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Blixgård, Asgeir

Emne: VS: Reisa nasjonalpark - Møte i Faglig Rådgivende Utvalg tirsdag 17. 
november kl 18.00 - 20.30 gjennomføres elektronisk på Teams

Plassering: Microsoft Teams-møte

Start: tir. 17. nov. 2020 18.00
Slutt: tir. 17. nov. 2020 20.30
Vis tid som: Foreløpig

Regelmessighet: (ingen)

Møtestatus: Ikke svart ennå

Arrangør: Blixgård, Asgeir

 
 
-----Opprinnelig avtale----- 
Fra: Blixgård, Asgeir  
Sendt: fredag 13. november 2020 12:04 
Til: nasjonalparksenter@halti.no; Jan.Fjaere@nordreisa.kommune.no; Kristian Berg - Nordreisa kommune; 
post@lyngshestlandet.no; distrikt35@outlook.com; info@lyngenlodge.com; inger.birkelund@ihana.no; 
'jim.h.hansen@politiet.no; jim.h.hansen@politiet.no; jtnikolaisen@politiet.no; Kautokeino Kommune; 
kontor@ntrm.no; post@kafjord.kommune.no; Knut Fredheim; kaiarehauge@yahoo.com; post@njof.no; nord-
troms@turistforeningen.no; post@reisastua.no; post@saraelv.no; post@svartfoss.com; johanalogje@gmail.com; 
henrik.gaup@gmail.com; xau.37@outlook.com; 39ardni@gmail.com; eikh6@hotmail.com; post@reisaelva.no; 
mail@reisafriluftssenter.no; stein@huntingnorth.no; gaute.e.svensson@uit.no; tarjei.gunnestad@statskog.no; 
geir.tomasjord@gmail.com; troms@turistforeningen.no; georg@visit-lyngenfjord.com; post@ymber.no; 
johnny.mikkelsen@haltinh.no; Thomas Berg; Nina Bredesen; Amazing Troms Booking; kjetil.bjorklid@statskog.no; 
Torbjørn Berglund (torbjorn.berglund@miljodir.no); chris hugo Vangen 
Kopi: Benonisen, Rune; Herborg Ringstad; Mikkel O. Nilut (nilutmikkelo@gmail.com); Máret Láila Logje 
(marit.laila.logje@gmail.com); line.fusdahl@tffk.no; tomkiil.sv@gmail.com; Fredrik Lehn-Pedersen 
Emne: Reisa nasjonalpark - Møte i Faglig Rådgivende Utvalg tirsdag 17. november kl 18.00 - 20.30 gjennomføres 
elektronisk på Teams 
Når: tirsdag 17. november 2020 18.00-20.30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Oslo, Roma, Wien. 
Hvor: Microsoft Teams-møte 
 

På grunn av smittesituasjonen flyttes møtet over til 
elektronisk plattform. For deltagelse, klikk på linken nederst 
i innkallingen og følg instruksjonen.  
 
Invitasjon til møte i Faglig Rådgivende Utvalg for Reisa nasjonalpark  
 
Reisa nasjonalparkstyre vil med dette invitere medlemmene i Faglig Rådgivende Utvalg for Reisa 
nasjonalpark til møte.  
 
Møtedato:    tirsdag 17. november Kl. 18.00-20.30  
 
Sted:           Haltibygget, Storslett, møterom Kaisa (1.etg) eller via lyd-bilde. 
 
Agenda for møtet: 
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18:00  Velkommen til møte  
18:15  Reisa villakssenter 
18:30  Prosess med revisjon av kommunal forskrift for Reisaelva  
18:45  Orientering om prosjektet «Halti grenseoverskridende område» og sertifisering som 

Transboundary park. Prosjektfilm og informasjonsskjerm.   
19:00  Presentasjon av tall fra persontellere og båttellere. Hvor mange er i Reisa nasjonalpark og 
hvor går vi.  
19:30  Tiltak i Reisa nasjonalpark 2021 – Gjennomgang av forslag til tiltak, innspill og diskusjon.  
20:15  Nytt siden forrige møte, og pågående arbeid.  
20:30  Slutt for dagen. 
 
Påmelding:  Sendes til fmtrakb@fylkesmannen.no Gi beskjed dersom du ønsker å delta på lyd-
bilde via teams. Du får da en egen link for deltagelse i dette. 
 
Påmeldingsfrist: 14. november 2020.  
 
For de organisasjoner som ikke allerede er medlem vil man ved å melde seg på dette møte bli 
automatisk satt opp som medlem i Faglig Rådgivende Utvalg. 
Medlemmer av rådgivende utvalg kan få dekket reisekostnader i tilknytning til møte. Det kan ikke 
utbetales møtegodtgjørelse. Dersom smittesituasjonen krever det kan møtet flyttes over på lyd-
bilde for alle. Vi vil eventuelt gi beskjed om dette dersom det blir aktuelt. 
 
Se ellers link for tidligere møter:  
http://nasjonalparkstyre.no/Reisa-nasjonalpark/Styret/Faglig-radgivende-utvalg/ 
 
 
 
Med Vennlig Hilsen 
Asgeir Kvalvåg Blixgård 
 
Nasjonalparkforvalter  
Verneområdeforvalter 
Mobil:   +4791328614 
 

 
www.nasjonalparkstyre.no/Kvanangsbotn-og-Navitdalen-LVO 
www.nasjonalparkstyre.no/Reisa-nasjonalpark/ 
 
________________________________________________________________________________  

Microsoft Teams meeting  

Join on your computer or mobile app  
Click here to join the meeting  

Join with a video conferencing device  
416417760@t.plcm.vc  
Video Conference ID: 129 331 109 1  
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Alternate VTC dialing instructions  

Learn More | Meeting options  

________________________________________________________________________________  
 


