
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre 
Møtested: Halti Storslett 
Dato: 09.03.2022 
Tidspunkt: 12:00 – 16:00 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 

Navn Funksjon 

Herborg Ringstad Leder 

Mikkel O. Nilut 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 

Dette møtet ble gjennomført som konstituerende møte med 
valg av styreleder og nestleder. Årsmeldingen for 2021 ble 
gjennomgått og godkjent, men ikke satt opp som egen sak. 
Referatsak 2/22 om motorferdsel besvares med eget brev. 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Nasjonalparkforvalter  

 
Underskrift: 
 
Protokollen fra møtet godkjennes formelt som egen sak i første påfølgende møte. Den har 
derfor ingen signatur.  

 



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

 Styresak   

ST 4/22 Godkjenning av innkalling til møte 9.3.2022  2021/10253 

ST 5/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
6.1.2022 

 2021/10253 

ST 6/22 Konstituering av Reisa nasjonalparkstyre 2022  2022/2043 

ST 7/22 Disponering av midler til drift av Reisa 
nasjonalparkstyre 2022 

 2021/11423 

ST 8/22 Disponering av styrets tiltaksmidler for 2022  2021/11423 

ST 9/22 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften 
for Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi 
landskapsvernområde til nødvendig bruk av 
motorferdsel i forbindelse med arbeid på 
riksgrensen 

 2022/1849 

 Referatsaker   

RS 1/22 Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter for 
frakt av mannskap for vedlikehold av 
beredskapshytte 

 2022/656 

RS 2/22 Motorferdsel i Reisa nasjonalpark - 
Naturvernforbundet i Nordreisa 

 2022/2148 

 
 
  



Styresak 

ST 4/22 Godkjenning av innkalling til møte 9.3.2022 28. feb 2022 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 09.03.2022  

 
 

Vedtak 

Innkallingen til møtet godkjennes. 
 
 
 

Forvalters innstilling 

Innkallingen til møtet godkjennes. 
 
 

ST 5/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 6.1.2022 28. feb 2022 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 09.03.2022  

 
 

Vedtak 

Protokollen fra forrige møte godkjennes. 
 
 
 

Forvalters innstilling 

Protokollen fra forrige møte godkjennes. 
 
 

ST 6/22 Konstituering av Reisa nasjonalparkstyre 2022 28. feb 2022 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 09.03.2022  

 
 

Vedtak 

Reisa nasjonalparkstyre gjør følgende valg:  
 
Leder:  Herborg Ringstad 
Nestleder: Mikkel O. Nilut 
 
Reisa nasjonalparkstyre er registrert som «annen juridisk person» i 
Brønnøysundregisteret. Opplysninger oppdateres i henhold til overnevnte vedtak samt 



opplysninger under. 
Daglig leder: Asgeir Blixgård 
Signatur: Daglig leder og styrets leder i fellesskap 
Prokura: Daglig leder alene 
 
 
 

Forvalters innstilling 

Reisa nasjonalparkstyre gjør følgende valg:  
 
Leder: 
Nestleder: 
 
Reisa nasjonalparkstyre er registrert som «annen juridisk person» i 
Brønnøysundregisteret. Opplysninger oppdateres i henhold til overnevnte vedtak samt 
opplysninger under. 
Daglig leder: Asgeir Blixgård 
Signatur: Daglig leder og styrets leder i fellesskap 
Prokura: Daglig leder alene 
 
 

ST 7/22 Disponering av midler til drift av Reisa nasjonalparkstyre 2022 1. mar 2022 

00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 09.03.2022  

 
 

Vedtak 

Styrets driftsmidler disponeres på følgende måte for 2022 
 

Hva Sum Merknad 

Styremøter gjennom året Kr 100.000,- Det planlegges for 5 møter 

Deltagelse i konferanse Østerrike 
kombinert med studietur og styremøte 

Kr 110.000,-  

Forvaltningsplanen og møter i denne 
sammenheng 

Kr  80.000,-  

Andre formål Kr  20.000,- Drift av informasjonsskjermer 
mm. 

Sum Kr 310.000,-  

 
 
 

Forvalters innstilling 

Styrets driftsmidler disponeres på følgende måte for 2022 
 

Hva Sum Merknad 

Styremøter gjennom året Kr 100.000,- Det planlegges for 5 møter 



Deltagelse i konferanse Østerrike 
kombinert med studietur og styremøte 

Kr 110.000,-  

Forvaltningsplanen og møter i denne 
sammenheng 

Kr  80.000,-  

Andre formål Kr  20.000,- Drift av informasjonsskjermer 
mm. 

Sum Kr 310.000,-  

 
 

ST 8/22 Disponering av styrets tiltaksmidler for 2022 1. mar 2022 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 09.03.2022  

 
 

Vedtak 

Styret disponerer tiltaksmidlene for 2022 på følgende måte: 
 

- Terrengforsterking på kjøresporet ved Rivtooaivi   36.250,- 

- Vippeskilt for stedsnavn langs stien fra Saraelv til Ráisjávri 43.750,- 

- Enkle vedlikeholdstiltak og skjøtsel     55.000,- 

- Gapahuk ved Ráisjávri       50.000,- 

- Informasjonspunkt ved Kautokeino synlig fra hovedveien  100.000,-  

- Tiltak for bedre fremkommelighet langs Nordkalottleden  45.000,- 

- Utarbeiding av informasjon i anledning vandrefestival  30.000,- 

- Saksbehandling og gebyr i forbindelse med byggesak    20.000,- 

- Toalett kombinert med nødbu/oppholdsrom Goullasjavri  120.000,-  

Mindre endringer foretas administrativt. Omdisponering av midler til andre tiltak tas opp 
med styreleder 
 
 
 

Forvalters innstilling 

Styret disponerer tiltaksmidlene for 2022 på følgende måte: 
- Toalett kombinert med nødbu/oppholdsrom ved Goullasjavri 200.000,- 
- Enkle vedlikeholdstiltak og skjøtsel        55.000,- 
- Gapahuk ved Ráisjávri         50.000,- 
- Informasjonspunkt ved Kautokeino     100.000,- 
- Tiltak langs Nordkalottleden         45.000,- 
- Utarbeiding av informasjon i anledning vandrefestival     30.000,- 
- Saksgebyr i forbindelse med byggesak og grunneierbehandling   20.000,- 

Mindre endringer foretas administrativt. Omdisponering av midler til andre tiltak tas opp 
med styreleder.   
 
 



ST 9/22 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark og 

Ráisduottarháldi landskapsvernområde til nødvendig bruk av motorferdsel i forbindelse 

med arbeid på riksgrensen 3. mar 2022 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 09.03.2022  

 
 

Vedtak 

I medhold av forskrift om vern av Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi 
landskapsvernområde, kap. 4 pkt. 4.3. og 2.3., videre § 48 i naturmangfoldloven gir 
Reisa nasjonalparkstyre Kartverket dispensasjon for nødvendig bruk av helikopter og 
grensemerking. Dispensasjonen er gitt på følgende vilkår:  
 
1. Dispensasjonen gjelder nødvendig flyging med helikopter, rydding av grensegate og 
grensemerking. 
 
2. Inngrep i terrenget, med tanke på skogrydding og grensemerking skal skje så 
skånsomt som mulig med tanke på forstyrrelser av vilt og skader på vegetasjon.  
 
3. Tillatelsen gjelder perioden 01.06.-01.10. hvert år i årene 2022-2024.  
 
4. I de periodene det er rein inne i områdene skal Cohkolat reinbeitedistrikt kontaktes 
før arbeidet tar til. Dette for avklaring av hvilke hensyn som må utvises med tanke på 
beitende dyr. Videre skal oppsynet kontaktes før flygingen tar til. 
 
Cohkolat reinbeitedistrikt: Nils Ole Triumf (nilsoletriumf@gmail.com) 
Oppsynet ved Fjelltjenesten/SNO: Tarjei Gunnestad: 92241426 (tgu@statskog.no) 
 
Denne tillatelsen fritar ikke tiltakshaver fra å innhente andre nødvendige tillatelser etter 
andre lovverk. Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Eventuell 
klage sendes til Reisa nasjonalparkstyre. 
 
 
 

Forvalters innstilling 

 
I medhold av forskrift om vern av Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi 
landskapsvernområde, kap. 4 pkt. 4.3. og 2.3., videre § 48 i naturmangfoldloven gir 
Reisa nasjonalparkstyre Kartverket dispensasjon for nødvendig bruk av helikopter og 
grensemerking. Dispensasjonen er gitt på følgende vilkår:  
 
1. Dispensasjonen gjelder nødvendig flyging med helikopter, rydding av grensegate og 
grensemerking. 
 
2. Inngrep i terrenget, med tanke på skogrydding og grensemerking skal skje så 
skånsomt som mulig med tanke på forstyrrelser av vilt og skader på vegetasjon.  
 
3. Tillatelsen gjelder perioden 01.06.-01.10. hvert år i årene 2022-2024.  
 



4. I de periodene det er rein inne i områdene skal Cohkolat reinbeitedistrikt kontaktes 
før arbeidet tar til. Dette for avklaring av hvilke hensyn som må utvises med tanke på 
beitende dyr. Videre skal oppsynet kontaktes før flygingen tar til. 
 
Cohkolat reinbeitedistrikt: Nils Ole Triumf (nilsoletriumf@gmail.com) 
Oppsynet ved Fjelltjenesten/SNO: Tarjei Gunnestad: 92241426 (tgu@statskog.no) 
 
Denne tillatelsen fritar ikke tiltakshaver fra å innhente andre nødvendige tillatelser etter 
andre lovverk. Vedtaket kan påklages innen tre uker til Miljødirektoratet. Eventuell 
klage sendes til Reisa nasjonalparkstyre. 
 
 

 

 

Referatsaker 

RS 1/22 Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter for frakt av mannskap for vedlikehold 

av beredskapshytte 

RS 2/22 Motorferdsel i Reisa nasjonalpark - Naturvernforbundet i Nordreisa 

 


