
Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre 
Møtested: Halti, Storslett 

Dato: 16.06.2022 

Tidspunkt: 11:30 - 15:00 

 

 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Herborg Ringstad Leder  

Máret Láila Logje Medlem  

Mikkel O. Nilut Nestleder  

Tom Vegar Kiil Medlem  

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Line Fusdahl  Troms fylkeskommune 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Jan Martin Rishaug Line Fusdahl Troms fylkeskommune 

 

Merknader: 

Under møtet ble det gitt orientering om status for tiltak i tråd med plan videre status for 

drift av styret. Styremøtedatoer for 2022 ble satt med 19. september i Alta, og 8. 

november i Tromsø.  

 

 

Øvrige frammøtte: 

Navn  

Asgeir Kvalvåg Blixgård, Sekretær  

Rune Benonisen  

  

  

 

 

Underskrift: 

 

Protokollen godkjennes som egen sak i første påfølgende møte og har derfor ingen signatur. 

  

  



    

Saksliste  

  

  

 

  

  

  

ST 11/22 Godkjenning av innkalling til styremøte 11.06.2022  

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 16.06.2022   
  

Behandling  

Enstemmig vedtatt.  

  

Vedtak  

Innkalling til styremøtet godkjennes.   

  

  

  

  

Forvalters innstilling  

Innkallingen til styremøtet godkjennes.  
   
   
  

Utvalgs- 

saksnr  

Innhold  Lukket  Arkiv- 

saksnr  

      

      

  Styresak      

ST 11/22  Godkjenning av innkalling til styremøte    2022/5656  

ST 12/22  Godkjenning av protokoll fra forrige møte    2022/5657  

ST 13/22  Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Reisa 
nasjonalpark og Ráisduottarháldi  
landskapsvernområde til innsamling av innsekter i 

forskingsøyemed  

  2022/3267  

ST 14/22  Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa 

nasjonalpark til bruk av atv i forbindelse med elgjakt  

  2022/5655  

ST 15/22  Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa 

nasjonalpark til landing med helikopter for taksering 

av skog (Landsskogtaksering)  

  2022/4383  



ST 12/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

11.06.2022  

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 16.06.2022   
  

Behandling  

Enstemmig vedtatt.  

  

Vedtak  

Protokoll fra forrige møte godkjennes.   

  

  

  

  

Forvalters innstilling  

Protokoll fra forrige møte godkjennes.  
   
  

ST 13/22 Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for 

Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi 

landskapsvernområde til innsamling av innsekter i 

forskingsøyemed 11.06.2022  

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 16.06.2022   
  

Behandling  

Enstemmig vedtatt.   

  

Vedtak  

Søknad om dispensasjon til bruk av feller og fangst av innsekter innvilges. Med hjemmel 

i naturmangfoldloven § 48 gir styret for Reisa nasjonalpark Norges Arktiske Universitet 

v/ Patrycja Dominiak tillatelse til fangst av innsekter i tråd med søknad. Tillatelsen er gitt 

med følgende vilkår:  

   

1.Tillatelsen gjelder for fellefangst av innsekter i Reisa nasjonalpark og Ráisduottarháldi 

landskapsvernområde i perioden juni til september 2022.   

2.Fangsten skal foregå som beskrevet i søknaden.  

3.Ansvarlig for fangsten er Patrycja Dominiak, men også andre kan delta i den praktiske 

fangsten.  



4.Denne dispensasjonen skal medbringes under feltarbeidet og installasjoner skal fjernes etter 

endt sesong.  

5.Rapport, og eventuelle publikasjoner som utarbeides sendes styret etter at arbeidet 

er utført.  

   

Vedtaket kan innen tre uker påklages til Miljødirektoratet. Eventuell klage rettes til Reisa 

nasjonalparkstyre.  

   

  

  

  

  

Forvalters innstilling  

Søknad om dispensasjon til bruk av feller og fangst av innsekter innvilges. Med 

hjemmel i naturmangfoldloven § 48 gir styret for Reisa nasjonalpark Norges Arktiske 

Universitet v/ Patrycja Dominiak tillatelse til fangst av innsekter i tråd med søknad. 

Tillatelsen er gitt med følgende vilkår:  
   

1.Tillatelsen gjelder for fellefangst av innsekter i Reisa nasjonalpark og 

Ráisduottarháldi landskapsvernområde i perioden juni til september 2022.   

2.Fangsten skal foregå som beskrevet i søknaden.  

3.Ansvarlig for fangsten er Patrycja Dominiak, men også andre kan delta i den 

praktiske fangsten.  

4.Denne dispensasjonen skal medbringes under feltarbeidet og installasjoner skal 

fjernes etter endt sesong.  

5.Rapport, og eventuelle publikasjoner som utarbeides sendes styret etter at     

arbeidet er utført.  
   

Vedtaket kan innen tre uker påklages til Miljødirektoratet. Eventuell klage rettes til 

Reisa nasjonalparkstyre.  
   
   
  

ST 14/22 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for 

Reisa nasjonalpark til bruk av atv i forbindelse med elgjakt 

11.06.2022  

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 16.06.2022   
  

Behandling  

Enstemmig vedtatt.  

  



Vedtak  

Reisa nasjonalparkstyre avslår søknaden om bruk av atv i nasjonalparken i forbindelse med elgjakt. 
Styret viser videre til at det lovlig kan kjøres med båt på hele Reisavann. For øvrig kan man lovlig ferdes 
med båt uten motor på alle farbare elver. Det er også lov å kjøre tradisjonell elvebåt på Reisaelva fram 
til Nedrefoss.   

Styret viser til verneforskriften for Reisa nasjonalpark kap. 4 pkt. 6.1. Kjøringen vil kunne være til 
ulempe for andre mennesker, sårbare dyr og tamrein i en sårbar periode.  

  

  

  

  

Forvalters innstilling  

Ferdsel med atv er etter verneforskriften for Reisa nasjonalpark kap. 4 pkt. 4.1 forbudt. Etter 

forskriftenes kap. 4 pkt. 4.3. kan forvaltningsmyndigheten gi dispensasjon for landing med 

luftfartøy og bruk av motorkjøretøy etter eksisterende kjørespor for transport av felt storvilt.  

Forvaltningsmyndigheten kan også gi dispensasjon for annen nødvendig transport etter pkt 4.3.  

  

Søknad om dispensasjon innvilges med følgende vilkår:  

1.Tillatelsen gjelder for uttransportering av skutt elg, og motorferdselen kan bare 

gjennomføres etter at elgen er skutt.  

2.Det gis dispensasjon for inntil 3 turer med 1 atv langs eksisterende kjørespor i perioden 

24.9.- 1.11.2022. Transport med båt med påhengsmotor på Ráisluoppal med samme 

formål  
3.Dispensasjonen skal medbringes under kjøring sammen med dokumentasjon på medlem 

i jaktlag.  

4.Kjøringen skal klareres med berørte reinbeitedistrikter og skje i forståelse med              

reindriften.  
  

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. 

Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og skal sendes via nasjonalparkstyrets adresse 

over, jf. forvaltningsloven § 32.  

   
   
   
  

ST 15/22 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for 

Reisa nasjonalpark til landing med helikopter for taksering 

av skog ( Landsskogtaksering ) 09.06.2022  

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 16.06.2022   
  

Behandling  

Enstemmig vedtatt.  

  



Vedtak  

Lavtflyging og landing er etter verneforskriften for Reisa nasjonalpark kap. 4 pkt. 4.1 forbudt. 

Etter forskriftenes kap. 4 pkt. 8 kan forvaltningsmyndigheten gjøre unntak fra vernereglene når 

formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, eller i særlige tilfeller når 

dette ikke er i strid med formålet med vernet. Saken behandles etter § 48 jf. § 77 i 

naturmangfoldloven.  

  

Søknad om dispensasjon innvilges med følgende vilkår:  

  

1. Tillatelsen gjelder for to landinger i perioden 1. august – 9. september 2022  

2. Dispensasjonen skal medbringes under feltarbeidet.  

3. Takseringsdata gjøres tilgjengelig for nasjonalparkstyret.  

4. Flyvningen skal klareres med berørte reinbeitedistrikter og skje i forståelse med reindriften.  

  

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. 

Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og skal sendes via nasjonalparkstyrets adresse 

over, jf. forvaltningsloven § 32.  

  

  

  

  

Forvalters innstilling  

Lavtflyging og landing er etter verneforskriften for Reisa nasjonalpark kap. 4 pkt. 4.1 forbudt. 

Etter forskriftenes kap. 4 pkt. 8 kan forvaltningsmyndigheten gjøre unntak fra vernereglene når 

formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser, eller i særlige tilfeller når 

dette ikke er i strid med formålet med vernet. Saken behandles etter § 48 jf. § 77 i 

naturmangfoldloven.  

  

Søknad om dispensasjon innvilges med følgende vilkår:  

  

1. Tillatelsen gjelder for en landing i perioden 1. august – 9. september 2022  

2. Dispensasjonen skal medbringes under feltarbeidet.  

3. Takseringsdata gjøres tilgjengelig for nasjonalparkstyret.  

4. Flyvningen skal klareres med berørte reinbeitedistrikter og skje i forståelse med reindriften.  

  

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.  

Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og skal sendes via nasjonalparkstyrets adresse over, 

jf. forvaltningsloven § 32.  

   
   
  


