
 

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan 

johtokunta 

Møtested: Teamsmøte 

Dato: 13.12.2022 

Tidspunkt: 12.00-18.00 

 

 

 

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:  

Sentralt SNO Lars Bendik Austmo og lokalt SNO Daniel Boberg Leirbakken deltok under 

deler av 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: 

 

 

 

 

Mona Skanke                    Anna Ravna Gaup 

 

Styreleder                               Nestleder
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ST 53/2022 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta – 13.12.2022  

 

Behandling 

4 styremedlemmer er til stede med 4 faste representanter. 

 

 

Vedtak 

Najonalparkstyret er beslutningsdyktig under hele møtet. 

 

 

ST 54/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta – 13.12.2022  

 

Behandling 

Innkalling og saksliste 

 

 

Utvalgs- 

saksnr. 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr. 

ST 53/2022 Registrering av deltakere, beslutningsdyktighet   

ST 54/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste    

ST 55/2022 Valg av underskrivere   

RS 12/2022 Dialogsmøte med Miljødirektoratet    

ST 56/2022 Møtekalender for 2023   

RS 13/2022 Orientering   

ST 57/2022 Bestillingsdialog for 2023  2022/10309 

ST 58/2022 Sak unntatt offentlighet Lukket 2022/10299 

 

 

 

Vedtak 

Innkalling og endring på saksliste enstemmig godkjent. 
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ST 55/2022 Valg av underskrivere 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta – 13.12.2022  

Behandling 

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

forslag. 

 

Vedtak 

Mona Skanke foreslo Anna Ravna Gaup ble valgt som underskrivere til møteprotokollen. 

 

 

 

RS 12/2022 Dialogsmøte med Miljødirektoratet  

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta – 13.12.2022  

 

Stabbursdalen nasjonalparkstye har gjennomgått tilbakemeldingene fra RU og gjort en 

vurdering av disse, som videre ble diskutert under dialogsmøte med Miljødirektoratet. Denne 

tilbakemeldingen skal oversendes RU før neste møte som er planlagt gjennomført 9. februar 

2023. 

For at Stabbursdalen nasjonalparkstyre skal få faglig godkjenning på utkastet av 

forvaltningsplanen av Miljødirektoratet må det bli enighet om retningslinjene under temaene 

snøskuterkjøring til hytter og gammer, og rammene som skal gjelde for tillatelser til utvidelse 

av byggverk. 

Nasjonalparkstyret diskuterte at rammene for antall turer kunne mulig justeres litt ned fra 16 

turer for å etterkomme Miljødirektoratets forventninger, men antall turer ble ikke 

fremforhandlet under møtet. Rådgivende utvalg ønsket ikke løsningen med å tilby én 

kjøredag i tillegg til 6 turer til private hytter eller 3 turer til gammer for frakt av utstyr.  

Ut over dette ble det ikke foreslått eller avklart noen endringer/justeringer av retningslinjene 

som foreligger i utkastet til forvaltningsplanen under dette møtet.  

Miljødirektoratet vil etter dette møtet tilskrive Stabbursdalen nasjonalparkstyre om prosessen 

videre med faglig godkjenning av forvaltningsplanen og høringsprosessen. 
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ST 56/2022 Møtekalender 2023 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta – 13.12.2022  

 

Forvalters innstilling 

Det skal gjennomføres minimum 4 faste styremøter i året. I 2022 hadde nasjonalparkstyret 

oppsatt seks møter, men det ble gjennomført åtte styremøter totalt, i tillegg til befaringer og 

samlinger.  

 

Vedtak 

 

Møtekalender for 2023: 

 

Februar Mars Mai juni oktober Desember 

28. februar 21. mars 15. mai 1. juni 23. oktober 30. november 

 

Det vil i tillegg vær behov for følgende møter: 

- Det skal inviteres til dialogsmøte med Láhtin siida den 11. januar 2023. 

- Det inviteres til dialogsmøte med FeFo den 24. januar 2023 

- Det inviteres til møte med Rådgivende utvalg den 9. februar 2023. 

- Det bør planlegges dato for dialogsmøte med reindriften, en dato i perioden 15. 

februar – 1. mars 2023.  

- Det planlegges å gjennomføre en kompetansehevende fagtur for nasjonalparkstyret i 

uke 22. Det avholdes styremøte under fagturen. 

- Det bør inviteres til møte med arbeidsgruppen om beiteskader på furu i 

Stabbursdalen for videre oppfølging av beiteskadehåndteringen.  

- Det blir ikke avholdt nasjonalparkkonferanse i 2023. 

 

Det kan oppstå behov for ekstra møter grunnet høringer, befaringer etc. som man ikke kan 

forutse løpet av året. 

 

 

RS 13/2022 Orientering 

 

- Det er på dette møtetidspunkt ikke blitt oversendt en rapport fra Vegvesenet etter 

befaring av innkjørselen til Lompolaveien, som ble gjennomført den 20. oktober 2022. 

- Stabbursdalen nasjonalparkstyre har ikke prioritert å komme med uttalelse til høring 

av snøskuterløyper i Porsanger kommune, som har høringsfrist 19.12.2022. I henhold 

til kartforslaget i høringsutkastet endres ikke snøskuterløypene som går i randsonen 

av verneområdene til Stabbursdalen. 

- Stabbursdalen nasjonalparkstyre er ikke oppført som høringspart i høringen av ukast 

til ny reindriftslov og kommer derfor ikke med uttalelse til denne høringen. 

- Styreleder gjorde en henvendelse til ordførerer i Hammerfest og Porsanger 

kommuner den 14. november 2022 på e-post om opprettelse av administrativ 

kontaktutvalg. Styreleder har ennå ikke fått svar på sin henvendelse. 
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- Nasjonalparkstyret mottok brev fra Miljødirektoratet datert 6. Desember 2022 om 

“Regulering av ferdsel og andre aktiviteter i eksisterende verneområder”. Brevet viser 

til gjedende regelverk for hjemmelen til regulering av ferdsel i verneområdet. 

- Stabbursdalen nasjonalparkstyre har fått oppstartsbrev datert 29.11.2022 fra 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark om at det skal utarbeides en forvaltningsplan 

for Stabbursnes Naturreservat. Stabbursdalen nasjonalparkstyre kan bidra inn i en 

referansegruppe i denne prosessen om det opprettes. Dette for å samarbeide om 

forvalntingen av nærliggende verneområder, i de tilfeller det er naturlig. 

 

 

ST 57/2022 Bestillingsdialog for 2023 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta – 13.12.2022  

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

SNO ressurs ble gjennomført i samarbeid med SNO sentralt. 

 

Styret gav forvalter i oppdrag i å vurdere behovet for 2023 som skal fremkomme i denne 

protokollen, da alle elementer ble ikke ferdigvurdert under møtet. 

 

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: 

 

20 utstillingsreinsdyr (liten flokk), laget i tre eller metall 160 000 kr. eks. mva. 

Lys over benk på forsiden     20 000 kr. eks. mva. 

Logoer over benk på forsiden    20 000 kr. eks. mva.  

 

Det søkes om 200 000 kr eks. mva. 

 

 

2. Forsterke gjerder ved Bastingamma 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre fikk tilbakemelding fra en reindriftssiida i 2018 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. Utdypende 

beskrivelse av problemstillingen og prosessen oversendes Miljødirektoratet. 
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Det var ikke kapasitet til å starte dette tiltaket i 2019-2021. Tiltaket ble påbegynt i 2022 ved å 

søke om eksterne midler hos Landbruksdirektoratet sitt system på tilskudd om 

konfliktdempende tiltak. Najonalparkstyret inngikk samarbeidskontrakt med Skáiddeduottar 

siida og bidro med midler i 2022. Det søkes også om SNO ressurs i denne sammenheng i 

forhold til oppfølging av tiltaket i 2023.  

 

Det er søkt i felleskap om tilskudd til konfliktdempende tiltak hos Landbruksdirektoratet. 

Styret har ikke svar på søknaden og regner ikke med å få svar før vår 2023. For å sikre at 

tiltaket ikke stopper opp søkes det også om interne midler til tiltaket i 2023. 

 

Dette tiltaket vil også være en del av en besøksstrategi, med tanke på at man kan unngå 

unødige konflikter og uønskede situasjoner mellom besøkende og reindrift, ved å 

tilrettelegge for gode trapper over gjerder, og bedre portalløsninger som gjør at de ikke blir 

stående åpne fordi de er vanskelig å håndtere.  

 

Det søkes om 163 500 kr. eks. mva. 

 

3. 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. Drivstoffutgifter har økt, så søknadssummen er derfor større i 2023. 

 
Det søkes om 135 000 kr. eks. mva. 

 

4. Natursti 

Det er ønsket å ferdigstille 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 ble påbegynt i 2022 med å utarbeide informasjonsplatene som skal være inne 

i stolpene, og det er innhentet eventuelle nødvendige tillatelser.  

 

Det søkes om 30 000 kr. 

 

 

5. 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 det 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 
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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. Rapport med bildedokumentering legges ved søknad. 

 

Det søkes om 250 000 kr. eks. mva. 

 

6. Driftsmidler og oppfølging av åpne byggverk i Stabbursdalen 

 

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

som er i verneområdene.  

 

Åpne bygg - forvaltet av Najonalparkstyret: 

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

organisasjoner eller annen dugnad. I tillegg til Bastingammen og Ivarstua, forvaltes 

Rørkulphytta 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 åpen hytte for allmennheten som man ikke 

kan ha kommersiell fortjeneste på. Hytta inngår som en del av besøksstrategien til 

Stabbursdalen. Dette vil kunne oppstå behov for mindre utbedringer som kan følges opp av 

forvaltningen gjennom SNO-ressurs, forvalter og evnt. ekstern oppdragstaker. Byggene 

trenger tilsyn flere ganger i året. Det kan oppstå behov for noen materialer til utføring av 

mindre vedlikehold. Det byggene vil det oppstå er behov for årlig innkjøp av gass, stearinlys, 

toalettpapir, utedobark, søppelsekker, vedlikehold, fornying og reparasjoner av ødelagt 

utstyr/møbler etc. og eventuelt nye bruksredskaper.  

Det søkes om 20 000 kr.  

 

Festeavgifter: 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre betaler festeavgift til Finnmarkseiendommen for 

bygg eiet av nasjonalparkstyret. Stabbursdalen nasjonalparkstyre eier Bastingammen 

og vil også overta eierskap av Ivarstua – overtakelse fra Statsforvalteren i Troms og 

Finnmark. Det er under vurdering at det vil være hensiktsmessig at styret også skal 

eie Airovannshytta og Rørkulphytta. Dette er det ikke tatt en endelig avgjørelse på. To 

festeavgifter i 2024 vil estimert utgjøre rundt 2 800 kr.  

Det søkes om 3000 kr. 

 

Toalettfailiteter: 

Det er behov for å forbedre toalettfasilitetene på Bastingammen, Ivarstua og 

Rørkulphytta. De tradisjonelle utedoene går fort full. I år må utedoen på 

Bastingammen og Rørkulphytta trolig tømmes. 

Det skal innklalles til møte med FeFo angående Rørkulphytta i forhold til å vurdere en 

større oppgradering av utedoen. På Bastingammen og Ivarstua skal det forsøkes å 

finne en løsning som gjør det lettere å fjerne/tømme utedoene slik at man kan unngå 

å flytte på selve utedoen på hver gang.  

Det søkes om 15 000 kr. 
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Ved - til faste lokaliteter: 

Årlig kjøpes det inn og fraktes det ut ved til faste lokaliteter i Stabbursdalen. Dette er utført 

siden 1980-tallet. Det er ønsket å gå over fra ferdigkappet ved til hele strenger for å forsøke 

å få ned vedforbruket. I år vil det bli kjøpt inn hele strenger med ved som legges i et stativ. 

Frakt går på posten for helikopter, samt evnt. bruk av ATV/Snøskuter. 

Det søkes om innkjøp av ved.  

Totalt 20 000 kr. 

 

 Tilrettelegging for bruk av hele strenger med ved: 

Tiltaket vil kreve at man tilrettelegger gjennom å bygge stativer for å håndtere veden 

ved kapping og lagring. Det må også kjøpes inn flere økser/sager/vedklyvere og 

hogstabber. Dette må det tilrettelegges for på minimum fem steder, ved hvert bygg og 

to plasser ved Fossekulpen. Der søkse SNO ressurs til dette.  

Det søkes om 25 000 kr. 

 

 

Drift av parkeringsplassen på Lompolaveien: 

 

Oppfølging av parkeringsplass: 

Det bør betales for en ekstern oppdragstaker til å følge opp fasilitetene på parkeringsplassen 

på Lompola. Det er flere oppgaver som krever oppfølging i barmarksesong.  

Det søkes om 40 000 kr. 

 

Kullbingen: 

Innkjøp av kull til parkeringsplassen må gjøres årlig, og er satt i sammenheng med å 

forhindre uttak av trevirke rundt parkeringsplassen.   

Det søkes om 4000 kr. 

 

Fôringsplassen:  

Dette tiltaket ble laget tilrettelagt på parkeringsplassen til Lompolaveien i 2012. Dette 

tiltaket har fått positive tilbakemeldinger fra lokalbefolkningen og barn som besøker 

området. Det påløper en årlig utgift for opprettholdelse av dette tiltaket. 

Solsikkefrøskall må fjernes fra bakken i 2023.  

Det søkes om 8000 kr. 

 

Toalett fasiliteter: 

Det vil bli behov for tømming av utedo på parkeringsplassen til Lompolaveien enkelte 

år. Det ble utført i 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 for tømming. Det søkes ikke midler til tømming i 

2023. 

Det er jevnlig behov for rengjøring av doene og påfylling av toalettpapir.  

Det søkes om 2000 kr.  
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Andre oppgaver - fjerning av søppel: 

Det skjer ofte at folk setter igjen søppel på parkeringsplassern på tross av at det ikke 

er søppelboks på stedet. De setter gjerne igjen søpla inne på doen. Dette er 

forsøpling, som forvaltningen ender med å måtte rydde bort. 

 

Totalt søkes om 137 000 kr. eks. mva. 

 

 

7. Logoskilt på åpne bygg forvaltet av Stabbursdalen nasjonalparkstyre 

 

Det er nå avklart hvordan navn på Stabbursdalen landskapsvernområde skal skrives på 

kvensk. Det vil derfor lages til skilt som skal henge på byggene som driftes av 

nasjonalparkstyre – på samisk og kvensk i tillegg til norsk. Det er behov for 6 skilt med navn 

og logo etter merkevaren. 

 

Det søkes om 20 000 kr.  

 

 

8. Merking av ny omlagt trasé for frakt av felt elg 

 

Årlig gir Stabbursdalen nasjonalparkstyre tillatelse til frakt av felt elg i nasjonalparken. 

Traseen som det tidligere har blitt gitt tillatelse i sørenden av Stabbursdalen nasjonalpark er 

det ved ett parti av stien svært dårlig tilstand, slik at man ikke bør gi tillatelse til frakt av elg 

på denne delen av strekningen. Det har derfor blitt vedtatt omlegging av traseen. For at det 

skal være mulig å vite hvor man skal kjøre for å følge den nye omlagte traseen er det 

nødvendig å oppføre merking av stien gjennom bruk av stolper. Varigheten av merkingen vil 

bli vurdert fortløpende etter behov. Det søkes derfor om midler til materialer for merking av 

omlagt trasé på til sammen ca. 3,5 km. Det må merkes på to områder langs denne traseen, 

en kort og en lang strekning. Kartbeskrivelser vedlegges søknaden. Det vil også bli søkt om 

SNO ressurs til dette tiltaket. 

 

Det søkes om 15 000 kr.  

 

 

9. 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. Tiltaket ble ikke påbegynt i 2022, men det 

ble gjennomført dialog med grunneier Finnmarkseiendommen. Tiltaket følges opp videre i 

2023. 

I 2023 er det planlagt følgende tiltak: 

- 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. 
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- Utsending av informasjonsbrev til alle registrerte grunneiere innenfor vernegrensene 

langs Stabburselva. 

- Inngå avtale med grunneier FeFo om innføring av oblatsystem som merker båtene i 

området, hvor de får inntektene på dette systemet. 

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 30 000 kr. eks. mva. til annonsering, porto og informasjonsskilt. 

 

 

10. Oppfølging av utfordringer med kjørespor 

 

Det har vært behov for å kartlegge alle partier på strekingen fra Lompolaveien forbi Airovann 

til sørenden av nasjonalparken. Det I 2014 ble traseen fra Lompolaveien til sørenden, forbi 

Airovann, kartlagt for de største skadde partiene, fem lokaliteter. Gjennom ny befaring i 2022 

er flere kjøresskader kartlagt, og det er med bruk av drone dokumentert kjøreskader langs 

denne mye brukte traseen. Dette var nødvendige kartlegginger før man kan estimere 

kostnader og igangsetter tiltak. Dette er ikke nye kjøreskader og styret har hatt ønske om 

igangsettelse av et forprosjekt siden 2013, for å kunne gjøre tiltak i disse skadde områdene.  

I 2020 ble traseen fra Snekkernes til grensen mot Okselv kartlagt 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. 

 

Etter kartleggingen som er utført i 2022 vil det være grunnlag som gjør 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 2024. Det skal gjøre henvendelse til 

landbruksdirektoratet og reindriftsforvaltningen, samt aktuelle lokale siidaer for å forsøke å få 

på plass et samarbeid om restaureringsprosjektet. Det vil bli invitert til møter for oppfølging 

av dette.  

 

Det søkes om midler til møtevirksomhet og andre utgifter til et forprosjekt i 2023, slik at man 

kan få involvert reindrifta lokalt, men også reindriftsforvaltningen og Landbruksdirektoratet. 

Målet er samfinansiering for håndtering av restaurering og klopplegging av myrene. Det skal 

grundig vurderes hvilke tiltak som er hensiktsmessig å iverksette. 

 

Det søkes om 40 000 kr.  
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11. Start på utvikling av nye brosjyrer 

 

Utarbeidelse av norsk tekst til brosjyre og innkjøp av bilder ønskes utført i 2023. I 2024 er det 

planlagt at kartet til brosjyren skal utvikles, samt oversettelse til flere språk. Brosjyrene 

sendes også til trykk i 2024. Teksten utarbeides av ekstern oppdragstaker med lokal 

kompetanse, som konfererer med nasjonalparkforvalter under utviklingsprosessen. 

 

Det søkes om totalt 55 000 kr.  

 

 

12. Oppfølging av prosjekt med erosjon ved Rørkulphytta 

 

Det har blitt gjennomført tiltak med kokosmatter og planting av lokale arter som selje og rogn 

i et lite område ved elvekanten. Målet er å få revegetering slik at man kan minke/forhindre 

erosjon grunnet vårflom og høyt besøkstrykk. Det har vært engasjert en skoleklasse i dette 

prosjektet. Det er ønsket midler til videre oppfølging av prosjektet. 

 

Det søkes om 5000 kr. 

 

 

 

 

Søknad i egne midler for forvaltningsplan, besøksstrategi, kartlegginger 

etc. (post 142121) 

 
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 

Styrets arbeid med håndtering av beiteskader på furuskader fortsetter, og det er nødvendig 

med midler til dette. NIBIO og nasjonalparkstyret har gjensidig ønske om videreføring av 

GPS-merkeprosjektet på elg. En videreføring av GPS-merkeprosjektet «Elgen i Finnmark», 

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

grenseskridende forskingsprosjekt med Finland, hvor det søkes EU-midler gjennom et 

interreg kalt Aurora prosjekt. Navnet på prosjektet er «Unifying knowledge-based moose 

management across borders in northernmost Scandinavia (Finnmark and Finnish Lapland) to 

benefit society, nature, and people». Det er planlagt å tilknytte beiteskadeundersøkelser i 

prosjektet, ved mulig å opprette masteroppgaver rundt dette. I 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. Det vil bli søkt om en lik sum i over tre år. 
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GPS-merkeprosjekt – sum ikke avgjort, men vil foreligge i staren av januar før 

søknadsfrist. 

 

Det er planlagt å gjennomføre elgtelling med helikopter for 2023 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. Dette ses i 

sammenheng med beiteskadeproblematikken. 

 

Det søkes om elgtelling – 45 000 kr.  

 

 

2. Midler til oversettelse 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre starter på jobben med utarbeidelse av ny nettside i 2022. 

Jobben må videreføres i 2023. 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 40 000 kr.  

 

 

SNO Ressurs 

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

godkjent 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 er utført av SNO i 2022. Det er behov for merking av et parti for 

omlegging av traseen. Det søkes derfor om både midler til merking og SNO ressurs til dette 

tiltaket. 

 

2. Restaurering av kjørespor 

SNO lokalt har god kompetanse til områdene og kan komme med innspill til forprosjektet 

under dialogsmøter. 

 

3. Bevaringsmål – stislitasje 

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

Deler av disse traseene bør utbedres, fordi slitasjen på stiene øker.  
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Det er opprettet bevaringsmål på stislitasjen, slik at man skal få mulighet til å gjøre en før og 

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

følges opp i 2023, og eventuelle tiltak vil bli iverksatt i 2024. Det skal vedtas hvilket tiltak som 

skal iverksettes i 2024 på hver aktuelle del av trasene. 

 

I 2023 vil det kun bli behov for noen registreringer, som SNO og forvalter kan samarbeide om 

å få utført. 
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2023

Forvaltningmyndighet Stabbursdalen nasjonalparkstyre/ Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra/ Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta

Verneområde/Tema Prioritering Beskrivelse av oppdrag og metode Forankring i 

planverktøy

Rapportering ( 

Verneområdelogg

, Artsobs, Natstat). 

Merknad Ansvarlig i SNO-L Tidsbruk 

(dagsverk)

Gjennomført 

ja/nei

Kommentarer

1 Merking av nyopprettet trasé for frakt av felt elg i Ceakkojokka.

Forvaltningsplan Verneområdelogg

Sette merkestolper langs traseen slik at det er 

mulig å se hvor man skal kjøre. Daniel Boberg Leirbakken 4

Kartlegging 3 GPS-prosjekt - hente inn halsbånd fra merka elg - kun ved behov Tiltaksplan Verneområdelogg Avhengig av antall elg som mister klaven av. Daniel Boberg Leirbakken 1

1 Elgtelling Tiltaksplan Verneområdelogg Bekjempe store beiteskader - årlig telling. Daniel Boberg Leirbakken 2

1 Tilføre ved til faste punkter - sett i sammenheng med bevaringsmål. Tiltaksplan Verneområdelogg Opprette bevaringsmål om bevaring av nærskog.

Daniel Boberg Leirbakken 3

Dette vil fort ta 

lengere 

tid enn  skissert man 

går for løsningen om å 

frakte vedstrenger til 

de forskjellige 

plassene slik at folk må 

sage sin egen ved. Det 

må også lages ett stativ 

for å plassere 

vedstrengene i på 

plassen.

1 Flytting av feilplasserte grensemerker ved Ciekŋalisjávri, samt 

oppføring av skilt som er blitt ulovlig fjernet ved Dilljohka.

Annet (beskriv) Verneområdelogg Et tiltak som er oppstatt etter gjennomføring av 

grensemerkingen. Daniel Boberg Leirbakken 4

3 Oppfølging og ivaretakelse av Ivarstua og Bastingammen, samt andre 

nødvendige tiltak som kan oppstå tilknyttet disse bygningene. 

Besøksstrategi Verneområdelogg Nasjonalparkstyret forvalter eksisterende bygg 

som må ivaretas. Utbedre toalettet ved 

Bastingammen. Daniel Boberg Leirbakken 8

3 Bevaringsmål - Stislitasje - Tiltak planlegges i 2024. Justeringer av 

kartleggingen kan bli vurdert gjennomført i 2023. Tiltaksplan NatStat

Et utvalg faste punkter langs stiene kartlegges,  

dokumenteres og følges opp. Daniel Boberg Leirbakken 0,5

1 Fokus på oppsyn - motorferdel ATV  - gjennom bruk av ATV og 

helikopter

Annet (beskriv) Verneområdelogg Særlig i barmarkssesong og elgjakt

Daniel Boberg Leirbakken 10

2 Fokus på oppfølging av hensetting av campingvogn Forvaltningsplan Verneområdelogg Differensiere på reindrift og andre brukere Daniel Boberg Leirbakken 3

2 Kontroll av grustak Forvaltningsplan Verneområdelogg Behov for overvåkning Daniel Boberg Leirbakken 0,5

1 Kontroll av forsterket gjerde, trapper og porter ved Bastingammen - 

før og etterkontroll

Annet (beskriv) Verneområdelogg Kontrollere at gjerdet ikke har endret plassering 

og at materialet er benyttet slik avtalt. Daniel Boberg Leirbakken 4

1 Kontroll av byggverk Annet (beskriv) Verneområdelogg Kontroll av byggverk etter gitte tillatelser Daniel Boberg Leirbakken 4

Verneområde/Tilsyn og kontroll

Innspill om ønsket SNO ressurs i verneområder. (Sett inn nye linjer for hvert ønsket utført oppdrag)

Fylles ut av SNO

Verneområde/Tilrettelegging

Verneområde/Skjøtsel

Verneområde/Bevaringsmål
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Styrets midler 
 

Ut over vanlige driftsutgifter til styret vil det være et stort behov for bedre teknisk utstyr på 

møterommet. I Staten oppfordres det nå til at man skal gjennomføre færre reiser ved 

møtevirksomhet, og at man heller gjennomfører digitale møter der det er hensiktsmessig. 

Dette er et miljø og klimatiltak. Møterommet på Stabbursnes naturhus bruker Stabbursdalen 

nasjonalparkstyre som møterom til nesten samtlige styremøter og større dialogsmøter/RU-

møter/folkemøter.  

 

Etter pandemien er det blitt tatt i bruk Teams som gjør at flere og flere møtedeltakere 

etterspør muligheten til å delta digitalt under møter som det er invitert til fysisk oppmøte. 

Slike kombinasjonsmøter gir tekniske utfordringer med det utstyret møterommet har i dag 

(kun en PC/laptopp, et lerret og en høytaler av lav kvalitet). Utfordringene er blant annet at 

høytaleren skrur seg av plutselig uten forvarsel, og at man ikke har skjermer nok til å 

håndtere både møtepapirer og Teams på samme PC/laptop. I tillegg får man ikke sett alle 

møtedeltakere, fordi kamraet er på laptop som brukes til saksbehandling under møtet.  

Kvaliteten gir en meget dårlig møteopplevelse. Det er ikke like store utfordringer om man 

bare har enten fysiske møter eller digitale møter adskilt. Utfordringene oppstår ved 

kombinasjonsmøter, hvor noen deltar digitalt og andre fysisk. Da må fasilitetene for å kunne 

ha slike møter være betydelig bedre enn det man har på møterommet i dag.  

 

Det som er ønsket er at alle møtedeltakere skal kunne se hverandre under møtet, dvs. at 

man trenger to kameraer. Et kamera skal fange opp alle deltakere i rommet, og det andre 

kameraet skal filme den som taler. Dette skal vises på todelt skjerm på lerretet. I tillegg må 

lydanelgget kunne luke ut unødig støy ved større møter, og fange opp den personen som 

taler til enhver tid. Det beste er fastmontert anlegg slik at man ikke risikerer at utstyret blir 

skadet under gjentagende bruk. 

 

Det søkes om 150 000 kr.  

 

 

Tiltak som skal igansettes som ikke krever søknad om midler 

 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre skal ta kontakt med Statens Vegvesen for å sette igang 

prosesen med å få på plass nye veiskilt som viser hvor verneområdet er når man kjører 

langs E6. 
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ST 58/2022 Sak unntatt offentlighet 

Saksprotokoll i Stabbursdalen nasjonalparkstyre/Rávttošvuomi 

álbmotmeahccestivra/Rautusvuoman kanalistarhaan johtokunta – 13.12.2022  

 

Arkivsak 2022/10299. 

 

Sak unntatt offentlighet. 

 

 

 

Møte slutt 16.20 


