
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre 
Møtested: Kautokeino Thon Hotell 
Dato: 22.09.2021 
Tidspunkt: 12:00 – 16:00  

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 

Navn Funksjon 

Mikkel O. Nilut Leder 
Herborg Ringstad Nestleder 
Máret Láila Logje Medlem 
Tom Vegar Kiil Medlem 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 

Navn Funksjon 

Line Fusdahl TFFK 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 

Navn Møtte for 

Jan Martin Rishaug Line Fusdahl 
 

Merknader 

Det ble satt av 2 timer til forberedelse til møtet. Selve 
møtet varte i 4 timer. Det var videre planlagt befaring til 
Ráisjávri dagen etter. Grunnet dårlig vær ble det 
gjennomført en amputert befaring på 2 timer. 
 
I selve møtet informerte styreleder fra Anarjohka 
nasjonalparkstyre om pågående arbeid for Anarjohka 
nasjonalpark. Det ble diskutert mulighet for samarbeid om 
informasjonstiltak ved Kautokeino. Videre ble forvaltere 
bedt om å tilrettelegge for besøk fra Anarjohkastyret i 
forbindelse med neste styremøte 17.-18. november. 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Asgeir Blixgård 
Rune Benonisen 

Forvaltere 

 
 
Underskrift: 
 
Protokollen signeres ikke, men behandles som egen sak ved første påfølgende møte. 



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

 Styresak   

ST 28/21 Godkjenning av innkalling til styremøtet  2021/8501 

ST 29/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.8. og 
21.6.2021 

 2021/8503 

ST 30/21 Status for tiltak 2021  2021/8506 

ST 31/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til 
tomt for gumpihytte ved Somásoaivi i Reisa 
nasjonalpark 

 2021/6074 

 Referatsaker   

RS Melding fra Statsforvalteren  2021/8509 

RS Kopi til Nasjonalparkstyret for Reisa og 
Ràisduottarhàldi - retningslinjer for private gaver 
og bidrag til forvaltningen av verneområder 

 2021/6751 

RS Innvilget søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften for Reisa nasjonalpark til bruk 
av atv i forbindelse med rivning av gjerde 

 2021/6387 

 
 
  



Styresak 

ST 28/21 Godkjenning av innkalling til styremøtet 14. sep 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 22.09.2021  

 
 

Vedtak 

Innkallingen til styremøtet godkjennes.  
 
 
 

Forvalters innstilling 

Innkallingen til styremøtet godkjennes.  
 
 

ST 29/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.8. og 21.6.2021 14. sep 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 22.09.2021  

 
 

Vedtak 

Protokoll fra styremøtene godkjennes. 
 
 
 

Forvalters innstilling 

Protokoll fra styremøtene godkjennes. 
 
 

ST 30/21 Status for tiltak 2021 14. sep 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 22.09.2021  

 
 

Vedtak 

Tiltaksmidlene disponeres i tråd med vedtak. Eventuelle restmidler går til 
restfinansiering av toalett ved Øvre Kirkestilla. Dernest til bidrag for steintrapp ved 
Nedrefoss.  
 
 
 



Forvalters innstilling 

Tiltaksmidlene disponeres i tråd med vedtak. Eventuelle restmidler går til 
restfinansiering av toalett ved Øvre Kirkestilla og bidrag til steintrapp ved Nedrefoss.  
 
 

ST 31/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til tomt for gumpihytte ved 

Somásoaivi i Reisa nasjonalpark 9. jun 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 22.09.2021  

 
 

Vedtak 

Reisa nasjonalparkstyre anmoder distriktet om å følge vanlig prosedyre for søknad om 
reindriftshytte via statsforvalteren. 
Stryet viser ellers til formulering i forvaltningsplanen: «Tillatelse kan gis til den som har 

rett til å utøve reindrift etter reindriftsloven og som oppfyller de bestemmelser som 

gjelder for bygg og anlegg i reindrift.  

Dersom nye bygninger må plasseres innenfor verneområdene skal de søkes lokalisert 

nær eksisterende bygg der slike fins. Plassering skal være i samsvar med 

bruksmønsteret i distriktsplanen. Størrelsen på hytta vurderes i hvert enkelt tilfelle 

avhengig av behov og bruk. 

… 

Gumpier (flyttbare hytter) som står over to sesonger på ett sted er å anse som fast 
anlegg og er søknadspliktig.» 
 
 
 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 21.06.2021  

 
 

Vedtak 

Styret utsetter saken inntil forvaltere har undersøkt nærmere om når gumpihytte går over 
fra mobil enhet til fast installasjon. Videre hvilke regler som gjelder for dette etter annet 
lovverk. 
 
 
 

Forvalters innstilling 

Reisa nasjonalparkstyre gir midlertidig tillatelse til fastmontert hytte påmontert ski ved 
Somášoaivi. Tillatelsen gjelder inntil 1 år fra denne dato. Nasjonalparkstyret kan ikke 
innvilge dispensasjon i strid med annet gjeldende lovverk. Hytta defineres som 
permanent bebyggelse etter 2 år og må etter plan og bygningsloven behandles med full 
byggesak.  
 



 
 
 
 

Referatsaker 

RS Melding fra Statsforvalteren 

RS Kopi til Nasjonalparkstyret for Reisa og Ràisduottarhàldi - retningslinjer for private 

gaver og bidrag til forvaltningen av verneområder 

RS Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til bruk 

av atv i forbindelse med rivning av gjerde 

 


