
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre 
Møtested: Sørkjosen Hotell 
Dato: 17.11.2021 
Tidspunkt: 13:00 – 17:00 

 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 

Navn Funksjon 

Mikkel O. Nilut Leder 

Herborg Ringstad Nestleder 

Tom Vegar Kiil Medlem 

Máret Láila Logje Medlem 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 

Navn Funksjon 

Line Fusdahl MEDL 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 

Navn Møtte for 

Jan Martin Rishaug Line Fusdahl 
 

Merknader 

Under styremøtet ble det gjennomført bestillingsdialog 
sammen med SNO/fjelltjenesten. Styret fra Anárjohka 
nasjonalpark var på besøk og deltok i felles lunsj. Det ble 
satt av 2 timer til forberedelse og 4 timer i møte. 
Kveldsmøtet med rådgivende utvalg ble avholdt fra kl 
19:00 – 21:00. Dagen etter ble det gjennomført felles 
befaring. 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Asgeir Blixgård 
Rune Benonisen 

Forvalter 
Forvalter 

 
 
Underskrift: 
 
I tråd med rutiner godkjennes protokollen i første påfølgende styremøte som egen sak. 

  



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

 Styresak   

ST 32/21 Godkjenning av innkalling til styremøte  2021/10252 

ST 33/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  2021/10253 

ST 34/21 Tiltaksplan for Reisa nasjonalpark 2022  2021/9875 

ST 35/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften 
for Reisa nasjonalpark til bruk av snøscooter 
for nødvendig transport av varer og utstyr til 
hytte 

 2021/9888 

 Referatsaker   

RS Møtegodtgjøring for styrets representanter  2021/10254 

RS Kunngjøring av vedtak - ny forskrift for 
snøskuterløyper i Nordreisa kommune 

 2021/10255 

 
 
  



Styresak 

ST 32/21 Godkjenning av innkalling til styremøte 13. nov 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 17.11.2021  

 
 

Vedtak 

Innkalling til styremøtet godkjennes. 
 
 
 

Forvalters innstilling 

Innkalling til styremøtet godkjennes. 
 
 

ST 33/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 13. nov 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 17.11.2021  

 
 

Vedtak 

Protokoll fra forrige møte godkjennes. 
 
 

Forvalters innstilling 

Protokoll fra forrige møte godkjennes.  
 
 

ST 34/21 Tiltaksplan for Reisa nasjonalpark 2022 1. nov 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 17.11.2021  

 
 

Vedtak 

Utkast til tiltaksplanen for Reisa nasjonalpark 2022 godkjennes som fremlagt. 
Eventuelle innspill til planen tas med og legges til endelig behandling av styret i forkant 
av innsending først i januar 2022. 
 
 
 



Forvalters innstilling 

Utkast til tiltaksplanen for Reisa nasjonalpark 2022 godkjennes som fremlagt. 
Eventuelle innspill til planen tas med og legges til endelig behandling av styret i forkant 
av innsending først i januar 2022. 
 
 

ST 35/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til bruk av 

snøscooter for nødvendig transport av varer og utstyr til hytte 1. nov 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 17.11.2021  

 
 

Vedtak 

Det innvilges dispensasjon til nødvendig transport av materialer og utstyr til Naustihytta etter 
verneforskriftens kap. 4 pkt 4.3. Tiltaket dreier seg om kjøring i forbindelse med hugging av ved 
og bygging av gapahuk ved Naustihytta.  
 
Vilkår:  

1. Tillatelsen gjelder for Nordreisa skuter- og båtforening til nødvendig transport av 
materialer og utstyr med snøscooter i forbindelse med arbeid på hytte og gapahuk ved 
Naustihytta. Videre kjøring av ved til hytta. 

2. Tillatelsen er kun gyldig sammen med dispensasjon gitt etter Motorferdselsloven som 
behandles av Nordreisa kommune. Må søkes særskilt.  

3. Dispensasjonen gjelder for inntil 15 turer (tur-retur) med 1 snøskuter i tidsrommet 15. 
januar til 15. mars 2022. Dersom 2 snøscootere kjører sammen blir dette 2 turer etc..  

4. All motorferdsel i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø 
og mennesker. 

5. Oppsynet v/Fjelltjenesten må varsles særskilt før oppdragene starter og det føres 
kjørebok jf vedlegg.  

 
Denne dispensasjonen er gitt med hjemmel i kapittel IV pkt. 4.3 i verneforskriften for Reisa 
nasjonalpark, og vurdert mot prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12. Hvis vilkårene i 
tillatelsen ikke følges opp, vil forvaltningsmyndigheten trekke tilbake tillatelsen.  
 
Klageadgang:  
Dette vedtaket kan med hjemmel i forvaltningsloven påklages til Miljødirektoratet innen tre uker 
etter at vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes til Miljødirektoratet via 
nasjonalparkstyret. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Forvalters innstilling 

 



Det innvilges dispensasjon til nødvendig transport av materialer og utstyr til Naustihytta etter 
verneforskriftens kap. 4 pkt 4.3. Tiltaket dreier seg om kjøring i forbindelse med hugging av ved 
og bygging av gapahuk ved Naustihytta.  
 
Vilkår:  

6. Tillatelsen gjelder for Nordreisa skuter- og båtforening til nødvendig transport av 
materialer og utstyr med snøscooter i forbindelse med arbeid på hytte og gapahuk ved 
Naustihytta. Videre kjøring av ved til hytta. 

7. Tillatelsen er kun gyldig sammen med dispensasjon gitt etter Motorferdselsloven som 
behandles av Nordreisa kommune. Må søkes særskilt.  

8. Dispensasjonen gjelder for inntil 15 turer (tur-retur) med 1 snøskuter i tidsrommet 15. 
januar til 15. mars 2022. Dersom 2 snøscootere kjører sammen blir dette 2 turer etc..  

9. All motorferdsel i utmark skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø 
og mennesker. 

10. Oppsynet v/Fjelltjenesten må varsles særskilt før oppdragene starter og det føres 
kjørebok jf vedlegg.  

 
Denne dispensasjonen er gitt med hjemmel i kapittel IV pkt. 4.3 i verneforskriften for Reisa 
nasjonalpark, og vurdert mot prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12. Hvis vilkårene i 
tillatelsen ikke følges opp, vil forvaltningsmyndigheten trekke tilbake tillatelsen.  
 
Klageadgang:  
Dette vedtaket kan med hjemmel i forvaltningsloven påklages til Miljødirektoratet innen tre uker 
etter at vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes til Miljødirektoratet via 
nasjonalparkstyret. 
 
 

 

Referatsaker 

RS Møtegodtgjøring for styrets representanter 

RS Kunngjøring av vedtak - ny forskrift for snøskuterløyper i Nordreisa kommune 

 


