
 
 

Møteinnkalling 
 
 
Utvalg:  Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/ 

Børgefjell nasjonalparkstyre 
Møtested:  Stavassgården, Grane kommune. 
Dato:  28.05.2014 
Tidspunkt : 10:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på mail tore.todas@fylkesmannen.no.  
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
Møtet avholdes på Stavassgården som ligger ved innfallsport til Lomsdal – Visten 
nasjonalpark. Dette for at styret kan få se hvordan Grane har lagt til rette på 
innfalsporten, Bjørn Ivar vil i møte informere om arbeidet som er gjort. Stavassgården 
er en fjellgård som er bygd opp på nytt på dugnad gjennom Stavassdalens venner. 
 
For å finne frem til Stavassgården er det å svinge sørover ved Coop på Trofors 6 km 
langs vestersi veien, så svinge til høyre ved skilt til Stavassgården og kjøre til veienden. 
Derfra er det 300 meter å gå. 
 
Når vi er ferdig med møtet på Stavassgården kjører vi Tomasvatnet som er en av de 
definerte innfallsportene til Børgefjell nasjonalpark for å ta en status.   
 

 
Stavassgården 



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 
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SAKSBEHANDLER: TORE TØDÅS ARKIVKODE: 432.2 - 2014/2577                    DATO: 04.04.2014

Oppnevnelse av administrativt kontaktutvalg for Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/
Børgefjell nasjonalparkstyre – ønske om kommunal representant.

Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre ble opprettet i konstituerende møte den 
08.05.2013. Nasjonalparkstyret er gitt forvaltningsmyndigheten for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre 
Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde.

Nasjonalparkforvalter er tilsatt med virkning fra 03.03.2014.

I vedtektene til Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre pkt. 10 står følgende:

«10. Administrativt kontaktutvalg
For å sikre at forvaltningen av verneområdene blir godt integrert i den kommunale forvaltningen, bør styret 
oppnevne et administrativt kontaktutvalg bestående av representanter fra administrativt nivå i de ulike 
kommunene». 

Ut fra pkt. 10 i vedtektene bes det hermed om at den enkelte kommune oppnevner en representant til 
Administrativt kontaktutvalg. Dette bør fortrinnsvis være en administrativt ansatt med forvaltningsansvar 
innenfor fagområdet. 

Vi ber om tilbakemelding med navn på aktuell representant innen 09.mai 2014.

Med hilsen

Tore Tødås
Nasjonalparkforvalter
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/
Børgefjell nasjonalparkstyre

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Adresseliste:

Namsskogan kommune 7890 Namsskogan

Røyrvik kommune 7898 Limingen

Grane kommune Industriveien 2 8681 Trofors

Hattfjelldal kommune O.T. Olsens vei 3 a 8690 Hattfjelldal



 
 
  

 

 
POSTADRESSE: 
 POSTBOKS 2600 
 7734 STEINKJER 

 
BESØKSADRESSE: 
JOMA NÆRINGSPARK 
7898 LIMINGEN 

 
TELEFON: 74 16 80 00 
DIREKTENUMMER: 74 16 80 82 
 

 
E-POST: FMNTTTO@FYLKESMANNEN.NO  
WEB:  
ORG.NR:  

    
 

 
 
 

Adresseliste 
  
 
 

SAKSBEHANDLER: TORE TØDÅS  ARKIVKODE: 432.3 - 2014/2863                     DATO: 23.04.2014 

 
 

Rapportering - Gitte tiltaksmidler i 2013 til vedlikehold av innfallsporter 
og jubileumsmarkeringen for Børgefjell / Byrkije nasjonalpark 50 år. 
 
Vi viser til vedtak i sak NP-21/13 i møte i Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre den 
18.09.2013 med påfølgende særutskrift til kommunene datert 21.10.2013, vår ref: 2013/5861. 
 
Styret vedtok at hver kommune skulle få kr. 37.500,- til vedlikehold av innfallsporter og til markeringen av 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark 50 år. Vedlikehold av innfallsporter utgjorde kr. 15.000 pr kommune. 
 
Vi ber hermed om en skriftlig tilbakemelding på bruken av midlene til vedlikehold av innfallsporter (kr. 
15.000). Hvilke tiltak som er gjennomført i 2013 og hvilken effekt tiltakene har hatt. Er det gjennomført tiltak 
som vil ha effekt på driftsutgifter for påfølgende år, har midlene utløst andre tilskudd mv? 
 
Frist for rapportering settes til fredag 16.05.2014 
 
 
Når det gjelder rapportering av bruken av midler til jubileumsmarkeringen anser vi denne som utført 
gjennom jubileumskomiteens rapportering/oppsummering. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Tore Tødås 
Nasjonalparkforvalter 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/ 
Børgefjell nasjonalparkstyre 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 

 

Adresseliste: 

Namsskogan kommune     7890 Namsskogan 

Røyrvik kommune     7898 Limingen 

Grane kommune  Industriveien 2  8681 Trofors 

Hattfjelldal kommune  O.T. Olsens vei 3 a 8690 Hattfjelldal 
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Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie
landskapsvernområde – bruk av snøscooter til egen hytte

Detvisestil søknaddatert 3. februar2014 om dispensasjontil kjøringmedsnøscooterinn til egenhytte vedAustre
Tiplingeni AustreTiplingan/DiehpellLuvlielandskapsvernområdei Hattfjelldalkommune.Detoppgisikkeantall
turer, mendet er tidligereinnvilget3 turer for nyttekjøring(transport avved,varerogutstyr) til sammehytte (Eva
FagertunogStenNilsskog). Forfremtidenbørdet sendesen fellessøknad.

Vedtak:
Medhjemmeli ForskriftomvernavAustreTiplingan/DiehpellLuvlielandskapsvernområdefastsattvedKongeligav
29.august 2003,har Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjellnasjonalparkstyrev/fungerende
nasjonalparkforvaltergjort følgendevedtak:

� Med hjemmeli verneforskriftens§ 3, punkt6.3bokstava), gisMagnarBertilSørensentillatelsetil å benytte
snøscootermellom SjånesogAustreTiplingeninnenforAustreTiplingan/DiehpellLuvlie
landskapsvernområdefor transportavved,utstyr ogvareretter fast traséinn til egenhytte vedAustre
Tiplingen.

� Detgisdispensasjonfor inntil 3 (tre) turer.
� Sistekjøredatosettestil 30.april 2014.
� Dispensasjonener personligogkanikkeoverdrastil andre.
� Detplikteså førekjørebokfør denenkeltetur foretas.Kjørebokaogkjøretillatelsenskalmedbringespå

turen og fremvisespå forlangendevedkontroll.
� Kjørebokaskalreturnerestil Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjellnasjonalparkstyrev/Fylkesmanneni

Nord-Trøndelagetter endtsesongogsenestinnen1. juni 2014.

Nasjonalparkforvalterensvurdering
Den8. mai2013bleByrkijenasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjellnasjonalparkstyrekonstituert. I påventeavat
nasjonalparkforvalterskalansettesønskerikkenasjonalparkstyretå gi flerårigedispensasjoner.Dettepågrunnav
at ny nasjonalparkforvalterbør få sakenopp til behandling.

I forskrift om vern avAustreTiplingan/DiehpellLuvlielandskapsvernområdeer motorisert ferdseli utgangspunktet
forbudt, jf. § 3, punkt6.1.Deter ikkeutarbeidetforvaltningsplanfor landskapsvernområdetsomgir retningslinjer
for behandlingavslikesøknader.Enhytte regnessomen kjøreenhet,uavhengigavantalleiere.
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I verneforskriftens§ 3, punkt6.3bokstava)åpnesdet for bruk avbeltekjøretøypåsnødektmark i forbindelsemed
transportavved,utstyr,materialero.l. Dettekreverbådetillatelsefra denaktuellekommuneetter
motorferdselloven,og tillatelsefra forvaltningsmyndighetenetter verneforskriftenfor landskapsvernområdet.
Behandlingavsøknadersombehandlesetter verneforskriftens§ 3, punkt6.3bokstava bleundermøteden8. mai
2013delegerttil nasjonalparkforvalteren.

Etterat dennyenaturmangfoldloventrådte i kraft den1. juli 2009skalallevurderesi henholdtil prinsippenei
naturmangfoldlovens§ 8 til 12. I utgangspunkteter motorisert ferdselforbudt i landskapsvernområdet.I
forbindelsemedverneprosessenblebehovetfor motorisert ferdseli landskapsvernområdetvurdert ogdet ble
åpnetopp for at forvaltningsmyndighetenetter søknadkangi tillatelsetil bruk avsnøscootertil omsøktformål.
Hattfjelldalkommune,somhaddeforvaltningsmyndighetenfør denble delegerttil nasjonalparkstyret,innvilget
tidligeresøknaderfra søker.Med bakgrunni verneplanprosessenogtidligereforvaltningspraksisvurdererderfor
fungerendenasjonalparkforvalterkravettil kunnskapsgrunnlagetsomoppfylt (Jf.§ 8 i nml.).

Føre-var-prinsippeti nml. § 9 kommeri all hovedsakkuntil anvendelsei situasjonerder manikkeharslik
tilstrekkeligkunnskapsgrunnlagogtilleggesliten vekt i dennesaken.Deter tidligereinnvilgetdispensasjonfor
omsøkteformål tidligere,slikat denmotoriserteferdseleninnenfor landskapsvernområdetikkevil økesomfølge
avå innvilgedispensasjonen.Denomsøkteaktivitetenvil derfor ikkemedførenoenøkt belastningpåområdetog§
10 tilleggesderfor liten vekt i dennesaken.

Hvisdenmotoriserteferdselenmedførermiljøforringelseavlandskapsvernområdetskalkostnadenemedretting
og/eller tilbakeførelsebæresavtiltakshaver(Jf.§ 11i nml.).Verneområdeoppsynetvil få i oppdragå rapportere
eventuellemiljøforringelsersomfølgeavdispensasjonentil nasjonalparkstyret.Brukavsnøscooterpåsnødekt
markfor inntransporteringavved,varerogutstyr er i utgangspunktetskånsomtmot miljøet og§ 12 tilleggesderfor
liten vekt i dennesaken.

Andreforhold
Forordensskyldvil nasjonalparkstyretgjøreoppmerksompå at tillatelsener hjemlet i forskrift om vern av Austre
Tiplingan/DiehpellLuvlie landskapsvernområdeog gjelder bare for den delen av løypetraséensom befinner seg
innenfor landskapsvernområdetsgrenser.Tillatelsengjelder ikke i forhold til motorferdsellovenog forskrift gitt i
medholdtil denne.Grunneierstillatelseogkommunensgodkjenningmåinnhentesfør kjøringkanfinne sted.

I medholdavforvaltningslovensKap.VIer det klagerettpåvedtaket.Eventuellklageskalstilestil
Miljøverndepartementet,ogsendesByrkijenasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjellnasjonalparkstyrev/Fylkesmanneni
Nord-Trøndelag,Postboks2600,7734Steinkjerinnen3 (tre) uker fra mottakelsenavdette brevet.

Med hilsen

IngeHafstad
Fungerendenasjonalparkforvalter
Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/
Børgefjellnasjonalparkstyre

Dettedokumenteter elektroniskgodkjentoghar derfor ingenunderskrift
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Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie
landskapsvernområde – bruk av snøscooter til egen hytte

Detvisestil søknaddatert 17. februar2014 om dispensasjontil kjøringmedsnøscooterinn til Nordmohyttaved
Vestre Tiplingeni AustreTiplingan/DiehpellLuvlielandskapsvernområdei Hattfjelldalkommune.Det søkesom to
turer. SvenIvarNordmoharogsåsøktom å få benyttesnøscootertil sammehytte. Forfremtidenbørdet sendesen
fellessøknad.

Vedtak:
Medhjemmeli ForskriftomvernavAustreTiplingan/DiehpellLuvlielandskapsvernområdefastsattvedKongeligav
29.august 2003,har Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjellnasjonalparkstyrev/fungerende
nasjonalparkforvaltergjort følgendevedtak:

� Med hjemmeli verneforskriftens§ 3, punkt6.3bokstava), gisFinnThorTorgersentillatelsetil å benytte
snøscootermellomSjånesog NordmohyttavedVestreTiplingeninnenforAustreTiplingan/DiehpellLuvlie
landskapsvernområdefor transportavved,utstyr ogvareretter fast trasé.

� Detgisdispensasjonfor inntil 2 (to) turer.
� Sistekjøredatosettestil 30.april 2014.
� Dispensasjonener personligogkanikkeoverdrastil andre.
� Detplikteså førekjørebokfør denenkeltetur foretas.Kjørebokaogkjøretillatelsenskalmedbringespå

turen og fremvisespå forlangendevedkontroll.
� Kjørebokaskalreturnerestil Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjellnasjonalparkstyreetter endtsesong

og senestinnen1. juni 2014.

Nasjonalparkforvalterensvurdering
Den8. mai2013bleByrkijenasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjellnasjonalparkstyrekonstituert. I påventeavat
nasjonalparkforvalterskalansettesønskerikkenasjonalparkstyretå gi flerårigedispensasjoner.Dettepågrunnav
at ny nasjonalparkforvalterbør få sakenopp til behandling.

I forskrift om vernavAustreTiplingan/DiehpellLuvlielandskapsvernområdeer motorisert ferdseli utgangspunktet
forbudt, jf. § 3, punkt6.1.Deter ikkeutarbeidetforvaltningsplanfor landskapsvernområdetsomgir retningslinjer
for behandlingavslikesøknader.Enhytte regnessomen kjøreenhet,uavhengigavantalleiere.

I verneforskriftens§ 3, punkt6.3bokstava)åpnesdet for bruk avbeltekjøretøypåsnødektmark i forbindelsemed
transportavved,utstyr,materialero.l. Dettekreverbådeti llatelsefra denaktuellekommuneetter
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motorferdselloven,og tillatelsefra forvaltningsmyndighetenetter verneforskriftenfor landskapsvernområdet.
Behandlingavsøknadersombehandlesetter verneforskriftens§ 3, punkt6.3bokstava bleundermøteden8. mai
2013delegerttil nasjonalparkforvalteren.

Etterat dennyenaturmangfoldloventrådte i kraft den1. juli 2009skalallevurderesi henholdtil prinsippenei
naturmangfoldlovens§ 8 til 12. I utgangspunkteter motorisert ferdselforbudt i landskapsvernområdet.I
forbindelsemedverneprosessenblebehovetfor motorisert ferdseli landskapsvernområdetvurdert ogdet ble
åpnetopp for at forvaltningsmyndighetenetter søknadkangi tillatelsetil bruk avsnøscootertil omsøktformål.
Hattfjelldal kommune,somhaddeforvaltningsmyndighetenfør denble delegerttil nasjonalparkstyret,innvilget
tidligeresøknaderfra søker.Med bakgrunni verneplanprosessenogtidligereforvaltningspraksisvurdererderfor
fungerendenasjonalparkforvalterkravetti l kunnskapsgrunnlagetsomoppfylt (Jf.§ 8 i nml.).

Føre-var-prinsippeti nml. § 9 kommeri all hovedsakkuntil anvendelsei situasjonerder manikkeharslik
tilstrekkeligkunnskapsgrunnlagogtilleggesliten vekt i dennesaken.Deter tidligereinnvilget dispensasjonfor
omsøkteformål tidligere,slikat denmotoriserteferdseleninnenforlandskapsvernområdetikkevil økesomfølge
avå innvilgedispensasjonen.Denomsøkteaktivitetenvil derfor ikkemedførenoenøkt belastningpåområdetog§
10 tilleggesderfor liten vekt i dennesaken.

Hvisdenmotoriserteferdselenmedførermiljøforringelseavlandskapsvernområdetskalkostnadenemedretting
og/eller tilbakeførelsebæresavtiltakshaver(Jf.§ 11i nml.).Verneområdeoppsynetvil få i oppdragå rapportere
eventuellemiljøforringelsersomfølgeavdispensasjonentil nasjonalparkstyret.Brukavsnøscooterpåsnødekt
markfor inntransporteringavved,varerogutstyr er i utgangspunktetskånsomtmot miljøet og§ 12 tilleggesderfor
liten vekt i dennesaken.

Andreforhold
Forordensskyldvil nasjonalparkstyretgjøreoppmerksompå at tillatelsener hjemlet i forskrift om vern av Austre
Tiplingan/DiehpellLuvlie landskapsvernområdeog gjelder bare for den delen av løypetraséensom befinner seg
innenfor landskapsvernområdetsgrenser.Tillatelsengjelder ikke i forhold til motorferdsellovenog forskrift gitt i
medholdtil denne.Grunneierstillatelseogkommunensgodkjenningmåinnhentesfør kjøringkanfinne sted.

I medholdavforvaltningslovensKap.VIer det klagerettpåvedtaket.Eventuellklageskalstilestil
Miljøverndepartementet,ogsendesByrkijenasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjellnasjonalparkstyrev/Fylkesmanneni
Nord-Trøndelag,Postboks2600,7734Steinkjerinnen3 (tre) uker fra mottakelsenavdette brevet.

Med hilsen

IngeHafstad
Fungerendenasjonalparkforvalter
Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/
Børgefjellnasjonalparkstyre

Dettedokumenteter elektroniskgodkjentoghar derfor ingenunderskrift
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Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie
landskapsvernområde – bruk av snøscooter til egen hytte

Detvisestil søknaddatert 17. februar2014 om dispensasjontil kjøringmedsnøscooterinn til Nordmohyttaved
Vestre Tiplingeni AustreTiplingan/DiehpellLuvlielandskapsvernområdei Hattfjelldalkommune.Det søkesom fire
turer. FinnThorTorgersenhar ogsåsøktom å få benyttesnøscootertil sammehytte. Forfremtidenbørdet sendes
en fellessøknad.

Vedtak:
Medhjemmeli ForskriftomvernavAustreTiplingan/DiehpellLuvlielandskapsvernområdefastsattvedKongeligav
29.august2003,har Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjellnasjonalparkstyrev/fungerende
nasjonalparkforvaltergjort følgendevedtak:

� Med hjemmeli verneforskriftens§ 3, punkt6.3bokstava), gisSvenIvarNordmotillatelsetil å benytte
snøscootermellomSjånesog NordmohyttavedVestreTiplingeninnenforAustreTiplingan/DiehpellLuvlie
landskapsvernområdefor transportavved,utstyr og vareretter fast trasé.

� Detgisdispensasjonfor inntil 4 (fire) turer.
� Sistekjøredatosettestil 30.april 2014.
� Dispensasjonener personligogkanikkeoverdrastil andre.
� Detplikteså førekjørebokfør denenkeltetur foretas.Kjørebokaogkjøretillatelsenskalmedbringespå

turen og fremvisespå forlangendevedkontroll.
� Kjørebokaskalreturnerestil Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjellnasjonalparkstyreetter endtsesong

og senestinnen1. juni 2014.

Nasjonalparkforvalterensvurdering
Den8. mai2013bleByrkijenasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjellnasjonalparkstyrekonstituert. I påventeavat
nasjonalparkforvalterskalansettesønskerikkenasjonalparkstyretå gi flerårigedispensasjoner.Dettepågrunnav
at ny nasjonalparkforvalterbør få sakenopp til behandling.

I forskrift om vernavAustreTiplingan/DiehpellLuvlielandskapsvernområdeer motorisert ferdseli utgangspunktet
forbudt, jf. § 3, punkt6.1.Deter ikkeutarbeidetforvaltningsplanfor landskapsvernområdetsomgir retningslinjer
for behandlingavslikesøknader.Enhytte regnessomen kjøreenhet,uavhengigavantalleiere.

I verneforskriftens§ 3, punkt6.3bokstava)åpnesdet for bruk avbeltekjøretøypåsnødektmark i forbindelsemed
transportavved,utstyr,materialero.l. Dettekreverbådetillatelsefra denaktuellekommuneetter
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motorferdselloven,og tillatelsefra forvaltningsmyndighetenetter verneforskriftenfor landskapsvernområdet.
Behandlingavsøknadersombehandlesetter verneforskriftens§ 3, punkt 6.3bokstava bleundermøteden8. mai
2013delegerttil nasjonalparkforvalteren.

Etterat dennyenaturmangfoldloventrådte i kraft den1. juli 2009skalallevurderesi henholdtil prinsippenei
naturmangfoldlovens§ 8 til 12. I utgangspunkteter motorisert ferdselforbudt i landskapsvernområdet.I
forbindelsemedverneprosessenblebehovetfor motorisert ferdseli landskapsvernområdetvurdert ogdet ble
åpnetopp for at forvaltningsmyndighetenetter søknadkangi tillatelsetil brukavsnøscootertil omsøktformål.
Hattfjelldalkommune,somhaddeforvaltningsmyndighetenfør denbledelegerttil nasjonalparkstyret,innvilget
tidligeresøknaderfra søker.Med bakgrunni verneplanprosessenogtidligereforvaltningspraksisvurdererderfor
fungerendenasjonalparkforvalterkravettil kunnskapsgrunnlagetsomoppfylt (Jf.§ 8 i nml.).

Føre-var-prinsippeti nml. § 9 kommeri all hovedsakkuntil anvendelsei situasjonerder manikkeharslik
tilstrekkeligkunnskapsgrunnlagogtilleggesliten vekt i dennesaken.Deter tidligereinnvilgetdispensasjonfor
omsøkteformål tidligere,slikat denmotoriserteferdseleninnenforlandskapsvernområdetikkevil økesomfølge
avå innvilgedispensasjonen.Denomsøkteaktivitetenvil derfor ikke medførenoenøkt belastningpåområdetog§
10 tilleggesderfor liten vekt i dennesaken.

Hvisdenmotoriserteferdselenmedførermiljøforringelseavlandskapsvernområdetskalkostnadenemedretting
og/eller tilbakeførelsebæresavtiltakshaver(Jf.§ 11 i nml.).Verneområdeoppsynetvil få i oppdragå rapportere
eventuellemiljøforringelsersomfølgeavdispensasjonentil nasjonalparkstyret.Brukavsnøscooterpåsnødekt
markfor inntransporteringavved,varerogutstyr er i utgangspunktetskånsomtmot miljøet og§ 12 tilleggesderfor
liten vekt i dennesaken.

Andreforhold
Forordensskyldvil nasjonalparkstyretgjøreoppmerksompå at tillatelsener hjemlet i forskrift om vern av Austre
Tiplingan/DiehpellLuvlie landskapsvernområdeog gjelder bare for den delen av løypetraséensom befinner seg
innenfor landskapsvernområdetsgrenser.Tillatelsengjelder ikke i forhold til motorferdsellovenog forskrift gitt i
medholdtil denne.Grunneierstillatelseogkommunensgodkjenningmåinnhentesfør kjøringkanfinnested.

I medholdavforvaltningslovensKap.VIer det klagerettpåvedtaket.Eventuellklageskalstilestil
Miljøverndepartementet,ogsendesByrkijenasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjellnasjonalparkstyrev/Fylkesmanneni
Nord-Trøndelag,Postboks2600,7734Steinkjerinnen3 (tre) uker fra mottakelsenavdette brevet.

Med hilsen

IngeHafstad
Fungerendenasjonalparkforvalter
Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/
Børgefjellnasjonalparkstyre

Dettedokumenteter elektroniskgodkjentoghar derfor ingenunderskrift
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Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark –
oppsetting av viltkamera og motorferdsel i forbindelse med overvåking av
fjellrev

Visertil søknaddatert 5. mars2014 angåendesøknadom dispensasjonfra verneforskriftenfor Børgefjell/Byrkije
nasjonalparkfor oppsettingavviltkameravedåteblokkfor overvåkingavfjellrev. Norskinstitutt for naturforskning
(NINA)søkerom å få setteopp inntil 14viltkamera vedåteblokk, samtdenmotorferdselensomdette arbeidet
medfører.

Vedtak
Med hjemmeli naturmangfoldlovens§ 48(Jf.§ 4 i verneforskriftenfor Børgefjell/Byrkijenasjonalpark)har
arbeidsutvalgetfor Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjellnasjonalparkstyrefattet følgendevedtak:

� Norskinstitutt for naturforskningv/Nina E.Eidegistillatelsetil oppsettingavinntil 14viltkameraved
åteblokker.

� Tillatelsengjeldertil ogmed31.mai2014.
� Kameraeneskalmerkesforskriftsmessigmedformål,kontaktpersonogkontaktinformasjon.
� Nødvendigmotorferdseli forbindelsemedmonteringogkontroll avkameraskalgjennomføresavogi

samarbeidmedStatskogSFFjelltjenestenv/Per Lorentsen.
� Dataenesom samlesinn skalinngåi NINAsrapport.

Grunnlagfor avgjørelsen
Børgefjell/Byrkijenasjonalparkble etablert vedkgl.res.av9. august1963ogseinereutvidai
1971og2003.FormåletmedBørgefjell/Byrkijenasjonalparker:
«åbevareet stort naturområde tilnærmet fritt for tekniskeinngrep,medstorevillmarkspregedeområderfor å
sikrebiologiskmangfoldoget naturligforekommendeplante- ogdyrelivmedbl.a.truedeogsårbarearter, samtå
ta varepågeologiskeforekomsterogkulturminner.

Ivaretakelseavnaturgrunnlagetinnenfornasjonalparkener viktig for samiskkultur ognæringsutnyttelse.Området
skalkunnebrukestil reindrift.

Deter opprettet et egetnasjonalparkstyrefor forvaltningavnasjonalparken.Styretfikk
forvaltningsmyndighetenfor nasjonalparkenden8. mai2013.I henholdtil delegeringfra Byrkije
nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjellnasjonalparkstyretil arbeidsutvalgeti sakNP-24/13Revisjonav delegasjontil
arbeidsutvalgetble søknadenbehandletavarbeidsutvalgeti forbindelsemedmøte i nasjonalparkstyrettorsdag
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den6. mars2014påLimingengjestegårdi Røyrvikkommune.Dennesøknadenkommerinn underdenne
delegeringen.I vurderingenavsøknadenskalforvaltningenogsåredegjørefor brukenavdemiljørettslige
prinsipperi naturmangfoldlovens§ 8-12, jf. Nml.§ 7.

Begrunnelse
Kunnskapenom naturverdienei Børgefjellogspesieltfjellrevenanseessomgod.Dethar i flere år værtgjennomført
registreringavfjellrevogynglingerav fjellrev i Børgefjell, ogområdetanseessomdenmest livskraftige
delpopulasjoneni Norgeogharderfor spesieltstor verdibådei nasjonalogskandinavisksammenheng.
Handlingsplanenfor fjellrev påpekeret behovfor å etablererutiner somkartleggerbestandssituasjonen.Erfaringer
medtidligerebruk avviltkamerai andreområdermedfjellrev tilsier at manvedbrukavviltkamerafår et godt bilde
avbestandssituasjonen.Arbeidsutvalgethar benyttet artskart,naturbase,erfaringenefra andrefjellrevområderog
handlingsplanenfor fjellrev somkunnskapsgrunnlagfor avgjørelsen.Kunnskapsgrunnlagetanseessomtilstrekkelig
for å fatte vedtaki saken(Jf.Nml§ 8).Med bakgrunni at arbeidsutvalgetfinner kunnskapsgrunnlagetsom
tilstrekkeligtilleggesføre-var-prinsippeti Nml§ 9 liten vekt i forhold til søknaden.

Tidsperiodenaktivitetengjennomførespåharbetydningfor om naturmiljøetpåvirkesnegativteller ikke.Vårener
denmestsårbareperiodenfor fjellrevogandresårbarearter. Eventuelleforstyrrelserkanmedføreuopprettelig
skadepå fjellrevbestanden,noesomvil væreuheldigfor enalleredesårbarart. Densamledebelastningenpå
fjellrev i Børgefjellvil økemedbakgrunni oppsettingenavkameraene(Jf.Nml§ 10).Imidlertid vil oppsettingenav
kameraenegjøresavpersonellsomharmegetgoderfaringi arbeidetmedfjellrev,noesomvil minimalisere
forstyrrelsene.Brukavsnøscooterfor monteringogkontroll avkameraeneer denmesthensiktsmessigemetoden
for å transportereseginn i området.Ommuligbørbrukenavsnøscootersamordnesslikat Fjelltjenestenkan
utføre andreoppdragsamtidig.Ut overdette tilleggesnml. §§11og12 ikkesærligvekt i forhold til søknaden.

Andreforhold
I medholdavforvaltningslovensKap.VIer det klagerettpåvedtaket.Eventuellklageskalstilestil
Miljøverndepartementet,ogsendesByrkijenasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjellnasjonalparkstyrev/Fylkesmanneni
Nord-Trøndelag,Postboks2600,7734Steinkjer innen3 (tre) uker fra mottakelsenavdette brevet.

Med hilsen

IngeHafstad
Fungerendenasjonalparkforvalter
Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/
Børgefjellnasjonalparkstyre

Dettedokumenteter elektroniskgodkjentoghar derfor ingenunderskrift

Kopitil:
Statensnaturoppsyn Postboks5672Sluppen 7485 Trondheim
Namsskogankommunev/Stian
Brekkvassmo

7890 Namsskogan

Fylkesmanneni Nord-Trøndelag Postboks2600 7734 STEINKJER
StatskogSFFjelltjenesten
StatskogSF Postboks63Sentrum

8690
7801

HATTFJELLDAL
Namsos

Fylkesmanneni Nordland Molovn. 10 8002 BODØ
Miljødirektoratet Postboks5672Sluppen 7485 TRONDHEIM
Røyrvikfjellstyre 7898 Limingen
Hattfjelldalkommune O.T.Olsensvei 3 A 8690 Hattfjelldal
Røyrvikkommune 7898 Limingen
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SAKSBEHANDLER: TORE TØDÅS ARKIVKODE: 432.2 - 2014/2188                    DATO: 24.03.2014

Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie 
landskapsvernområde – bruk av ervervskjører til Statskog hytte ved Vestre 
Tiplingan

Det vises til søknad datert 20. mars 2014 om dispensasjon for bruk av ervervskjører med snøscooter inn til Statskog 
hytte ved Vestre Tiplingan i Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde i Hattfjelldal kommune. 

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/nasjonalparkforvalter gjort 
følgende vedtak: 

 Lars Johan Dyrhaug gis med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 6.3a tillatelse til å benytte ervervskjører 
Terje Daleng til transport av varer og utstyr med snøscooter til Statskogs hytte ved Vestre Tiplingan i Austre 
Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde.

 Tillatelsen gjelder på strekningen Sjåneset/Storvollen – til Statskog hytte ved Vestre Tiplingan.

 Tillatelsen gjelder fom. 04. april tom. 8. april.

 Dispensasjonen er personlig og kan ikke overdras. 

Når det gjelder nasjonalparkforvalters vurderinger i forhold til bl.a. naturmangfoldloven henvises det til 
forvalterens vedtak datert 22. januar 2014. 

I søknaden fra Lars Johan Dyrhaug datert 20.03.14 er Vidar Daleng oppgitt som transportør. Det opplyses hermed 
at Vidar Daleng ikke har dispensasjon for ervervskjøring i Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde. Ut 
fra dette skrives dispensasjonen ut på Terje Daleng som må benyttes for leiekjøringen.  

Andre forhold
I medhold av forvaltningslovens Kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal stiles til Klima- og 

miljødepartementet, og sendes Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre, Postboks 2600, 7734 

Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet.

Med hilsen

Tore Tødås
Nasjonalparkforvalter
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
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Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie 
landskapsvernområde – bruk av ervervskjører til Statskog hytte ved Vestre 
Tiplingan

Det vises til søknad datert 23. mars 2014 om dispensasjon for bruk av ervervskjører med snøscooter inn til Statskog 
hytte ved Vestre Tiplingan i Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde i Hattfjelldal kommune. 

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/nasjonalparkforvalter gjort 
følgende vedtak: 

 Tommy Olsen, Mikael Johansen og Øyvind Helgå gis med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 6.3a tillatelse
til å benytte ervervskjører Terje Daleng til transport av varer og utstyr med snøscooter til Statskogs hytte ved 
Vestre Tiplingan i Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde.

 Tillatelsen gjelder på strekningen Sjåneset/Storvollen – til Statskog hytte ved Vestre Tiplingan.

 Tillatelsen gjelder som omsøkt den 27.03.14.

 Dispensasjonen er personlig og kan ikke overdras. 

Når det gjelder nasjonalparkforvalters vurderinger i forhold til bl.a. naturmangfoldloven henvises det til fungerende 
forvalterens vedtak datert 22. januar 2014. 

Andre forhold
I medhold av forvaltningslovens Kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal stiles til Klima- og 

miljødepartementet, og sendes Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre, Postboks 2600, 7734 

Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet.

Med hilsen

Tore Tødås
Nasjonalparkforvalter
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/
Børgefjell nasjonalparkstyre

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
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Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie 
landskapsvernområde – bruk av ervervskjører til leid hytte ved Vestre 
Tiplingan.

Det vises til søknad datert 25. mars 2014 om dispensasjon for bruk av ervervskjører med snøscooter inn til 
Nordmohytta ved Vestre Tiplingen i Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde i Hattfjelldal kommune. 

Vedtak:
Med hjemmel i Forskrift om vern av Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde fastsatt ved Kongelig
resolusjon av 29. august 2003, har Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 
v/nasjonalparkforvalter gjort følgende vedtak: 

 Tone V Tyldum gis med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 6.3a tillatelse til å benytte ervervskjører Jon 
Åge Tyldum til transport av varer og utstyr med snøscooter til Nordmohytta ved Vestre Tiplingen i Austre 
Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde ifb. med leie av hytta.

 Tillatelsen gjelder på strekningen Sjåneset/Storvollen – Nordmohytta ved Vestre Tiplingan.

 Tillatelsen gjelder for perioden 11.04.14 til 20.04.14.

 Dispensasjonen er personlig og kan ikke overdras. 

Når det gjelder nasjonalparkforvalters vurderinger i forhold til bl.a. naturmangfoldloven henvises det til fungerende 
forvalterens vedtak datert 24. februar 2014. 

Det gjøres oppmerksom på at det tidligere er gitt dispensasjon på til sammen 6 turer til Nordmohytta denne 
sesongen og at denne dispensasjonen medfører 2 turer utover dette. Nasjonalparkstyret skal før neste sesong 
utarbeide reviderte retningslinjer som kan medføre endringer for praksis for påfølgende sesonger. 

Andre forhold
I medhold av forvaltningslovens Kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal stiles til Klima- og 

miljødepartementet, og sendes Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre, Postboks 2600, 7734 

Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet.

Med hilsen

Tore Tødås
Nasjonalparkforvalter
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/
Børgefjell nasjonalparkstyre

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
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SAKSBEHANDLER: TORE TØDÅS ARKIVKODE: 432.2 - 2014/2429                    DATO: 31.03.2014

Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie 
landskapsvernområde – bruk av ervervskjører til Statskog hytte ved Vestre 
Tiplingan - Håmund Ivarrud

Det vises til søknad datert 30. mars 2014 om dispensasjon for bruk av ervervskjører med snøscooter inn til Statskog 
hytte ved Vestre Tiplingan i Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde i Hattfjelldal kommune. 

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/nasjonalparkforvalter gjort 
følgende vedtak: 

 Håmund Ivarrud, Terje Krutnes og Ivar Dalen gis med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 6.3a tillatelse til 
å benytte ervervskjører Terje Daleng til transport av varer og utstyr med snøscooter til Statskogs hytte ved 
Vestre Tiplingan i Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde.

 Tillatelsen gjelder på strekningen Sjåneset/Storvollen – til Statskog hytte ved Vestre Tiplingan.

 Tillatelsen gjelder for tidsrommet 01.04.14 til 03.04.14

 Dispensasjonen er personlig og kan ikke overdras. 

Når det gjelder nasjonalparkforvalters vurderinger i forhold til bl.a. naturmangfoldloven henvises det til fungerende 
forvalterens vedtak datert 22. januar 2014. 

Andre forhold
I medhold av forvaltningslovens Kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal stiles til Klima- og 

miljødepartementet, og sendes Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre, Postboks 2600, 7734 

Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet.

Med hilsen

Tore Tødås
Nasjonalparkforvalter
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/
Børgefjell nasjonalparkstyre

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
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Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie 
landskapsvernområde – bruk av ervervskjører til Børgefjellhytta ved Vestre 
Tiplingen – Rita Børgefjell

Det vises til søknad datert 02.04.14 om dispensasjon for bruk av ervervskjører med snøscooter inn til hytte ved 
Vestre Tiplingan i Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde i Hattfjelldal kommune. 

Vedtak:
Med hjemmel i Forskrift om vern av Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde fastsatt ved Kongelig
resolusjon av 29. august 2003, har Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 
v/nasjonalparkforvalter gjort følgende vedtak: 

 Rita Børgefjell gis med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 6.3a tillatelse til å benytte ervervskjører Terje 
Daleng til transport av varer og utstyr med snøscooter til hytte ved Vestre Tiplingen i Austre 
Tiplingan/Diehpell Luvlie landskapsvernområde.

 Tillatelsen gjelder på strekningen Susendalskroken – til hytte ved Vestre Tiplingen.

 Tillatelsen gjelder for 2 turer i tidsrommet 11.04.14 tom 21.04.14

 Dispensasjonen er personlig og kan ikke overdras. 

Når det gjelder nasjonalparkforvalters vurderinger i forhold til bl.a. naturmangfoldloven henvises det til fungerende 
forvalterens vedtak datert 22. januar 2014. 

Andre forhold
I medhold av forvaltningslovens Kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal stiles til Klima- og 

miljødepartementet, og sendes Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre, Postboks 2600, 7734 

Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet.

Med hilsen

Tore Tødås
Nasjonalparkforvalter
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/
Børgefjell nasjonalparkstyre

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift
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SAKSBEHANDLER: TORETØDÅS ARKIVKODE: 432.2 - 2014/2804 DATO: 22.04.2014

Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie
landskapsvernområde – bruk av ervervskjører til Statskog hytte ved Vestre
Tiplingan - Arne Ramdal

Detvisestil søknaddatert 19. april 2014om dispensasjonfor bruk aververvskjører medsnøscooterinn til Statskog
hytte vedVestreTiplingani AustreTiplingan/DiehpellLuvlielandskapsvernområdei Hattfjelldalkommune.

Vedtak:
Medhjemmeli ForskriftomvernavAustreTiplingan/DiehpellLuvlielandskapsvernområdefastsattvedKongelig
resolusjonav29.august2003,har Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjellnasjonalparkstyre
v/nasjonalparkforvaltergjort følgendevedtak:

� ArneRamdalgismedhjemmeli verneforskriftens§ 3, punkt6.3atillatelsetil å benytteervervskjørerTerje
Dalengtil transportav bagasjemedsnøscootertil Statskogshytte vedVestreTiplingani Austre
Tiplingan/DiehpellLuvlielandskapsvernområde.

� Tillatelsengjelderpå strekningenSjåneset/Storvollen– til Statskoghytte vedVestreTiplingan.
� Tillatelsengjelderfor 1 tur den23.04.2014.
� Dispensasjonener personligog kanikkeoverdras.

Nårdet gjeldernasjonalparkforvaltersvurderingeri forhold til bl.a.naturmangfoldlovenhenvisesdet til fungerende
forvalterensvedtakdatert 22. januar2014.

Andreforhold
I medholdavforvaltningslovensKap.VIer det klagerettpåvedtaket.Eventuell klageskalstilestil Klima- og
miljødepartementet,ogsendesByrkijenasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjellnasjonalparkstyre,Postboks2600,7734
Steinkjerinnen3 (tre) ukerfra mottakelsenavdette brevet.

Med hilsen

ToreTødås
Nasjonalparkforvalter
Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/
Børgefjellnasjonalparkstyre

Dettedokumenteter elektroniskgodkjentoghar derfor ingenunderskrift
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SAKSBEHANDLER: INGEHAFSTAD ARKIVKODE: 432.3- 2014/1979 DATO: 25.03.2014

Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Børgefjell / Byrkije nasjonalpark
for ervervskjøring og frakt av varer og utstyr til fjellstyrets hytter

Detvisestil Røyrvikfjellstyressøknaddatert 10. mars2014 om dispensasjonfra verneforskriftenfor
Børgefjell/Byrkijenasjonalparkfor frakt avvarer ogutstyr til fjellstyretshytte, oggjennomføringav
forvaltningsoppgaveri egenallmenning.Detsøkesom dispensasjonjf. driftsplanfor hytter – naust– båterog
uttransportavelgfor NamsvatnStatsallmenning.Detsøkesom å brukefølgendetransportørerogsnøscootere:

� Røyrvikfjellstyretssnøscooter XW2367
� Røyrvikfjellstyrets snøscooter XJ5268
� NilsOlofsson,Leipikvatn SRY988(svenskreg.nr.)

I brevav18.august2006om Fylkesmanneni Nord-Trøndelagsintilbakemeldingpå forslagettil
driftsplan/forvaltningsplanfor RøyrvikfjellstyresinvirksomhetinnenforBørgefjell/Byrkijenasjonalparkbetraktet
fylkesmannenforslagetsomet godt fagliggrunnlagfor ensøknadom flerårigdispensasjonfra
vernebestemmelsene.Nånår forvaltningsmyndighetener delegerttil Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell
nasjonalparkstyrebørdriftsplanenrevideresogleggesfrem for styretsgodkjenning.Medbakgrunni dette innvilges
kunettårig dispensasjon.

Vedtak:
Medhjemmeli verneforskriftenfor Børgefjell/Byrkijenasjonalpark,Røyrvikkommune,fastsatt vedKongelig
resolusjonav29.august2003,har fungerendenasjonalparkforvalterfattet følgendevedtak:

� Med hjemmeli verneforskriftens§ 3, punkt6.3bgisRøyrvikfjellstyretillatelsetil å benyttesnøscooterpå
snødektmark i forbindelsetransportavvarertil fjellstyretshytte vedOrvatnet.

� Med hjemmeli verneforskriftens§ 3, punkt6.3bgisRøyrvikfjellstyretillatelsetil ervervsmessigkjøringav
snøscootertil transportavbagasjeogutstyr i forbindelsemedutleieavfjellstyretshytte vedOrvatnet.
Tillatelsengjelderfølgendetransportørerog snøscootere:

o Røyrvikfjellstyretssnøscooter XW2367
o Røyrvikfjellstyrets snøscooter XJ5268
o NilsOlofsson,Leipikvatn SRY988(svenskreg.nr.)

� Leiekjøringkankungjøresnår oppdragsgiverhar gyldigtillatelsemedhjemmeli verneforskriftens§ 3, punkt
6.3b, gitt av Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjellnasjonalparkstyre.
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� Med hjemmeli verneforskriftens§ 3, punkt6.3cgisRøyrvikfjellstyretillatelsetil å benyttesnøscooterpå
snødektmark i forbindelsetransportavmaterialertil vedlikeholdav Røyrvikfjellstyretsanlegginnenfor
Børgefjell/Byrkijenasjonalpark.

� Sluttdatoenfor kjøringensettestil 30.april 2014.
� Dispensasjonener personligogkanikkeoverdras.
� Kjøretillatelsenogbekreftelsepåat oppdragsgiverhar gyldigtillatelse(vedervervskjøring)skalmedbringes

på turen og fremvisespå forelangendevedkontroll.
� Detskalsendesrapport til Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjellnasjonalparkstyreetter endtsesong,

og senestinnen1. juni 2014.
� Ferdselenskalutførespåenmestmuligskånsommåtemedhensyntil reindriften,dyre- og fugleliveti

området.
� Røyrvikfjellstyresinaktivitet innenforBørgefjell/Byrkijenasjonalparkskalfremgåi fjellstyretsårsrapportog

sendesnasjonalparkstyrethvertår.

Fungerendenasjonalparkforvaltersvurdering
Den8. mai2013bleByrkijenasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjellnasjonalparkstyrekonstituert. Behandlingav
søknadersombehandlesetter verneforskriftens§ 3, punkt6.3bokstavb ogc ble undermøteden8. mai2013
delegerttil nasjonalparkforvalteren.På grunnavnytilsattnasjonalparkforvalterstidligeretilknytningtil Røyrvik
fjellstyrebehandlessøknadenav fungerendenasjonalparkforvalter.

Røyrvikfjellstyrehar tidligereogsåhatt dispensasjonfra vernebestemmelsenefor Børgefjell/Byrkijenasjonalpark,
gitt avFylkesmanneni Nord-Trøndelag. Somgrunnlagfor beslutningener søknadenvurdert i henholdtil
prinsippenei naturmangfoldlovens§ 8 til 12.

Røyrvikfjellstyreutarbeidetet forslagtil driftsplanogoversendtedette til fylkesmanneni 2006. Fylkesmanneni
Nord-Trøndelagvurdertedriftsplanensomet godt fagliggrunnlagtil å behandlefremtidigesøknaderom
dispensasjonfra verneforskriften,ogtil eventueltå innvilgeflerårigetillatelserfor deaktivitetenesomer årvisse.
Søknadentilsvarertidligeresøknader og liggerinnenfordenrammensom Røyrvikfjellstyreskissereri sindriftsplan
ogrammensomgodkjentforvaltningsplanfor Børgefjell/Byrkijenasjonalparkgir.

Søknadenomhandlerbrukavsnøscooter. ÅrsrapportenesomRøyrvikfjellstyresenderfylkesmannenviserat
aktiviteteneer i et begrensetomfang.Med bakgrunni forvaltningsplanenfor Børgefjellnasjonalpark,driftsplanen
for Røyrvikfjellstyreogårsrapportenefra fjellstyret,samterfaringenefra tidligeretillatelseranserfungerende
nasjonalparkforvalterat kravettil kunnskapsgrunnlageti nml. § 8 somoppfylt. Føre-var-prinsippetkommerkun til
anvendelsei situasjonerder manikkeharsliktilstrekkeligkunnskapsgrunnlag,jf. naturmangfoldloven§ 9, og
tilleggesliten vekt i dennesaken. Omfangetavaktiviteteneer ikkeendretoverde sisteseksåreneoggir
erfaringsmessigminimaleffekt påverneformålet.§ 9 tilleggesderfor liten vekt i dennesaken.

Aktivitetenesomer omsøkter innenforrammenavdriftsplanenogforvaltningsplanenogvil ikkegi noenøkt
belastning.Årsrapportenefra Røyrvikfjellstyreviserat aktiviteteneer i et såbegrensetomfangat det ikkevil
medførenoenstor belastningpåområdet.§ 10 tilleggesderfor liten vekt i dennesaken.Ut fra deopplysningersom
foreligger,er det ikkeindikasjonerpåat virksomhetenvil føre til miljøforringelse.Hvisaktivitetenmedfører
miljøforringelserut overdet somer beskreveti søknadenskalkostnadenebæresav tiltakshaver(Jf.§ 11 i nml.).
Bruk avsnøscooterpåsnødektmark,elgtrekkfor uttransportering,samtkløvhester erfaringsmessigen
miljøforsvarligmetodefor de omsøkteaktivitetene.§ 12 tilleggesderfor liten vekt i dennesaken.

Andreforhold
For ordens skyld vil nasjonalparkstyretgjøre oppmerksompå at tillatelsen er hjemlet i forskrift om vern av
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og gjelder bare for den delen av løypetraséensom befinner seg innenfor
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landskapsvernområdetsgrenser.Tillatelsengjelderikke i forhold til motorferdselloven og forskrift gitt i medholdtil
denne.Grunneierstillatelseogkommunensgodkjenningmåinnhentesfør kjøringkanfinne sted.

I medholdavforvaltningslovensKap.VIer det klagerettpåvedtaket.Eventuellklageskalstilestil
Miljøverndepartementet,ogsendesByrkijenasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjellnasjonalparkstyre, Postboks2600,
7734Steinkjerinnen3 (tre) uker fra mottakelsenavdette brevet.

Med hilsen

IngeHafstad
Fungerendenasjonalparkforvalter
Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/
Børgefjellnasjonalparkstyre

Dettedokumenteter elektroniskgodkjentoghar derfor ingenunderskrift
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Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Børgefjell / Byrkije nasjonalpark 
for uttak av ved til hyttene ved Orvatnet og gapahuker ved Orvasselva og 
Storvika 
 
Det vises til Røyrvik fjellstyres søknad datert 10. mars 2014 om dispensasjon fra verneforskriften for 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark for uttak av 6 – 8 m3 ferdig kløvet ved til hyttene ved Orvatnet og uttak av 4 – 5 trær 
til ved til gapahukene ved Orvasselva og Storvika. Det opplyses i søknaden om at etter stormen «Hilde» så er det en 
del vindfall i dette område som kan benyttes. 
 
I brev av 18. august 2006 om Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin tilbakemelding på forslaget til 

driftsplan/forvaltningsplan for Røyrvik fjellstyre sin virksomhet innenfor Børgefjell/ Byrkije nasjonalpark betraktet 

fylkesmannen forslaget som et godt faglig grunnlag for en søknad om flerårig dispensasjon fra 

vernebestemmelsene. Nå når forvaltningsmyndigheten er delegert til Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell 

nasjonalparkstyre bør driftsplanen revideres og legges frem for styrets godkjenning. Med bakgrunn i dette innvilges 

kun ettårig dispensasjon. 

Vedtak: 
Med hjemmel i verneforskriften for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark, Røyrvik kommune, fastsatt ved Kongelig 
resolusjon av 29. august 2003, har fungerende nasjonalparkforvalter fattet følgende vedtak:  

 Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 2.3b gis Røyrvik fjellstyre tillatelse til uttak av 6-8 m3
 ferdig 

kløvet ved i området sør og vest for Orvasshyttene, samt å ta noen vindfall (4 – 5 trær) som ligger helt ned 
til Namsvatnet for ved til gapahukene ved Orvasselva og Storvika. 

 Uttaket skal skje ved plukkhogst. Det er ikke tillatt å ta tørrgadder av furu. 

 Hogsten må før 30. april 2014, alternativt etter 1. august 2014. 

 Tillatelsen gjelder for 2014. 

 Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 6.3a gis Røyrvik fjellstyre tillatelse til å benytte snøscooter på 
snødekt mark i forbindelse med vedhogsten. 

 Røyrvik fjellstyre sin aktivitet innenfor Børgefjell/Byrkije nasjonalpark skal fremgå i fjellstyrets årsrapport og 
sendes nasjonalparkstyret hvert år. 

 
Fungerende nasjonalparkforvalters vurdering 
Den 8. mai 2013 ble Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre konstituert. Behandling av 
søknader som behandles etter verneforskriftens § 3, punkt 2.3 bokstav b og 6.3a ble under møte den 8. mai 2013 

mailto:fmntiha@fylkesmannen.no
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delegert til nasjonalparkforvalteren. På grunn av nytilsatt nasjonalparkforvalters tidligere tilknytning til Røyrvik 
fjellstyre behandles søknaden av fungerende nasjonalparkforvalter. 
 
Røyrvik fjellstyre har tidligere også hatt dispensasjon fra vernebestemmelsene for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark, 
gitt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til samme tiltak. Som grunnlag for beslutningen er søknaden vurdert i 
henhold til prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12. 
 
Røyrvik fjellstyre utarbeidet et forslag til driftsplan og oversendte dette til fylkesmannen i 2006. Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag vurderte driftsplanen som et godt faglig grunnlag til å behandle fremtidige søknader om 
dispensasjon fra verneforskriften, og til eventuelt å innvilge flerårige tillatelser for de aktivitetene som er årvisse. 
Søknaden tilsvarer tidligere søknader og ligger innenfor den rammen som Røyrvik fjellstyre skisserer i sin driftsplan 
og rammen som godkjent forvaltningsplan for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark gir.  
 
Søknaden omhandler uttak av ved og bruk av snøscooter. Årsrapportene som Røyrvik fjellstyre sender 
fylkesmannen viser at aktivitetene er i et begrenset omfang. Med bakgrunn i forvaltningsplanen for Børgefjell 
nasjonalpark, driftsplanen for Røyrvik fjellstyre og årsrapportene fra fjellstyret, samt erfaringene fra tidligere 
tillatelser anser fungerende nasjonalparkforvalter at kravet til kunnskapsgrunnlaget i nml. § 8 som oppfylt. Føre-
var-prinsippet kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, jf. 
naturmangfoldloven § 9, og tillegges liten vekt i denne saken. Omfanget av aktivitetene er ikke endret over de siste 
seks årene og gir erfaringsmessig minimal effekt på verneformålet. § 9 tillegges derfor liten vekt i denne saken. 
 
Aktivitetene som er omsøkt er innenfor rammen av driftsplanen og forvaltningsplanen og vil ikke gi noen økt 
belastning. Årsrapportene fra Røyrvik fjellstyre viser at aktivitetene er i et så begrenset omfang at det ikke vil 
medføre noen stor belastning på området. § 10 tillegges derfor liten vekt i denne saken. Ut fra de opplysninger som 
foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til miljøforringelse. Hvis aktiviteten medfører 
miljøforringelser ut over det som er beskrevet i søknaden skal kostnadene bæres av tiltakshaver (Jf. § 11 i nml.).  
Begrenset uttak av ved i nærheten av hytte og gapahuker vil erfaringsmessig være mer miljøforsvarlig enn å 
transportere inn ved. § 12 tillegges derfor liten vekt i denne saken.  

 
Andre forhold 
For ordens skyld vil nasjonalparkstyret gjøre oppmerksom på at tillatelsen er hjemlet i forskrift om vern av 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og gjelder bare for den delen som befinner seg innenfor nasjonalparkens grenser. 
Tillatelsen gjelder ikke i forhold til motorferdselloven og forskrift gitt i medhold til denne. Grunneiers tillatelse og 
kommunens godkjenning må innhentes før kjøring kan finne sted. 
 
I medhold av forvaltningslovens Kap. VI er det klagerett på vedtaket. Eventuell klage skal stiles til 
Miljøverndepartementet, og sendes Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre, Postboks 2600, 
7734 Steinkjer innen 3 (tre) uker fra mottakelsen av dette brevet. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Inge Hafstad 
Fungerende nasjonalparkforvalter 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/ 
Børgefjell nasjonalparkstyre 

  
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 

 



 

 

Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2014/3173-0 

 Saksbehandler: Tore Tødås 

Dato: 08.05.2014 

 
Utvalg  Utvalgssak  Møtedato  
Børgefjell nasjonalparkstyre  28.05.2014 

 

NP-2014/13. Handlingsprogram 2014/2015 Byrkije nasj onalpaarhkeståvroe / 
Børgefjell nasjonalparkstyre – prioritering av arbe idsoppgaver/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 
 
 
 
 



 

 

Saksopplysninger  
 
Hjemmelsgrunnlag 
 
Saksopplysninger 
Nasjonalparkforvalter tiltrådde stilling i mars 2014, det er da naturlig at styret 
begynner diskusjonene/prioritering av tema og arbeidsoppgaver som det skal 
arbeides med i 2014 og 2015, evt. også i et lengre tidsperspektiv. For å få struktur og 
målbarhet på arbeidet som skal utføres er det en forutsetning at styret vedtar et 
handlingsprogram med prioritering av oppgaver. 
 
I uprioritert rekkefølge kan noen av følgende oppgaver være naturlig å ta inn i 
handlingsprogrammet: 
 

• Retningslinjer saksbehandling dispensasjonssaker, i hovedsak motorferdsel. 
• Utarbeide forvaltningsplan for Austre Tipplingan landskapsvernområde. 
• Rullering av forvaltningsplan for Børgefjell Nasjonalpark 
• Informasjonsarbeid/hjemmeside 
• Implementering av nasjonalparkstyret mot kommunene og andre lokale 

organer. 
• Utgivelse av Børgefjellboka. 
• Børgefjellmesse. 
• Bestillingsdialog/tjenestekjøp 
• Praktisk skjøtsel/tilsynsoppgaver. 
• Næringsutvikling (Miljødirektoratet har forventninger til at verneområdestyrene 

skal lage en langsiktig plan for tilrettelegging for verdiskaping som ikke går på 
bekostning av vernet og hvor lokalsamfunnet er involvert) 

• Besøksforvaltning 
• Koordinering/samhandling mellom ulike aktører som opererer i parken 

(oppsyn, politi, forvaltning, forskning, grunneiere mv)  
 
Listen er ikke uttømmende.  
 
Saken legges fram som diskusjonssak der styret gir forvalter signaler til oppgaver 
med prioritering. Ut fra dette utarbeides det et handlingsprogram som legges fram for 
behandling i styret på neste møte  
 
Vedlegg: 
Ingen 



 
 

Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2014/3176-0 

 Saksbehandler: Tore Tødås 

Dato: 08.05.2014 

 
Utvalg  Utvalgssak  Møtedato  
Børgefjell nasjonalparkstyre  28.05.2014 

 

NP-2014/14. Delegering av forvaltningsmyndighet for  Børgefjell/Byrkije 
nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell la ndskapsvernområde 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.  
 
 
 



 

 

Saksopplysninger  
 
Hjemmelsgrunnlag 
- Forskrift om verneplan for Børgefjell, vedlegg 1, vern av Børgefjell/Byrkije 

nasjonalpark, Grane, Hattfjelldal, Røyrvik og Namsskogan kommuner, Nordland og 
Nord-Trøndelag. 

- Forskrift om verneplan for Børgefjell, vedlegg 2, vern av Austre Tiplingan/Luvlie 
Diehpell landskapsvernområde, Hattfjelldal kommune, Nordland. 

- Delegert myndighet gitt nasjonalparkstyret i brev av 30.01.2013 fra Det Kongelige 
Miljøverndepartement. 

 
Saksopplysninger 
I konstituerende møte i nasjonalparkstyret den 08.05.2013 sak 10/13 ble følgende 
vedtak fattet: 
 
Følgende punkter i verneforskriftene delegeres arbeidsutvalget: 

Børgefjell/Byrkije nasjonalpark: 
§ 3, punkt 2.3 a og b 
§ 3, punkt 7.2 

 
Følgende punkter i verneforskriftene delegeres Fylkesmennene i Nordland og Nord- 
Trøndelag: 

Børgefjell/Byrkije nasjonalpark: 
§ 3, punkt 5.2 
§ 3, punkt 6.3 a, b, c, d, e, f, g, h og i 

 
Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde: 

§ 3, punkt 5.2 
§ 3, punkt 6.3 a, b og c 

 
Annet: 
1. Arbeidsutvalget skal gis anledning til å kommentere sakene før administrativt vedtak 
fattes. 
2. Eventuelle klagesaker på vedtak i slike saker skal behandles av nasjonalparkstyret. 
3. Nasjonalparkstyret kan gi nærmere rammer og retningslinjer for tillatelsene. 
4. Vedtak skal føres som referatsaker i møteinnkallinger til nasjonalparkstyret. 
 
I styremøte den 18.09.13 sak NP-24/13 ble følgende vedtak fattet 
 
Med hjemmel i vedtektenes punkt 5 (opprettelse av arbeidsutvalg) delegerer 
nasjonalparkstyret følgende saker som vedtas med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 
(dispensasjon fra vernevedtak) til arbeidsutvalget: 

• Årlige dispensasjonene som gis til Norsk institutt for naturforskning i forbindelse med 
det nasjonale TOV-programmet (Terrestrisk naturovervåking) og 
overvåking/kartlegging av fjellrev. 

 
 



 

Som det framgår av nasjonalparkstyrets vedtak er delegasjoner gitt til arbeidsutvalget 
og Fylkesmennene i Nordland og Nord-Trøndelag. Ut fra dette har ikke 
nasjonalparkforvalter juridisk sett delegert myndighet til å fatte administrative vedtak.  
 
Årsaken til at delegasjonene er gitt til Fylkesmennene har sammenheng med at 
nasjonalparkforvalter ikke var tilsatt da delegasjonen ble gitt. 
 
For å rydde opp dette foreslår derfor forvalter at styret opphever alle gitte 
delegasjoner og vedtar nytt samlet delegasjonsreglement hvor myndighet blir gitt til 
nasjonalparkforvalter til erstatning for den delegasjonen gitt til Fylkesmennene. Ved 
en slik løsning vil et også få et samlet delegasjonsreglement å forholde seg til i stedet 
for flere enkeltvedtak. 
 
Det foreslås også at punkt 1 under «Annet» tas ut av reglementet da det vil være lite 
hensiktsmessig ift. saksbehandlingstid på standardsaker å innhente uttalelse fra 
Arbeidsutvalget. Dette gjelder i hovedsak søknader om motorferdsel som ofte krever 
rask saksbehandling ift. kjøretidspunkt. Det må heller utarbeides egne retningslinjer 
for håndtering og saksbehandling av søknader om dispensasjoner for motorferdsel i 
områdene jfr. egen sak.  
 
Vedlegg: 
 



Saksfremlegg

Arkivsaksnr: 2014/2925-0

Saksbehandler: Tore Tødås

Dato: 25.04.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Børgefjell nasjonalparkstyre 28.05.2014

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.



Saksopplysninger 

Hjemmelsgrunnlag

Saksopplysninger
I nasjonalparkstyremøte den 06.03.14 sak NP-05/14 ble utkast til avtale mellom 
Lierne Nasjonalparksenter og nasjonalparkstyret om bokprosjekt tatt opp til 
behandling. Dette etter behandling i sak NP-17/13 i nasjonalparkstyret under møte i 
Hattfjelldal 18. – 19. september 2013. 

I møte den 06.03 ble følgende vedtak fattet:
«Avtalen underskrives av styrets leder»

Etter styrets behandling ble avtalen tatt opp til styrebehandling i Lierne 
Nasjonalparksenter IKS. Her framkom det en del bemerkninger som medførte større 
endringer i utkast til avtale, dette bla. ut fra behovet for å presisere ansvarsforhold og 
sikre finansiering.

Utkast til ny avtale ble forelagt nasjonalparkforvalter i møte 24.04, i dette utkastet var 
det en del punkter som ikke kunne aksepteres hvis målet var å utgi boka høsten 
2015. Forfatterne deltok på det samme møtet og ga tilbakemelding om at de ikke 
klarte målet hvis prosjektet startet nå med fotofangst sommer/høst 14. Ut fra dette ble 
det enighet om en ny avtaletekst som i denne saken legges fram for 
nasjonalparkstyret til behandling.

For å få utnyttet sommersesongen 2014 for fotofangst ble det enighet om å 
finansiere dette med avsatte kr. 50.000. Nasjonalparksenteret starter arbeidet med å 
finansiere prosjektet i samarbeide med nasjonalparkstyret. Det utarbeides også en 
egen prosjektplan som framlegges styringsgruppen for godkjenning.

Prosjektet arbeider ut fra følgende økonomiske skisse:

Kostnader:

Kostnadsoverslag bokprosjekt Børgefjell

Bilder, tekst, grovlayout Tekstarbeid 140 000

Fotografer/bildefangst 440 000

Kjøp av tjenester (turer, bilder) 80 000

Uforutsett ad bildefangst 40 000 700 000

Sluttombrekking og trykk (4000 eks) 370000 370 000

Markedsføring/distribusjon 100 000 100 000

Utgifter til kart, m.m 60 000

Administrasjon Prosjektgruppe, styringsgruppe 30 000
Egeninnsats Børgefjell NP-
styre/-forvalter 75 000

Egeninnsats LNPS /daglig leder 75 000 180 000

Uforutsette utgifter 50 000



Sum utgifter 1 460 000

Finansiering:
Finansiering bokprosjekt Børgefjell

Børgefjell Nasjonalparkstyre 150 000

Røyrvik, Namsskogan, Grane, Hattfjelldal kommune 200 000

Nord-Trøndelag fylkeskommune 200 000

Nordland fylkeskommune 200 000

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 50 000

Fylkesmannen i Nordland 50 000

Røyrvik fjellstyre, Namsskogan fjellstyre 40 000

Statskog 150 000

Grong sparebank 25 000

Helgeland sparebank 25 000

NTE 50 000

Helgelandskraft 50 000

Næringslivet, aktører (Namskogan Fam.park, Arbor, Norgesvinduet m. flere) 100 000

Grane Jeger & Fiskeforening 20 000

Egeninnsats LNPS og BN 150 000

Sum inntekter 1 460 000

For prosjektet ser en for seg følgende prosjektorganisering som tas inn i 
prosjektplanen:

Daglig leder i Lierne Nasjonalparksenter IKS deltar under behandlingen av saken for 
å informere om prosjektet  

Vedlegg:
- Oppdatert kompendium for Børgefjellboka.



- Revidert avtale signert av styreleder i LNPS.







 

 

Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2014/2926-0 

 Saksbehandler: Tore Tødås 

Dato: 25.04.2014 

 
Utvalg  Utvalgssak  Møtedato  
Børgefjell nasjonalparkstyre  28.05.2014 

 

NP-2014/16. Retningslinjer for praktiseringen av re gelverket for motorferdsel i 
Børgefjell nasjonalpark/Austre Tipplingan landskaps vernområde 

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.  
 
 



 

 

Saksopplysninger  
 
Hjemmelsgrunnlag 
- Forskrift om verneplan for Børgefjell, vedlegg 1, vern av Børgefjell/Byrkije 

nasjonalpark, Grane, Hattfjelldal, Røyrvik og Namsskogan kommuner, Nordland og 
Nord-Trøndelag. 

- Forskrift om verneplan for Børgefjell, vedlegg 2, vern av Austre Tiplingan/Luvlie 
Diehpell landskapsvernområde, Hattfjelldal kommune, Nordland. 

- Delegert myndighet gitt nasjonalparkstyret i brev av 30.01.2013 fra Det Kongelige 
Miljøverndepartement. 

 
Saksopplysninger 
Før neste sesong må nasjonalparkstyret utarbeide og vedta retningslinjer for 
håndtering av søknader om motorferdsel (dispensasjoner) i nasjonalparken og 
landskapsvernområdet. 
 
I utgangspunktet er motorisert ferdsel forbudt på land og vatn, og i lufta under 300 
meter jfr. §3 pkt 6.1 i verneforskriften for Børgefjell og §3 pkt 6.1 i verneforskriften for 
Austre Tipplingan. 
 
I punkt 6.3 i vernebestemmelsene for nasjonalparken er det beskrevet at 
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:  
 
«a. bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med lovlig vedhogst  
b. bruk av snøscooter på snødekt mark for transport av varer til hytter  
c. bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med transport av materialer til 
vedlikehold og byggearbeid på hytter, klopper o.l  
d. bruk av snøscooter på snødekt mark til transport av funksjonshemmede, i 
forbindelse med aktiviteten til Nye Børgefjellskolen  
e. bruk av snøscooter på snødekt mark som en del av sikkerheten rundt 
turaktivitetene til Nye Børgefjellskolen  
f. bruk av luftfartøy i forbindelse med reindrift  
g. bruk av barmarkkjøretøy i forbindelse med utøving av reindrift hvor det foreligger 
godkjent driftsplan.  
h. bruk av elgtrekk for uttransportering av felt elg  
i. nødvendig militær lavtflyging i forsvarets etablerte lavtflygingsområder.  
 
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»   
 
I landskapsvernområdet har tilsvarende punkt følgende utforming 
 
«6.2 Forbudet i punkt 6.1 er ikke til hinder for:  
a. motorisert ferdsel ved militær operativ virksomhet, politi-, rednings-, brannvern-, 
skjøtsels-, oppsyns- og forvaltningsoppgaver. Øvingskjøring for disse formål må ha 
særskilt tillatelse  
b. bruk av elgtrekk for uttransportering av felt elg  
c. bruk av snøscooter på vinterføre i forbindelse med reindrift  
d. bruk av luftfartøy i forbindelse med reindrift.  



 

 
6.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:  
a. bruk av snøscooter på vinterføre eller luftfartøy i forbindelse med husdyrhold, 
vedhogst, transport av varer inn til private hytter og utleiehytter og til transport av 
materialer til vedlikehold og byggearbeid på hytter, klopper o.l.  
b. bruk av barmarkskjøretøy i forbindelse med utøving av reindrift hvor det foreligger 
godkjent distriktsplan.  
c. nødvendig militær lavtflyging i forsvarets etablerte lavtflygingsområder  
 
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» 
 
Før etableringen av nasjonalparkstyret var det fylkesmennene som hadde 
myndigheten til å gi dispensasjoner fra vernebestemmelsene for motorferdsel i 
Børgefjell nasjonalpark mens Hattfjelldal kommune hadde tilsvarende myndighet i 
Austre Tipplingan landskapvernområde. 
 
Ved etablering av nasjonalparkstyret i 2013 med tilhørende overføring av myndighet 
ble i hovedsak fylkesmannens tolkning og behandling videreført i nasjonalparken og 
implementert i landskapsvernområdet. Noe som kunne oppfattes som en 
innstramning i landskapsvernområde ift. tidligere forvaltningspraksis. 
 
Den praksis som har vært gjeldene i siste sesong er i hovedtrekk følgende: 
- Det er gitt inntil 6 turer pr sesong pr. søker for transport av varer og bagasje til egen 
hytte. Merk at her er det gitt pr søker og ikke pr. hytte, noe som betyr at hytter med 
flere eiere kan ha fått flere turer.  
- Det er innvilget søknader for å drive ervervskjøring. De som skal benytte leiekjører 
må også søke om tillatelse til dette, noe som vil si at ervervskjørers tillatelse ikke er 
gyldig hvis det ikke også foreligger tillatelse gitt til oppdragstaker. 
- Røyrvik fjellstyre og Namsskogan fjellstyre har godkjent driftsplan for sin virksomhet 
og har ut fra dette tidligere fått flerårige dispensasjoner. 
- Når det gjelder reindriftsnæringen motorferdsel i verneområdene er det ikke kjent at 
dette er omsøkt ift. vernebestemmelsene for de siste årene. Reindriftsforvaltningen 
har hatt dispensasjon for motorferdsel for vedlikehold av grensegjerde. 
 
For siste sesong er det gitt følgende dispensasjoner: 
 
Austre Tipplingan landskapsvernområde: 

- 9 personer har søkt og fått innvilget søknad om bruk av snøscooter til 
transport av varer og bagasje til egen hytte. Dette utgjør totalt 40 turer. 

- 3 personer har hatt dispensasjon for å drive ervervsmessig transport til hytter i 
landskapsvernområde. 

- 9 personer har fått søkt og fått dispensasjon til å benytte ervervskjører for 
transport til leide hytter. Dette utgjør 17 turer. 1. ervervskjører har hatt 8 av 
disse oppdragene. 1. ervervskjører har hatt et oppdrag, mens siste 
ervervskjører ikke har registrerte søknader om oppdrag siste sesong. 

- Statskog SF har tillatelse for transport av utstyr til utleiehytte     
  
Børgefjell nasjonalpark: 

- Norsk Institutt for skog og landskap innvilget søknad om landing med 
helikopter. 



 

- NaturBilder innvilget søknad om lavtflyging og landing med helikopter. 
- NINA Norsk Institutt for naturforskning innvilget søknad om bruk av helikopter 

for å frakte materiell og personer i forbindelse med høyfjelløkologisk forskning. 
- Røyrvik fjellstyre innvilget søknad for transport til hytter. 
- Grane jeger og fiskeforening har dispensasjon tom 2016 for transport til hytte, 

gitt i 2012. 
 
Forvalters vurdering i saken er at det nå må startes en prosess med å lage klare 
retningslinjer for håndtering og saksbehandling av saker som gjelder motorferdsel i 
verneområdene. Denne prosessen bør involvere aktørene som har tilknytning til 
parken for å skape mest mulig forståelse for reglementet, tolkningen og 
saksbehandlingen.  
 
Rådgivende utvalg som består av ulike brukerinteresser må involveres i prosessen.  
 
Det må også være dialog mot kommunene som har myndigheten ift. 
motorferdselsloven, da ved å se på muligheten for samordning av retningslinjer, 
rutiner for søknad, saksbehandling osv. Dette med mål om å gjøre det enklest mulig 
også for publikum som søker om dispensasjoner.  
      
 
Vedlegg: 
 



 

 

Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2014/1788-0 

 Saksbehandler: Tore Tødås 

Dato: 08.05.2014 

 
Utvalg  Utvalgssak  Møtedato  
Børgefjell nasjonalparkstyre  28.05.2014 

 

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.   
 
 
 



 

 

Saksopplysninger  
 
Hjemmelsgrunnlag 
 
Saksopplysninger 
I bestillingsdialogen for 2014 ble det totalt søkt om kr. 411.000 til ulike tiltak i 
nasjonalparken og landskapsvernområdet. I brev av 07.03.14 fra Miljødirektoratet ble 
det innvilget en total tiltakspott på kr. 330.000.  
 
I mail av 20. mars fra Miljødirektoratet ble nasjonalparkstyret informert om at det ikke 
ville komme en egen tildeling til nasjonalparkstyrets disposisjon slik som i 2013. I 
samme mail ble det presisert at midlene skulle gå til tiltak i verneområdet, ikke som 
bruk av tilskudd til f eks å støtte andre aktørers prosjekter.  
 
Miljødirektoratet har også opplyst om at hvis det oppstår behov for gjennomføring av 
tiltak som ikke er nevnt i innmeldingen i bestillingsdialogen, står styret fritt til å 
omdisponere midler så lenge tiltaket er innenfor postformålet. Er det snakk om 
betydelige summer, bes det om å kontakte Miljødirektoratet ved SNO-sentralt før 
omdisponeringen. Dette betyr i praksis at styret kan disponere midlene til andre tiltak 
så lenge tiltaket er innenfor postformålet for tildelingen. 
 
I 2013 fikk nasjonalparkstyret kr. 150.000 i bestillingsdialogen til bestemte tiltak og kr. 
220.000 i egne tiltaksmidler. Totalt kr. 370.000 til tiltak. For 2014 er tilsvarende beløp 
kr. 330.000. 
 

 
 
Ihht. delegert myndighet ble dialogmøte 2 gjennomført 8. april på Trofors med de 
ulike tjenesteyterne som hadde meldt inn tiltak. Fra nasjonalparkstyret møtte 
styreleder og forvalter. Ved gjennomgang av tiltakslisten ble følgende tiltak prioritert 
for gjennomføring i 2014. 
 



 

 
 
I prioriteringen av tiltak 2014 ble reparasjon av bruer prioritert høyt da flere bruer 
hadde blitt ødelagt/skadet pga. stormen Hilde eller av isgang. Av sikkerhetsmessige 
hensyn er det viktig å få brakt bruene i orden før sesongen starter. Ellers er fullføring 
av pågående tiltak prioritert.  
 
Følgende tiltak ble ikke prioritert for gjennomføring i 2014: 
 

 
 
Dette betyr at kr. 120.000 av gitte midler til tjenestekjøp i 2014 ikke er disponert og at 
styret kan foreta tjenestekjøp med disse så lenge kjøpet er innenfor postformålet. 
Merk at Miljødirektoratets anmerkning at hvis det er snakk om betydelige summer, 
bes det om å kontakte Miljødirektoratet ved SNO-sentralt før omdisponeringen. Her 
er det i en annen sammenheng nevnt 50.000 som beløp. 
 
Nasjonalparkstyret får vurdere bruken av disse midlene sett i sammenheng med 
følgende punkter: 

• Nasjonalparkstyret har gjort et prinsipielt vedtak om å bevilge kr. 50.000 pr. år 
i 3 år til bokprosjektet. I 2013 ble dette finansiert av midlene gitt til styrets 
disposisjon. For 2014 har ikke styret noen slik pott og må evt. finansiere dette 
med andre midler. 

• Skal noen av tiltakene som administrativ ikke ble prioritert i 
bestillingsdialogmøte 2 tas med. 

• I bestillingsdialogmøte 2 ble det informert fra Namsskogan fjellstyre at de ville 
få et ekstra behov i 2014 ift. opprydding etter stormen Hilde. Det er ikke 
foretatt noen kartlegging av skadeomfanget pga. at vindfallene har snødd ned. 
Omfanget og kostnadsbehovet kan derfor ikke avdekkes før barmarks 
sesongen. Spørsmålet er om styret skal bidra med tjenestekjøp for slik 
opprydning. 

• Er det andre tjenestekjøp innenfor postområdet styret ønsker å prioritere.   
 
Miljødirektoratets presisering om at midlene skal benyttes til tjenestekjøp ift. 
investeringer og ikke til driftsoppgaver må hensynstas i disponeringen av midlene.    
 
 
Vedlegg: 



 

- Oversikt over omsøkte tiltak for 2014 
- Brev av 07.03.14 - Bevilget midler 2014 til drift av nasjonalparker og tilhørende 
verneområder Børgefjell nasjonalparkstyre. 
- Mail av 20.03.14 fra Miljødirektoratet - Kommentar fra Miljødirektoratet ang 
tildelingen av tiltaksmidlene for verneområder (Bestillingsdialogen) 2014 
- Brev av 07.05.2014 fra Statskog vedr tjenestekjøp i Børgefjell.  
 



Firmanavn Prioritet TiltakNavn Tiltakskategori Verneområde ØkonomiskAnsvarlig ØkonomiskAnsvarligNavn OmsøktBeløpVidereføringPågåendeProsjektTiltakBeskrivelse Kommentar Tildeling

Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell
nasjonalparkstyre

pott til innmeldtetiltak Børgefjell/Byrkije Forvaltningsmyndighet 330000

Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell
nasjonalparkstyre

1 BruoverStorelva Tilretteleggingoginformasjon Børgefjell/Byrkije Forvaltningsmyndighet 60000 1 Materialertil broenerinnkjøpt.Midleneskalgåtil gjennomføringenavtiltaket. ok

Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell
nasjonalparkstyre

2 BruoverTiplingen Tilretteleggingoginformasjon AustreTiplingan/LuvlieDiehpell Forvaltningsmyndighet 70000 1 Materialertil broenerinnkjøpt.Midleneskalgåtil gjennomføringavtiltaket. ok

Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell
nasjonalparkstyre

3 KlopplegginglangsOrvasselva Tilretteleggingoginformasjon Børgefjell/Byrkije Forvaltningsmyndighet 100000 1 KlopplegginglangsOrvasselvaer endelavet flerårigprosjektomoppfølgingav
sårbarhetsanalysen(NINARapport543-2010)

ok

Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell
nasjonalparkstyre

4 KloppleggingavJengelstia Tilretteleggingoginformasjon Børgefjell/Byrkije Forvaltningsmyndighet 30000 1 Videreføringavkloppleggingavstieninnmot Jengelen.Tiltaketer forankreti
sårbarhetsanalysensomNINAutarbeidet(NINARapport543-2010)

ok

Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell
nasjonalparkstyre

5 BruoverTverrelva Tilretteleggingoginformasjon AustreTiplingan/LuvlieDiehpell Forvaltningsmyndighet 20000 1 Deterbehovfor bruoverTverrelvai AustreTiplinganLVO ok

Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell
nasjonalparkstyre

6 Overvåkingavalpinedykkender Kartlegging Børgefjell/Byrkije Forvaltningsmyndighet 25000 1 StatskogSFFjelltjenestenharpåvegneavforvaltningsmyndighetenoverflereår overvåket
alpinedykkenderi TiplinganvassdragetogBørgefjellNP.Viønskerå videreføredenne
overvåkingen.

ok

Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell
nasjonalparkstyre

7 Overvåkingavalpinedykkender Kartlegging AustreTiplingan/LuvlieDiehpell Forvaltningsmyndighet 15000 1 StatskogSFFjelltjenestenharpåvegneavforvaltningsmyndighetenoverflereår overvåket
alpinedykkenderi TiplinganvassdragetogBørgefjellNP.Viønskerå videreføredenne
overvåkingen.

ok

Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell
nasjonalparkstyre

8 KlopplegginglangsDjupvassflyiin Tilretteleggingoginformasjon Børgefjell/Byrkije Forvaltningsmyndighet 50000 1 Kloppleggingener endelavoppfølgingenavsårbarhetsanalysen(NINARapport543-2010) ok

Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell
nasjonalparkstyre

9 RyddingavTiplingstia Tilretteleggingoginformasjon AustreTiplingan/LuvlieDiehpell Forvaltningsmyndighet 15000 1 Tiplingstienryddesoverflereår.Noeblegjort i 2013ogdet erønskeligat arbeidetforsetter
i 2014.

ok

Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell
nasjonalparkstyre

10 OppgraderingavbruoverSimskarelva Tilretteleggingoginformasjon Børgefjell/Byrkije Forvaltningsmyndighet 6 000 1 Eksisterendebrutrengeroppgradering. ok

Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell
nasjonalparkstyre

11 OppgraderingavbruoverRørskarelva Tilretteleggingoginformasjon Børgefjell/Byrkije Forvaltningsmyndighet 6 000 1 BruenoverRørskarelvatrengeroppgradering. ok

Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell
nasjonalparkstyre

12 OppgraderingavbruoverBiseggelva Tilretteleggingoginformasjon Børgefjell/Byrkije Forvaltningsmyndighet 7 000 1 BruoverBiseggelvatrengeroppgradering/vedlikehold ok

Byrkijenasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell
nasjonalparkstyre

13 OppgraderingavbruoverGolverelva Tilretteleggingoginformasjon Børgefjell/Byrkije Forvaltningsmyndighet 7 000 1 BruenoverGolverelvatrengeroppgradering/vedlikehold ok
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Midler til forvaltning av nasjonalparker og tilhørende 
verneområder

Det vises til innmeldte behov for midler til drift av nasjonalpark-/verneområdestyrer, 
forvaltningsplanlegging, informasjons-, skjøtsels- og tilretteleggingstiltak i verneområder 
innenfor Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre sitt ansvarsområde,
for 2014.

Følgende midler kan disponeres til disse formålene innenfor deres ansvarsområder: 

STYRENAVN

Driftsutgifter for 
utvalgene Forvaltningsplan

Bestillingsdialog midler til 
verneområdestyrene

Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell 
nasjonalparkstyre 225000 330 000

Nærmere spesifisering av tildelingen av midler gjennom bestillingsdialogen følger i
vedlegg 1. Midlene blir overført til styrene via fylkesmannen som er regnskapsansvarlig, og 
er forutsatt benyttet til følgende formål:

Driftsutgifter for utvalgene
Reise og møtegodtgjøring for nasjonalpark-/verneområdestyre og arbeidsutvalget, samt 
reiseutgifter for rådgivende utvalg.

Forvaltningsplanlegging
Utgifter til arbeid med forvaltningsplanene, midlene kan benyttes til dekning av utgifter i 
forbindelse med nødvendige registreringer, medvirkningsprosesser, trykking etc. Der behov 
for slike midler er meldt inn over bestillingsdialogen, har Miljødirektoratet sørget for å 
overføre innmeldingene til riktig budsjettpost. 

Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/
Børgefjell nasjonalparkstyre
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Trondheim, 07.03.2014

Deres ref.:
[Deres ref.]

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/10717

Saksbehandler:
Kirsten Thyrum
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Bestillingsdialog 
Tiltaks-/investeringsmidler i nasjonalparker og andre større verneområder i tråd med 
forvaltnings-/skjøtselsplan eller andre relevante styringsdokumenter. Midlene skal gå til tiltak 
som er nødvendig for å ta vare på verneverdiene, inkludert investeringsutgifter til 
informasjon, skjøtsels-, og tilretteleggingstiltak. mv. 
Midlene kan bli utbetalt gjennom overføringer til fylkesmannen og disponeres av 
nasjonalpark-/verneområdestyre, eller til lokalansatt ved Statens naturoppsyn, dette 
framkommer av spesifiseringene som er gjort i vedlegg 1.

Rapportering:
Rapportering av bruk av tiltaksmidler skal gjøres i egen rapporteringsmodul som er under 
utvikling i Elektronisk søknadssenter. Miljødirektoratet vil gi ytterligere informasjon om dette 
når denne er klar for bruk.

Forutsetninger for utbetalingen:
Det gjøres oppmerksom på at Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen med hjemmel i 
bevilgningsreglementet kan iverksette kontroll av at midlene er benyttet i samsvar med 
forutsetningene.

Det gjøres videre oppmerksom på at Miljødirektoratet helt eller delvis kan kreve utbetalte 
midler tilbakebetalt dersom midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene eller at 
forutsetningene for bruken av midlene bortfaller. 

Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Olav Nord-Varhaug Pål Prestrud

Fung. avd. direktør, Naturavdelingen Direktør, Statens naturopsyn

Kopi: Fylkesmannen

Vedlegg 1: Bestillingsdialogskjema
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Tødås Tore

Fra: Inger Anne Ryen <inger.anne.ryen@miljodir.no>

Sendt: 20. mars 2014 14:33

Til: Kollstrøm, Rolf; Vistnes, Ingunn Ims; Salmila, Karoline; Blixgård, Asgeir; 

Etnestad, Hanne; Skansen, Ronny; Lamo, Torhild; Wika, Jannike Elise; 

steinar.bach@naturporten.no; Haug, Astrid Alice; Tødås Tore; Børve, Lars; 

Dalen, Bjørn; Thingnes, Anders Voss; Moen, Hege Sæther; Knagenhjelm, 

Maria Collett; Røyrvik, Alf Erik; Berge, Magnhild; Sødergren, Guro; Odden, 

Alf; Haugen, Tarjei; Vikøyr, Bjørn; Christensen, Mikkel Emil; Buttingsrud, 

Trond Erik; Köller, Peter C. A.; Olsen, Monika; Sveen, Kari; Snøtun, Magnus; 

Rognstad, Kjell Joar; Ullring, Ulf; Nornes, Anbjørg; Børretzen Fjørtoft, 

Helene; Birkeland, Ingve; Skjemstad, Oddrun; Benonisen, Rune; Lutnæs, Paul 

Antoni Nilsen; Baardvik, Bjørn Morten; Grevrusten, Stein Magne; Sørensen, 

Raymond; Tødås Tore; Nystuen, Hilde; Bjurstedt, Carl Severin; Mjaaseth, 

Ragnhild; Hafstad, Inge; Andersen, Jan-Erik; Gjerlaug, Hans Christian; 

Karlsen, Jørn; Strandli, Bjorn

Kopi: Randi Boe

Emne: Kommentar fra Miljødirektoratet ang tildelingen av tiltaksmidlene for 

verenområder (Bestillingsdialogen) 2014

Hei! 

Da skal dere alle ha mottatt brev om de økonomiske tildelingene for 2014, inkl midler gjennom bestillingsdialogen. 

På bakgrunn av tilbakemeldinger vi har fått ser vi at vi må komme med en forklaring vedrørende midlene på kap 

1420.31 Tiltak i verneområder/bestillingsdialogen. Vi ser at det burde ha vært med en kommentar på dette i 

tildelingsbrevet,- men den kommer nå og vi ber dere videreformidler dette til verneområdestyrene deres ☺. 

 

Fra og med 2013 ble den såkalte 8-millionen med «arealtiltak/frie tiltaksmidler» lagt inn under tiltaksposten 

(Bestillingsdialogen) i statsbudsjettet. Disse midlene fikk dermed både i fjor og i år de samme føringer for hva de kan 

brukes til som bestillingsdialog-/tiltaksmidlene. I 2013 var det derimot tilleggsføringer fra daværende 

Miljøverndepartementet som sa at 8 millioner kroner skulle fordeles til verneområdene etter en fordelingsnøkkel 

basert på arealet av verneområdet (lik fordelingen for tidligere år, men som da lå under en annen post med annet 

formål). For 2014 ligger fortsatt midlene under samme post som tiltaksmidlene, men føringene om en fordeling 

basert på areal har falt bort. I og med at de da to pottene dere tidligere fikk tildelt skulle gå til samme formål, anså 

Miljødirektoratet det derfor som lite hensiktsmessig å fortsette å fordele midlene i to potter som skal gjelde samme 

formål. Vi har derfor lagt alt i en pott per verneområdestyre i år.  

 

Teksten i st.prp lyder:  Budsjettpost 1420.31 Tiltak i verneområder (Prop. 1 S (2013-2014)) har følgende 
føring:  
” Midlane dekkjer statlege investeringsutgifter og andre typer tiltak i verneområde. Midlane går til tiltak som er 
naudsynte for å ta vare på verneverdiane, inkludert utgifter til informasjon, skjøtsels-, og tilretteleggingstiltak. 
Tilretteleggingstiltaka omfattar opparbeiding av stigar, klopping og merking for å betre tilgjenget i verneområda og 
samstundes styre ferdsla i og rundt sårbar natur i verneområda. Tiltaka kan òg omfatte etablering av 
parkeringsplassar i tilknyting til verneområda. 8 mill. kroner av løyvinga er tiltaksmidlar til verneområdestyra. Alle tiltak 
skal vere i tråd med godkjent forvaltnings-/skjøtselsplan og andre relevante styringsdokument”. 
 
Dette er likelydende med teksten som gjald for begge de tildelte pottene for 2013, altså midlene skulle gå til tiltak i 

verneområdet, ikke som bruk av tilskudd til f eks å støtte andre aktørers prosjekter. 

  

Dersom det oppstår behov for gjennomføring av tiltak som ikke er nevnt i innmeldingen, står dere fritt til å 

omdisponere dem så lenge tiltaket er innenfor postformålet. Er det snakk om betydelige summer, ber vi dere for 

sikkerhets skyld ta kontakt med Miljødirektoratet ved SNO-sentralt før omdisponeringen. Vi utarbeider en 

rapporteringsmodul i elektronisk søknadssenter, slik at det fra i år av blir et bedre system for rapportering av bruken 

av tiltaksmidlene.    
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Håper dette er klargjørende på hvorfor dere for 2014 har fått en samlepott å forholde dere til! 

 

Mvh 

Randi Boe og Inger Anne Ryen 

  





 

 

Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2014/3174-0 

 Saksbehandler: Tore Tødås 

Dato: 08.05.2014 

 
Utvalg  Utvalgssak  Møtedato  
Børgefjell nasjonalparkstyre  28.05.2014 

 

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.  
 
 



 

 

Saksopplysninger  
 
Hjemmelsgrunnlag 
 
Saksopplysninger 
På styremøte den 6. mars i Røyrvik ble medlemmene utfordret av styreleder om å 
tenke på mulighetene til å avholde en årlig «Børgefjellmesse» Grunntanken er at 
messen skal gå på rundgang mellom Børgefjellkommunene, dvs. at den enkelte 
kommune arrangerer messen hvert 4. år. Ideen til en slik messe har oppstått i 
Namsskogan som har konkrete planer og kan ta på seg å arrangere den første 
messen 
 
27.03. hadde styreleder og forvalter et møte med Kåre Vik fra Namsskogan Fritid 
som har arbeidet med konseptet med en frilufts- /villmarksmesse. Det foreligger 
konkrete planer om å avholde den første messen i mars/april 2015. 
 
Innholdet i messen vil være en typisk frilufts- /villmarksmesse med spesielt fokus på 
Børgefjell som tema. Av innhold som ble nevnt var faglige seminarer, lokal mat, 
lokale tilbydere, reiseliv, utstyrsleverandører, offentlige organer mv. 
 
I møtet med Kåre Vik ble det avdekket en forventing om at nasjonalparkstyret måtte 
ta ansvar for å videreføre prosjektet og avholde en slik messe vha. lokale ressurser. 
Styreleder og forvalter reiste i møtet en del problemstillinger knyttet til dette, men 
konkluderte med at nasjonalparkstyret måtte ta en diskusjon om hvilken rolle styret 
kunne ta ift. dette. 
 
Styret må derfor ta en diskusjon om hvilken rolle styret og forvaltningen kan ha ift. en 
årlig Børgefjellmesse som går på rundgang i kommunene. Dette ut fra følgende 
problemstillinger: 

• Nasjonalparkstyret er ikke en juridisk enhet med org. nr. som kan inngå avtaler 
• Nasjonalparkstyret har ingen egen økonomi, dvs. at styret ikke har eget 

regnskap. Hvem skal dekke evt. underskudd hvis styret er ansvarlig for 
messen? Evt. hvem skal ha overskudd. 

• Avholdelse av messer er i utgangspunktet ikke innenfor styrets formål. 
• Konkurranse med eksisterende messer/bygdadager, de fleste kommunene har 

egne dager som binder opp dugnadsfolk og ressurser med mål om å generere 
et overskudd. Vil en Børgefjellmesse komme inn som en konkurrent og 
hvordan vil dette bli oppfattet lokalt hvis styret står bak arrangementet. 

• Lokal forankring, vil en messe som styret er ansvarlig for skape lokalt 
engasjement? Vil et lokalt initiativ medføre større engasjement der lokale lag 
og organisasjoner selv er ansvarlig for messen. 

• Hvis styret skal være ansvarlig for avholdelse av messen vil dette binde opp 
mye av forvalterens arbeidstid, er det ønskelig sett opp mot andre 
arbeidsoppgaver som skal gjøres. 

 
Forvalters vurdering i saken er at ideen med en årlig Børgefjellmesse er god. Hvis 
dette løses på en god måte kan messen skape positivt engasjement i kommunene, 
den kan få positive ringvirkninger for lokalt næringsliv, lag og organisasjoner. I tillegg 
åpner den for å informere og skape engasjement for Børgefjell nasjonalpark. 



 

 
For å oppnå dette er lokalt eierskap viktig, noe det kan være vanskelig å få til hvis det 
er nasjonalparkstyret og forvalter som skal stå ansvarlig for avholdelsen av messen. 
Ved lokalt eierskap vil det også skapes positivt engasjement som gjør at lag/ 
organisasjoner mfl. genererer dugnadstimer. 
 
I enkelte kommuner vil det kanskje være mest naturlig at Børgefjellmessen inngår i 
eksisterende bygdadager og dermed ikke blir en konkurrent. Merkenavnet 
«Børgefjellmessa» kan da bli et positivt moment for disse dagene som genererer 
mere aktivitet. 
 
For å få arrangementet etablert kan det for eksempel etableres et eget styre 
bestående av representanter fra lokale lag/organisasjoner, næringsforeninger, 
destinasjonsselskaper, eksisterende bygdadager ol. Styret har til oppgave å fordele 
hvilke år den enkelte kommune skal avholdes messen, være at pådriver for at 
messen avholdes og være et samarbeidsforum på tvers av kommune og 
fylkesgrenser. Selve arrangementet/messen skal da ivaretas av lokale krefter. 
Nasjonalparkstyret kan selvfølgelig ha en rolle i dette overordnede styret for å ivareta 
Børgefjell og formålet til styret. 
 
En slik modell med lokal forankring forsterkes ved at styret ikke har egen økonomi og 
har heller ingen økonomiske midler å bidra med i arrangementet.       
 
Vedlegg: 
Ingen 



 
 

Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2014/3297-0 

 Saksbehandler: Tore Tødås 

Dato: 14.05.2014 

 
Utvalg  Utvalgssak  Møtedato  
Børgefjell nasjonalparkstyre  28.05.2014 

 

NP-2014/19. Revidering av betingelsene for reguleri ng 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.  
 
 



 

 

Saksopplysninger  
 
Hjemmelsgrunnlag 
 
Saksopplysninger 
Kommunene Røyrvik, Lierne og Grong har gått sammen om å kreve en revidering av 
betingelsene i de 4 reguleringstillatelsene som utnyttes mot Namsen. Dette vil si 
konsesjonene til NTE for reguleringen av Namsvatn, Vekteren, Tunnsjøen og norsk 
regulering av Limingen. Samlet utgjør disse konsesjonene et svært stort 
reguleringsinngrep i området med bl.a. overføring av vannet fra Namsvatn til annet 
vassdrag før det går tilbake til Namsen via Tunnsjøen. Revisjonskravet ble innsendt i 
juni 2013, men det har så langt ikke kommet noen tilbakemelding fra NVE. 
 
I brev av 05.05.2014 inviterer Røyrvik kommune nasjonalparkstyret til å komme med 
innspill som kan følge revisjonsarbeidet videre, dette hvis styret mener at det bør 
kreves tiltak/endringer i forhold til de betingelsene som gjelder reguleringen av 
Namsvatn i dag. 
 
Tema som nevnes som aktuelle å diskutere i tilknytning til vilkårene for 
reguleringstillatelsen er f.eks.: 
 
- Eventuelt krav til minstevannstand en sentral del av sommeren.  
- Manøvreringsreglement - krav til korttidsregulering (raske nivåendringer). 
- Nødvendige oppryddingstiltak i reguleringssonen og eventuelt andre forhold av 
praktisk/estetisk betydning. 
- Sikringstiltak mot erosjon og utrasing. 
- Tilrettelegging for adkomst/ferdsel/opphold knyttet til den sentrale båthavnen ved 
adkomstvegen til Namsvatn. 
- Tilrettelegging med brygger/landingsplasser på nærmere angitte plasser rundt 
sjøen. 
- Varslings-/sikringstiltak i forhold til ferdsel sommer og vinter (Merking av grunner og 
skjær, og varsling om isforhold mm) 
- Utredninger/tiltak i forhold til fiske og eventuelt andre biologiske forhold. 
- Andre spesielle forhold man ønsker utredet i sammenheng med en gjennomgang 
av konsesjonsvilkårene. 
 
Den største direkte fysiske påvirkningen den omtale reguleringen har innenfor 
nasjonalparken er i Namsen. Ca. 10 km av elva Namsen er innenfor selve 
nasjonalparken (fig. 1). Etter utbyggingen av «den store overføringen» blir stor deler 
av vannet fra Namsvatnet overført til Limingen via tunell til Vekteren. Dette betyr at 
den naturlige vannføringen nedstrøms Namsvatnet er kraftig redusert. Noe som har 
medført tørrlagt elveleie og gjengroing. I noen områder er det utbygd terskler for å 
kompensere dette. Området er derfor aktuelt å fokusere på ift. å fremme evt. forslag 
på tiltak, f. eks økt minstevannføring, skogrydding eller andre skjøtselstiltak som vil 
ivareta verneverdiene.  
 
I området fra Orvasselva til Storvika i Store Namsvatnet går nasjonalparkgrensa i 
strandsonen, dette utgjør en lengde på ca. 6 km. Det kan være naturlig å se på evt. 
tiltak i dette området ift. opprydding, tilrettelegging og erosjonshindring. 
 



 

Utover dette påvirker ikke reguleringen direkte på arealene innenfor nasjonalparken, 
men Namsvatnet er en viktig innfallsport til Børgefjell og påvirker i stor grad inntrykket 
besøkende får av parken. God tilrettelegging av landingsplassene rundt Namsvatnet 
er derfor viktig for å bedre inntrykket samt ivareta sikkerheten til besøkende. 
   

 
Figur 1 Kartutsnitt som viser Namsens løp innenfor nasjonalparken 

 
Figur 2 Nasjonalparkgrensen lang strandsonen øst i Namsvatnet 

Fristen for å komme med innspill til Røyrvik kommune er satt til 01.07.2014. Ift. å komme med en 

endelig uttalelse i saken hadde det vært sterkt ønskelig for forvalteren å kunne gjennomføre 

befaring/kartlegging i Namsen for å fått en oppdatert status på strekningen som ligger innenfor 

parken. I telefonsamtale med saksbehandler i Røyrvik kommune 13.05 ble det klargjort at 01.07 ikke 

var noen endelig frist for å komme med innspill, ønsket var at styret kom med foreløpige uttalelser 



 

om det var aktuelt å avgi uttalelse for så å delta i den videre prossesen. En endelig uttalelse kan 

derfor avgis senere i prossesen.  

 
 
Vedlegg: 
- Brev av 05.05.2014 fra Røyrvik kommune vedr. eventuell revidering av betingelsene 
for reguleringen av Namsvatnet – ønsker og krav i tilknytning til dette. 
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EVENTUELL REVIDERING AV BETINGELSENE FOR REGULERING
AV NAMSVATN - ØNSKER OG KRAV I TILKNYTNING TIL DETTE

I sammenheng med at alle vassdragsreguleringskonsesjonene til Nord-Trøndelag
Elektrisitetsverk (NTE) som berører Namsenvassdraget nå er mer enn 50 år gamle, kan det i
medhold av Vassdragsreguleringsloven foretas en revidering av konsesjonsbetingelsene. Det
er Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) som åpner for slike revisjoner når noen
krever dette, og de finner at det er et grunnlag for kravet. Det vanlige er at kravet reises av
berørte kommuner.

Kommunene Røyrvik, Lierne og Grong har gått sammen om å kreve en revidering av
betingelsene i de 4 reguleringstillatelsene som utnyttes mot Namsen. Dette vil si konsesjonene
til NTE for reguleringen av Namsvatn, Vekteren, Tunnsjøen og norsk regulering av
Limingen. Samlet utgjør disse konsesjonene et svært stort reguleringsinngrep i området med
bl.a. overføring av vannet fra Namsvatn til annet vassdrag før det går tilbake til Namsen via
Tunnsjøen. Revisjonskravet ble innsendt i juni 2013, men det har så langt ikke kommet noen
tilbakemelding fra NVE.

Hele reguleringsmagasinet i Namsvatn er skapt ved oppdemming. Dette gjør
Namsvassreguleringen til den mest dramatiske av de 4 reguleringstillatelsene når det gjelder
den totale endringen av nærmiljøet. Gjeldende konsesjon for regulering av Namsvatna ble
medelt ved kgl. resolusjon av 25.06.1948. Det som i dag går under navnet Namsvatn, består
opprinnelig av delene Stornamsvatnet, Midtivatnet og Sørvatnet. I sundet mellom
Stornamsvatnet og det midtre vatnet, er det ved opprinnelig lavvannstand noe nivåforskjell
som en følge av at det her er en forholdsvis grunn strekning. Reguleringskonsesjonen gir rett
til 14 m oppdemming mellom laveste regulerte vannstand (LRV) 440,00 og høyeste regulerte
vannstand (HRV) 454,00. I NVE sine data er Namsvatnets 0-punkt definert til 439,18.
Reguleringen består etter dette i praksis av 14,82 m oppdemming i forhold til det NVE satte
som en normal sommervannstand eller lavvannstand i Sørvatnet der man har utløpet til
Namsen. Namsvatnets areal i oppdemt tilstand er 39,46 km2. Reguleringsmagasinet er
beregnet til 450 mill m3, og nedbørsfeltet utgjør 702 km2 i henhold til tall brukt i forbindelse
med overføringskonsesjonen i 1959.
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Betingelsene i reguleringskonsesjonen fra 1948 med tilliggende manøvreringsreglement, er
gitt ut fra disse data, og i forhold til bruk på dette grunnlaget i tilknytning til produksjon i
elvekraftverk i Namsen. Dagens utnyttelse av Namsvatnt som magasin, er mye endret i
forhold til den opprinnelige bruken. I tilknytning til gjennomføringen av konsesjonen av
10.07.1959, Tillatelsefor Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk til åføre avløpetfra Namsvatna
gjennom Vekteren til Limingen og videre til Tunnsjø og til å regulere Vekterenog åforeta en
ytterligere regulering av Limingen, er situasjonen nå den at tilnærmet alt vatn fra Namsvatn
overføres via tunell til Vekteren, og utnyttes i Røyrvikfoss kraftverk mellom Vekteren og
Limingen, Tunnsjø kraftverk mellom Limingen og Tunnsjøen, og videre i kraftverkene
Tunnsjøfoss og Tunnsjødal før vatnet går tilbake ut i Namsen for videre utnyttelse nedover
vassdraget.

Selve manøvreringen av det magasinet man har i Namsvatn, skjer i dag på en langt tøffere
måte enn i den første tiden da det dreide seg bare om å sikre jevn tilgang på vatn til
elvekraftverk forholdsvis langt nede Namsen. Nå utnyttes alt fall gjennom overføringen via
Vekteren, Limingen og Tunnsjøen, og man har store skiftninger i vannforbruket knyttet til den
effektkjøringen man har av vannkraftanleggene for å utnytte de mer kortsiktige
prisvariasjonene som oppstår etter at man fikk dagens frie kraftmarked.

Den østligste delen av Namsvatn går direkte mot Børgefiell/Byrkije nasjonalpark, og en lengre
elvestrekning etter flyene nedenfor Namsvassdammen, inngår direkte i parkområdet.
Namsvatn er en av de aller viktigste innfallsportene til Børgefjell. Forholdene i og omkring
Namsvatn er derfor viktig ikke bare for grunneiere, oppsittere og næringsutøvere i området,
men også i stor grad for adkomsten til og bruken av Børgefiell nasjonalpark for folk generelt,
og for naturmiljøet i området. Sjøen har også stor betydning i sammenheng med Røyrvik
fjellstyre sin administrering og bruk av Namsvatn statsallmenning.

Erfaringen fra de få sakene om revisjon av konsesjonsbetingelser som har vært behandlet hittil
andre steder i landet, viser at det er de miljømessige sidene de bestemmende myndigheter
legger størst vekt på å modernisere i tilknytning til en slik revisjon. Videre kommer det fram
at det prioriteres forholdsvis sterkt fra sentralt hold å beholde mest mulig av den
miljøvennlige vannkraften. Dette vil si at man forsøker å unngå endringer av konsesjonsvilkår
som medfører at produksjonen reduseres.

For at kommunen skal ha et underbygd og godt grunnlag for en konkretisering av de
revisjonskravene man har i forhold til gjeldende konsesjon for regulering av Namsvatn, er det
viktig med innspill fra instanser som berøres direkte av reguleringen. Reguleringsinngrepet i
Namsvatn er så omfattende at det påvirker naturmiljøet i området, og har en del direkte
konsekvenser for forvaltningen og bruken av Børgefjell nasjonalpark. I arbeidet med en
eventuell revidering av reguleringsvilkårene, er det viktig å få fram hvordan man oppfatter
dagens situasjon, og hva man eventuelt mener det er behov for av endringer/tiltak knyttet til
reguleringsvilkårene for at man skal få til en så god som mulig miljømessig og praktisk bruk
av nasjonalparken med Namsvatn som innfallsport.

Tema som er aktuelle å diskutere i tilknytning til vilkårene for reguleringstillatelsen, kan
f.eks. være:

Eventuelt krav til minstevannstand en sentral del av sommeren.
Manøvreringsreglement - krav til korttidsregulering (raske nivåendringer).
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Nødvendige oppryddingstiltak i reguleringssonen og eventuelt andre forhold av
praktisk/estetisk betydning.

Sikringstiltak mot erosjon og utrasing.
Tilrettelegging for adkomst/ferdsel/opphold knyttet til den sentrale båthavnen ved

adkomstvegen til Namsvatn.
Tilrettelegging med brygger/landingsplasser på nærmere angitte plasser rundt sjøen.
Varslings-/sikringstiltak i forhold til ferdsel sommer og vinter (Merking av grunner og skjær,

og varsling om isforhold mm)
Utredninger/tiltak i forhold til fiske og eventuelt andre biologiske forhold.
Andre spesielle forhold man ønsker utredet i sammenheng med en gjemiomgang av

konsesjonsvilkårene.

Røyrvik kommune ber om at Børgefiell Nasjonalparkstyre kommer med sine synspunkter i en
uttalelse som kan følge revisjonsarbeidet videre dersom styret mener at det bør kreves
tiltak/endringer i forhold til de betingelsene som gjelder reguleringen av Namsvatn i dag.
Frist for tilbakemelding settes til 01.07.2014.

Med hilsen /7Jijnjh heelsegh
-

Olt-J6rgen Rø
R rieålm admann

Johan Vekterli
Voereskonsulente/Seniorkonsulent

Vedlegg: Konsesjonsdokument av 25.06.1948
Manøvreringsreglement av 25.06.1948 med endringer i 1962 og 1964
Standard vilkår for vassdragsreguleringssaker

Det vises for øvrig til bl.a.: Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for
vassdragsreguleringer, utgitt av OED 25.05.2012.
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Utvalg  Utvalgssak  Møtedato  
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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 
 
 



 

 
 
 
 
Saksopplysninger  
 
Hjemmelsgrunnlag 
 
Saksopplysninger 
På styremøte den 18.09.13, sak NP 25/13 ble det vedtatt møteplan fram til sommer 
2014. Møte 28.06.14 er det siste oppsatte møte i denne planen. Styret må ut fra dette 
vedta ny møteplan for 2. halvår, alternativt også for 1. halvår 15 hvis dette er ønskelig 
 
I samarbeid med Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre er det planer om å 
avholde et felles halvdags kurs i naturmangfoldloven kombinert med styremøte. 
Miljødirektoratet stiller på en slik gjennomgang for å oppdatere styrene i lovverket 
med spesielt fokus på de ansvarsområdene styret har. 2. halvdel er tenkt avsatt til 
ordinært styremøte. Utover det rent faglige påfyllet vil en tro at det for begge styrene 
vil være nyttige å treffes for erfaringsutveksling. 
 
Ut over dette har ikke forvalter planlagte aktiviteter som innbefatter styret utover 
ordinære styresaker.      
 
Vedlegg: 
 


