
Møteprotokoll

Utvalg: Byrkije Nasjonalpaarkhkeståavroe/ Børgefjell nasjonalparkstyre
Møtested: Elektronisk møte ved bruk av epost.
Dato: 04.07.2014 (frist for tilbakemelding)
Tidspunkt:

Følgende faste medlemmer deltok:

Navn Funksjon Representerer

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

Følgende medlemmer svarte ikke:

Navn Funksjon Representerer

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

Følgende varamedlemmer deltok:

Navn Møtte for Representerer

Tor Erik Jensen Anne Marit Mevassvik NTFK

Merknader
Møtet ble gjennomført elektronisk ved at forvalter laget saksutredning som ble sendt på mail 
til styrets medlemmer med frist for å gi tilbakemelding. Styrets leder oppsummerte 
tilbakemeldingene etter fristens utløp og konkluderte ut fra dette.

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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Innhold Lukket Arkiv-

saksnr

Styresak

ST 21/2014 Søknad om landingstillatelse med helikopter på 
Golvertind i forbindelsen med befaring, ny 
basestasjon for nødnett i Børgefjell nasjonalpark.

2014/4265



Styresak

ST 21/2014 Søknad om landingstillatelse med helikopter på Golvertind i forbindelsen med 
befaring, ny basestasjon for nødnett i Børgefjell nasjonalpark.

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

 Direktoratet for nødkommunikasjon v/Technogarden AS gis dispensasjon for flyging og landing 
med helikopter på Golvertind i forbindelse med befaring og målinger for prosjektering av evt. 
basestasjon for nødnett.

 Dispensasjonen gjelder for 1. flyging inn til Golvertind med 1. landing, samt utflyging.

 Dispensasjonen gjelder for perioden 7. juli – 11. juli 2014.

 Ferdselen skal utføres på en mest mulig skånsom måte med hensyn til dyre- og fuglelivet i 
området. Vi gjør spesielt oppmerksom på at det tas hensyn til fjellreven.

 Dersom det er rein i området skal det også tas hensyn til denne. Før flyging skal Byrkije Sijte 
v/Tor Enok Larsen kontaktes på telefon 416 47 755 for å få oversikt over hvor reinen befinner 
seg og slik kunne unngå unødig forstyrrelse.

Begrunnelse
Etablering av nasjonalt nødnett defineres som et samfunnsmessig viktig tiltak. Motorferdsel ifb. med 
planlegging av tiltaket kan derfor innvilges med hjemmel i § 48 i naturmangfoldsloven. Før behandling 
av evt. søknad om etablering av basestasjon i verneområdet er det viktig med kunnskap, både for søker 
og forvaltningen. Derfor innvilges søknaden om flyging og landing med helikopter på Golvertind for 
befaring.

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 04.07.2014 

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

 Direktoratet for nødkommunikasjon v/Technogarden AS gis dispensasjon for flyging og landing 
med helikopter på Golvertind i forbindelse med befaring og målinger for prosjektering av evt. 
basestasjon for nødnett.

 Dispensasjonen gjelder for 1. flyging inn til Golvertind med 1. landing, samt utflyging.

 Dispensasjonen gjelder for perioden 7. juli – 11. juli 2014.

 Ferdselen skal utføres på en mest mulig skånsom måte med hensyn til dyre- og fuglelivet i 
området. Vi gjør spesielt oppmerksom på at det tas hensyn til fjellreven.

 Dersom det er rein i området skal det også tas hensyn til denne. Før flyging skal Byrkije Sijte 
v/Tor Enok Larsen kontaktes på telefon 416 47 755 for å få oversikt over hvor reinen befinner 
seg og slik kunne unngå unødig forstyrrelse.

Begrunnelse
Etablering av nasjonalt nødnett defineres som et samfunnsmessig viktig tiltak. Motorferdsel ifb. med 
planlegging av tiltaket kan derfor innvilges med hjemmel i § 48 i naturmangfoldsloven. Før behandling 
av evt. søknad om etablering av basestasjon i verneområdet er det viktig med kunnskap, både for søker 
og forvaltningen. Derfor innvilges søknaden om flyging og landing med helikopter på Golvertind for 
befaring.


