
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre 
Møtested: Teams 
Dato: 24.03.2021 
Tidspunkt: 09:00 – 13:30 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 

Navn Funksjon 

Mikkel O. Nilut Leder 

Herborg Ringstad Nestleder 

Line Fusdahl Medlem 

Máret Láila Logje Medlem 

Tom Vegar Kiil Medlem  
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 

Navn Funksjon 

Tom Vegar Kiil  (Måtte melde forfall etter en 
time) 

Følgende varamedlemmer møtte: 
 

Navn Møtte for 

  
 

Merknader 

Det ble satt av 1 time til forberedelse til møtet, og 4,5 timer 
gikk med i selve møtet.  
 
Før møtet startet med saksgjennomgang ble det gitt 
orientering om relevant nytt siden sist. Dette gjengis 
punktvis her 

• Det er gjennomført møte med Statens naturoppsyn 
og Fjelltjenesten. Dette er utgjorde 
bestillingsdialogmøte del 2 med gjennomgang av 
styrets bestilling til Statens naturoppsyn i forhold til 
ønskede gjøremål 

• Styret er pålagt å etablere minimum 3 bevaringsmål 
for områdene. Det har vært gjennomført kurs for 
natstat og natreg der forvaltere har deltatt. 

• Status for tiltak som er gjennomgått til nå i år ble 
gjennomgått sammen med prosjekter fra forrige året 
som fortsatt pågår. 



• Det ble gitt en kort orienteering om nytt 
Anskaffelsesreglemang som også gjelder styrene 

• Det gjennomføres kartlegging av alle fritidsboliger 
og utleieboliger med tanke på forebygging og 
brannvern. Styret har i den forbindelse etablert et 
eget regime for dette som gjelder for Sieimmastua. 

• Det er berammet ny forvaltersamling til høsten. Det 
tas sikte på fysisk samling men det knytter seg 
fortsatt usikkerhet til evt smittesituasjon. Tema som 
dukker opp er blant annet fordeling av resurser 
mellom forskjellige områder i landet i forhold til 
arbeidsmengde.  

• Det har vært gjennomført møte om supplerende 
vern og områder som er spilt inn fra statsforvalteren. 
Tilbakemelding om at det ikke vil jobbes videre med 
områder der det finnes lokal motstand.  

• Det jobbes videre med Reisa Villakssenter der styret 
er representert med forvalter i styringsgruppe.  

• Det ble orientert om Arthurgammen og behovet for 
tetting av tak 

• Styret ble orientert om Gompihytte som fortsatt står 
ved Somaoaivi. Det skal sendes brev til distriktet for 
å avklare omstendigheter rundt denne.  

• Videre har forvaltere deltatt I møte om friluftstoalett 
sammen med 70 andre. Temaet er på dagsorden 
hos mange. På møtet ble det gitt orientering fra 
Finske Metsahallitus og Tromsø kommune mfl.  

• I møtet ble det ytret ønske om å gjøre et prosjekt på 
stedsnavn langs Reisaelva. Forvaltere følger opp 
saken. 

• Møteplan for resten av året ble tatt opp. Følgende 
datoer for de videre møter ble satt av: 
 

Hva Når 

Styremøte med befaring 21.-22. juni 

Styremøte i Kautokeino 22.-23. september 

Styremøte i Halti Storslett 17. november 

 
 

 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Rune Benonisen  

Asgeir Kvalvåg Blixgård  
 
 
Underskrift: 
 
Protokoll fra møtet legges frem for styret til godkjenning i egen sak ved neste møte. 



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

 Styresak   

ST 8/21 Godkjenning av innkalling til styremøte  2021/2699 

ST 9/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  2021/2700 

ST 10/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for 
Reisa nasjonalpark til oppføring av gapahuk 
ved Naustihytta 

 2021/2526 

ST 11/21 Reisa nasjonalpark - søknad om 
innsamlingstillatelse for Tromsø arktisk-alpine 
botaniske hage 

 2021/2125 

ST 12/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for 
Reisa nasjonalpark til bruk av snøskuter til 
transport av materialer for opprusting av 
reindriftshytte 

 2021/2738 

ST 13/21 Disponering av tiltaksmidler for Reisa 
nasjonalpark 2021 

 2021/2745 

ST 14/21 Drift av Reisa nasjonalparkstyre 2021  2021/2766 

ST 15/21 Bevaringsmål for Reisa nasjonalpark  2021/2769 

ST 16/21 Årsmelding for Reisa nasjonalpark i 2021  2021/2773 

 
 
  



Styresak 

ST 8/21 Godkjenning av innkalling til styremøte 17. mar 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 24.03.2021  

 
 

Vedtak 

Innkalling til styremøtet godkjennes. 
 
 
 

Forvalters innstilling 

Innkalling til styremøtet godkjennes. 
 
 

ST 9/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 17. mar 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 24.03.2021  

 
 

Vedtak 

Protokoll fra forrige møte godkjennes.  
 
 
 

Forvalters innstilling 

Protokoll fra forrige møte godkjennes.  
 

ST 10/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til 

oppføring av gapahuk ved Naustihytta 11. mar 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 24.03.2021  

 
 

Vedtak 

Styret har behov for å se nærmere på denne saken før det kan fattes et vedtak. Saken 
utsettes derfor til neste møte 21. juni 2021. 
 
 



Forvalters innstilling 

Med hjemmel i verneforskriften for Reisa nasjonalpark kap. 4 pkt. 8 jf. § 48 i 
naturmangfoldloven innvilges Nordreisa scooter- og båtforening dispensasjon til 
oppføring av gapahuk ved Naustihytta i Reisa nasjonalpark. Dispensasjonen innvilges 
med følgende vilkår: 
 

1. Gapahuken skal oppføres i tråd med tegninger og males i tjærebrun farge lik 
hytta 

2. Byggetilatelsen varer i 3 år fra 24.3.2021. Dersom bygget ikke er påbegynt i 
denne perioden må det søkes på nytt. 

3. Før byggignen kan påbegynnes skal det foreligge tillatelse fra grunneier og 
Nordreisa kommune. 

 
Vedtaket kan påklages til miljødirektoratet innen 3 uker. Klagen sendes til Reisa 
nasjaonalparkstyre. 
 
 

ST 11/21 Reisa nasjonalpark - søknad om innsamlingstillatelse for Tromsø arktisk-alpine 

botaniske hage 11. mar 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 24.03.2021  

 
 

Vedtak 

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark innvilges med vilkår. 
Vegetasjonen, herunder også døde trær og busker, er fredet mot skade og ødeleggelse av 
enhver art som ikke skyldes vanlig ferdsel og beiting jf kap 4. pkt 2.1. i verneforskriften. 
Vedtaket er fattet i medhold av naturmangfoldlovens § 48 jf § 77 med følgende vilkår.  
 

1. Innsamlingen av frø skal gjennomføres så skånsomt som mulig og foregå på en 
måte som ikke reduserer forekomstenes overlevelsesevne. Det kan derfor samles 
maksimalt inntil ca. 10% av frømengden fra den enkelte lokalitet.  

2. Alle funn av artene rapporteres inn til Artsdatabankens artsobservasjonstjeneste 
3. Håndtering av innsamlet frø administreres av Naturhistorisk museum, Universitetet i 

Oslo. 
 
Vedtaket kan påklages inne 3 uker til Miljødirektoratet. En eventuell klage rettes til Reisa 
nasjonalparkstyre. 

 
 
 

Forvalters innstilling 

Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark innvilges med vilkår. 
Vegetasjonen, herunder også døde trær og busker, er fredet mot skade og ødeleggelse av 
enhver art som ikke skyldes vanlig ferdsel og beiting jf kap 4. pkt 2.1. i verneforskriften. 
Vedtaket er fattet i medhold av naturmangfoldlovens § 48 jf § 77 med følgende vilkår.  
 

1. Innsamlingen av frø skal gjennomføres så skånsomt som mulig og foregå på en 
måte som ikke reduserer forekomstenes overlevelsesevne. Det kan derfor samles 
maksimalt inntil ca. 10% av frømengden fra den enkelte lokalitet.  



2. Alle funn av artene rapporteres inn til Artsdatabankens artsobservasjonstjeneste 
3. Håndtering av innsamlet frø administreres av Naturhistorisk museum, Universitetet i 

Oslo. 
 
Vedtaket kan påklages inne 3 uker til Miljødirektoratet. En eventuell klage rettes til Reisa 
nasjonalparkstyre. 

 

ST 12/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til bruk av 

snøskuter til transport av materialer for opprusting av reindriftshytte 18. mar 2021 

00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 24.03.2021  

 
 

Vedtak 

Søknad om dispensasjon for transport av materialer avslås. Vedtaket er hjemlet i 
verneforskriften for Reisa nasjonalpark kap. 4 pkt. 4.1. som sier at motorferdsel i 
utgangspunktet er forbudt. 
 
 

Forvalters innstilling 

Søknad om dispensasjon for transport av materialer avslås. Vedtaket er hjemlet i 
verneforskriften for Reisa nasjonalpark kap. 4 pkt. 4.1. som sier at motorferdsel i 
utgangspunktet er forbudt. 
 
 

ST 13/21 Disponering av tiltaksmidler for Reisa nasjonalpark 2021 18. mar 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 24.03.2021  

 
 

Vedtak 

Følgende tiltak prioriteres, og følges opp fra årets bestillingsdialog i tillegg til 
disponering under forrige møte i sak 7/21. Det vises til vedlagt skjema fra elektronisk 
søknadssenter og tiltaksplan.  
 

- Etablering av fast elektronisk båtteller    kr   41.000,- 
- Andel av nasjonalparkmagasin 2021   kr   30.000,- 
- Utskifting av toalett ved Øvre Kirkestilla   kr 150.000,- 
- Nye informasjonstavler til Sieimma   kr   39.000,- 
- Montering av toalett ved Ráisjávri   kr   20.000,- 

 
 
 



Forvalters innstilling 

Følgende tiltak prioriteres, og følges opp fra årets bestillingsdialog i tillegg til 
disponering under forrige møte i sak 7/21. Det vises til vedlagt skjema fra elektronisk 
søknadssenter og tiltaksplan.  
 

- Etablering av fast elektronisk båtteller    kr   41.000,- 
- Andel av nasjonalparkmagasin 2021   kr   30.000,- 
- Utskifting av toalett ved Øvre Kirkestilla   kr 150.000,- 
- Nye informasjonstavler til Sieimma   kr   39.000,- 
- Montering av toalett ved Ráisjávri   kr   20.000,- 

 
 

ST 14/21 Drift av Reisa nasjonalparkstyre 2021 18. mar 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 24.03.2021  

 
 

Vedtak 

Styret disponerer driftsmidlene på følgende måte: 
 
Hva Sum 
Drift av nasjonalparkstyre med møter og befaringer kr 220.000,- 
Sluttføring av forvaltningsplanen med møter og oversetting Kr 100.000,- 
Samarbeid med Finland og europark sertifisering Kr   50.000,- 
  
Sum Kr 370.000,- 

 
Nasjonalparkstyret orienteres i møtene gjennom året vedrørende forbruk. Eventuelle 
justeringer tas opp i møte. 
 
 
 

Forvalters innstilling 

Styret disponerer driftsmidlene på følgende måte: 
 
Hva Sum 
Drift av nasjonalparkstyre med møter og befaringer kr 220.000,- 
Sluttføring av forvaltningsplanen med møter og oversetting Kr 100.000,- 
Samarbeid med Finland og europark sertifisering Kr   50.000,- 
  
Sum Kr 370.000,- 

 
Nasjonalparkstyret orienteres i møtene gjennom året vedrørende forbruk. Eventuelle 
justeringer tas opp i møte. 
 



ST 15/21 Bevaringsmål for Reisa nasjonalpark 18. mar 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 24.03.2021  

 
 

Vedtak 

Følgende fire bevaringsmål vedtas for Reisa nasjonalpark: 
- Begrense stibredden og slitasjen frem til Imofossen 
- Minkbestanden holdes på et minimum i Reisa nasjonalpark 
- Stoppe villhogst langs Reisaelva 
- Hindre etablering av nye faste kjørespor i Reisa nasjonalpark 

 
 
 

Forvalters innstilling 

Følgende fire bevaringsmål vedtas for Reisa nasjonalpark: 
- Begrense stibredden og slitasjen frem til Imofossen 
- Redusere bestanden av mink i Reisa nasjonalpark så mye som mulig 
- Stoppe villhogst langs Reisaelva 
- Holde kontroll med faste kjørespor i Reisa nasjonalpark 

 

ST 16/21 Årsmelding for Reisa nasjonalpark i 2021 18. mar 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 24.03.2021  

 
 

Vedtak 

Årsmeldingen tas til orientering og legges ut på styrets hjemmesider etter godkjenning. 
 
 
 

Forvalters innstilling 

Årsmeldingen tas til orientering og legges ut på styrets hjemmesider. 
 
 

 


