
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre 
Møtested: Telefonmøte/teams 
Dato: 16.02.2021 
Tidspunkt: 15:30 – 16:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 

Navn Funksjon 

Mikkel O. Nilut Leder 

Herborg Ringstad Nestleder 

Máret Láila Logje Medlem 

Tom Vegar Kiil Medlem 

Line Fusdahl Medlem 

  
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 

Navn Funksjon 

  
Følgende varamedlemmer møtte: 
 

Navn Møtte for 

  
 

Merknader 

Det ble satt av 0,5 timer til forberedelse og 0,5 timer i 
møte. Neste møte ble satt til 24.-25. mars i Kautokeino. 
Det tas sikte på gjennomføring av befaring i 
forbindelse med møtet. 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

 

 
Underskrift: 
 
Protokollen underskrives ikke, men vedtas under det første påfølgende møte. 

  



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

 Styresak   

ST 5/21 Godkjenning av innkalling til styremøte  2021/49 

ST 6/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  2020/10646 

ST 7/21 Disponering av tiltaksmidler for Reisa 
nasjonalpark 2021 

 2020/10557 

 Referatsaker   

RS 1/21 Raisjavri - avsluttet rapport  2021/1453 

RS 2/21 Delegering av myndighet etter 
naturmangfoldloven 

 2021/519 

RS 3/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften 
for Reisa nasjonalpark til bruk av snøskuter til 
nødvendig transport av materiell og utstyr til 
Mollisfossen 

 2020/11719 

RS 4/21 Innvilget søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften for Reisa nasjonalpark til 
kjøring med snøskuter til Nedrefosshytta 

 2020/1574 

 
 
  



Styresak 

ST 5/21 Godkjenning av innkalling til styremøte 11. feb 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 16.02.2021  

 
 

Vedtak 

 
Innkallingen til styremøtet godkjennes.  
 
 

Forvalters innstilling 

Innkallingen til styremøtet godkjennes.  
 
 

ST 6/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 11. feb 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 16.02.2021  

 
 

Vedtak 

Protokollen fra forrige møte godkjennes.  
 
 
 

Forvalters innstilling 

Protokollen fra forrige møte godkjennes.  
 
 
  



ST 7/21 Disponering av tiltaksmidler for Reisa nasjonalpark 2021 9. feb 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 16.02.2021  

 
 

Vedtak 

Det vises til vedlagt skjema fra elektronisk søknadssenter og tiltaksplan. Følgende tiltak 
prioriteres, og følges opp fra årets bestillingsdialog. 

- Vedlikehold og mindre tilretteleggingstiltak   kr 55.000,- 
- Montering av ovn i gapahuk ved Mollisfossen  kr 50.000,- 
- Flytting av gammelt toalett fra Mollis til Nedrefoss kr 30.000,- 
- Flytting av gammelt toalett over elva ved Sieimma kr 15.000,- 
- Bord og benker til Mollisfossen    kr 20.000,- 

 
Disponering av resterende tiltaksmidler tas opp til behandling på neste styremøte.  
 
 
 

Forvalters innstilling 

Det vises til vedlagt skjema fra elektronisk søknadssenter og tiltaksplan. Følgende tiltak 
prioriteres, og følges opp fra årets bestillingsdialog. 

- Vedlikehold og mindre tilretteleggingstiltak   kr 55.000,- 
- Montering av ovn i gapahuk ved Mollisfossen  kr 50.000,- 
- Flytting av gammelt toalett fra Mollis til Nedrefoss kr 30.000,- 
- Flytting av gammelt toalett over elva ved Sieimma kr 15.000,- 
- Bord og benker til Mollisfossen    kr 20.000,- 

 
Disponering av resterende tiltaksmidler tas opp til behandling på neste styremøte.  
 
 
 

Referatsaker 

RS 1/21 Delegert myndighet etter naturmangfoldloven 

RS 2/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til bruk av 

snøskuter til nødvendig transport av materiell og utstyr til Mollisfossen 

RS 3/21 Rapport fra prøvefiske på Ráisjávri 2021 

RS 4/21 Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til 

kjøring med snøskuter til Nedrefosshytta 

 


