Gaup og Grete-Liv Olaussen ble valgt som underskrivere til møteprotokollen. 

 

 

 

ST 47/2022 Uttalelse til vedtektene til Stabbursdalen nasjonalpark 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta – 14.11.2022  

 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre gjennomgår sine vedtekter og kommer med uttalelse på 

ønskede endringer som skal oversendes til Miljødirektoratet. 

 

Forvalter orienterte at alle styrers vedtekter skal revideres for å endre til riktige kommune- og 

fylkesnavn. I tillegg vil Miljødirektoratet se på rommet for å øke delegering til forvalter i 

enkeltsaksbehandlinger.  

 

Nasjonalparkstyrets uttalelse til Stabbursdalen nasjonalparkstyrets vedtekter: 

 

Nasjonalparkstyet hadde ingen innvendinger til at forvalter skulle få utvidet delegasjon i 

enkeltsaksbehandling. 

 

Antall styrerepresentanter bør økes med begrunnelse i at 4 representanter kan gi en uheldig 

situasjon som kan oppstå. Styret er vedtaksdyktig når det er 50 % oppmøte. I dette styret 

utgjør dette kun 2 personer. Styreleder har mulighet til å bruke dobbeltstemme for å avgjøre 

saker i de tilfeller det er delte meninger. Hvis styreleder er en av 2 oppmøtte, vil i teorien 

styreleder kunne ta alle avgjørelser under det aktuelle møtet. Det vil utgjøre et demokratis 

problem. 

 

Nasjonalparkstyret har fått tilbakemelding fra Rådgivende utvalg (RU) om at det er ønsket at 

styret utvides for å øke lokal medvirkning i styret. Under RU møtene har det vært foreslått at 

en ekstra representant kan være fra Porsanger kommune, mens den andre representanten 

kan være valgt ut blant medlemmer fra RU. Et annet alternativ som har vært foreslått har 

vært at de ekstra representantene velges med grunnlag at én representant er lokal grunneier 

og den andre har reindrift som næring. 
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Stabbursdalen nasjonalparkstyret fremmer følgende endringer i  

“Kapittel 4 - Nasjonalparkstyrets medlemmer, oppnevning, sammensetning mv” (markert i 

kursiv med tykk skrift).: 

 

Nasjonalparkstyret skal ha 6 medlemmer med personlige varamedlemmer som møter 

når det faste medlemmet har meldt forfall. Nasjonalparkstyret oppnevnes av 

Miljødirektoreratet etter innstilling fra de berørte kommunene, fylkestinget i Finnmark og 

Sametinget. 

 

Hammerfest kommune skal være representert med ett medlem, og innstilller en kvinne 

og en mann. Medlemmet samt det personlige varamedlemmet skal begge ha særlige 

interesser for verneområdene i Stabbursdalen. 

 

Porsanger kommune skal være representert med to medlemmer, og innstiller to menn 

og to kvinner. Ett medlem samt det personlige varamedlemmet skal være blant 

kommunestyres medlemmer. Det andre medlemmet samt dets personlige varamedlem 

skal begge ha lokal tilknytning og særlige interesser for verneområdene i 

Stabbursdalen. 

 

Sametinget skal være representert ved to medlemmer, og instiller to kvinner og to 

menn. Ett medlem samt det personlige varamedlemmet skal begge ha tilknytning til 

reindrift som næring i verneområdene i Stabbursdalen.  

 

Fylkeskommunen skal være representert med ett medlem, og innstiller en mann og en 

kvinne. Medlemmet samt det personlige varamedlemmet skal begge ha særlige 

interesser for verneområdene i Stabbursdalen. 

 

Oppnevningsprerioden for medlemmene følger valgperioden for henholdsvis kommunestyret, 

fylkestinget og sametinget. 

 

Nasjonalparkstyret velger selv sin leder og nestleder. 

 

 

ST 48/2022 Søknad om konfliktdempende tiltak – forsterking av 
reindriftsgjerde ved Bastingammen 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta – 14.11.2022  

Det henvises til sak ST 32/2022 om vurdering av inhabilitet i behandling i denne saken. 
Vurderingen opprettholdes. Anna Ravna Gaup er inhabil i saken, og skal med dette ikke fatte 
vedtak eller ha talerett under behandling av saken. Anna Ravna Gaup kan være til stede 
under møtet. 
 
Styret gjennomgår dokumentene før levering av søknad. Det er behov for vurdering om 
hoveddokumentet må justeres med tanke på tidspunktet søknaden sendes inn i 2022. 
 

Alle dokumenter til søknad er oversendt til styret i forkant av møtet for gjennomgang før 

møtet. Forvalter informerer om at utforming av søknaden har tatt tid, og at det derfor er 
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behov for avklaringer om hva som skal foretas dersom søknaden ikke innvilges i 2022, siden 

den sendes inn sent på året.  

 

Vedtak i forhold til tiltaket 

Najonalparkstyret omdisponerer midler og bevilger inntil 115 000 kr. til Skáiddeduottar siida 

til konfliktdempende tiltak pga. Bastingammens plassering. Nasjonalparkforvalter får fullmakt 

til å fastsette det endelige beløpet før utbetaling. 

 

Nasjonalparkforvalter og styreleder får fullmakt til å avholde kontraktsmøte med 

Skáiddeduottar siida for å avklare innholdet i en avtale om prosjektering av konfliktdempende 

tiltak.  

 

Det vil bli stilt krav til at portene blir så brukervennlig som mulig for å unngå at den blir 

stående ulukket pga. besøkende i området. Derfor skal det avtales hvilke lukkemekanismer 

som skal lages på portene. I tillegg skal det være mulig å passere porten med hest. 

 

Det kan oppstå fare for sammenblandinger av reinsdyr med andre nabosiidaer når reinen 

bryter gjennom gjerdet eller portene står uønsket åpne. Dette konfliktdempende tiltaket vil 

forhindre slike fremtidige konflikter og utfordringer. Dette skal tas inn i argumentasjonen for 

søknaden. 

 

RS 11/2022 Orientering 

- Kort gjennomgang av økonomi og gjennomførte tiltak. Ikke alle midler blir benyttet til 

opprinnelige tiltenkte tiltak, men styret velger å fatte vedtak om omdisponering av 

midler.   

- Ytterligere orientering etter befaring 26.-28. september 2022. Saksbehandling har 

gjort at all orientering ikke har kunnet blitt tatt opp på tidligere møter. Forvalter 

informerer om at Láhtin siida har gjort henvendelser med spørsmål til befaringen. 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre vil be om dialogsmøte med Láhtin siida den 13. 

desember 2022 for videre oppfølging etter befaringen.  

- Planlegge møtedato med FeFo, temaer hensetning av båter, ny innkjørsel til 

Lompolaveien og forvaltning av Rørkulphytta. Det vil bli bedt om møte den 24 januar 

2023. 

- Det er planlagt et administrativt møte om Airovannshytta. Forvalter vil videreformidle 

til nasjonalparkstyret hva som er planlagt med oppsynshytten i forhold til eierforhold 

og vurdering om vedlikehold eller rivning, og kanskje gjenoppbygging av bygget. 

Ingenting er avgjort i forhold til bygget så langt. 

- Det vil bli invitert til møte med Rådgivende utvalg den 9. februar 2023.  

- Det ble planlagt å invitere de lokale reindriftsiidaene til møte i perioden 15.februar til 

1. mars 2023. Endelig dato ikke avgjort, men vil bli avklart i god tid. 

- Orientering om endring av forskrift om snøskuterløyper i Porsanger kommune, med 

høringsfrist 19.12.2022. Det var en høring på snøskuterløypenettet i 2020, hvor 

nasjonalparkstyret kom med en uttalelse. Ved høringen i 2022 viser løypekartet ingen 

forslag til endringer som vil gi økt eller endret påvirkning på verneområdene i 

Stabbursdalen. Stabbursdalen nasjonalparkstyre skal gjøre en vurdering til neste 

styremøte om de ønsker å komme med uttalelser, siden det ved denne høringen 
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også er mulig å uttale seg om løypenettet i sin helhet. Det innebærer at styret har 

mulighet til å komme med uttalelse på eksisterende løyper som foreløpig ikke er 

foreslått endret i utkastet. 

- Kort orientering om reindriftslov på høring, med høringsfrist 22.12.2022. 

Verneområdestyrene har ikke mottatt høringen og står ikke oppført som høringspart i 

dokumentene. Styremedlemmer ønsker selv å se igjennom dokumentene og vurderer 

deretter om de ønsker å behandle en uttalelse på styremøte den 13. desember 2023. 

- Styreleder er blitt bedt av styret om å ta direkte kontakt med ordførere i Porsanger og 

Hammerfest kommune. Det har for flere år siden blitt sendt ut en henvendelse 

angående ønske om opprettelse av et administrativt kontaktutvalg. Najonalparkstyret 

har aldri fått tilbakemeldinger på denne henvendelsen fra noen av kommunene. 

 
 
 
 
Møte slutt 16.10 
 
 
 
 
PROTOKOLLTILFØRSEL 
 
Protokollen er e-postgodkjent av 3 møtedeltakere. 
 
Robert Wilhelmsen har e-postgodkjent innholdet til utkastet av protokollen, med godkjenner 
ikke endringsforslagene som ble spilt inn av Grete-Liv Olaussen og Anna Ravna Gaup, 
datert 18.11.2022: 
 

Følgende ble endret i utkast av protokoll: 

Under sak ST47/2022 er følgende satt inn etter tilbakemelding fra Grete-Liv Olaussen: 

“Nasjonalparkstyet hadde ingen innvendinger til at forvalter skulle få utvidet delegasjon i 

enkeltsaksbehandling”. 

 Under sak ST48/2022 er følgende satt inn etter tilbakemelding fra Anna Ravna Gaup: 

«Det henvises til sak ST 32/2022 om vurdering av inhabilitet i behandling i denne saken. 
Vurderingen opprettholdes. Anna Ravna Gaup er inhabil i saken, og skal med dette ikke fatte 
vedtak eller ha talerett under behandling av saken. Anna Ravna Gaup kan være til stede 
under møtet». 

 Under sak ST48/2022 er følgende tatt ut etter tilbakemelding fra Grete-Liv Olaussen: 

“eks.mva.” er tatt ut.  


