
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre 
Møtested: Telefonmøte/Teams 
Dato: 06.01.2021 
Tidspunkt: 11:00 – 13:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 

Navn Funksjon 

Mikkel O. Nilut Leder 

Herborg Ringstad Nestleder 

Line Fusdahl Medlem 
 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 

Navn Funksjon 

Tom Vegar Kiil MEDL 
Máret Láila Logje MEDL 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
 

Navn Møtte for 

  
 

Merknader 

- Under møtet orienterte Nina Eide om 
Fjellrevprosjektet og bakgrunn for tiltak med 
utsetting og foring. 

- Det ble brukt 2 timer til møtet og 2 timer ble satt av 
til forberedelse.  

 
 
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Rune Benonisen 
Asgeir Blixgård 

Nasjonalparkforvalter 
Nasjonalparkforvalter 

 
 
Underskrift: 
 
Møteprotokollen godkjennes formelt elektronisk gjennom vedtak i påfølgende møte. Den 
signeres derfor ikke. 
 



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

 Styresak   

ST 1/21 Godkjenning av innkalling til styremøte  2021/49 

ST 2/21 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte  2020/10646 

ST 3/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften 
for Reisa nasjonalpark til oppføring av 
foringsautomater for fjellrev 

 2020/11713 

ST 4/21 Tiltaksplan for Reisa nasjonalpark 2021  2021/43 

 
 
  



Styresak 

ST Godkjenning av innkalling til styremøte 4. jan 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 06.01.2021  

 
 

Vedtak 

Innkallingen til styremøtet godkjennes. 
 
 
 

Forvalters innstilling 

Innkallingen til styremøtet godkjennes. 
 
 

ST Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 4. jan 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 06.01.2021  

 
 

Vedtak 

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes. 
 
 

Forvalters innstilling 

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes. 
 
 
  



ST Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til oppføring av 

foringsautomater for fjellrev 15. des 2020 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 06.01.2021  

 
 

Vedtak 

Søknad om tillatelse til oppføring av foringsautomater for fjellrev i Reisa 
nasjonalpark innvilges. Dispensasjonen gjelder også nødvendig motorferdsel 
med snøscooter og helikopter i denne forbindelse. Vedtaket er fattet i medhold 
av forskrift for Reisa nasjonalpark av 28. november 1986 kap. 4 pkt 8. jf 
naturmangfoldlovens § 48. 
 
Vedtaket er fattet med følgende vilkår: 
 

1. Oppføring av foringsautomater skal gjennomføres av Statens 
naturoppsyn og Statskog Fjelltjenesten i tråd med beskrivelse i søknad. 

2. Tillatelsen gjelder for oppføring av inntil 3 foringsautomater for en 
periode på 5 år (2021-2026). Etter dette skal dispensasjonen fornyes 
eller foringsautomater fjernes. 

3. Tillatelsen gjelder også for nødvendig bruk av snøscooter på 
snødekt mark eller helikopter i denne forbindelse. 

4. Kamuflering gjennom bruk av stedegen torv og stein skal foregå 
skånsomt. Etter at automater er fjernet skal lokaliteten revegeteres og 
tilbakeføres til opprinnelig stand. 

5. Det skal meldes ifra til oppsynet og nasjonalparkstyret når stasjoner 
etableres og hvor disse står. Dette kan gjøres på e-post til 

resia.nasjonalpark@fylkesmannen.no. 
 
 

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Eventuell klage 
sendes til nasjonalparkstyret 
 
Styret anmoder om at reinbeitedistriktene som berøres av tiltaket orienteres direkte pr 
telefon. Dette gjelder reinbeitedistrikt D-36 og gjennomflyttingsdistriktene D-39, D-19/32 
og D-37. 
 
 
  

mailto:resia.nasjonalpark@fylkesmannen.no


Forvalters innstilling 

Søknad om tillatelse til oppføring av foringsautomater for fjellrev i Reisa 
nasjonalpark innvilges. Dispensasjonen gjelder også nødvendig motorferdsel 
med snøscooter og helikopter i denne forbindelse. Vedtaket er fattet i medhold 
av forskrift for Reisa nasjonalpark av 28. november 1986 kap. 4 pkt 8. jf 
naturmangfoldlovens § 48. 
 
Vedtaket er fattet med følgende vilkår: 
 

6. Oppføring av foringsautomater skal gjennomføres av Statens 
naturoppsyn og Statskog Fjelltjenesten i tråd med beskrivelse i søknad. 

7. Tillatelsen gjelder for oppføring av inntil 3 foringsautomater for en 
periode på 5 år (2021-2026). Etter dette skal dispensasjonen fornyes 
eller foringsautomater fjernes. 

8. Tillatelsen gjelder også for nødvendig bruk av snøscooter på 
snødekt mark eller helikopter i denne forbindelse. 

9. Kamuflering gjennom bruk av stedegen torv og stein skal foregå 
skånsomt. Etter at automater er fjernet skal lokaliteten revegeteres og 
tilbakeføres til opprinnelig stand. 

10. Det skal meldes ifra til oppsynet og nasjonalparkstyret når stasjoner 
etableres og hvor disse står. Dette kan gjøres på e-post til 
resia.nasjonalpark@fylkesmannen.no. 
 
 

Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Eventuell klage 
sendes til nasjonalparkstyret 
 
 

ST Tiltaksplan for Reisa nasjonalpark 2021 4. jan 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 06.01.2021  

 
 

Vedtak 

Tiltaksplanen for Reisa nasjonalpark 2021 vedtas med mindre endringer. Det legges 
inn behov for kr 30.000,- til drift av grensehyttene. Hytteeieren som er 
Landbruksdirektoratet kontaktes i forbindelse med dette. 
 
 

Forvalters innstilling 

Tiltaksplanen for Reisa nasjonalpark 2021 vedtas.   
 
 

 

mailto:resia.nasjonalpark@fylkesmannen.no

