
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre 
Møtested: Teams 
Dato: 28.05.2021 
Tidspunkt: 09:00 – 11:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 

Navn Funksjon 

Mikkel O. Nilut Leder 
Herborg Ringstad Nestleder 
Máret Láila Logje Medlem 
Line Fusdahl Medlem 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 

Navn Funksjon 

Tom Vegar Kiil MEDL 
 

Følgende varamedlemmer møtte: 
 

Navn Møtte for 

Sigrund Hestdal Tom Vegar Kiil 
 

Merknader 

Under møtet ble det orientert om:  

• Status for gjennomføring av tiltak 

• Forvalternes midler til reise 

• Avtale om kaldlager ved Øvre Kirkestilla 

• Brev vedrørende gumpihytta ved Somaoaivi 

• Elvebåtteller 

• Villakssenter 

• Prosess med det kommersielle merket 

• Plan for neste styremøte som skal kombineres med 
befaring til Nedrefoss og til landskapsvernområder 
påfølgende dag. 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Asgeir Blixgård 
Rune Benonisen 

Nasjonalparkforvalter 
Nasjonalparkforvalter 
 

Underskrift: 
Protokollen fra møte godkjennes formelt gjennom vedtak i førstkommende styremøte. 



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

 Styresak   

ST 17/21 Godkjenning av innkalling til møtet  2021/5453 

ST 18/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  2021/5455 

ST 19/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for 
Ráisduottarháldi landskapsvernområde til 
landing med helikopter i forbindelse med 
kartlegging av fugleliv 

 2021/4697 

ST 20/21 Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for 
Reisa nasjonalpark til innsamling av innsekter i 
forskingsøyemed 

 2021/5328 

 
 
  



Styresak 

ST 17/21 Godkjenning av innkalling til møtet 21. mai 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 28.05.2021  

 
 

Vedtak 

Innkallingen til møtet godkjennes. 
 
 
 

Forvalters innstilling 

Innkallingen til møtet godkjennes. 
 
 

ST 18/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 21. mai 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 28.05.2021  

 
 

Vedtak 

Protokollen fra forrige møte godkjennes.  
 
 

Forvalters innstilling 

Protokollen fra forrige møte godkjennes.  
 
 

ST 19/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Ráisduottarháldi 

landskapsvernområde til landing med helikopter i forbindelse med kartlegging av fugleliv 

19. mai 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 28.05.2021  

 
 

Vedtak 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 gir nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark og 

Raisduottarhaldi landskapsvernområde Ornitologisk forening ved Tom Roger Østerås 

dispensasjon for landing med helikopter. Dispensasjonen gjelder for landing på angitt lokalitet i 

Ráisduottarháldi landskapsvernområde.  

 

Tillatelsen gis med følgende vilkår: -  



 

1. Tillatelsen gjelder for nødvendig lavtflyging i forbindelse med landing, og fire landinger 

med av og påstigning på angitt lokasjon.  
2. Tillatelsen gjelder i perioden 25.6.-1.7.2021 og 25.6.-1.7.2022. 
3. Flyvingen skal klareres med berørt reinbeitedistrikt og skje i forståelse med 

reindriftsnæringen i området.  
4. Dispensasjonen skal medbringes under feltarbeidet.  

 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker. Eventuell klage rettes til Miljødirektoratet, men 
sendes til nasjonalparkstyret. 
 
 
 

Forvalters innstilling 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 gir nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark og 

Raisduottarhaldi landskapsvernområde Ornitologisk forening ved Tom Roger Østerås 

dispensasjon for landing med helikopter. Dispensasjonen gjelder for landing på angitt lokalitet i 

Ráisduottarháldi landskapsvernområde.  

 

Tillatelsen gis med følgende vilkår: -  

 

1. Tillatelsen gjelder for nødvendig lavtflyging i forbindelse med landing, og fire landinger 

med av og påstigning på angitt lokasjon.  
2. Tillatelsen gjelder i perioden 25.6.-1.7.2021 og 25.6.-1.7.2022. 
3. Flyvingen skal klareres med berørt reinbeitedistrikt og skje i forståelse med 

reindriftsnæringen i området.  
4. Dispensasjonen skal medbringes under feltarbeidet.  

 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker. Eventuell klage rettes til Miljødirektoratet, men 
sendes til nasjonalparkstyret. 
 
 

ST 20/21 Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til innsamling 

av innsekter i forskingsøyemed 19. mai 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 28.05.2021  

 
 

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 i perioden juni 

til september 2021.  
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 i perioden juni 

til september 2021.  
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. 
 
 

 


