
Protokoll fra møte i Faglig Rådgivende Utvalg for Reisa nasjonalpark  
 

Møtedato:     Tirsdag 17. november Kl. 18.00-20.30  
  
Sted:            Møte via Teams og Haltibygget, Storslett, møterom Kaisa (1.etg)  
 
Følgende møtte for Faglig rådgivende utvalg: 
 

Hvem For 

Jan Fjære Nordreisa kommune 

Fredrik Lehn Pedersen Nordreisa kommune 

Knut Fredheim Statskog sf 

Tarjei Gunnestad Statskog Fjelltjenesten / SNO 

Kristin Høydalen Troms Turlag 

Steffen Bakkland Amazing Troms AS 

Heidi Arnesen Nord-Troms Turlag 

Odd Rudberg Halti nasjonalparksenter 

Hermann Hermansen Reisa elvelag 

Harry Fyhn Reisa elvelag 

Torbjørn Berglund SNO 

Geir Tomasjord Naturvernforbundet 

Gaute Svensson UIT 

Roar Olsen Reisastua as 

Bodil Braastad Nord-Troms Turlag 

 
Følgende møtte fra styret og administrasjonen: 

Herborg Ringstad Nestleder 

Tom Vegar Kiil Styremedlem 

Rune Benonisen Nasjonalpark- og verneområdeforvalter 

Asgeir Blixgård Nasjonalpark- og verneområdeforvalter 

 

   

 



Følgende protokollføres fra møtet 
 
Innledning 
Dette møtet ble gjennomført via lyd-bilde i Teams. Foredragsholdere møtte fysisk på 
møterom i Halti. Det ble ønsket velkommen til møtet av styreleder før kort 
presentasjonsrunde via Teams.  
 
Orientering  
Det ble referert fra styrets vedtekter og forvalternes stillingsinstruks i forhold til 
bakgrunnen for faglig rådgivende utvalg. Videre ble detaljer i vedtektene vedrørende 
forventninger til å bidra til verdiskaping og lokal næringsutvikling gjennomgått. 
 
For de organisasjoner som ikke allerede var medlem, ble man ved å melde seg på 
dette møte automatisk satt opp som medlem i Faglig Rådgivende Utvalg. 
 
Prosjekt med Reisa villakssenter ble presentert av Odd Rudberg. Videre fortalte 
Fredrik Lehn Pedersen om prosess med revisjon av kommunal forskrift og hva som 
skjer videre. 
 
Tiltak. Det ble orientert om tiltakene som er gjennomført i regi av nasjonalparkstyret i 
løpet av året. Sammen med dette ble det presentert noen besøkstall fra året 2020. I 
hovedsak dreide dette seg om persontellere og den nye båttelleren.  
 
Prosjekt samarbeidsområdet Halti ble presentert kort med orientering om innholdet 
i prosjektet og fremgangen. Videre orientering om at prosjektet nå går over i faste 
rammer gjennom medlemskap i Europarc nettverket og Transboundary parc. 
 
Tiltaksplanen med forslag til tiltak for 2021 ble gjennomgått og det ble åpnet for 
innspill til nye tiltak som ikke var med. Det kom tilbakemelding om behov for flere 
bord og benkesett ved rasteplassen i Mollisfossen. Dette på grunn av mangel på 
sitteplasser på dager med mange besøkende. Videre ble det understreket behov for 
toalett ved elvebredden ved Nedrefoss. 
 
Nasjonalparkstyret tar innspillene med seg videre i bestillingsdialogen med 
Miljødirektoratet 
 
 
Ref. 
 
Asgeir Blixgård 


