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Protokoll til møte i Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre 
 

Sted:  Limingen gjestegård i Røyrvik kommune 
Tid: Møte startet kl. 10.00 og ble avsluttet kl. 14.00.  
Deltagere: Nasjonalparkstyret: Stian Brekkvassmo (leder), Bjørn Ivar Lamo, Asgeir Almås, Arnt Mickelsen, Anne 
Marit Mevassvik, Marit Tennfjord, Algot Jåma, Liv Karin Joma, Gunhild Nerli. 
Andre: Inge Hafstad & Kjell Eivind Madsen (fungerende nasjonalparkforvaltere), Tore Tødås 
(Nasjonalparkforvalter), Torhild Lamo (Nasjonalparkforvalter Lomsdal-Visten nasjonalpark), Wenche Hjelmseth 
(Statskog), Per Lorentzen (Statskog Fjelltjenesten), Jarle Fløan (Namsskogan fjellstyre), Johan Storm Nielsen 
(Naturvernforbundet), Tor Enok Larsen (Byrkije Sijte), Roar Almås (NJFF avd. Nordland), Odd Mikkelsen (Joma 
næringspark). 
 
 
Saksliste: 
NP-01/14: Godkjenning av innkallelse, saksliste og protokoll fra møte den 20. november 2014 

 Innkallelse godkjent uten merknader. 

 Saksliste godkjent uten merknader. 

 Protokoll fra møte den 20. november 2013 godkjent uten merknader. 
 
 
NP-02/14: Referatsaker 

1. Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde for bruk 
av snøscooter til egen hytte – Birger Sjøvoll 

 
2. Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde for bruk 

av snøscooter til egen hytte – Eva Fagertun og Sten Nilsskog 
 

3. Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde for bruk 
av snøscooter til egen hytte – Solvor og Kjell Kristiansen 

 
4. Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde for bruk 

av ervervskjører – Arild Tokle 
 

5. Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde for bruk 
av snøscooter til egen hytte – Andre Stensland 

 
6. Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde for bruk 

av snøscooter til egen hytte – Idar Fagerbakk 
 

7. Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde for 
ervervskjøring – Terje Daleng 

 
8. Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde for bruk 

av snøscooter til egen hytte – Tomas Børgefjell 
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9. Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark for endring av trasé – Edmund 
Engan 

 
10. Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde for 

ervervskjøring – Jon Åge Tyldum 
 

11. Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde for bruk 
av ervervskjører – Einar Sæterstad 

 
12. Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde for bruk 

av ervervskjører – Mogens Holm 
 

13. Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde – 
Statskog SF 

 
14. Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde for 

ervervskjøring – Torgeir Sørmo 
 
Vedtak (enstemmig): 
Nasjonalparkstyret tok referatsakene til orientering.  
 
 
NP-03/14: Presentasjon av nasjonalparkforvalter 
Tore Tødås startet den 3. mars 2014 i stillingen som nasjonalparkforvalter. Tore presenterte seg selv. 
 
 
NP-04/14: Besøksforvaltning – godkjenning av søknad om pilotområde 
Fungerende nasjonalparkforvalter sendte, i samråd med leder, inn søknad om å bli pilotområde for implementering 
av besøksforvaltning i Norges nasjonalparker. Søknaden ble sendt på e-post til Miljødirektoratet mandag 24. 
februar d.å. med kopi til nasjonalparkstyret samme dag. Søknaden ble innsendt med forbehold om at den ble 
godkjent av styret under møte torsdag den 6. mars 2014. 
 
Fungerende nasjonalparkforvalter tok en gjennomgang av søknaden. Utvikling av en besøksforvaltning vil i 
utgangspunktet bl.a. omhandle ferdsel knyttet til reiseliv, jakt, fiske, friluftsliv m.v. og ikke reindriftas ferdsel. 
Utøvelse av reindrift vil ikke være en del av besøksforvaltningen.  
 
Vedtak (enstemmig): 
Søknaden om å bli pilotområde for implementering av besøksforvaltning i Norges nasjonalparker godkjennes. 
 
 
NP-05/14: Avtale med Lierne Nasjonalparksenter om bokprosjekt 
Viser til sak NP-17/13 Presentasjon av bokprosjekt om Børgefjell som ble behandlet av nasjonalparkstyret under 
møte i Hattfjelldal 18. – 19. september 2013. Vedlagt foreligger forslag om avtale som sikrer at 50 % av 
overskuddet går tilbake til nasjonalparken. 
 
Forslag til vedtak: 
Avtalen underskrives av styrets leder. 
 
Vedtak (enstemmig): 
Avtalen underskrives av styrets leder med forbehold om at det er budsjettmessig dekning. 
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NP-06/14: Klage Solvor og Kjell Kristiansen på vedtak fattet av fungerende nasjonalparkforvalter 
Solvor og Kjell Kristiansen søkte den 20. oktober 2013 om dispensasjon til kjøring med snøscooter inn til egen hytte 
ved Austre Tiplingen i Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde i Hattfjelldal kommune. I søknaden 
ble det ikke oppgitt hvor mange turer det søkes om. Behovet er knyttet opp mot transport av varer og utstyr, samt 
tilsyn. Fungerende nasjonalparkforvalter fattet den 4. desember 2013 følgende vedtak:   
 
Med hjemmel i Forskrift om vern av Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde fastsatt ved Kongelig av 
29. august 2003, har Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre v/fungerende 
nasjonalparkforvalter gjort følgende vedtak:  

 Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 6.3 bokstav a), gis Solvor og Kjell Kristiansen tillatelse til å 
benytte snøscooter innenfor Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde for transport av ved, 
utstyr og varer etter fast trasé inn til egen hytte ved Austre Tiplingen.  

 Det gis dispensasjon for inntil 4 (fire) turer. 

 Siste kjøredato settes til 30. april 2014.  

 Dispensasjonen er personlig og kan ikke overdras til andre. 

 Det pliktes å føre kjørebok før den enkelte tur foretas. Kjøreboka og kjøretillatelsen skal medbringes på 
turen og fremvises på forlangende ved kontroll. 

 Kjøreboka skal returneres til Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre v/Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag etter endt sesong og senest innen 1. juni 2014.  

 
I brev datert 10. desember 2013 klages det på vedtaket. Begrunnelsen for klagen er at i følge klager så har 
Fylkesmannen i Nordland og Hattfjelldal kommune opplyst at vanlig praksis skal følges når det gjelder antall turer 
med snøscooter inn til egen hytte, det vil si seks turer. 
 
Forslag til vedtak: 
Antall turer med snøscooter til egen hytte i Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde økes fra fire til 
seks. Klagen gis medhold. 
 
Vedtak (enstemmig): 
Antall turer med snøscooter til egen hytte i Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde økes fra fire til 
seks. Klagen gis medhold. 
 
 
NP-07/14: Retningslinjer for bruk av leiekjører 
Fungerende nasjonalparkforvalter har inntil nå godkjent tre leiekjørere for ervervskjøring i Austre 
Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde. Vedtakene har i tredje kulepunkt fraveket fra tidligere 
forvaltningspraksis. Det er behov for å trekke opp retningslinjer for praksisen rundt leiekjøring, noe som ny 
nasjonalparkforvalter kan ta tak i og legge frem for nasjonalparkstyret før vintersesongen 2014/15. 
 
Forslag til vedtak: 
Vilkårene i vedtak om ervervskjøring blir gjeldende ut årets vintersesong. Ny nasjonalparkforvalter utarbeider 
forslag til retningslinjer for leiekjøring som legges legge frem for nasjonalparkstyret før vintersesongen 2014/15. 
 
Vedtak (enstemmig): 
Vilkårene i vedtak om ervervskjøring blir gjeldende ut årets vintersesong. Ny nasjonalparkforvalter utarbeider 
forslag til retningslinjer for leiekjøring som legges legge frem for nasjonalparkstyret før vintersesongen 2014/15. 
 
 
NP-08/14: Planer for Børgefjell nasjonalparksenter – gjennomgang av statusen på planene i Grane og 

Røyrvik kommune 
Bjørn Ivar Lamo og Odd Mikkelsen orienterte om planene fra henholdsvis Grane kommune og Røyrvik kommune. 
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NP-09/14: Orientering fra Tjåehkere Sijte og Byrkije Sijte om reindrift i Børgefjell 
Algot Jåma og Tor Enok Larsen fra henholdsvis Tjåehkere Sijte og Byrkije Sijte orienterte om reindrift i Børgefjell. 
 
NP-10/14: Eventuelt 

 Redningsøvelse i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark – søknad fra Røyrvik Røde Kors 
Røyrvik Røde Kors Hjelpekorps har i brev datert 10. februar 2014 søkt om tillatelse til å gjennomføre redningsøvelse 
i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. Øvelsen går i all hovedsak ut på å bli kjent i området. Det søkes om inntil 4 turer 
med inntil 8 snøscootere på hver tur. Det søkes for områdene Namsvatnet – Simskaret, Namsvatnet – 
Vestre/Austre Tiplingen, Namsvatnet – Orvatnet og Riksgrense Sverige – Jetnamsklumpen. 
 
Søknaden kommer ikke inn under motorisert ferdsel som forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til i 
verneforskriftens § 3, punkt 6.3. Verneforskriftens § 3, punkt 6.2a påpeker at motorferdsel i forbindelse med bl.a. 
redningsøvelser må ha særskilt tillatelse. Dette betyr at søknaden må behandles av nasjonalparkstyret etter 
naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon fra vernevedtak. Før styret kan behandle søknaden må det foreligge 
uttalelse fra de to berørte politidistriktene. 
 

 Neste møte er 28. mai i Grane kommune. 
 
 
 
Inge Hafstad 
Fungerende nasjonalparkforvalter 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/ 
Børgefjell nasjonalparkstyre 

  
 


