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Merknader
Møtet startet med omvisning og informasjon om forvaltningsknutepunktet for Børgefjell nasjonalpark.
Etterfulgt av presentasjon av status for bokprosjektet ved Steinar Johansen og Kjartan Trana.
Andre:
Navn
Inge Hafstad
Tore Tødås

Stilling
Seniorrådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Nasjonalparkforvalter

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.
______________________

______________________

Godkjenning av innkalling og saksliste
Det ble fremmet en tilleggssak (ST 21/2015)
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent med tillegg.

_______________________

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

Styresak
ST 10/2015

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

ST 11/2015

Referatsaker

RS 16/2015

Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Børgefjell /
Byrkije nasjonalpark - ervervskjøring for frakt av varer og
utstyr til fjellstyrets hytter ved Orvatnet - Nils Olofsson

2015/1725

RS 17/2015

Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre
Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde for bruk av
snøscooter til Fagertunhytta gnr. 28 bnr. 2 fnr. 149
- Magnar Bertil Sørensen

2015/1920

RS 18/2015

Søknad om dispensasjon for kjøring med snøscooter til
Statskogs hytte i Tiplingan landskapsvernområde i
Hattfjelldal kommune - Statskog SF

2015/2137

RS 19/2015

Innvilget dispensasjon fra vernebestemmelsene for
Børgefjell Byrkije nasjonalpark for bruk av snøscooter for
frakt av varer, utstyr og materialer til fjellstyrets
utleiehytter og andre tekniske anlegg - Røyrvik Fjellstyre

2015/1852

RS 20/2015

Innvilget dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre
Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde og
Børgefjell nasjonalpark for bruk av snøscooter for
ervervskjøring til hytter - Torgeir Sørmo

2015/2226

RS 21/2015

Vedlikehold av konvensjonsgjerde i Børgefjell nasjonalpark

2015/3135

RS 22/2015

Søknad om dispensasjon bruk av helikopter Vedlikehold av
konvensjonsgjerde i Børgefjell nasjonalpark

2015/3135

RS 23/2015

Innvilget søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene
for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark - bruk av sand til
nedsmelting av snø langs reingjerde

2015/3135

RS 24/2015

Søknad om dispensasjon bruk av helikopter for transport
av sand og vedlikehold av konvensjonsgjerde i Børgefjell
nasjonalpark - Sametinget SE

2015/3135

RS 25/2015

Innvilget dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre
Tiplingan landskapsvernområde for bruk av snøscooter til
frakt av utstyr, gass og ved til Statskogs utleiehytte.Statskog SF

2015/2137

RS 26/2015

Rapport over snøfonnundersøkelser Børgefjell

2014/5075

RS 27/2015

Innvilget dispensasjon fra vernebestemmelsene for
Børgefjell / Byrkije nasjonalpark for uttak av ved til hyttene
ved Orvatnet og gapahuker ved Orvasselva og Storvika Røyrvik fjellstyre

2015/1852

Styresak
ST 12/2015

Skilting på innfallsporter for Børgefjell nasjonalpark

2015/208

ST 13/2015

Status tiltak bestillingsdialogen 2015

2014/5924

ST 14/2015

Status utarbeiding av forvaltningsplan for Austre
Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde i
Hattfjelldal kommune

2015/413

ST 15/2015

Høring distriktsplan for Byrkije reinbeitedistrikt

2015/3375

ST 16/2015

Dispensasjon fra vernebestemmelsene Børgefjell / Byrkije
nasjonalpark Tillatelse til fangst og merking av snøugle landing med helikopter NINA

2015/3596

ST 17/2015

Søknad om dispensasjon til helikopterlanding i Børgefjell
sommer 2015 TOV-prosjektet - NINA

2015/4051

ST 18/2015

Søknad om fangst av småpattedyr i 2015 - NINA

2015/3947

ST 19/2015

Søknad om forskningsfiske i Børgefjell nasjonalpark 2015 NINA

2015/4126

ST 20/2015

Søknad om tillatelse til flyging lavere enn 300 m i
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark - Luftforsvaret

2015/4036

ST 10/2015 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 23.06.2015
Vedtak
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre godkjenner protokoll fra møte den
26.02.2015
Enstemmig vedtatt
ST 11/2015 Referatsaker
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 23.06.2015
Vedtak
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar referatsakene til orientering.
Enstemmig vedtatt
ST 12/2015 Skilting på innfallsporter for Børgefjell nasjonalpark
Forvalters tilrådning
Byrkije nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å gjennomføre skiltprosjekt på
innfallsportene ihht. utkast til skiltplan og notat til arbeidsutvalget.
Byrkije nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å omdisponere kr. 20.000 av
midler gitt i bestillingsdialogen til skiltprosjektet.
Oppsett av jubileumsplakettene ses i sammenheng med andre elementer som søkes plassert på
innfallsportene gjennom Miljødirektoratets nye merkevarestrategi.
Begrunnelse
Fra rådgivende utvalg har det kommet ønske om bedre skilting på innfallsportene med felles
skiltutforming. Nord-Trøndelag fylkeskommune har bevilget kr. 20.000 gjennom turskiltprosjektet, ved
å omdisponere kr. 20.000 av midler gitt i bestillingsdialogen er det mulig å realisere prosjektet.
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 23.06.2015
Vedtak
Byrkije nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å gjennomføre skiltprosjekt på
innfallsportene ihht. utkast til skiltplan og notat til arbeidsutvalget.
Byrkije nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å omdisponere kr. 20.000 av
midler gitt i bestillingsdialogen til skiltprosjektet.
Oppsett av jubileumsplakettene ses i sammenheng med andre elementer som søkes plassert på
innfallsportene gjennom Miljødirektoratets nye merkevarestrategi.
Begrunnelse
Fra rådgivende utvalg har det kommet ønske om bedre skilting på innfallsportene med felles
skiltutforming. Nord-Trøndelag fylkeskommune har bevilget kr. 20.000 gjennom turskiltprosjektet, ved
å omdisponere kr. 20.000 av midler gitt i bestillingsdialogen er det mulig å realisere prosjektet.
Enstemmig vedtatt

ST 13/2015 Status tiltak bestillingsdialogen 2015
Forvalters tilrådning
Byrkije Nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell Nasjonalparkstyre tar saken til orientering.
Begrunnelse
Framdriften i bestilte tiltak anses tilfredsstillende.
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 23.06.2015
Vedtak
Byrkije nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering.
Begrunnelse
Framdriften i bestilte tiltak anses tilfredsstillende.
Enstemmig vedtatt
ST 14/2015 Status utarbeiding av forvaltningsplan for Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell
landskapsvernområde i Hattfjelldal kommune
Forvalters tilrådning
Byrkije nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering med følgende
innspill/kommenterer til det videre planarbeidet ut fra innkomne uttalelser:




Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 23.06.2015
Vedtak
Byrkije nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering med følgende
innspill/kommenterer til det videre planarbeidet ut fra innkomne uttalelser:
 Det er gitt positive tilbakemeldinger på at det fokuseres på en åpen og involverende
planprosess. Nasjonalparkstyret ønsker at dette fokuset videreføres i den videre planprosessen
 Nasjonalparkstyret mener at plangrensene for den videre planprosess må settes til
verneområdegrensene, men da inkludert definerte innfallsporter med stier inn til
verneområdet. Ut over dette må ikke forvaltningsplanen fokusere på utfordringer/tiltak utenfor
verneområdet. Definerte innfallsporter for Austre Tiplingen landskapsvernområde er i dag
Oksvollen og Storvollen (Sjånes) I tillegg er Øyum/Sørmoen definert som innfallsport for
Børgefjell nasjonalpark.
 Verneverdiene og verneformålet som er nasjonalparkstyret myndighetsområde må stå sentral i
planprosessen.
Enstemmig vedtatt

ST 15/2015 Høring distriktsplan for Byrkije reinbeitedistrikt
Forvalters tilrådning
Byrkije nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar høringsutkastet til distriktsplan for
Byrkije reinbeitedistrikt 2015 – 2019 til orientering med følgende kommentarer/innspill:
•









Nasjonalparkstyret mener at distriktsplan i tråd med utkastet vil være et nyttig redskap for
nasjonalparkstyrets forvaltning av området, da i gjensidig samhandling med Byrkije
reinbeitedistrikt.
Nasjonalparkstyret er positive til at det i distriktsplanen fokuseres på bærekraftig bruk i
verneområdene med mål om å redusere barmarkskjøring. Det er også positivt at det
samarbeides med andre distrikt ift. beitebruken, noe som medfører redusert behov for
motorisert ferdsel.
Planen beskriver eksisterende og framtidige behov for gjeterhytter i verneområdet. Til sammen
er det beskrevet 7 gjeterhytter, i tillegg synliggjøres et behov for 2 nye hytter. Det beskrives
også et behov for 3 nye naust. Nasjonalparkstyret savner her en prioritering av gjeterhyttene.
Dette ift. at nasjonalparkstyret skal godkjenne oppføring av bygninger og anlegg i forbindelse
med reindrift, samt ombygging og mindre tilbygg til bygninger jfr. verneforskriften § 3 pkt. 1.3.
Nasjonalparkstyret henviser også til forvaltningsplanen for Børgefjell nasjonalpark som har
nedfelt saksbehandlingsprosedyrer for gjeterhytter og anlegg som med fordel kan refereres i
distriktsplanen.
Nasjonalparkstyret støtter planens punkt om at gjeterhyttene ikke må komme ut av reindriftas
forvaltning når utøvere avvikler eller faller fra reindriften. Dette også for å unngå at
«privatisering» av gjeterhytter generere behov for å bygge nye hytter.
Når det gjelder bruk av helikopter ifb. med utøvelse av reindrift i Børgefjell er dette
søknadspliktig jfr. verneforskriften. Ut fra planen fremgår det at helikopter benyttes ved
spesielle behov, nasjonalparkstyret oppfordrer distriktet til å beskrive hvilke spesielle behov
dette gjelder utover det som er nevnt på side 12 i planutkastet. Dette vil da være viktig
informasjon i en dispensasjonssøknad.
I forvaltningsplanen for Børgefjell nasjonalpark er det gitt følgende retningslinjer for
reindriftsnæringen ift. motorisert ferdsel:
«Det kan gis flerårige samtykke for bruk av barmarkskjøretøy og luftfartøy i henhold til
godkjent distriktsplan, med vilkår knyttet til miljøhensyn. Dette forutsetter at
distriktsplanen inneholder nøyaktige beskrivelser av kjørebehov; både tidsrom, omfang,
arealbruk og type kjøretøy. Faste trasèer skal kartfestes».
Planutkastet beskriver gjeldene kjøretraseer for barmarkskjøring til faste installasjoner på en
tilfredsstillende måte. Disse traseene er også kartfestet. Tidsrommet for kjøringen på den
enkelte trase er også angitt. For nasjonalparkstyret hadde det vært ønskelig med en beskrivelse
av omfanget, dvs. ca. hvor mange turer/km eller tilsvarende det kjøres pr. sesong. Da inkludert
et anslag på når i perioden kjøringen finner sted. Dette for at nasjonalparkstyret skal få
kunnskap om omfanget og dermed ha en formening om den samlede belastingen i området
sett opp med annen motorisert ferdsel.
Når det gjelder hovedtraseer for gjeting fremgår det av planutkastet at dette er praktisk umulig
å definere i og med at hele verneområdet blir brukt til reinbeite. Fra nasjonalparkstyret er det
dog ønskelig med en mer detaljert beskrivelse i planen ift. områdebruken i løpet av en sesong
med tilhørende behov for barmarkskjøring, dette kan da benyttes som grunnlag i en flerårlig
dispensasjon.

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 23.06.2015
Behandling:
Nasjonalparkstyret utarbeidet en justert innstilling som ble vedtatt i møtet.
Vedtak
Byrkije nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar høringsutkastet til distriktsplan for
Byrkije reinbeitedistrikt 2015 – 2019 til orientering med følgende kommentarer/innspill:
•








Nasjonalparkstyret mener at distriktsplan i tråd med utkastet vil være et nyttig redskap for
nasjonalparkstyrets forvaltning av området, da i gjensidig samhandling med Byrkije
reinbeitedistrikt.
Nasjonalparkstyret er positive til at det i distriktsplanen fokuseres på bærekraftig bruk i
verneområdene med mål om å redusere barmarkskjøring. Det er også positivt at det samarbeides
med andre distrikt ift. beitebruken, noe som medfører redusert behov for motorisert ferdsel.
Planen beskriver eksisterende og framtidige behov for gjeterhytter i verneområdet. Til sammen er
det beskrevet 7 gjeterhytter, i tillegg synliggjøres et behov for 2 nye hytter. Det beskrives også et
behov for 3 nye naust. Nasjonalparkstyret savner her en prioritering av gjeterhyttene. Dette ift. at
nasjonalparkstyret skal godkjenne oppføring av bygninger og anlegg i forbindelse med reindrift,
samt ombygging og mindre tilbygg til bygninger jfr. verneforskriften § 3 pkt. 1.3.
Nasjonalparkstyret henviser også til forvaltningsplanen for Børgefjell nasjonalpark som har
nedfelt saksbehandlingsprosedyrer for gjeterhytter og anlegg som med fordel kan refereres i
distriktsplanen.
Nasjonalparkstyret støtter planens punkt om at gjeterhyttene ikke må komme ut av reindriftas
forvaltning når utøvere avvikler eller faller fra reindriften. Dette også for å unngå at
«privatisering» av gjeterhytter generere behov for å bygge nye hytter.
Når det gjelder bruk av helikopter ifb. med utøvelse av reindrift i Børgefjell er dette søknadspliktig
jfr. verneforskriften. Ut fra planen fremgår det at helikopter benyttes ved spesielle behov,
nasjonalparkstyret oppfordrer distriktet til å beskrive hvilke spesielle behov dette gjelder utover
det som er nevnt på side 12 i planutkastet. Dette vil da være viktig informasjon i en
dispensasjonssøknad.
I forvaltningsplanen for Børgefjell nasjonalpark er det gitt følgende retningslinjer for
reindriftsnæringen ift. motorisert ferdsel:
«Det kan gis flerårige samtykke for bruk av barmarkskjøretøy og luftfartøy i henhold til
godkjent distriktsplan, med vilkår knyttet til miljøhensyn. Dette forutsetter at
distriktsplanen inneholder nøyaktige beskrivelser av kjørebehov; både tidsrom, omfang,
arealbruk og type kjøretøy. Faste trasèer skal kartfestes».
Planutkastet beskriver gjeldene kjøretraseer for barmarkskjøring til faste installasjoner på en
tilfredsstillende måte. Disse traseene er også kartfestet. Tidsrommet for kjøringen på den enkelte
trase er også angitt. For nasjonalparkstyret hadde det vært ønskelig med en beskrivelse av
omfanget av behovet for kjøring gjennom sesongen. Da inkludert et anslag på når i perioden
kjøringen finner sted. Dette for at nasjonalparkstyret skal få kunnskap om omfanget og dermed ha
en formening om den samlede belastingen i området sett opp med annen motorisert ferdsel.
Når det gjelder hovedtraseer for gjeting fremgår det av planutkastet at dette er praktisk umulig å
definere i og med at hele verneområdet blir brukt til reinbeite. Fra nasjonalparkstyret er det dog
ønskelig med en mer detaljert beskrivelse i planen ift. områdebruken i løpet av en sesong med
tilhørende behov for barmarkskjøring, dette kan da benyttes som grunnlag i en flerårlig
dispensasjon.

Enstemmig vedtatt

ST 16/2015 Dispensasjon fra vernebestemmelsene Børgefjell / Byrkije nasjonalpark tillatelse til fangst
og merking av snøugle - landing med helikopter NINA
Forvalters tilrådning.
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 (Jf. § 4 i verneforskriften for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark)
har Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:
1. Norsk institutt for naturforskning gis dispensasjon fra § 3 pkt. 3.1 i verneforskriften for fangst og
merking av snøugle i forbindelse med forskning i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark.
2. Norsk institutt for naturforskning gis dispensasjon fra § 3 pkt. 6.1 i verneforskriften for
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark for bruk av helikopter i forbindelse med forskning/fangst og merking av
snøugle.
Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 Dispensasjon gjelder for perioden 20.06. – 20.07.2015.
 Dispensasjonen skal kun benyttes ved observasjon av snøugle innenfor nasjonalparken.
 Oppsynet i nasjonalparken ved Statskog Fjelltjenesten skal delta i forbindelse med lavtflyging og
landing med helikopter.
 Aktuelle feltarbeidere skal sikre seg at de har så god oversikt som mulig over potensielle
fjellrevhi og -ynglinger før feltarbeidet starter.
 Det skal tas særlig hensyn til fjellreven i forbindelse med merkearbeidet.
 Lavtflyging og landing med helikopter skal ikke skje nærmere enn 1 km fra bebodde fjellrevhi og
etter samråd med Statskog Fjelltjenesten sin tilrådning.
 Det skal tas kontakt med reindriftutøverne i området før flygingen gjennomføres. Hvis det er
rein i området når feltarbeidet pågår skal det vises spesielt hensyn til denne.
 Dispensasjonen gjelder for Hattfjelldal og Grane kommuner.
 Etter endt sesong skal det sendes en kortfattet rapport til nasjonalparkstyret, med informasjon
om utført arbeid i nasjonalparken
Begrunnelse
En begrenset merking av enkeltindivider av snøugle på mest mulig skånsom måte, og med særlig fokus
på å ta hensyn til fjellreven, vil ikke i nevneverdig grad stride mot verneformålet.
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 23.06.2015
Behandling:
Nasjonalparkstyret utarbeidet en justert innstilling som ble vedtatt i møtet.
Vedtak
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 (Jf. § 4 i verneforskriften for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark)
har Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:
1. Norsk institutt for naturforskning gis dispensasjon fra § 3 pkt. 3.1 i verneforskriften for fangst og
merking av snøugle i forbindelse med forskning i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark.
2. Norsk institutt for naturforskning gis dispensasjon fra § 3 pkt. 6.1 i verneforskriften for
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark for bruk av helikopter i forbindelse med forskning/fangst og merking av
snøugle.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
 Dispensasjon gjelder for perioden 20.06. – 20.07.2015.
 Dispensasjonen skal kun benyttes ved dokumentert hekking av snøugle innenfor
nasjonalparken.
 Oppsynet i nasjonalparken ved Statskog Fjelltjenesten skal delta i forbindelse med landing med
helikopter. Reindriftsnæringen skal også gis mulighet til å delta ifb. med flygingen for å påvise
evt. rein i området.
 Aktuelle feltarbeidere skal sikre seg at de har så god oversikt som mulig over potensielle
fjellrevhi og -ynglinger før feltarbeidet starter.
 Det skal tas særlig hensyn til fjellreven i forbindelse med merkearbeidet.
 Landing med helikopter skal ikke skje nærmere enn 1 km fra bebodde fjellrevhi og etter samråd
med Statskog Fjelltjenesten sin tilrådning.
 Det skal tas kontakt med reindriftutøverne i området før flygingen gjennomføres.
 Dersom det er rein i området når feltarbeidet pågår skal det vises spesielt hensyn til denne.
 Dispensasjonen gjelder for Hattfjelldal og Grane kommuner.
 Etter endt sesong skal det sendes en kortfattet rapport til nasjonalparkstyret, med informasjon
om utført arbeid i nasjonalparken
Begrunnelse
En begrenset merking av enkeltindivider av snøugle på mest mulig skånsom måte, og med særlig fokus
på å ta hensyn til fjellreven, vil ikke i nevneverdig grad stride mot verneformålet.
Enstemmig vedtatt
ST 17/2015 Saksframlegg til Søknad om dispensasjon til helikopterlanding i Børgefjell sommer 2015
TOV-prosjektet - NINA
Forvalters tilrådning:
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 (Jf. § 4 i verneforskriften for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark) har
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:
 Norsk institutt for naturforskning (NINA) v/prosjektleder Nina Elisabeth Eide gis dispensasjon fra §
3 pkt. 6.1 i verneforskriften for bruk av helikopter til frakt av materiell, utstyr og feltteam i
forbindelse forskningsarbeid i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark.
 Dispensasjonen gjelder for to (2) turer/flyginger med fire (4) landinger ved
henholdsvis Litle Kjukkelen (øst av Bisseggelva), hytta ved Nedre Båttjørna, oppi lia sør for Vestre
Tiplingen og hytta i Ranserdalen.
 Dispensasjonen gjelder i perioden 3. august – 17. august 2015.
 Ferdselen skal utføres på en mest mulig skånsom måte med hensyn til dyre- og fuglelivet i
området. Vi gjør spesielt oppmerksom på at det tas hensyn til fjellreven.
 Dersom det er rein i området skal det også tas hensyn til denne. Før flyging skal Byrkije Sijte v/Tor
Enok Larsen kontaktes på telefon 416 47 755 og tilsvarende Tjåehkere Sijte v/Algot Jåma på
telefon 970 92 014 for å få oversikt over hvor reinen befinner seg og slik kunne unngå unødig
forstyrrelse.
Begrunnelse
Kunnskap er viktig for forvaltningen av Børgefjell nasjonalpark. Informasjonen som samles inn i
forskningsprosjektet vil øke kunnskapsgrunnlaget og være med på å danne et godt grunnlag for den
framtidige forvaltningen. Søknaden gjelder motorferdsel ifb med pågående prosjekt. Bruk av helikopter er
en effektiv og skånsom metode for transport av nødvendig utstyr og personell og vil gi best mulig
utnyttelse av feltsesongen.

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 23.06.2015
Vedtak
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 (Jf. § 4 i verneforskriften for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark) har
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:
 Norsk institutt for naturforskning (NINA) v/prosjektleder Nina Elisabeth Eide gis dispensasjon fra §
3 pkt. 6.1 i verneforskriften for bruk av helikopter til frakt av materiell, utstyr og feltteam i
forbindelse forskningsarbeid i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark.
 Dispensasjonen gjelder for to (2) turer/flyginger med fire (4) landinger ved henholdsvis Litle
Kjukkelen (øst av Bisseggelva), hytta ved Nedre Båttjørna, oppi lia sør for Vestre Tiplingen og hytta
i Ranserdalen.
 Dispensasjonen gjelder i perioden 3. august – 17. august 2015.
 Ferdselen skal utføres på en mest mulig skånsom måte med hensyn til dyre- og fuglelivet i
området. Vi gjør spesielt oppmerksom på at det tas hensyn til fjellreven.
 Dersom det er rein i området skal det også tas hensyn til denne.
 Før flyging skal Byrkije Sijte v/Tor Enok Larsen kontaktes på telefon 416 47 755 og tilsvarende
Tjåehkere Sijte v/Algot Jåma på telefon 970 92 014 for å få oversikt over hvor reinen befinner seg
og slik kunne unngå unødig forstyrrelse.
Begrunnelse
Kunnskap er viktig for forvaltningen av Børgefjell nasjonalpark. Informasjonen som samles inn i
forskningsprosjektet vil øke kunnskapsgrunnlaget og være med på å danne et godt grunnlag for den
framtidige forvaltningen. Søknaden gjelder motorferdsel ifb med pågående prosjekt. Bruk av helikopter
er en effektiv og skånsom metode for transport av nødvendig utstyr og personell og vil gi best mulig
utnyttelse av feltsesongen.
Enstemmig vedtatt
ST 18/2015 Søknad om fangst av småpattedyr i 2015 - NINA
Forvalters tilrådning
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 (Jf. § 4 i verneforskriften) har Byrkije
nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre gjort følgende vedtak:




Norsk institutt for naturforskning v/prosjektleder Erik Framstad gis dispensasjon fra § 3 pkt. 3.1 i
verneforskriften for fangst av småpattedyr innenfor Børgefjell/Byrkije nasjonalpark.
Tillatelsen gjelder fra og med 15. august 2015 til og med 30. september 2015
Tillatelsen gjelder for hele Børgefjell/Byrkije nasjonalpark.

Begrunnelse
Kunnskap er viktig for forvaltningen av Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. Informasjonen som samles inn i
forskningsprosjektet vil øke kunnskapsgrunnlaget og være med på å danne et godt grunnlag for den
framtidige forvaltningen. Søknaden gjelder fangst av småpattedyr som en del av det pågående TOVprosjektet som det tidligere er gitt dispensasjon for.

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 23.06.2015
Vedtak
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 (Jf. § 4 i verneforskriften) har Byrkije
nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre gjort følgende vedtak:




Norsk institutt for naturforskning v/prosjektleder Erik Framstad gis dispensasjon fra § 3 pkt. 3.1
verneforskriften for fangst av småpattedyr innenfor Børgefjell/Byrkije nasjonalpark.
Tillatelsen gjelder fra og med 15. august 2015 til og med 30. september 2015.
Tillatelsen gjelder for hele Børgefjell/Byrkije nasjonalpark.

Begrunnelse
Kunnskap er viktig for forvaltningen av Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. Informasjonen som samles inn i
forskningsprosjektet vil øke kunnskapsgrunnlaget og være med på å danne et godt grunnlag for den
framtidige forvaltningen. Søknaden gjelder fangst av småpattedyr som en del av det pågående TOVprosjektet som det tidligere er gitt dispensasjon for.
Enstemmig vedtatt
ST 19/2015 Søknad om forskningsfiske i Børgefjell nasjonalpark 2015 - NINA
Forvalters tilrådning
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 (Jf. § 4 i verneforskriften for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark)
har Børgefjell nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:




Norsk institutt for naturforskning gis dispensasjon fra verneforskriftens § 3 pkt. 3.1 for
prøvefiske etter Namsblank i øvre deler av Namsen i Børgefjell nasjonalpark.
Tillatelse gjelder for perioden 15. august til 30. september 2015.
Tillatelse gjelder opp til Storfossen i Namsen som omsøkt.

Nasjonalparkstyret gjør oppmerksom på at dispensasjonen kun gjelder ihht. verneforskriften.
Begrunnelse
Tiltaket som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi dispensasjon
hjemlet i naturmangfoldlovens § 48. Tiltaket vurderes slik at det ikke strider mot formålet med vernet.
Tiltaket vil dessuten gi forvaltningen økt kunnskap om namsblanken.
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 23.06.2015
Vedtak
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 (Jf. § 4 i verneforskriften for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark)
har Børgefjell nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:




Norsk institutt for naturforskning gis dispensasjon fra verneforskriftens § 3 pkt. 3.1 for
prøvefiske etter Namsblank i øvre deler av Namsen i Børgefjell nasjonalpark.
Tillatelse gjelder for perioden 15. august til 30. september 2015.
Tillatelse gjelder opp til Storfossen i Namsen som omsøkt.

Nasjonalparkstyret gjør oppmerksom på at dispensasjonen kun gjelder ihht. verneforskriften.

Begrunnelse
Tiltaket som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi dispensasjon
hjemlet i naturmangfoldlovens § 48. Tiltaket vurderes slik at det ikke strider mot formålet med vernet.
Tiltaket vil dessuten gi forvaltningen økt kunnskap om namsblanken.
Enstemmig vedtatt
ST 20/2015 Søknad om tillatelse til flyging lavere enn 300 m i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark Luftforsvaret
Forvalters tilrådning
Med hjemmel i verneforskriften for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark har Byrkije
nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:



Søknad fra Luftforsvaret om dispensasjon fra verneforskriftens § 3, punkt 6.1 for lavtflyging i
hele Børgefjell nasjonalpark ut 2015 avslås.
Søknader om dispensasjon ihht. verneforskriftens § 3, punkt 6.3 i. må være definert til konkrete
øvelser og/eller tidsrom og områder. Dette for at nasjonalparkstyret skal kunne foreta faglige
vurderingene av søknaden ift. påvirkningen aktiviteten vil ha i tidsrommet og området.

Begrunnelse
Nasjonalparkstyret mener at en generell dispensasjon uten begrensinger i tid og område ikke kan
innvilges ift. myndigheten som ligger i verneforskriftens § 3, punkt 6.3 i. Lavtflyging over hilokaliteter
for fjellrev kan medføre skade på fjellrevbestanden, noe som vil være uheldig for en allerede sårbar art.
Fjellreven ble en prioritert art i Kongen i statsråd 23. januar 2015, noe som betyr at arten skal spesielt
hensynstas. Føre-var-prinsippet i Nml § 9 må derfor tillegges vekt, dette også i forhold til at
foreliggende forskning tilsier at lavtflyging i fjellrevområder bør unngås. Støy og forstyrrelser i
verneområdet er også forhold som tilsier at søknaden om generell dispensasjon avslås.
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 23.06.2015
Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark har Byrkije
nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:



Søknad fra Luftforsvaret om dispensasjon fra verneforskriftens § 3, punkt 6.1 for lavtflyging i
hele Børgefjell nasjonalpark ut 2015 avslås.
Søknader om dispensasjon ihht. verneforskriftens § 3, punkt 6.3 i. må være definert til konkrete
øvelser og/eller tidsrom og områder. Dette for at nasjonalparkstyret skal kunne foreta faglige
vurderingene av søknaden ift. påvirkningen aktiviteten vil ha i tidsrommet og området.

Begrunnelse
Nasjonalparkstyret mener at en generell dispensasjon uten begrensinger i tid og område ikke kan
innvilges ift. myndigheten som ligger i verneforskriftens § 3, punkt 6.3 i. Lavtflyging over hilokaliteter
for fjellrev kan medføre skade på fjellrevbestanden, noe som vil være uheldig for en allerede sårbar art.
Fjellreven ble en prioritert art i Kongen i statsråd 23. januar 2015, noe som betyr at arten skal spesielt
hensynstas. Føre-var-prinsippet i Nml § 9 må derfor tillegges vekt, dette også i forhold til at
foreliggende forskning tilsier at lavtflyging i fjellrevområder bør unngås. Støy og forstyrrelser i
verneområdet er også forhold som tilsier at søknaden om generell dispensasjon avslås.
Enstemmig vedtatt

ST 21/2015 Søknad om dispensasjon fra ferdselsforbudet i sone A (Orrejohken-jallah)
Forvalters tilrådning
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 (Jf. § 4 i verneforskriften) har Byrkije
nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre gjort følgende vedtak:





Høgskolen i Nord-Trøndelag v/Rolf Terje Klungland gis dispensasjon fra § 3 pkt. 5.4 i
verneforskriften for ferdsel i sone A i forbindelse med kartlegging av sædgåsaktivitet.
Dispensasjonen gjelder for tidsrommet 15. juli til 25. juli. 2015.
Dispensasjonen gjelder for Tom Roger Østerås og Tore Reinsborg.
Resultatet av kartleggingen sendes nasjonalparkstyret.

Begrunnelse
Kunnskap er viktig for forvaltningen av Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. Det ble innført ferdselsforbud i
område A for perioden 20. juni til 25. juli ved utvidelsen av Børgefjell nasjonalpark i 2003. Det er mange
år siden det er registrert aktivitet av sædgås i området. Derfor er det av forvaltningsmessig interesse at
det foretas undersøkelser i området.
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 23.06.2015
Vedtak
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 (Jf. § 4 i verneforskriften) har Byrkije
nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre gjort følgende vedtak:





Høgskolen i Nord-Trøndelag v/Rolf Terje Klungland gis dispensasjon fra § 3 pkt. 5.4 i
verneforskriften for ferdsel i sone A i forbindelse med kartlegging av sædgåsaktivitet.
Dispensasjonen gjelder for tidsrommet 15. juli til 25. juli. 2015.
Dispensasjonen gjelder for Tom Roger Østerås og Tore Reinsborg.
Resultatet av kartleggingen sendes nasjonalparkstyret.

Begrunnelse
Kunnskap er viktig for forvaltningen av Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. Det ble innført ferdselsforbud i
område A for perioden 20. juni til 25. juli ved utvidelsen av Børgefjell nasjonalpark i 2003. Det er mange
år siden det er registrert aktivitet av sædgås i området. Derfor er det av forvaltningsmessig interesse at
det foretas undersøkelser i området.
Enstemmig vedtatt

