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FORVALTNINGSPLANEN

2. Historikk
Avsnitt «Veier og parkering», side 21: 

Kart 7 endres: Dilljávreveien inntegnes på begge sider av Dilljávre i tråd med fylkesmannens 
godkjenning av 14.09.1998 og Porsanger kommunes brev av 20.10.1998 med kart. 

3. Kunnskapsstatus - områdebeskrivelse
3.1 Verneverdier – naturmiljø og kulturminner
Avsnitt «Kulturminner», side 35:

Teksten «I nyere tid har Stabbursdalen...» endres til «Stabbursdalen har...».

5. Bestemmelser og retningslinjer for brukerinteresser
5.1 Lokal bruk av utmarka
Hovedavsnitt «Bestemmelser», side 43:

Som bruker av områdene i Stabbursdalen kan man med hjemmel i verneforskriftene:

Avsnitt «Begge verneområdene»:

Følgende tekst utgår: «Vedlikeholde lovlige oppsatte bygninger og andre innretninger som 
ikke medfører endret bruk». 

Nytt avsnitt «Nasjonalparken»: 

Nytt punkt: «Vedlikeholde lovlige oppsatte bygninger og andre innretninger som ikke medfører 
endret bruk».

Avsnitt «Landskapsvernområdet»: 

Nytt punkt: «Vedlikeholde lovlige oppsatte bygninger og andre innretninger». 

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi brukere tillatelse til:

Avsnitt «Begge verneområdene»:

Følgende tekst utgår: «Ombygging og utvidelse av bygninger som ikke kan medføre endret 
bruk (retningslinjer rundt dette omhandles i kap. 5.10)». 

Nytt punkt: «Oppføring av bygninger og anlegg i forbindelse med reindrift og oppsyn».

Avsnitt «Nasjonalparken»:

Nytt punkt: «Ombygging og utvidelse av bygninger som ikke kan medføre endret bruk (ret-
ningslinjer rundt dette omhandles i kap. 5.10)».

Avsnitt «Landskapsvernområdet»:

Nytt punkt: «Ombygging og utvidelse av bygninger (kap. 5.10)».
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5.8 Motorferdsel
Avsnitt «Bestemmelser => Nasjonalparken», side 54: 

1. underpunkt gis følgende tillegg: «Nødvendig transport langs eksisterende kjørespor i for-
bindelse med forvaltning/drift av Stabburselva, herunder drift og tilsyn med laksetrapp/lakse-
teller, anses som skjøtsel-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver». 

Avsnitt «Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til», side 54:

2. underpunkt, 2. setning: Innledningen «Stabbursdalen nasjonalparkstyre foreslår at» utgår.

Avsnitt «Retningslinjer => Nasjonalparken», side 54:

Begrepet «dispensasjon» endres til «tillatelse» over alt i tråd med forskriftens punkt 6.3.

3. avsnitt: «4 år» endres til «5 år» for å harmonisere med Porsanger kommunestyres forskrift 
av 21.10.1996, punkt D 3. Bisetningen «da ikke ut over det tidsrom som kommunen har innvil-
get dispensasjon for etter motorferdsellovens bestemmelser» utgår som unødvendig. 

5. avsnitt bør utgå som unødvendig (regulert gjennom motorferdselloven). 

8. avsnitt utgår («Ved slutten av hver dispensasjonsperiode»… osv) da dette representerer en 
utilbørlig overvåkning. Dette må kun være aktuelt i særlige tilfeller hvor det innvilges dispensa-
sjoner etter forskriftens § 4 og naturmangfoldlovens § 48. 

Boksen «Dispensasjonssøknader», side 55: 

Kjøring til private hytter/gammer samt uttransport av elg er søknadspliktig etter forskriftens § 
6.3, men ikke dispensasjonspliktig. Teksten endres i henhold til dette. 

Skuterkjøring ved Lompola, side 55:

Nytt avsnitt: Skuterkjøring til hytter i randsonen
«Bruk av sneskuter på privat eiendom og på islagt vann i randsonen tillates inntil 300 meter 
fra nasjonalparkgrensa i forbindelse med nødvendig transport til og fra lovlig oppførte private 
hytter».  

Løype nr 13 mellom Vuođđojávre og Leavnnjašjavre, tillegg side 55: 

RU krever at verneforskriften endres slik: «Bruk av sneskuter er tillatt på offentlig sneskuterløy-
pe nr 13 mellom Vuođđojávre og Leavnnjašjávre dersom denne gjenopprettes av Porsanger 
kommune».

Løype nr 14 ved Čiekŋalisjávre, side 55-58:

RU krever at verneforskriften endres slik: «Grensa for nasjonalparken skal følge nordsida av 
vannet».

5.9 Veier og parkering
Avsnitt «Bestemmelser => Landskapsvernområdet», 3. setning, side 59, endres slik:

Felling av furu i nær tilknytning til vei er tillatt. 
Retningslinjer, side 59, endres slik: 

• Lompolaveien: Staten ved Klima- og miljødepartementet bekoster vedlikehold og drift. 

• Máđerjávreveien: Bommen flyttes til øversida av avkjørsel for Strifossvann og denne del av 
veien åpnes for grunneiere og bygdefolk mot å betale et rimelig vederlag øremerket frem-
tidig veivedlikehold. (Se SK 5 side 21). 
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• Soffávárreveien: Nasjonalparkstyret er positiv til private initiativ for punktutbedring av veien 
for å gjøre Stabburselva mer tilgjengelig og imøtekomme private hytte- og grunneieres 
behov for adkomst. (Se SK 6 side 22). 

Merknad vedr. Soffávárreveien: I forrige forvaltningsplan (1990) bebudet fylkesmannen utbe-
dring/grusing av Soffávárreveien etter én felles trasé. Dette for å spre fisketrykket på Stabburs-
elva, samt for å imøtekomme private hytte- og grunneieres behov for adkomst. Tiltaket ble 
dessverre ikke gjennomført, men bør tas opp nå. 

5.10 Hytter og andre byggverk
Bestemmelser => Begge verneområdene, side 59:

Teksten «Vedlikehold av lovlige oppførte bygninger er tillatt» flyttes to linjer opp. 

Retningslinjer, side 59: 

Punktet omformuleres slik: 

Ved saksbehandling av søknader om byggetiltak hensyntas følgende: 

1. Verneområdene utgjør et areal på 936 km2 = 936.000 (936 tusen) dekar = 936.000.000 
(936 millioner) m2. Søknader må vurderes på bakgrunn av verneområdenes størrelse og 
tiltakets konkrete effekt på aktuelle verneverdier. 

2. Det foretas som hovedregel en felles befaring med søker med sikte på å komme frem til en 
omforent løsning i pakt med god forvaltningsskikk og gode samiske tradisjoner.

3. Vedlikehold skal ikke medføre vesentlige fasadeendringer. 

Side 60: 

4. Med ombygging menes bygningsmessige endringer innenfor eksisterende grunnflate, som 
overbygg på inngangsparti, vesentlige fasadeendringer etc. 

5. Innvendig ombygging av bygget er tillatt uten søknad.  
Merknad: Det er ikke hjemmel i verneforskriftene for kravet «som ikke endrer bruken». 

Begge verneområdene, side 60:

Punkt 1 endres slik: Oppføring av nye bygninger i verneområdene, også i forbindelse med 
oppsyn, kan tillates dersom det dokumenteres et særskilt behov. Ved eksisterende bygg-
verk, anlegg og tilrettelegging kan restaurering og vedlikehold gjennomføres fortløpende etter 
dokumentert behov. 

Merknad: Det er ikke hjemmel for at forvaltningsmyndighetens bygg skal positivt særbehand-
les i forhold til andre bygg. 

Punkt 2 utgår. Det er ikke hjemmel i verneforskriftene for foreslått skille. 

Punkt 3: Ordet «kan» endres til «skal». 

Punkt 5 utgår. Det er ikke hjemmel i verneforskriften for LVO for foreslått bestemmelse, som 
eventuelt må inntas under avsnitt «Nasjonalparken». 

Punkt 6 utgår. Det er ikke hjemmel i verneforskriftene for en slik bestemmelse. Påstanden om 
at utvidelser utover 10 m2 «er å betrakte som en vesentlig utvidelse» er høyst urimelig, ikke 
minst i forhold til verneområdenes utstrekning. 

Punkt 7 utgår. Punktet er i strid med begge verneforskrifter § 3, punkt 1.3. 

Punkt 8-16: Er det nødvendig med så rigide og detaljerte retningslinjer – og er dette hjemlet 
i forskriftene? Det bør i så fall presiseres at dette gjelder nybygg og ikke eksisterende bygg. 
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Punkt 17: 2. setning «Beplantning av tomt tillates ikke» utgår. 

Punkt 18 utgår som unødvendig, idet forholdet er regulert i forurensningsloven. Absurd og 
miljøfiendtlig at overskytende byggemateriale pålegges innlevert godkjent behandlingsanlegg/
deponi, og altså ikke for eksempel skal kunne gjenbrukes i et annet byggetiltak. 

Side 61:

Punkt 21 bør utgå. Punktet er unødvendig og neppe lovlig. Forholdet er tilstrekkelig regulert i 
naturmangfoldlovens § 67 og pbl § 21-9. 

Nasjonalparken, side 60:

Avsnittene endres slik: 

• Eksisterende fritidsbygg kan tillates ombygd eller utvidet, dersom dette ikke medfører en-
dret bruk. 

• Oppføring av uthus i tilknytning til eksisterende hytte kan tillates etter begrunnet søknad. 

• Terrasse, platt og veranda i tilknytning til eksisterende hytte kan tillates. 

• Utedo i tilknytning til fritidsbygg kan tillates. 

Landskapsvernområdet, side 60:

Avsnittene endres slik:

• Eksisterende fritidsbygg kan tillates ombygd eller utvidet. 

• Oppføring av uthus i tilknytning til eksisterende hytte kan tillates.

• Terrasse, platt og veranda i tilknytning til eksisterende hytte kan tillates. 

• Utedo i tilknytning til fritidsbygg kan tillates. 

• Nasjonalparkstyret tar kontakt med private grunneiere for å avklare ønsker og behov for 
byggetiltak på matrikulerte eiendommer i tråd med Porsanger kommunestyres vedtak av 
04.06. 2008 i sak 29/2008 (oppfølging av 1986-avtalen med Miljøverndepartementet), samt 
hvordan dette kan imøtekommes (regulering, forskrifts endring, enkeltvedtak).
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DET UTVIDA VERNETS LOVLIGHET - ENDRING AV VERNEGRENSER/FORSKRIFTER
Sametinget har i plenumsvedtak av 28.02.2003 fastslått at det utvida vernet i Stabbursdalen 
(kgl. res. 20.12.2002) ikke er legitim for den samiske befolkning. 

Det utvida vernet krenker folkerettens beskyttelse av urfolks og minoriteters rett til kulturutøvel-
se som er sikret i ILO-konvensjon nr 169 om urfolks rettigheter, FNs konvensjon om sivile og 
politiske rettigheter artikkel 27, grunnlovens § 108 og menneskerettighetsloven.

Dette tilsier at det utvida vernet må oppheves som rettsstridig, og verneområdene tilbakeleve-
res til lokal forvaltning ved grunneiere, rettighetshavere og kommunen. Som en midlertidig for-
føyning kreves endring av vernegrenser og verneforskrifter som skaper de største hindringer 
for urfolket i Stabbursdalen. 

I. Grensejustering for nasjonalparken
Grensa for Stabbursdalen nasjonalpark er spesielt uhensiktsmessig ved Čiekŋalisjávre og i 
Lompola-området og justeres for å redusere konfliktnivået og imøtekomme lokale rettighetsha-
vere og brukere. Dette gjelder i hovedsak vannareal som ikke berører vesentlige verneverdier. 

A. Čiekŋalisjávre: 
Grensa for nasjonalparken skal følge nordsida av vannet.

B. Lompola-området: 
Grensa for nasjonalparken skal følge nordsida av Stabburselva på strekninga mellom Dilljok-
munningen og Gumpeluoppal/Ulvelompola. Dette tilsvarer tidligere grense før nasjonalparkut-
videlsen i 2002. 

II. Endring av verneforskrifter 
A. Tillegg til nasjonalparkforskriftens punkt 6.2: 
Bestemmelsen i punkt 6.1 er ikke til hinder for (nye strekpunkt): 

– Bruk av sneskuter på offentlig sneskuterløype nr 14 over Čiekŋalisjávre (utgår når grensa 
justeres, jamfør punkt I A). 

– Bruk av sneskuter på offentlig sneskuterløype nr 13 mellom Vuođđojávre og Leavnnjašjávre 
dersom denne gjenopprettes av Porsanger kommune. 

– 300-metersregelen gjelder for offentlige sneskuterløyper i nasjonalparken. 

– Bruk av sneskuter på islagt vann i randsonen er tillatt inntil 300 meter fra nasjonalparkgren-
sa i forbindelse med nødvendig transport til og fra lovlig oppførte private hytter. 

B. Tillegg til landskapsvernforskriftens punkt 1.3: 
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til (nye strekpunkt): 

- Bygging av inntil 15 nye fritidshytter på private matrikulerte eiendommer hvor grunneier 
ønsker bebyggelse, på bakgrunn av utarbeidet reguleringsplan, som er godkjent av Miljø-
direktoratet. Reguleringsplanens bestemmelser vil være gjeldende innenfor planområdet. 
Eventuelle senere endringer i reguleringsplanen skal også behandles som dispensasjons-
sak etter naturmangfoldloven. 

- Oppføring av fritidsbygg i tilfeller hvor kommunal byggetillatelse var stadfestet av fylkes-
mannen i Finnmark eller Miljøverndepartementet før midlertidig vernevedtak ble fattet. 


