
Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre 
Møtested: Alta Hamn møterom, Alta, Havneveien 24 
Dato: 19.09.2022 
Tidspunkt: 11:30 - 15:30 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Máret Láila Logje Medlem  
Herborg Ringstad Leder  
Mikkel O. Nilut Nestleder  
Tom Vegar Kiil Medlem  

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Line Fusdahl Medlem Troms fylkeskommune 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Jan Martin Rishaug Line Fusdahl Troms fylkeskommune 

 
Merknader: 
 

 
 

Øvrige frammøtte: 
Navn  
Asgeir Kvalvåg Blixgård  
Rune Benonisen  

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i 
møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
 
  



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

 Styresak   
ST 21/22 Godkjenning av innkalling til styremøte 19.9.2022  2022/5656 
ST 22/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 16.6.2022  2022/5657 
ST 23/22 Orienteringssaker til styremøtet 19.9.2022  2022/7873 
ST 24/22 Klage på avslag i styresak 14/22 - søknad om bruk 

av atv i forbindelse med elgjakt 
 2022/5655 

ST 25/22 Anmodning til Reisa nasjonalparkstyre om å 
deltagelse i praktisk og faglig arbeid med ny 
utstilling: "Fantastiske Reisa" 

 2022/7875 

ST 26/22 Oppfølging av sak med bygging og graving X 2022/7886 
ST 27/22 Oppfølging av helikopterlanding og lavtflyging i 

Reisa nasjonalpark 
X 2022/7877 

ST 28/22 Måkebestanden ved Carajavri i Reisa nasjonalpark  2022/6839 
 

ST 21/22 Godkjenning av innkalling til styremøte 19.9.2022 
13.09.2022 00:00:00 
Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 19.09.2022  
 

Behandling 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Innkallingen til styremøtet godkjennes. 
 
 
 
 

Forvalters innstilling 
Innkallingen til styremøtet godkjennes. 
  
  
 

ST 22/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 16.6.2022 
13.09.2022 00:00:00 



Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 19.09.2022  
 

Behandling 
Enstemmig vedtatt 
 

Vedtak 
Protokoll fra forrige møte godkjennes.  
 
 
 
 

Forvalters innstilling 
Protokollen fra forrige styremøte godkjennes.  
  
  
 

ST 23/22 Orienteringssaker til styremøtet 19.9.2022 
13.09.2022 00:00:00 
Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 19.09.2022  
 

Behandling 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Orienteringssakene tas til orientering og protokolleres. 
  
 
 
 
 

Forvalters innstilling 
Orienteringssakene tas til orientering og protokolleres. 
  
  
 



ST 24/22 Klage på avslag i styresak 14/22 - søknad om bruk 
av atv i forbindelse med elgjakt 13.09.2022 00:00:00 
Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 19.09.2022  
 

Behandling 
Enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak 
Styret kan ikke se at klagen tilfører opplysninger som vil endre vedtaket. Styret opprettholder avslaget 
og sender saken til Miljødirektoratet for endelig vedtak. 

 
 
 
 

Forvalters innstilling 
Klagen fra jaktlaget tas til følge og innvilges  
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 gummibåt med elektrisk 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 25/22 Anmodning til Reisa nasjonalparkstyre om å 
deltagelse i praktisk og faglig arbeid med ny utstilling: 
"Fantastiske Reisa" 13.09.2022 00:00:00 



Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 19.09.2022  
 

Behandling 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Reisa nasjonalparkstyre er positive til å ta del i arbeidet med den nye utstillingen. Forvalterne 
tar del i arbeidet avhenger av kapasitet. Styret orienteres om arbeidet i de planlagte 
styremøtene. 
  
 
 
 
 

Forvalters innstilling 
Reisa nasjonalparkstyre er positive til å ta del i arbeidet med den nye utstillingen. 
Forvalterne tar del i arbeidet avhenger av kapasitet. Styret orienteres om arbeidet i de 
planlagte styremøtene.  
  
  
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
  
 

ST 26/22 Oppfølging av sak med bygging og graving 
13.09.2022 00:00:00
Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 19.09.2022

Saken er unntatt offentlighet. 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
  
 

ST 28/22 Måkebestanden ved Carajavri i Reisa nasjonalpark 
13.09.2022 00:00:00 
Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 19.09.2022  
 

Behandling 
Enstemmig vedtatt  
 

Vedtak 
Reisa nasjonalparkstyre tar saken til orientering. Nasjonalparkstyret vil ikke ta initiativ til 
regulering av måkebestanden. Grunneier orienteres om saken. 
 
 
 
 

Forvalters innstilling 
Reisa nasjonalparkstyre tar saken til orientering. Nasjonalparkstyret vil ikke ta initiativ til 
regulering av måkebestanden. Grunneier orienteres om saken. 
  
  
 

ST 27/22 Oppfølging av helikopterlanding og lavtflyging i 
Reisa nasjonalpark 13.09.2022 00:00:00
Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 19.09.2022

Saken er unntatt offentlighet. 
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