
Møteprotokoll

Utvalg: Byrkije Nasjonalpaarkhkeståavroe/ Børgefjell nasjonalparkstyre
Møtested: Elektronisk møte ved bruk av epost.
Dato: (frist for tilbakemelding)
Tidspunkt:

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Stian Brekkvassmo Leder NAMSSKOGAN
Bjørn Ivar Lamo Nestleder GRANE
Asgeir Almås Medlem HATTFJELLDAL
Arnt Mickelsen Medlem RØYRVIK
Marit Tennfjord Medlem NFK
Anne Marit Mevassvik Medlem NTFK
Algot Peder Jåma Medlem SAMETINGET
Liv Karin Joma Medlem SAMETINGET
Gunhild Nerli Medlem SAMETINGET

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Tore Tødås 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.

______________________ ______________________ _______________________
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Styresak

ST 22/2014 Søknad om tillatelse til innsamling av brearkeologiske funn -
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark

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

 NTNU Vitenskapsmuseet gis tillatelse til innsamling og fjerning av løse 
kulturminner fra Børgefjell/Byrkije nasjonalpark i forbindelse med 
brearkeologiske undersøkelser.

 Tillatelse gjelder for perioden 2014 – 2017.
 Rapport over innsamlede kulturminner skal sendes nasjonalparkstyret.

Nasjonalparkstyret gjør oppmerksom på at dispensasjonen kun gjelder ihht 
verneforskriften og at det er fylkeskommune og Sametinget som er 
kulturminnemyndighet også i nasjonalparken.
   
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.

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 19.09.2014

Vedtak

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

 NTNU Vitenskapsmuseet gis tillatelse til innsamling og fjerning av løse 
kulturminner fra Børgefjell/Byrkije nasjonalpark i forbindelse med 
brearkeologiske undersøkelser.

 Tillatelse gjelder for perioden 2014 – 2017.
 Rapport over innsamlede kulturminner skal sendes nasjonalparkstyret.

Nasjonalparkstyret gjør oppmerksom på at dispensasjonen kun gjelder ihht 
verneforskriften og at det er fylkeskommune og Sametinget som er 
kulturminnemyndighet også i nasjonalparken.
   
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. 

Enstemmig vedtatt


