
Møteinnkalling 
 
 

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

 
Eventuelt forfall må meldes snarest til nasjonalparkforvalter.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
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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 
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                   Saksframlegg 

 
 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Reisa nasjonalparkstyre 21/22 19.09.2022 

 

Godkjenning av innkalling til styremøte 19.9.2022 

 
 
 

Forvalters innstilling 
Innkallingen til styremøtet godkjennes. 
 
 
 

Saksopplysninger 
 

Vurdering 
 
 
 

  Arkivsaksnr: 2022/5656-2 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 13.09.2022 
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                   Saksframlegg 

 
 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Reisa nasjonalparkstyre 22/22 19.09.2022 

 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte 16.6.2022 

 
 
 

Forvalters innstilling 
Protokollen fra forrige styremøte godkjennes.  
 
 
 

Saksopplysninger 
 

Vurdering 
 
 
 

  Arkivsaksnr: 2022/5657-2 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 13.09.2022 
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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. 
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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  
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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.  
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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.  
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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.  
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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.  
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                   Saksframlegg 

 
 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Reisa nasjonalparkstyre 23/22 19.09.2022 

 

Orienteringssaker til styremøtet 19.9.2022 

 
 
 

Forvalters innstilling 
Orienteringssakene tas til orientering og protokolleres. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Under styremøtet vil det gis orientering om: 
Tiltak: 

- Toalett til Guolasjávri  
- Gapahuk til Raisjavri 
- Informasjon ved Kautokeino 
- Trykksaker i til Halti nps 
- Penger fra statskogfondet  
- Delegert sak om miljøgebyr 
- Forvaltningsplanen på høring 15. juli 
- Status for gjerdet over Halti 

Aktivitet: 
- Deltagelse i vandrefestivalen 
- Deltagelse i jubileum for Nedrefosshytta 
- Forvaltersamling 
- Opplegg for 10. klasse ved Sieimma 
- Besøkstall fra barmarkssesongen  

Vurdering 
 
 
 

  Arkivsaksnr: 2022/7873-1 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 13.09.2022 

11



  
 
                   Saksframlegg 

 
 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Reisa nasjonalparkstyre 24/22 19.09.2022 

 

Klage på avslag i styresak 14/22 - søknad om bruk av atv i forbindelse 
med elgjakt 

 
 

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. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Opprinnelig søknad 
Jaktlaget søkte om tillatelse til å bruke atv og båt for transport av skutt elg ut av 
nasjonalparken. Det søktes om å kunne bruke båt langs den farbare delen av elva fra 
Raisjavri og nord-vestover. Det vistes til at det er store avstander i jaktvaldet. 
 

  Arkivsaksnr: 2022/5655-6 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 13.09.2022 
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Styrets avslag i sak 14/22 i styremøte 16.6.2022. 
«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.» 
 
Søkerens klage på avslag gjengitt fra brev av 11.7.2022 
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Regelverk 
Reisa nasjonalpark ble opprettet ved kgl. Res. 28. november 1986. Formålet med Reisa 
nasjonalpark er å bevare et vakkert og tilnærmet urørt fjell- og dalområde med dets plante og 
dyreliv og geologiske forekomster, og å gi allmennheten adgang til friluftsliv i et slikt 
område. 
 
I henhold til verneforskriftene for Reisa nasjonalpark og Ráisduottárhaldi 
landskapsvernområde er motorferdsel til lands og til vanns, herunder landing og lavtflyvning 
med luftfartøy generelt forbudt. Forvaltningsmyndigheten kan gi dispensasjon for motorferdsel i 
forbindelse med jakt og annen nødvendig transport i tråd med verneforskriften.  
 
I henhold til naturmangfoldloven (§ 7) skal imidlertid prinsippene i loven §§ 8 – 12 legges til 
grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, også når 
forvaltningsmyndigheten fatter vedtak etter forskrifter for verneområder. Prinsippene i §§ 8- 
12 gjelder kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre var prinsippet (§ 9), økosystemtilnærming og 
samla belastning (§ 10), kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11) og 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12). 

Vurdering 
Det er lov å drive elgjakt innenfor grensene til nasjonalparken og det felles årlig elg. Som 
hovedregel har denne jakten foregått i de nordlige deler langs Reisaelva der man kan ferdes 
lovlig med elvebåt. Det søkes nå om dispensasjon for eventuell nødvendig transport av skutt 
elg i de sørlige områdene med utgangspunkt i Ráisjávri. 
 
Områdene rundt Ráisjávri benyttes aktivt i Reindrift og har derfor flere kjørespor. I forskriften 
vises det til at dispensasjon kan innvilges langs faste kjørespor. Denne ferdselen vil innebære 
inntil 3 turer og vil trolig ha liten betydning med tanke på den totale mengden kjøring langs de 
faste kjøresporene.  
 
I den aktuelle perioden er det mye rein i området ettersom jaktområdene blant annet inngår 
som del av gjerdeanlegget i Gurbevuobmi. Gjerdeanlegget er satt opp av og driftes av 4 
reinbeitedistrikter med Distrikt 34 – Aborassa, Distrikt 35 – Favrosorda, Distrikt 36 – Cohkolat 
og Reinbeitedistrikt 42 – Beahcegealli. Store deler av områdene inngår også som høstbeiter for 
flere av distriktene. Det er derfor viktig å ha dialog med reindriften i forbindelse med utøvelse av 
jakten.  
 
I forhold til transporten av skutt elg vil helikopter kunne være et godt alternativ. Det vil imidlertid 
kunne bli forholdsmessig dyrt. Ferdsel med båt er lovlig på hele Ráisjávri og langs Reisaelva til 
Nedrefoss fra Sieimma. Søknaden oppfattes slik at det også søkes tillatelse til ferdsel med båt 
videre vestover fra utløpet av Ráisjávri og Ráisluoppal. Eventuell ferdsel her vil avhenge av at 
vannstanden er god. Eventuell ferdsel videre fra Ráisluoppal ansees ikke som hensiktsmessig 
på grunn av elvas beskaffenhet med grunne og steinete partier.  
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Det vurderes dithen at jakten i dette området vanskelig kan gjennomføres uten bruk av 
transportmidler for transport av skutt elg. På grunnlag av det som er nevnt ovenfor legges det til 
grunn at tiltaket ikke vil påvirke verneverdiene nevneverdig eller strider mot vernevedtakets 
formål. Søknaden innvilges derfor med vilkår. 
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                   Saksframlegg 

 
 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Reisa nasjonalparkstyre 25/22 19.09.2022 

 

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

 
Vedlegg: 
1 Forespørsel Reisa np-styre aug 2022 

 
 

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.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Se vedlegg. 

Vurdering 
Den nye utstillingen «Fantastiske Reisa» vil være viktig i formidlingen av informasjon 
om Reisa nasjonalpark. Dette arbeidet kommer også på et gunstig tidspunkt i 
forbindelse med prosessen med høring for besøksstrategi og forvaltningsplanen. Det 
sees som naturlig at arbeidet med utstilling tas med i møter der det arbeides med 
informasjon. 
 
 
 

  Arkivsaksnr: 2022/7875-2 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 13.09.2022 
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                   Saksframlegg 

 
 
 
 
 

Unntatt 
offentlighet:offl. § 24 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Reisa nasjonalparkstyre 26/22 19.09.2022 

 

Oppfølging av sak med bygging og graving 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

  Arkivsaksnr: 2022/7886-1 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 13.09.2022 
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                   Saksframlegg 

 
 
 
 
 

Unntatt 
offentlighet:offl. § 24 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Reisa nasjonalparkstyre 27/22 19.09.2022 

 

Oppfølging av helikopterlanding og lavtflyging i Reisa nasjonalpark 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

  Arkivsaksnr: 2022/7877-1 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 13.09.2022 
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                   Saksframlegg 

 
 
 
 
 
 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Reisa nasjonalparkstyre 28/22 19.09.2022 

 

Måkebestanden ved Čarajávri i Reisa nasjonalpark 

 
 
 

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

Saksopplysninger 
Reisa nasjonalparkstyre har fått rapport om at det har kommet unormalt mye måker 
som hekker ved Čarajavri med omkring 20 hekkende par. Dette har igjen medført 
måsemark/bendelorm i fisken noe det ikke var før. 
 
Vedkommede skriver videre at det må iverksettes tiltak for å bevare fiskevann. 

Vurdering 
Det er kjent at det hekker måker ved Carajavri. Det varierer trolig fra år til år hvordan 
hekkesuksessen er videre hvor mye fisken vil være påvirket av parasitter. Det er også 
kjent at måker på generelt grunnlag har utfordringer og bestanden går ned i flere 
områder.  
 
 
 

  Arkivsaksnr: 2022/6839-2 

 Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Dato: 13.09.2022 
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	Saksfremlegg

	ST 22/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 16.6.2022 13.09.2022 00:00:00
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Reisa nasjonalparkstyre - Protokoll fra styremøte 16.6.2022


	ST 23/22 Orienteringssaker til styremøtet 19.9.2022 13.09.2022 00:00:00
	Saksfremlegg

	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
	Saksfremlegg

	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
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Forespørsel Reisa np-styre aug 2022


	ST 26/22 Oppfølging av sak med bygging og graving 13.09.2022 00:00:00
	Saksfremlegg

	ST 27/22 Oppfølging av helikopterlanding og lavtflyging i Reisa nasjonalpark 13.09.2022 00:00:00
	Saksfremlegg

	ST 28/22 Måkebestanden ved Carajavri i Reisa nasjonalpark 13.09.2022 00:00:00
	Saksfremlegg


