
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre 
Møtested: På taket cafe 
Dato: 21.06.2021 
Tidspunkt: 09:00 – 11:30 påfølgende befaring frem til kl 18:30 

 
 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 

Navn Funksjon 

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 

Navn Funksjon 

Line Fusdahl MEDL 
Tom Vegar Kiil MEDL 

Følgende varamedlemmer møtte: 
 

Navn Møtte for 

Jan Martin Rishaug Line Fusdahl 
 

Merknader 

Møtet ble gjennomført med påfølgende befaring i Reisa 
nasjonalpark. Det ble satt av 3 timer til forberedelse for 
møtet. 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Rune Benonisen Forvalter 
Asgeir Kvalvåg Blixgård Forvalter 

 
 
Underskrift: 
 
Protokollen godkjennes som eget vedtak i første påfølgende møte. 
  



 

Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

 Styresak   

ST 21/21 Godkjenning av innkalling til styremøte  2021/6242 

ST 22/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  2021/6243 

ST 23/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til 
tomt for gumpihytte ved Somásoaivi i Reisa 
nasjonalpark 

 2021/6074 

ST 24/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for 
Reisa nasjonalpark til oppføring av gapahuk 
ved Naustihytta 

 2021/2526 

ST 25/21 Avtale for leie og oppføring av kaldlager ved 
Øvre Kirkestilla i Reisadalen 

 2021/6080 

ST 26/21 Høringssvar på revisjon av forskrift for offentlige 
skuterløyper i Nordreisa kommune 

 2021/6272 

 Referatsaker   

RS Nasjonalparkmagasinet for Reisa nasjonalpark 
2021 

 2021/6079 

 
 
  



Styresak 

ST 21/21 Godkjenning av innkalling til styremøte 15. jun 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 21.06.2021  

 
 

Vedtak 

Innkalling til styremøtet godkjennes. 
 
 

Forvalters innstilling 

Innkalling til styremøtet godkjennes. 
 
 

ST 22/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 15. jun 2021 00.00.00 

 

 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 21.06.2021  

 

Vedtak 

Protokollen fra forrige møte godkjennes.  
 
 

Forvalters innstilling  

Protokollen fra forrige møte godkjennes.  
 
 

ST 23/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften til tomt for gumpihytte ved 

Somásoaivi i Reisa nasjonalpark 9. jun 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 21.06.2021  

 
 

Vedtak 

Styret utsetter saken inntil forvaltere har undersøkt nærmere om når gumpihytte går 
over fra mobil enhet til fast installasjon. Videre hvilke regler som gjelder for dette etter 
annet lovverk. 
 
 

 
 Reisa nasjonalparkstyre - Protokoll fra styremøte 28.5.2021 



 

Forvalters innstilling 

Reisa nasjonalparkstyre gir midlertidig tillatelse til fastmontert hytte påmontert ski ved 
Somášoaivi. Tillatelsen gjelder inntil 1 år fra denne dato. Nasjonalparkstyret kan ikke 
innvilge dispensasjon i strid med annet gjeldende lovverk. Hytta defineres som 
permanent bebyggelse etter 2 år og må etter plan og bygningsloven behandles med full 
byggesak.  
 
 
 
 

ST 24/21 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til 

oppføring av gapahuk ved Naustihytta 11. mar 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 21.06.2021  

 
 

Vedtak 

Styret stiller seg positiv til tiltaket. Det er utarbeidet forvaltningsplan for Reisa 
nasjonalpark der det fremgår i tiltaksdelen at det kan oppføres gapahuk ved Nausti. I 
forhold til design og materialbruk fremgår videre at oppgradering av rasteplasser skal 
utføres med særlig høy kvalitet. Alle tiltak som skal gjennomføres skal godkjennes av 
forvaltningsmyndigheten (fvm). Materialbrukene skal være i tråd med det som er gjort 
på anleggene ved Sieimma – vest (platting) og ved Mollis (gapahuk). 
 
Styret ber foreningen utarbeide tegninger. Saken vil behandles endelig på bakgrunn av 
dette.  
 
 
 

Forvalters innstilling 

Med hjemmel i verneforskriften for Reisa nasjonalpark kap. 4 pkt. 8 jf. § 48 i 
naturmangfoldloven innvilges Nordreisa scooter- og båtforening dispensasjon til 
oppføring av gapahuk ved Naustihytta i Reisa nasjonalpark. Dispensasjonen innvilges 
med følgende vilkår: 
 

1. Gapahuken skal oppføres i tråd med tegninger og males i tjærebrun farge lik 
hytta 

2. Byggetilatelsen varer i 3 år fra 24.3.2021. Dersom bygget ikke er påbegynt i 
denne perioden må det søkes på nytt. 

3. Før byggignen kan påbegynnes skal det foreligge tillatelse fra grunneier og 
Nordreisa kommune. 

 
Vedtaket kan påklages til miljødirektoratet innen 3 uker. Klagen sendes til Reisa 
nasjaonalparkstyre. 
 
 



ST 25/21 Avtale for leie og oppføring av kaldlager ved Øvre Kirkestilla i Reisadalen 9. jun 

2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 21.06.2021  

 
 

Vedtak 

Nasjonalparkstyret inngår avtale om leie og oppføring av lagerbygg i tråd med vedlagt 
avtale. Det legges inn buffer for vedlikehold av bygg og anlegg slik at dette dekker 
forsikring og vedlikehold med kr 4000,- pr år pr leietaker. 
 
 
 

Forvalters innstilling 

Nasjonalparkstyret inngår avtale om leie og oppføring av lagerbygg i tråd med vedlagt 
avtale.  
 
 

ST 26/21 Høringssvar på revisjon av forskrift for offentlige skuterløyper i Nordreisa 

kommune 16. jun 2021 00.00.00 

1 utkast til forskrift for offentlige skuterløyper i Nordreisa 

2 Utredning revisjon av offentlige snøskuterløyper i Nordreisa 

3 kart revisjon av offentlige skuterløyper i Nordreisa 

4 Skuterløyper i Nordreisa kommune - offentlig høring 

 

  



 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 21.06.2021  

 
 

Vedtak 

Reisa nasjonalparkstyre gir følgende svar på høring: 
 
Formålet med Ráisduottarháldi landskapsvernområde dreier seg primært om 
kvartærgeologiske spor i landskapet. Skuterløypa er direkte hjemlet i verneforskriften jf 
kap. 4 pkt. 2.2. Forskriften har imidlertid også andre bestemmelser som området skal 
forvaltes etter, og som må legges til grunn ved en endring av trase. Blant annet danner 
«aktsomhetsprinsippet» deler av rammen som verneforskriften gir. 
 
Etter kap. 4 pkt. 4.1. fremgår det at: «All ferdsel og aktivitet skal skje hensynsfullt og 
varsomt slik at en ikke skader natur- og kulturverdier, forstyrrer vilt, tamrein og bufe, 
eller er til ulempe for andre». Fra side 19 i selve utredningen fremgår det at: «Foreslått 
løype går imidlertid tett på kartlagte sensitive artsopplysninger og må justeres dersom 
forslaget tas videre i saksgangen». Det er usikkert hva det her henvises til. Styret ser 
det som viktig at endring av løypetrase ikke kommer i konflikt med for eksempel 
fjellrevhi. Det legges nå betydelige ressurser i å få fjellreven tilbake i området. Det er 
derfor spesielt viktig at de gamle hiene får tilstrekkelig ro. 
 
Fra side 91 i utredningen fremgår: «Det må også tas hensyn til forvaltningsmål når det 
gjelder dyre- og fugleliv. På vinterstid er mange arter sårbare grunnet dårlig tilgang på 
mat og harde værforhold. I tillegg reproduserer mange arter på våren. Dette skjer 
samtidig som skutersesongen går mot slutten. Snøskuterkjøring vil derfor forstyrre 
dyrelivet i en særlig sårbar periode. NiN anbefaler derfor lav fartsgrense på 
løypenettverket. Vi har et verdifullt dyre- og fugleliv, blant annet hekkende rovfugl som 
har et spesielt vern, og fjellrev som krever særlige hensyn, jf. Naturmangfoldsloven § 5 
om forvaltningsmål for arter. 
 
Så lenge det er et manglende kunnskapsgrunnlag, jf. Naturmangfoldsloven § 8 i forhold 
til ringvirkninger omkring 300 m regelen for rasting, bør ordningen tas bort fra den 
delen av løypa som går i Râisduottarhâldi landskapsvernområde. Dette området 
grenser også opp til Reisa nasjonalpark. I dette tilfellet bør naturmangfoldlovens § 9 sitt 
føre var-prinsipp etterfølges. Hvordan fugle- og dyreliv har det i vårknipa med tanke på 
reproduksjon og mattilgang er viktig å ta i betraktning. På bakgrunn av dette går også 
NiN imot en forlengelse av skutersesongen slik som det ble praktisert på slutten av 
2020 sesongen.» 
 
Reisa nasjonalparkstyre støtter denne formuleringen og ser det som naturlig at 300 m 
regelen for rasting tas bort i verneområdet. Dersom løypa skal legges om slik at 
Somashytta blir gjort tilgjengelig må det etableres en driftsordning som tar høyde for 
økt bruk. Blant annet vil det være økt behov for ved og vedlikehold/tømming av toalett.  
 
 



 

 

Forvalters innstilling 

Reisa nasjonalparkstyre gir følgende svar på høring: 
 
Formålet med Ráisduottarháldi landskapsvernområde dreier seg primært om 
kvartærgeologiske spor i landskapet. Skuterløypa er direkte hjemlet i verneforskriften jf 
kap. 4 pkt. 2.2. Forskriften har imidlertid også andre bestemmelser som området skal 
forvaltes etter, og som må legges til grunn ved en endring av trase. Blant annet danner 
«aktsomhetsprinsippet» deler av rammen som verneforskriften gir.  
 
Etter kap. 4 pkt. 4.1. fremgår det at: «All ferdsel og aktivitet skal skje hensynsfullt og 
varsomt slik at en ikke skader natur- og kulturverdier, forstyrrer vilt, tamrein og bufe, eller er 
til ulempe for andre». 
 
Fra side 19 i selve utredningen fremgår det at: «Foreslått løype går imidlertid tett på 
kartlagte sensitive artsopplysninger og må justeres dersom forslaget tas videre i 
saksgangen». Det er usikkert hva det her henvises til. Styret ser det som viktig at endring 
av løypetrase ikke kommer i konflikt med for eksempel fjellrevhi. Det legges nå betydelige 
resurser i å få fjellreven tilbake i området. Det er derfor spesielt viktig at de gamle hiene 
får tilstrekkelig ro.  
 
Fra side 91 i utredningen fremgår: «Det må også tas hensyn til forvaltningsmål når det 
gjelder dyre- og fugleliv. På vinterstid er mange arter sårbare grunnet dårlig tilgang på mat 
og harde værforhold. I tillegg reproduserer mange arter på våren. Dette skjer samtidig som 
skutersesongen går mot slutten. Snøskuterkjøring vil derfor forstyrre dyrelivet i en særlig 
sårbar periode. NiN anbefaler derfor lav fartsgrense på løypenettverket. Vi har et verdifullt 
dyre- og fugleliv, blant annet hekkende rovfugl som har et spesielt vern, og fjellrev som krever 
særlige hensyn, jf. Naturmangfoldsloven § 5 om forvaltningsmål for arter. 
 

Så lenge det er et manglende kunnskapsgrunnlag, jf. Naturmangfoldsloven § 8 i forhold til 
ringvirkninger omkring 300 m regelen for rasting, bør ordningen tas bort fra den delen av 

løypa som går i Râisduottarhâldi landskapsvernområde. Dette området grenser også opp til 
Reisa nasjonalpark. I dette tilfellet bør naturmangfoldlovens § 9 sitt føre var-prinsipp 

etterfølges. Hvordan fugle- og dyreliv har det i vårknipa med tanke på reproduksjon og 

mattilgang er viktig å ta i betraktning. På bakgrunn av dette går også NiN imot en 
forlengelse 

av skutersesongen slik som det ble praktisert på slutten av 2020 sesongen.» 
 
Reisa nasjonalparkstyre støtter denne formuleringen og ser det som naturlig at 300 m 
regelen for rasting tas bort i verneområdet. 
 
  



Referatsaker 

RS Nasjonalparkmagasinet for Reisa nasjonalpark 2021 

 


