
Møteprotokoll

Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre
Møtested: Furuheim gård, Susendal.
Dato: 22.10.2014
Tidspunkt: 17:00

På grunn av forfall til oppsatt møte den 23.10 med det resultat at styret ikke ville bli vedtaksført ble 
møtet framskyndet til 22.10. 

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer

Stian Brekkvassmo Leder NAMSSKOGAN
Bjørn Ivar Lamo Nestleder GRANE
Arnt Mickelsen Medlem RØYRVIK
Marit Tennfjord Medlem NFK
Gunhild Nerli Medlem SAMETINGET

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer

Asgeir Almås MEDL HATTFJELLDAL
Anne Marit Mevassvik MEDL NTFK
Algot Peder Jåma MEDL SAMETINGET
Liv Karin Joma MEDL SAMETINGET

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.

______________________ ______________________ _______________________

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.



Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Lukket Arkiv-

saksnr

Styresak

ST 24/2014 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

ST 25/2014 Referatsaker

RS 15/2014 Representant til kontaktutvalg Børgefjell nasjonalparkstyre 
er landbruksleder Ann Kristin Sjøenden

2014/2577

RS 16/2014 Rapportering Gitte tiltaksmidler i 2013 til vedlikehold av
innfallsport og jubileumsmarkeringen for Børgefjell / 
Byrkije nasjonalpark 50 år

2014/2863

RS 17/2014 Rapportering Gitte tiltaksmidler 2013 til vedlikehold av 
innfallsporter i Børgefjell nasjonalpark

2014/2863

RS 18/2014 Rapportering Gitte tiltaksmidler 2013 Vedlikehold av 
innfallsporter til Børgefjell nasjonalpark

2014/2863

RS 19/2014 Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre 
Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde –
landingstillatelse med helikopter ved Tiplinghytta i 
Tiplingan LVO i forbindelse med reparasjoner. Forlengelse 
av tidligere gitt dispensasjon

2014/3711

RS 20/2014 Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre 
Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde –
landingstillatelse med helikopter ved Tiplinghytta i 
Tiplingan LVO i forbindelse med reparasjoner.

2014/3711

RS 21/2014 Innvilget søknad om dispensasjon Børgefjell/Byrkije 
nasjonalpark Bruk av helikopter i forbindelse med 
nedsmelting av snø langs grensegjerde for rein

2014/3927

RS 22/2014 Gitt dispensasjon fra vernebestemmelsene for Børgefjell / 
Byrkije nasjonalpark – Forskningsprosjektet Økosystemet 
Børgefjell

2014/4416

RS 23/2014 Gitt dispensasjon fra vernebestemmelsene for Børgefjell / 
Byrkije nasjonalpark – bruk av helikopter for transport av 
materiell utstyr og personell

2014/4416

RS 24/2014 Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Børgefjell / 
Byrkije nasjonalpark - bruk av helikopter for transport i 
forbindelse med arbeid på sperregjerde for rein i 
Børgefjell.

2014/4584

RS 25/2014 Dispensasjon fra vernebestemmelsene for 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark – fangst av småpattedyr

2014/4822

RS 26/2014 Oppnevnelse av administrativt kontaktutvalg for Byrkije 
nasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell nasjonalparkstyre –
ønske om kommunal representanter.

2014/2577



Styresak

ST 26/2014 NP - 26/2014 Retningslinjer for praktiseringen av 
regelverket for motorferdsel i Børgefjell 
nasjonalpark/Austre Tipplingan landskapsvernområde

2014/2926

ST 27/2014 NP - 27/2014 Revidering av betingelsene for regulering av 
Namsvatn

2014/3297

ST 28/2014 NP - 28/2014 Søknad om dispensasjon fra 
vernebestemmelsene for oppføring av basestasjon for 
nødkommunikasjon på Golvertind – Børgefjell 
nasjonalpark.

2014/5192

ST 29/2014 NP - 29/2014 Innspill/diskusjon tiltak i bestillingsdialog 
2015 for Børgefjell nasjonalpark

2014/5924

ST 30/2014 NP - 30/2014 Statusrapport innfallsporter Børgefjell 
nasjonalpark - diskusjon om videre utvikling

2014/5520

ST 31/2014 NP - 31/2014 Møteplan Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / 
Børgefjell nasjonalparkstyre. 1. halvår 2015

2014/3175

ST 32/2014 NP - 32/2014 B-SAK. Søknad om landingstillatelse med 
helikopter (Offl. § 13, jf. Fvl. § 13)

X 2014/5974

Namsskogan 08.10.2014
Stian Brekkvassmo

leder/Sign



NP-24/2014 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtak
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre godkjenner protokoll fra
møte den 28.05.2014

Enstemmig vedtatt

NP-25/2014 Referatsaker

Vedtak
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar referatsakene til orientering.

Enstemmig vedtatt

NP–26/2014 Retningslinjer for praktiseringen av regelverket for motorferdsel i Børgefjell 
nasjonalpark/Austre Tipplingan landskapsvernområde

Vedtak:
Byrkije Nasjonalpaarkhkeståavroe/ Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende retningslinjene for 
behandling av saker om motorferdsel i verneområdene:

§ 3 pkt. 6. Motorisert ferdsel 

Forskriften:

6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 

a. bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med lovlig vedhogst 

Nasjonalparkstyrets retningslinjer:

Dagens forvaltningspraksis synes grei. Grane JFF og Vefsn JFF hugger ikke ved til sine hytter i parken, de 

transporterer ferdig kløyvd ved inn til hyttene. Det utvises ikke vedrett i nasjonalparken utover det som 

fjellstyrene/fjelltjenesten hugger til egne hytter. For å få tillatelse til vedhugst med tilhørende transport 

skal det utarbeides en driftsplan som beskriver omfanget og berørte områder. 

Forskriften:

b. bruk av snøscooter på snødekt mark for transport av varer til hytter 

Nasjonalparkstyrets retningslinjer:

Nasjonalparkstyret vedtar følgende retningslinjer for behandling av søknader om transport av varer og 

bagasje til hytter:

- Det kan innvilges inntil 6 turer pr. hytte pr. sesong uavhengig av antall eiere/hjemmelshavere, 

tillatelsen er knyttet til hytte.

- Tillatelse skal være personlig.

- Det skal føres kjørebok ihht. gjeldene praksis

- Sesongen varer fram til 30. april, men sesongen kan avkortes når spesielle forhold tilsier det (reindrift)

- Faste trasser skal benyttes for transporten.

- Når det gjelder ervervskjøring trenger ikke de som leier leiekjører å søke om tillatelse, det er 

tilstrekkelig at ervervskjører har tillatelse.

- Ervervskjøring gis kun for transport av varer og bagasje til hytter i verneområdene, det er ikke tillatt

med transport til andre formål.



- Ervervskjører må dokumentere oppdraget ved å forevise kvittering for leid hytte eller kvittering for 

betaling til ervervskjører. I tillegg skal ervervskjører føre særskilt kjørebok hvor navn på oppdragsgiver 

er påført.

- Tillatelse til ervervskjøring gis kun i landskapsvernområdet og de områdene av nasjonalparken som ble 

omfattet av utvidelsen i 2003.   

Forskriften:

c. bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med transport av materialer til vedlikehold og 

byggearbeid på hytter, klopper o.l 

Nasjonalparkstyrets retningslinjer:

Forvaltningsplanen har definisjoner på nybygg og vedlikehold. Nasjonalparkstyret fastsetter 

retningslinjer om at det er kurant å gi tillatelse ved større byggearbeider/renovering som er omsøkt jfr . 

§ 3 pkt 1.3. i forskriften. Hvis det er mindre arbeider som skal utføres på bygg må transporten utføres i 

de 6 turene som gis, feks. hvis det er et vindu som skal transporteres inn og skiftes.

Forskriften:

d. bruk av snøscooter på snødekt mark til transport av funksjonshemmede, i forbindelse med 

aktiviteten til Nye Børgefjellskolen 

Nasjonalparkstyrets retningslinjer:

Liten aktivitet for tiden og derfor et lite aktuelt punkt

Forskriften:

e. bruk av snøscooter på snødekt mark som en del av sikkerheten rundt turaktivitetene til Nye 

Børgefjellskolen 

Nasjonalparkstyrets retningslinjer:

Liten aktivitet for tiden og derfor et lite aktuelt punkt

Forskriften:

f. bruk av luftfartøy i forbindelse med reindrift 

Nasjonalparkstyrets retningslinjer:

Nasjonalparkstyret mener det vil være en fordel for alle parter, både forvaltningen, reindriften og 

oppsynstjenesten at reindriften søker om tillatelse for bruken av helikopter. For reindriften vil dette 

medføre legitimitet for sin virksomhet ved at de har tillatelse. En godkjent reinbeitedistriktsplan er i den 

sammenheng viktig med beskrivelse av omfang og perioder hvor transporten skal skje. 

Nasjonalparkstyret mener forvaltingen sammen med næringen og oppsynet må følge opp dette 

punktet. I Austre Tiplingan landskapsvernområde er bruk av helikopter direkte hjemlet. 

Forskriften:

g. bruk av barmarkkjøretøy i forbindelse med utøving av reindrift hvor det foreligger godkjent 

driftsplan. 

Nasjonalparkstyrets retningslinjer:

Som i punkt f) mener Nasjonalparkstyret at det vil være en fordel for alle parter, både forvaltningen, 

reindriften og oppsynstjenesten at reindriften søker om tillatelse for barmarkskjøring. For reindriften vil 

dette medføre legitimitet for sin virksomhet ved at de har tillatelse. En godkjent reinbeitedistriktsplan 



er i den sammenheng viktig med beskrivelse av omfang og perioder hvor kjøringen skal skje. 

Nasjonalparkstyret mener forvaltingen sammen med næringen og oppsynet må følge opp dette punktet

Forskriften:

h. bruk av elgtrekk for uttransportering av felt elg 

Nasjonalparkstyrets retningslinjer:

Styret gir retningslinjer om at departementets og/eller miljødirektoratets føringer for bruk av 

motorisert kjøretøy legges til grunn i hvis det søkes om å bruke ATV el. for uttransport av elg. 

Forskriften:

i. nødvendig militær lavtflyging i forsvarets etablerte lavtflygingsområder. 

Nasjonalparkstyrets retningslinjer:

Forsvarets lavtflyging og mangel på tillatelser anses som en utfordring. Forvaltningen bør være 

restriktive til lavtflyging i nasjonalparken. Dette ift. dyreliv i sårbare perioder men også ift. unødig 

forstyrrelser for folk som ferdes i parken. Styret mener forvaltningen må gå i dialog med forsvaret for å 

bevisstgjøre om at flygingen er søknadspliktig

Forskriften:

For reindriften legges det opp til en praksis med flerårige tillatelser som del av godkjent 

reinbeitedistriktsplan i henhold til reindriftsloven slik at næringen kan utøves på tilfredsstillende måte.

Nasjonalparkstyrets retningslinjer:

Nasjonalparkstyret ber om at næringen prioriterer arbeidet med reinbeitedistriktsplan som også kan 

benyttes til å behandle søknader om flerårlige tillatelser.

Generelle unntaksbestemmelser. 

Saker som avgjøres etter § 48 er i hovedsak søknader om:

- NINAs TOV program (forskning)

- NTNU Vitenskapsmusset, arkeologiske undersøkelser

- Søknader om motorferdsel som ikke er nevnt i § 3 (helikopter for befaring, transport mv)

- Søknader om tekniske anlegg

Når det gjelder § 48 gjøres det vurderinger her i de enkelte tilfeller og ut fra dette er det lite 

hensiktsmessig å lage retningslinjer. Forvaltningen må være tydelige på at søknader skal behandles i 

politisk organ og derfor må forelegges i god tid før feltsesong.

Enstemmig vedtatt

NP-27/2014 Revidering av betingelsene for regulering av Namsvatn

Forvalters tilrådning
Byrkije Nasjonalpaarkhkeståavroe/ Børgefjell nasjonalparkstyre avgir følgende uttalelse til revideringen 
av betingelsen for regulering av Namsvatn:

- Det må stilles krav om økt minstevannsføring i øvre deler av elva Namsen, dagens krav til 
minstevannsføring på Bjørnstad foreslås flyttet til utløp Namsvassdam.

- Det må stilles krav til opprydding i reguleringssonen som danner grense til nasjonalparken. 
Dette både av praktiske hensyn men også ift. estetisk betydning for verneområdet. 

- Det må gjennomføres sikringstiltak mot erosjon og utrasing i grensen mot verneområdet.



- Det må stilles krav om tilrettelegging på brygger/landingsplasser til verneområdet. 
- Det må stilles krav om overvåkning og nødvendig sikring mot at ørekyte spres inn i 

nasjonalparken, dette både oppstrøms og nedstrøms Namsvatnet.
  
Begrunnelse
Reguleringen av Namsvatnet påvirker verneverdiene i Børgefjell Nasjonalpark, da både i grenseområdet 
til nasjonalparken og i elva Namsen som går i verneområdet. Nasjonalparkstyret mener regulanten må 
sette inn avbøtende tiltak som retter en del av skadene reguleringen har påført området.

Saksprotokoll Børgefjell nasjonalparkstyre - 22.10.2014 

Styreleder Stian Brekkvassmo foreslo å stryke første strekpunkt i forvalters tilrådning.  

Vedtak
Byrkije Nasjonalpaarkhkeståavroe/ Børgefjell nasjonalparkstyre avgir følgende uttalelse til revideringen 
av betingelsen for regulering av Namsvatn:

- Det må stilles krav til opprydding i reguleringssonen som danner grense til nasjonalparken. 
Dette både av praktiske hensyn men også ift. estetisk betydning for verneområdet. 

- Det må gjennomføres sikringstiltak mot erosjon og utrasing i grensen mot verneområdet.
- Det må stilles krav om tilrettelegging på brygger/landingsplasser til verneområdet. 
- Det må stilles krav om overvåkning og nødvendig sikring mot at ørekyte spres inn i 

nasjonalparken, dette både oppstrøms og nedstrøms Namsvatnet.
  
Begrunnelse
Reguleringen av Namsvatnet påvirker verneverdiene i Børgefjell Nasjonalpark, da både i grenseområdet 
til nasjonalparken og i elva Namsen som går i verneområdet. Nasjonalparkstyret mener regulanten må 
sette inn avbøtende tiltak som retter en del av skadene reguleringen har påført området.

Styreleders forslag til vedtak vedtatt med 4 mot 1 stemme for forvalters tilrådning.

NP–28/2014 Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene for oppføring av basestasjon 
for nødkommunikasjon på Golvertind – Børgefjell nasjonalpark.

Forvalters tilrådning:
Byrkije Nasjonalpaarkhkeståavroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å avslå søknad fra Technogarden 
Engineering Resources AS om etablering av basestasjon for nødkommunikasjon på Golvertind –
Børgefjell nasjonalpark.

Begrunnelse
Nasjonalparkstyret begrunner avslaget med at tiltaket vil påvirke verneverdiene negativt ved visuell 
forstyrrelse og økt motorisert ferdsel. Nasjonalparkstyret mener at basestasjoner må etableres utenfor 
verneområdet. Tiltaket er i strid med verneforskriften hvor landskapet er vernet mot tekniske inngrep, 
basestasjonen er i denne sammenheng definert som et større teknisk inngrep. Vedtaket begrunnes 
også ut fra føre-var-prinsippet i § 9 i naturmangfoldsloven. 



Saksprotokoll Børgefjell nasjonalparkstyre - 22.10.2014 

Vedtak
Byrkije Nasjonalpaarkhkeståavroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å avslå søknad fra Technogarden 
Engineering Resources AS om etablering av basestasjon for nødkommunikasjon på Golvertind –
Børgefjell nasjonalpark.

Begrunnelse
Nasjonalparkstyret begrunner avslaget med at tiltaket vil påvirke verneverdiene negativt ved visuell 
forstyrrelse og økt motorisert ferdsel. Nasjonalparkstyret mener at basestasjoner må etableres utenfor 
verneområdet. Tiltaket er i strid med verneforskriften hvor landskapet er vernet mot tekniske inngrep, 
basestasjonen er i denne sammenheng definert som et større teknisk inngrep. Vedtaket begrunnes 
også ut fra føre-var-prinsippet i § 9 i naturmangfoldsloven. 

Enstemmig vedtatt

NP–29/2014 Innspill/diskusjon tiltak i bestillingsdialog 2015 for Børgefjell nasjonalpark

Forvalters tilrådning.

Byrkije Nasjonalpaarkhkeståavroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende:

Nasjonalparkstyret har følgende innspill på tiltak for 2015:
-
-
-

Nasjonalparkstyret delegerer sluttføringen av bestillingsdialogen med Statens naturoppsyn til 
arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalter

Saksprotokoll Børgefjell nasjonalparkstyre - 22.10.2014 

Vedtak
Byrkije Nasjonalpaarkhkeståavroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende:

Nasjonalparkstyret har følgende innspill på tiltak for 2015:
- Standardisering av skilt som brukes utenfor verneområdene
- Videreføre arbeidet med å sikre bruer i parken
- Viktig å prioritere foreslåtte tiltak sammen med ansvarlige aktører
- Gjennomføre tidligere foreslåtte tiltak.
- Jubileumsplakett, foreslå plassering og utforming.
- B-skjema: kartlegge tekniske anlegg og bygg i verneområdene.
- B-skjema: Kartlegge omfanget av forsøpling i verneområdene
  
Nasjonalparkstyret delegerer sluttføringen av bestillingsdialogen med Statens naturoppsyn til 
arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalter

Enstemmig vedtatt



NP – 30/2014 Statusrapport innfallsporter Børgefjell nasjonalpark - diskusjon om videre 
utvikling

Arbeidsutvalgets tilrådning

Byrkije Nasjonalpaarkhkeståavroe/ Børgefjell nasjonalparkstyre tar utkast til statusrapport for 
innfallsporter til orientering med følgende kommentarer:

- Rapporten danner et godt grunnlag for videre diskusjoner om tiltak på innfallsporter  
- Det bør lages en liste over minimumskrav for hva som må etableres på innfallsportene, dvs. en 

kravspesifikasjon som gir relativt lik utforming av tiltakene.
- Da nasjonalparkstyret ikke er en juridisk enhet som kan inngå bindene avtaler med private 

grunneiere oppfordres kommunene til å ta rollen med å inngå avtaler hvor dette er nødvendig.   
- Arbeid med egen reindriftplakat iverksettes, dette ihht. forvaltningsplanen for Børgefjell 

nasjonalpark.
- Foreslåtte tiltak tas inn i bestillingsdialogen med prioritering av ulike tiltak.  

Saksprotokoll Børgefjell nasjonalparkstyre - 22.10.2014 

Bjørn Ivar Lamo foreslo følgende tilleggspunkt:

- Statskog som grunneier må ansvarliggjøres ift. drift og vedlikehold av innfallsporter rundt Børgefjell 
nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde  

Vedtak
Byrkije Nasjonalpaarkhkeståavroe/ Børgefjell nasjonalparkstyre tar utkast til statusrapport for 
innfallsporter til orientering med følgende kommentarer:

- Rapporten danner et godt grunnlag for videre diskusjoner om tiltak på innfallsporter  
- Det bør lages en liste over minimumskrav for hva som må etableres på innfallsportene, dvs. en 

kravspesifikasjon som gir relativt lik utforming av tiltakene.
- Da nasjonalparkstyret ikke er en juridisk enhet som kan inngå bindene avtaler med private 

grunneiere oppfordres kommunene til å ta rollen med å inngå avtaler hvor dette er nødvendig.   
- Arbeid med egen reindriftplakat iverksettes, dette ihht. forvaltningsplanen for Børgefjell 

nasjonalpark.
- Foreslåtte tiltak tas inn i bestillingsdialogen med prioritering av ulike tiltak.
- Statskog som grunneier må ansvarliggjøres ift. drift og vedlikehold av innfallsporter rundt 

Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde  

Enstemmig vedtatt med foreslåtte tillegg  

NP–31/2014 Møteplan Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre. 1. 
halvår 2015

Forvalters tilrådning
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende møteplan for 1. halvår 
2015:

Møtedatoer for nasjonalparkstyret:
-
-
Møtedatoer for Arbeidsutvalget:
-
Møtedatoer for det Rådgivende utvalget:



Saksprotokoll Børgefjell nasjonalparkstyre - 22.10.2014 

Vedtak
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende møteplan for 1. halvår 
2015:

Forvalter får fullmakt til å foreslå møtedatoer for 1. halvår 2015, da med et møte i februar og et møte i 
slutten av juni. 

Enstemmig vedtatt

NP - 32/2014 B-SAK. Søknad om landingstillatelse med helikopter (Offl. § 13, jf. Fvl. § 13)


