
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 
Møtested: Stavassgården, Grane kommune. 
Dato: 28.05.2014 
Tidspunkt: 10:00 

 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Stian Brekkvassmo LEDER NAMSSKOGAN 
Bjørn Ivar Lamo NESTL GRANE 
Marit Tennfjord MEDL NFK 
Arnt Mickelsen MEDL RØYRVIK 
Algot Peder Jåma MEDL SAMETINGET 
Liv Karin Joma MEDL SAMETINGET 
Gunhild Nerli MEDL SAMETINGET 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Asgeir Almås MEDL HATTFJELLDAL 
Anne Marit Mevassvik MEDL NTFK 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Mirijam Holta Asgeir Almås HATTFJELLDAL 
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Tore Tødås Nasjonalparkforvalter 

 
 

 

I tillegg deltok Inge Hafstad fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag på møtet. 

 
 
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. 

 
 
 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 



 
Innledningsvis ønsket Bjørn Ivar Lamo velkommen og informerte om historien til 
Stavassgården. 
 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 
 



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

 Styresak   

ST 11/2014 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 

  

ST 12/2014 Referatsaker   

RS 1/2014 Oppnevnelse av administrativt kontaktutvalg for 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell 
nasjonalparkstyre – ønske om kommunal 
representanter. 

 2014/2577 

RS 2/2014 Rapportering - Gitte tiltaksmidler i 2013 til 
vedlikehold av innfallsport og 
jubileumsmarkeringen for Børgefjell / Byrkije 
nasjonalpark 50 år 

 2014/2863 

RS 3/2014 Gitt dispensasjon fra vernebestemmelsene for 
Austre Tiplingan / Diehpell Luvlie 
landskapsvernområde - bruk av snøscooter til 
egen hytte Magnar Bertil Sørensen 

 2014/1276 

RS 4/2014 Gitt dispensasjon fra vernebestemmelsene for 
Austre Tiplingan / Diehpell Luvlie 
landskapsvernområde - bruk av snøscooter til 
egen hytte 

 2014/1381 

RS 5/2014 Gitt dispensasjon fra vernebestemmelsene for 
Austre Tiplingan / Diehpell Luvlie 
landskapsvernområde - bruk av snøscooter til 
egen hytte 

 2014/1382 

RS 6/2014 Gitt dispensasjon fra vernebestemmelsene for 
Børgefjell / Byrkije nasjonalpark - oppsetting av 
viltkamera og motorferdsel i forbindelse med 
overvåking av fjellrev 

 2014/2107 

RS 7/2014 Innvilget dispensasjon til å benytte leiekjører Terje 
Daleng til transport med snøscooter til Statskog 
hytte i Vestre Tiplingan gjennom Austre Tiplingan / 
Diehpell Luvlie landskapsvernområde  Lars Johan 
Dyrhaug 

 2014/2188 

RS 8/2014 Innvilget søknad om å benytte leiekjører i Austre 
Tiplingan landskapsvernområde  Tommy Olsen 

 2014/2235 

RS 9/2014 Innvilget søknad om dispensasjon fra 
vernebestemmelsene. Bruk av leiekjører med 
snøscooter til hytte i  Tiplingan / Diehpell Luvlie 
landskapsvernområde Tone V Tyldum 

 2014/2272 

RS 10/2014 Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre 
Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde – 

 2014/2429 



bruk av ervervskjører til Statskog hytte ved Vestre 
Tiplingan - Håmund Ivarrud 

RS 11/2014 Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre 
Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde – 
bruk av ervervskjører til Børgefjellhytta ved Vestre 
Tiplingen – Rita Børgefjell 

 2014/2537 

RS 12/2014 Dispensasjon fra vernebestemmelensene for 
Austre Tiplingan landskapsvernområde Bruk av 
snøscooter til Vestre Tiplingan Arne Ramdal 

 2014/2804 

RS 13/2014 Gitt dispensasjon for ervervskjøring og frakt av 
varer og utstyr til fjellstyrets hytter Børgefjell 
nasjonalpark. Røyrvik Fjellstyre 

 2014/409 

RS 14/2014 Gitt tillatelse til uttak av ved til hyttene ved Orvatnet 
og gapahuker ved Orvasselva og Storvika Røyrvik 
Fjellstyre 

 

 2014/409 

 Styresaker   

ST 13/2014 NP-2014/13. Handlingsprogram 2014/2015 Byrkije 
nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell 
nasjonalparkstyre – prioritering av 
arbeidsoppgaver/tema som forvaltningen skal 
arbeide med 

 2014/3173 

ST 14/2014 NP-2014/14. Delegering av forvaltningsmyndighet 
for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre 
Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde til 
arbeidsutvalg og nasjonalparkforvalter. 

 2014/3176 

ST 15/2014 NP-2014/15 Avtale med Lierne Nasjonalparksenter 
om bokprosjekt 

 2014/2925 

ST 16/2014 NP-2014/16. Retningslinjer for praktiseringen av 
regelverket for motorferdsel i Børgefjell 
nasjonalpark/Austre Tipplingan 
landskapsvernområde 

 2014/2926 

ST 17/2014 NP-2014/17. Bestillingsdialog 2014 - disponering 
av restmidler 

 2014/1788 

ST 18/2014 NP-2014/18. Børgefjellmesse - avklaring av Byrkije 
nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell 
nasjonalparkstyre rolle. 

 2014/3174 

ST 19/2014 NP-2014/19. Revidering av betingelsene for 
regulering av Namsvatn. 

 2014/3297 

ST 20/2014 NP-2014/20. Møteplan Byrkije 
nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell 
nasjonalparkstyre. 

 2014/3175 

 
Namsskogan 15.05.2014 

Stian Brekkvassmo 
leder/Sign 



ST 11/2014  
Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 28.05.2014  

Vedtak 

Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre godkjenner protokoll fra 
møte den 06.03.2014 
 
Enstemmig vedtatt 
 

ST 12/2014  
Referatsaker 

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 28.05.2014  

Vedtak 

Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar referatsakene til 
orientering.  
 
Inntil videre ber styret om å få tilsendt alle administrative vedtak som tidligere, da som 
en del av møtepapirene. På neste møte tas en gjennomgang av Miljøvedtaksregisteret 
hvor alle vedtak skal registreres. 
 
Enstemmig vedtatt   
 

ST 13/2014  
NP-2014/13. Handlingsprogram 2014/2015 Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / 
Børgefjell nasjonalparkstyre – prioritering av arbeidsoppgaver/tema som 
forvaltningen skal arbeide med 

Forvalters tilrådning 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar at følgende 
arbeidsoppgaver med prioritering tas inn i utkast til handlingsprogram: 

- 
- 
Handlingsprogram med mål og tiltak behandles på neste styremøte.  

 
Begrunnelse 



Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 28.05.2014  

Styret diskuterte arbeidsoppgaver/tiltak som måtte prioriteres i handlingsprogrammet. 
Forslag til oppgaver som var opplistet i saksutredningen ble gjennomgått, aktuelle 
punkter for gjennomføring ble satt opp i uprioritert rekkefølge. I tillegg til punkter i 
saksutredningen kom det forslag på å lage en plan for utvikling av innfallsporter. 

Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar at følgende 
arbeidsoppgaver tas inn i utkast til handlingsprogram: 

- Retningslinjer saksbehandling dispensasjonssaker, i hovedsak motorferdsel. 
- Utarbeide forvaltningsplan for Austre Tipplingan landskapsvernområde. 
- Rullering av forvaltningsplan for Børgefjell Nasjonalpark 
- Informasjonsarbeid/hjemmeside 
- Utgivelse av Børgefjellboka. 
- Bestillingsdialog/tjenestekjøp 
- Koordinering/samhandling mellom ulike aktører som opererer i parken (oppsyn, 

politi, forvaltning, forskning, grunneiere mv)  
- Utarbeide plan for innfallsporter til nasjonalparken og landskapsvernområdet. 

Handlingsprogram med mål og tiltak behandles på neste styremøte.  

Enstemmig vedtatt 
 

ST-14/2014.  
NP-2014/14. Delegering av forvaltningsmyndighet for Børgefjell/Byrkije 
nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde til 
arbeidsutvalg og nasjonalparkforvalter. 

Forvalters tilrådning 
1. Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å oppheve gitte 
delegasjoner gitt i sak 10/13 og NP-24/13. 

2. Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende 
delegasjonsreglement for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie 
Diehpell landskapsvernområde: 
 
Delegert arbeidsutvalg: 
Forskrift om Børgefjell/Byrkije nasjonalpark: 
§ 3, punkt 2.3 a og b 
§ 3, punkt 7.2 
 
Naturmangfoldlovens § 48: 
- Årlige dispensasjonene som gis til Norsk institutt for naturforskning i forbindelse med 
det nasjonale TOV-programmet (Terrestrisk naturovervåking) og overvåking/kartlegging 
av fjellrev. 
 
Delegert nasjonalparkforvalter: 
Forskrift om Børgefjell/Byrkije nasjonalpark: 
§ 3, punkt 5.2 
§ 3, punkt 6.3 a, b, c, d, e, f, g, h og i 
 



Forskrift om Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde: 
§ 3, punkt 5.2 
§ 3, punkt 6.3 a, b og c 
 
Annet: 
1. Eventuelle klagesaker på vedtak i slike saker skal behandles av nasjonalparkstyret. 
2. Nasjonalparkstyret kan gi nærmere rammer og retningslinjer for tillatelsene. 
3. Vedtak skal føres som referatsaker i møteinnkallinger til nasjonalparkstyret. 
 
Begrunnelse 
For å få et enhetlig og tydelig delegasjonsreglement foreslås det å trekke tilbake alle 
gitte dispensasjoner og foreta en ny delegering. Fylkesmennene har i tidligere 
delegasjonsvedtak fått myndighet, noe som betyr at nasjonalparkforvalter formelt sett 
ikke har myndighet til å fatte administrative vedtak. Dette justeres i nytt reglement slik 
at det er forvalter som gis myndighet til erstatning for myndighet gitt til Fylkesmennene.  

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 28.05.2014  

Vedtak 
1. Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å oppheve gitte 
delegasjoner gitt i sak 10/13 og NP-24/13. 

2. Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende 
delegasjonsreglement for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie 
Diehpell landskapsvernområde: 
 
Delegert arbeidsutvalg: 
Forskrift om Børgefjell/Byrkije nasjonalpark: 
§ 3, punkt 2.3 a og b 
§ 3, punkt 7.2 
 
Naturmangfoldlovens § 48: 
- Årlige dispensasjonene som gis til Norsk institutt for naturforskning i forbindelse med 
det nasjonale TOV-programmet (Terrestrisk naturovervåking) og overvåking/kartlegging 
av fjellrev. 
 
Delegert nasjonalparkforvalter: 
Forskrift om Børgefjell/Byrkije nasjonalpark: 
§ 3, punkt 5.2 
§ 3, punkt 6.3 a, b, c, d, e, f, g, h og i 
 
Forskrift om Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde: 
§ 3, punkt 5.2 
§ 3, punkt 6.3 a, b og c 
 
Annet: 
1. Eventuelle klagesaker på vedtak i slike saker skal behandles av nasjonalparkstyret. 
2. Nasjonalparkstyret kan gi nærmere rammer og retningslinjer for tillatelsene. 
3. Vedtak skal føres som referatsaker i møteinnkallinger til nasjonalparkstyret. 
 
Begrunnelse 
For å få et enhetlig og tydelig delegasjonsreglement foreslås det å trekke tilbake alle 
gitte dispensasjoner og foreta en ny delegering. Fylkesmennene har i tidligere 



delegasjonsvedtak fått myndighet, noe som betyr at nasjonalparkforvalter formelt sett 
ikke har myndighet til å fatte administrative vedtak. Dette justeres i nytt reglement slik 
at det er forvalter som gis myndighet til erstatning for myndighet gitt til Fylkesmennene.  
 
Enstemmig vedtatt 
 

ST 15/2014  
NP-2014/15 Avtale med Lierne Nasjonalparksenter om bokprosjekt 

Forvalters tilrådning 
Børgefjell nasjonalparkstyret godkjenner avtale mellom Lierne Nasjonalparksenter IKS 
og Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre om utgivelsen av bok 
om Børgefjell nasjonalpark 

Styret delegerer til styreleder å signere avtale. 

Begrunnelse 
Styret har tidligere vedtatt at det gjennomføres et bokprosjekt, saken legges fram for ny 
behandling ut fra endringer i utkast til avtale. 

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 28.05.2014 

I møte ble det poengtert at Lierne nasjonalparksenter IKS måtte sjekke ut det juridiske 
ift. lov om offentlige anskaffelser.  

Vedtak 
Børgefjell nasjonalparkstyre godkjenner avtale mellom Lierne Nasjonalparksenter IKS 
og Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre om utgivelsen av bok 
om Børgefjell nasjonalpark. 

Styret delegerer til styreleder å signere avtale. 
 
Begrunnelse 
Styret har tidligere vedtatt at det gjennomføres et bokprosjekt, saken legges fram for ny 
behandling ut fra endringer i utkast til avtale. 
 
Enstemmig vedtatt 



ST 16/2014  
NP-2014/16. Retningslinjer for praktiseringen av regelverket for motorferdsel i 
Børgefjell nasjonalpark/Austre Tipplingan landskapsvernområde 

Forvalters tilrådning 
1. Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar at det startes en 
prosess med å utarbeide retningslinjer og rutiner for behandling av motorferdselssaker i 
verneområdene. 

2. Prosessen skal i størst mulig grad involvere aktørene i verneområdene. 

3. Arbeidsutvalget gis mandat til å utarbeide forslag til retningslinjer og rutiner for 
behandling av motorferdselssaker.  

4. Nye retningslinjer og rutiner legges fram for styrebehandling før sesongen 
2014/2015. 

 
Begrunnelse 
Nasjonalparkstyret har fått delegert myndighet ift. å gi dispensasjon fra 
vernebestemmelsene i nasjonalparken og landskapsvernområde. I den sammenheng 
er det naturlig at styret starter en prosess med å få utarbeidet retningslinjer og rutiner 
for håndtering av motorferdsel slik at alle parter får klare føringer.  

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 28.05.2014  

Vedtak 

1. Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar at det startes en 
prosess med å utarbeide retningslinjer og rutiner for behandling av motorferdselssaker i 
verneområdene. 

2. Prosessen skal i størst mulig grad involvere aktørene i verneområdene. 

3. Arbeidsutvalget gis mandat til å utarbeide forslag til retningslinjer og rutiner for 
behandling av motorferdselssaker.  

4. Nye retningslinjer og rutiner legges fram for styrebehandling før sesongen 
2014/2015. 

 
Begrunnelse 
Nasjonalparkstyret har fått delegert myndighet ift. å gi dispensasjon fra 
vernebestemmelsene i nasjonalparken og landskapsvernområde. I den sammenheng 
er det naturlig at styret starter en prosess med å få utarbeidet retningslinjer og rutiner 
for håndtering av motorferdsel slik at alle parter får klare føringer.  
 
Enstemmig vedtatt 
 



ST 17/2014  
NP-2014/17. Bestillingsdialog 2014 - disponering av restmidler 

Forvalters tilrådning 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende fordeling 
av restmidler bestillingsdialog 2014: 

- 50.000 kr. til bokprosjektet ihht. sak NP-21/13 og inngått avtale med Lierne 
Nasjonalparksenter. 

Styret delegerer til nasjonalparkforvalter å disponere resterende 70.000 kr. for 
tjenestekjøp i nasjonalparken/landskapsvernområdet. Fortrinnsvis til nødvendige tiltak 
etter stormene Hilde og Ivar og til reparasjoner til bruer som er ødelagt av isgang.   

 
Begrunnelse 
Tiltaksmidlene skal i hovedsak benyttes til tiltak innenfor postformålet de er avsatt til. 
Dvs. tjenestekjøp på tiltak i verneområdet. Styret har tidligere fattet vedtak om å bruke 
kr. 50.000 på bokprosjektet som et informasjonstiltak. En tøff vinter har ført til skader på 
broer og i enkelte områder mye vindfall i stier, omfanget av dette blir ikke klart før 
barmarkssesongen. Forvalter kan disponere restmidlene til nødvendige tjenestekjøp 
når omfanget av skadene er kartlagt.   

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 28.05.2014  

Det ble informert om at Namsskogan fjellstyre hadde foretatt en kartlegging av skader 
etter stormene i vinter. Ca. 50 vindfall lå over stien inn til Namskroken, hvorav ca. 30 
vindfall inne i selve parken. For å rydde stien ble det anslått et behov for 3 dagsverk, 
dvs. en kostand på kr. 13.500 ihht avtale tjenestekjøpspris med SNO.  

Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende fordeling 
av restmidler bestillingsdialog 2014: 

- 50.000 kr. til bokprosjektet ihht. sak NP-21/13 og inngått avtale med Lierne 
Nasjonalparksenter. 

Styret delegerer til nasjonalparkforvalter å disponere resterende 70.000 kr. for 
tjenestekjøp i nasjonalparken/landskapsvernområdet. Fortrinnsvis til nødvendige tiltak 
etter stormene Hilde og Ivar og til reparasjoner til bruer som er ødelagt av isgang.   

 
Begrunnelse 
Tiltaksmidlene skal i hovedsak benyttes til tiltak innenfor postformålet de er avsatt til. 
Dvs. tjenestekjøp på tiltak i verneområdet. Styret har tidligere fattet vedtak om å bruke 
kr. 50.000 på bokprosjektet som et informasjonstiltak. En tøff vinter har ført til skader på 
broer og i enkelte områder mye vindfall i stier, omfanget av dette blir ikke klart før 
barmarkssesongen. Forvalter kan disponere restmidlene til nødvendige tjenestekjøp 
når omfanget av skadene er kartlagt.   
 
Enstemmig vedtatt 
 



ST 18/2014  
NP-2014/18. Børgefjellmesse - avklaring av Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / 
Børgefjell nasjonalparkstyre rolle. 

Forvalters tilrådning 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre stiller seg positive til et 
lokalt initiativ for å arrangere en årlig «Børgefjellmesse» som går på rundgang mellom 
kommunene. 

Nasjonalparkstyret vedtar at styret og forvalter ikke kan ha noe formelt ansvar for 
avholdelsen av Børgefjellmessen. 

Styret stiller seg positive til å bidra til realiseringen av messen med deltagelse på møter 
og aktiviteter.  

 
Begrunnelse 
Nasjonalparkstyret er ikke et eget rettssubjekt med organisasjonsnummer. Styret har 
heller ingen egen økonomi med regnskap, ut fra dette kan ikke styret påta seg ansvar 
som medfører økonomiske forpliktelser.  

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 28.05.2014  

Vedtak 

Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre stiller seg positive til et 
lokalt initiativ for å arrangere en årlig «Børgefjellmesse» som går på rundgang mellom 
kommunene. 

Nasjonalparkstyret vedtar at styret og forvalter ikke kan ha noe formelt ansvar for 
avholdelsen av Børgefjellmessen. 

Styret stiller seg positive til å bidra til realiseringen av messen med deltagelse på møter 
og aktiviteter.  

 
Begrunnelse 
Nasjonalparkstyret er ikke et eget rettssubjekt med organisasjonsnummer. Styret har 
heller ingen egen økonomi med regnskap, ut fra dette kan ikke styret påta seg ansvar 
som medfører økonomiske forpliktelser.  
 
Enstemmig vedtatt 
 

ST 19/2014  
NP-2014/19. Revidering av betingelsene for regulering av Namsvatn. 

Forvalters tilrådning 
1. Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre avgir følgende 
foreløpige uttalelse: 
 
- Nasjonalparkstyret ser positivt på at det åpnes for å komme med forslag til konkrete 
tiltak ifb. med revideringen av reguleringsbetingelsene for Namsvatnet. Styret ønsker å 
komme med forslag på tiltak som ivaretar verneverdiene i og omkring nasjonalparken. 



Det bes om utsatt frist for endelig tilbakemelding da det er behov for å foreta en 
kartlegging av berørte områder feltsesongen 2014.   
 
Begrunnelse 
Før endelig innspill på konkrete tiltak gis må oppdatert kunnskap om status i berørte 
områder skaffes. Dette gjelder spesielt de områdene av elva Namsen som går innenfor 
nasjonalparken.  

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 28.05.2014  

Vedtak 

1. Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre avgir følgende 
foreløpige uttalelse: 
 
- Nasjonalparkstyret ser positivt på at det åpnes for å komme med forslag til konkrete 
tiltak ifb. med revideringen av reguleringsbetingelsene for Namsvatnet. Styret ønsker å 
komme med forslag på tiltak som ivaretar verneverdiene i og omkring nasjonalparken. 
Det bes om utsatt frist for endelig tilbakemelding da det er behov for å foreta en 
kartlegging av berørte områder feltsesongen 2014.   
 
Begrunnelse 
Før endelig innspill på konkrete tiltak gis må oppdatert kunnskap om status i berørte 
områder skaffes. Dette gjelder spesielt de områdene av elva Namsen som går innenfor 
nasjonalparken.  
 
Enstemmig vedtatt 
 

ST 20/2014  
NP-2014/20. Møteplan Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell 
nasjonalparkstyre. 

Forvalters tilrådning 

Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende 
møteplan for 2. halvår 2014 
 
Møtedatoer for nasjonalparkstyret: 
 

Dato Sted 

  

  

 
Møtedatoer for Arbeidsutvalget 
 

Dato Sted 

  

  

 
Møtedatoer for det Rådgivende utvalget: 
 

Dato Sted 

  



  

 
Begrunnelse 

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 28.05.2014  

Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende 
møteplan for 2. halvår 2014 

 Styremøte 22. og 23. oktober i Hattfjelldal (lunch til lunch) 

 Arbeidsutvalget avtaler selv sine møter etter behov. 

 Rådgivende utvalg avholder møte den 22. oktober ifb. med styremøte 
 
Enstemmig vedtatt  


