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NP- 23/2014. Søknad om dispensasjon bærbart elfiske i Øvre Namsen som inngår 
i Børgefjell nasjonalpark.

Forvalters tilrådning
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 (Jf. § 4 i verneforskriften for Børgefjell/Byrkije 
nasjonalpark) har Børgefjell nasjonalparkstyre gjort følgende vedtak:

Norsk institutt for naturforskning gis tillatelse til bruk av elektrisk fiskeapparat for 
prøvefiske etter Namsblank i øvre deler av Namsen i Børgefjell nasjonalpark.
Tillatelse gjelder for september – oktober 2014.
Tillatelse gjelder opp til Storfossen i Namsen som omsøkt.

Nasjonalparkstyret gjør oppmerksom på at dispensasjonen kun gjelder ihht
verneforskriften.

Nasjonalparkstyret anmerker at evt. søknader for påfølgende år må sendes i god tid før 
feltsesong slik at disse kan behandles i ordinært møte. Sent innkomne søknader kan 
medføre at de ikke tas opp til behandling før etter feltsesong. 

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.
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Vedtak

Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 (Jf. § 4 i verneforskriften for Børgefjell/Byrkije 
nasjonalpark) har Børgefjell nasjonalparkstyre gjort følgende vedtak:

Norsk institutt for naturforskning gis tillatelse til bruk av elektrisk fiskeapparat for 
prøvefiske etter Namsblank i øvre deler av Namsen i Børgefjell nasjonalpark.
Tillatelse gjelder for september – oktober 2014.
Tillatelse gjelder opp til Storfossen i Namsen som omsøkt.

Nasjonalparkstyret gjør oppmerksom på at dispensasjonen kun gjelder ihht
verneforskriften.

Nasjonalparkstyret anmerker at evt. søknader for påfølgende år må sendes i god tid før 
feltsesong slik at disse kan behandles i ordinært møte. Sent innkomne søknader kan 
medføre at de ikke tas opp til behandling før etter feltsesong. 

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.
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