
Møteprotokoll

Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre
Møtested: Strandli gård, Fiplingdal
Dato: 30.11.2015
Tidspunkt: 10:00 – 14:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer

Stian Brekkvassmo Leder NAMSSKOGAN
Bjørn Ivar Lamo Nestleder GRANE
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Algot Peder Jåma Medlem SAMETINGET
Liv Karin Joma Medlem SAMETINGET
Gunhild Nerli Medlem SAMETINGET

Følgende medlemmer hadde forfall:

Navn Funksjon Representerer

Marit Tennfjord MEDL NFK
Asgeir Almås MEDL HATTFJELLDAL
Anne Marit Mevassvik MEDL NTFK

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer

Ingen

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling

Tore Tødås nasjonalparkforvalter

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________
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ST 22/2015 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

ST 23/2015 Referatsaker

RS 28/2015 Innvilget dispensasjon fra vernebestemmelsene for 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark – bruk av elgtrekk eller ATV 
med belter for uttransport av felt elg – Namsskogan 
fjellstyre
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RS 29/2015 Reviderte vedtekter for Børgefjell/Byrkije 
nasjonalparkstyre.

2015/7374

ST 24/2015 Orienteringer Byrkije nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre - 30.11.2015

2015/7377

ST 25/2015 Revidering av retningslinjer for praktiseringen av 
regelverket for motorferdsel i Børgefjell 
nasjonalpark/Austre Tiplingan landskapsvernområde

2015/7356

ST 26/2015 Status forvaltningsplanarbeidet for Austre Tiplingan 
landskapsvernområde

2015/413

ST 27/2015 Status gjennomførte tiltak bestillingsdialogen 2015 2014/5924

ST 28/2015 Bestillingsdialog 2016 - Børgefjell nasjonalpark 2015/7357

ST 29/2015 Utarbeidelse av besøksforvaltningsplan for 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark - vedtak om oppstart.

2015/7380

ST 30/2015 Godkjenning av skiltplan for innfallsporter rundt Børgefjell 
nasjonalpark

2015/208

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

Rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret gjennomførte først et fellesmøte hvor sakene fom. 24/2015 
tom. 30/2015 ble gjennomgått. Deretter ble styremøte satt for formell behandling av sakene. 
Styreleder Stian Brekkvassmo ba om å bli perminert fra det formelle styremøte, nestleder Bjørn Ivar 
Lamo tok over møteledelsen ved behandling av styresakene. 



ST 22/2015 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 30.11.2015

Vedtak
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre godkjenner protokoll fra møte den 
23.06.2015

Enstemmig vedtatt

ST 23/2015 Referatsaker

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 30.11.2015 

Vedtak
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar referatsakene til orientering.

Enstemmig vedtatt

ST 24/2015 Orienteringer Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre - 30.11.2015

Forvalters tilrådning:
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 30.11.2015 

Nasjonalparkforvalteren tok en muntlig orientering om følgende aktuelle tema/arbeidsområder for 
2015:

 Utfordringer med sen vår i 2015

 Arbeidet med å få etablert forum for miljøtilpasset reiseliv

 Børgefjell rundt 2015

 Studietur til Island

 Deltagelse under rotenonbehandling i Snåsa

 Befaring av samtlige innfallsporter inkl. stier fra innfallsport.

 Befaring av gjennomførte og pågående skjøtselstiltak.

 Registrering av bygg og tekniske anlegg i Austre Tiplingan landskapsvernområde ifb. med 
forvaltningsplanarbeidet.

 Tekniske anlegg knyttet til reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Sverige

 Båter i verneområdet

 Planer om rundtturløype i Simskardet

 Feltarbeid sammen med NINA august 2015

 Informasjonsarbeid

 Børgefjellbok

 Nasjonalparkplakat i samarbeid med Nordland nasjonalparksenter

 Hjemmesider

 Facebookside

 Trafikkmåling på hjemmesider, hva er publikum interessert i.

 Deltagelse på ulike arrangement: Granedager, Bærflekkdager, Fiplingdalsmartna og 
Bjurälvsdagarna

 Ferdselsforbud på Stekenjokk

 Samarbeid med Länsstyrelsen om spørreundersøkelse vedr. ferdselsforbudet



 Etablering i forvaltningsknutepunkt i Røyrvik

 Fagsamlinger (nasjonalt og lokalt)

 Nasjonalparkkonferanse 2015

 Merkevareprosjekt/besøksforvaltning

Vedtak
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt

ST 25/2015 Revidering av retningslinjer for praktiseringen av regelverket for motorferdsel i Børgefjell 
nasjonalpark/Austre Tiplingan landskapsvernområde

Forvalters tilrådning
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å videreføre tidligere vedtatte 
retningslinjer for praktiseringen av regelverket for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark og Austre 
Tiplingan landskapsvernområde med følgende tillegg/endringer:

 Fra og med sesongen 2015/2016 kan det gis flerårige dispensasjoner. Eventuelle flerårige 
dispensasjoner skal ikke gis utover inneværende valgperiode (tom. 2019)

 Utfylt kjørebok skal sendes nasjonalparkstyret etter hver sesong ved flerårige dispensasjoner. 
Kjørebok for ny sesong sendes ikke ut før kjørebok for forrige sesong er levert.

Vedtaket gjøres med forbehold om evt. endringer som følge av forvaltningsplanprosessen i Austre 
Tiplingan landskapsvernområde.

Begrunnelse
Gjeldene retningslinjer har fungert tilfredsstillende og er et greit verktøy for nasjonalparkforvalter i 
behandlingen av søknader. Retningslinjene er også klargjørende for de som skal søke om dispensasjon 
og gir et tydelig signal på hva som kan innvilges.

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 30.11.2015

Saken ble diskutert med rådgivende utvalg hvor det kom ulike innspill til praktiseringen av 
verneforskriften ift. motorferdsel. Det ble her presisert at nasjonalparkstyrets myndighet er begrenset 
til verneforskriften og at styret ikke kan sette vilkår eller betingelser som ikke er hjemlet i 
verneforskriften. Kommune og grunneier må også gi tillatelse til motorferdselen hvis denne ikke er 
hjemlet i lovverk og kan ha mulighet til å sette andre vilkår en det som nasjonalparkstyret har i 
verneforskriften og naturmangfoldsloven. 

Vedtak
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å videreføre tidligere vedtatte 
retningslinjer for praktiseringen av regelverket for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark og Austre 
Tiplingan landskapsvernområde med følgende tillegg/endringer:

 Fra og med sesongen 2015/2016 kan det gis flerårige dispensasjoner. Eventuelle flerårige 
dispensasjoner skal ikke gis utover inneværende valgperiode (tom. 2019)

 Utfylt kjørebok skal sendes nasjonalparkstyret etter hver sesong ved flerårige dispensasjoner. 
Kjørebok for ny sesong sendes ikke ut før kjørebok for forrige sesong er levert.

Vedtaket gjøres med forbehold om evt. endringer som følge av forvaltningsplanprosessen i Austre 
Tiplingan landskapsvernområde.



Begrunnelse
Gjeldene retningslinjer har fungert tilfredsstillende og er et greit verktøy for nasjonalparkforvalter i 
behandlingen av søknader. Retningslinjene er også klargjørende for de som skal søke om dispensasjon 
og gir et tydelig signal på hva som kan innvilges.

Enstemmig vedtatt

ST 26/2015 Status forvaltningsplanarbeidet for Austre Tiplingan landskapsvernområde

Forvalters tilrådning
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering med følgende 
innspill/kommenterer til det videre planarbeidet:

 Vedtatte retningslinjer for praktiseringen av regelverket for motorferdsel i Austre Tiplingan 
landskapsvernområde innarbeides i høringsutkast til forvaltningsplanen.

 Bruk av snøscooter for transport av varer og bagasje til hytter skal skje etter faste traseer:
- For hyttene på eiendommene 28/33, 28/42 og 28/46 foreslås det at det kan gis dispensasjon 
for å bruke trase fra Øyum/Sørmoen. Denne traseen krever da også dispensasjon fra 
vernebestemmelsene for Børgefjell nasjonalpark.
- For de andre hyttene i landskapsvernområdet gis dispensasjonen kun for traseen fra Sjånes 
etter godkjent trase.   

 Ombygging og mindre utvidelse av eksisterende bygninger jfr. § 3 pkt. 1.3 b. defineres som at 
hver hytte kan ha inntil 50m2 bebygd areal, dette inkl. 15m2 med uthus. 

 Det tillates ikke oppsett av nye bygninger utover gjenoppføringer av bygninger som er gått tapt 
ved brann eller naturskade.

 Det tillates gjenoppføring av bygg med samme areal som bygg som erstattes. 

 Status for bygningsmassen settes til august 2015 som dokumentert i verneområdeloggen.

 Hogst av ved til bruk på hyttene er tillatt jfr. verneforskriften. I forvaltningsplanen bør det 
utarbeides kart og retningslinjer for hvor hogsten kan utføres. Dette i samarbeid med grunneier 
Statskog som utviser vedrett.

 Ved dispensasjoner for transport ved vedhugging til egen hyttes skal det orienteres om at 
hogsttillatelse fra grunneier må foreligge.

 Det må tas inn et tiltak med økt oppsyn ift. motorferdsel i området. Spesielt ift. bruk av 
snøscooter i mars/april.

Vedtatte kommentarer innarbeides i høringsutkastet til forvaltningsplanen.

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 30.11.2015

Saken ble diskutert med rådgivende utvalg hvor det kom innspill/spørsmål til den videre planprosessen.

Vedtak
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering med følgende 
innspill/kommenterer til det videre planarbeidet:

 Vedtatte retningslinjer for praktiseringen av regelverket for motorferdsel i Austre Tiplingan 
landskapsvernområde innarbeides i høringsutkast til forvaltningsplanen.

 Bruk av snøscooter for transport av varer og bagasje til hytter skal skje etter faste traseer:
- For hyttene på eiendommene 28/33, 28/42 og 28/46 foreslås det at det kan gis dispensasjon 
for å bruke trase fra Øyum/Sørmoen. Denne traseen krever da også dispensasjon fra 
vernebestemmelsene for Børgefjell nasjonalpark.
- For de andre hyttene i landskapsvernområdet gis dispensasjonen kun for traseen fra Sjånes 
etter godkjent trase.   



 Ombygging og mindre utvidelse av eksisterende bygninger jfr. § 3 pkt. 1.3 b. defineres som at 
hver hytte kan ha inntil 50m2 bebygd areal, dette inkl. 15m2 med uthus. 

 Det tillates ikke oppsett av nye bygninger utover gjenoppføringer av bygninger som er gått tapt 
ved brann eller naturskade.

 Det tillates gjenoppføring av bygg med samme areal som bygg som erstattes. 

 Status for bygningsmassen settes til august 2015 som dokumentert i verneområdeloggen.

 Hogst av ved til bruk på hyttene er tillatt jfr. verneforskriften. I forvaltningsplanen bør det 
utarbeides kart og retningslinjer for hvor hogsten kan utføres. Dette i samarbeid med grunneier 
Statskog som utviser vedrett.

 Ved dispensasjoner for transport ved vedhugging til egen hyttes skal det orienteres om at 
hogsttillatelse fra grunneier må foreligge.

 Det må tas inn et tiltak med økt oppsyn ift. motorferdsel i området. Spesielt ift. bruk av 
snøscooter i mars/april.

Vedtatte kommentarer innarbeides i høringsutkastet til forvaltningsplanen.

Enstemmig vedtatt

ST 27/2015 Status gjennomførte tiltak bestillingsdialogen 2015

Forvalters tilrådning
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 30.11.2015 

Saken ble referert for rådgivende utvalg. 

Vedtak
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt

ST 28/2015 Bestillingsdialog 2016 - Børgefjell nasjonalpark

Forvalters tilrådning
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar at det søkes om midler til å 
gjennomføre følgende tiltak i Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde i 2016:



Nasjonalparkstyret delegerer sluttføringen av bestillingsdialogen med Miljødirektoratet til 
arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalter

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 30.11.2015 
Saken ble først behandlet i rådgivende utvalg hvor det ble gitt tilbakemelding på at det var mange tiltak 
og at ønsket om resurser kunne virke urealistisk. En måtte ikke ha forventinger om at alle tiltak kunne 
gjennomføres, bla ut fra tilgangen til resurser, det var derfor viktig at Arbeidsutvalget foretok de 
endelige prioriteringene i bestillermøte 2 når årets tildeling er klar.



Det ble også foreslått å få en felles norm for klopplegging slik at dette gjøres likt i Børgefjell, noe som 
tas opp i bestillermøte 2

Vedtak
Følgende oppgaver settes opp på «A-skjema» - kjerneoppgaver for 2016

Tema Oppgave/merknader

Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie 
landskapsvernområde

Økt oppsyn/kontroll av motorferdsel i mars/april i nordre deler av 
Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan lvo. 

Børgefjell/Byrkije nasjonalpark Oppsyn/kontroll og reaksjon ved brudd på verneforskriften

Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie 
landskapsvernområde

Oppsyn/kontroll og reaksjon ved brudd på verneforskriften

Børgefjell/Byrkije nasjonalpark Tilstedeværelse og informasjon om verneområdene, spesielt i 
høysesong/helger

Austre Tiplingan/Diehpell Luvlie 
landskapsvernområde

Tilstedeværelse og informasjon om verneområdene, spesielt i 
høysesong/helger

Følgende oppdrag settes opp på «B-skjema» – bestillinger for 2016

Verneområde Beskrivelse av oppdraget Metodebeskrivelse evt. henvisning

Børgefjell/Byrkije 
nasjonalpark

Tilsyn og vedlikeholdsarbeid på 
eksisterende tilrettelegging inkl. 
opprydding av evt materialer/redskap ved 
tiltaket

Alle tilretteleggingstiltak skal ha minst et 
årlig tilsyn samt at mindre vedlikeholds-
arbeider utføres fortløpende. 
Forvaltningsplan og NINA-rapport 543

Austre Tiplingan/
Diehpell Luvlie

Tilsyn og vedlikeholdsarbeid på 
eksisterende tilrettelegging inkl. 
opprydding av evt materialer/redskap ved 
tiltaket

Alle tilretteleggingstiltak skal ha minst et 
årlig tilsyn samt at mindre vedlikeholds-
arbeider utføres fortløpende. 
Forvaltningsplan og NINA-rapport 543

Børgefjell/Byrkije 
nasjonalpark

Kartlegging og dokumentasjon av 
kjørespor

Dokumentere og rapportere kjørespor. 
Forvaltningsplan og NINA-rapport 543

Austre Tiplingan/
Diehpell Luvlie

Kartlegging og dokumentasjon av 
kjørespor

Dokumentere og rapportere kjørespor. 
Forvaltningsplan og NINA-rapport 543

Austre Tiplingan/
Diehpell Luvlie

Oppsetting av turskilt på innfallsporter Oppsett av turskilt anskaffet gjennom 
skiltprosjektet i samarbeid med forvalter

Børgefjell/Byrkije 
nasjonalpark

Oppsetting av turskilt på innfallsporter Oppsett av turskilt anskaffet gjennom 
skiltprosjektet i samarbeid med forvalter

Børgefjell/Byrkije 
nasjonalpark

Kartlegge og dokumentere fysiske inngrep 
(bygninger, bruer, gjerder, gjerderester, 
gjerdematerialer o.l.)

Forvaltningsplan og NINA-rapport 543

Austre Tiplingan/
Diehpell Luvlie

Kartlegge og dokumentere fysiske inngrep 
(bygninger, bruer, gjerder, gjerderester, 
gjerdematerialer o.l.)

Forvaltningsplan og NINA-rapport 543

Børgefjell/Byrkije 
nasjonalpark

Kartlegging av forsøpling i verneområdet

Austre Tiplingan/
Diehpell Luvlie

Kartlegging av forsøpling i verneområdet

Børgefjell/Byrkije 
nasjonalpark

Besøkstelling på innfallsporter Videreføre besøkstelling på utvalgte 
innfallsporter. Resultat skal benyttes ift. 
utarbeidelse av besøksstrategi. 
Forvaltningsplan og NINA-rapport 543



Børgefjell/Byrkije 
nasjonalpark

Fjerning av ulovlige depo/utstyrskasser Ulovlige depo/utstyrskasser tas ut av 
verneområdet i dialog med 
forvaltningsmyndighet, oppsyn, politi.

Nasjonalparkforvalter gis fullmakt til å sammenstille A og B-skjema i det nye bestillingsskjemaet til 
Miljødirektoratet.

Følgende skjøtselstiltak settes opp i søknad om midler for 2016

Navn på tiltaket Beløp

Supplerende klopplegging (600m), fjerning av gammel klopplegging og rydding Jegelstien 160 000

Klopplegging Djupvasstien 510 m + 350 m stirydding 120 000

Klopplegging av sti ved Virmaelva 150 m 30 000

Klopplegging, steinlegging, rydding omlegging av sti til Namskroken. 110 m klopp 11 dagsverk 60 000

Oppgradering parkeringsplass innfallsport Øyum 160 000

Restaurering av bruer i Simskardet/klopplegging av stier 200 000

Tavler for verneområdeplakat 5 stk. (anskaffelse og oppsetting 20.000 pr stk) 100 000

Klopplegging Orvasstien (220 m) 50 000

Tiplingstia 2000 m 400 000

Reindriftsplakat 50 000

Standardisering av skilt som brukes utenfor verneområdene 40 000

Ferdselstellere

1 370 000

Enstemmig vedtatt

ST 29/2015 Utarbeidelse av besøksforvaltningsplan for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark - vedtak om 
oppstart.

Forvalters tilrådning
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar oppstart av planarbeidet med 
besøksforvaltningsplan for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell 
landskapsvernområde.

Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar at nasjonalparkforvalter utarbeider 
en prosjektplan for planarbeidet jfr. veileder for besøksforvaltning i norske verneområder (M-415 | 
2015)

Besøksforvaltningsplan skal bygge på forvaltningsplanen for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark.    

Begrunnelse
Besøksforvaltningsplan med besøksstrategi er et viktig verktøy for å kunne forvalte Børgefjell 
nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde i et langsiktig perspektiv ift. 
besøksforvaltningstiltak. En besøksstrategi vil være en forutsetning for å få midler til skjøtsels- og 
tilretteleggingstiltak i og utenfor verneområdene gjennom den årlige bestillingsdialogen. Planen er et 
viktig verktøy for å skjerme sårbare områder.  



Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 30.11.2015 

Saken ble først diskutert i rådgivende utvalg hvor det var enighet om at det måtte utarbeides plan for 
besøksforvaltning for Børgefjell nasjonalpark. Dette også for at besøksforvaltningsplan er et viktig 
verktøy for den videre forvaltningen og for å foreta prioriteringer på hvilke områder som skal 
tilrettelegges og hvilke områder skal skjermes slik at flest mulig brukerinteresser blir ivaretatt.

Vedtak
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar oppstart av planarbeidet med 
besøksforvaltningsplan for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell 
landskapsvernområde.

Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar at nasjonalparkforvalter utarbeider 
en prosjektplan for planarbeidet jfr. veileder for besøksforvaltning i norske verneområder (M-415 | 
2015)

Besøksforvaltningsplan skal bygge på forvaltningsplanen for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark.    

Begrunnelse
Besøksforvaltningsplan med besøksstrategi er et viktig verktøy for å kunne forvalte Børgefjell 
nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde i et langsiktig perspektiv ift. 
besøksforvaltningstiltak. En besøksstrategi vil være en forutsetning for å få midler til skjøtsels- og 
tilretteleggingstiltak i og utenfor verneområdene gjennom den årlige bestillingsdialogen. Planen er et 
viktig verktøy for å skjerme sårbare områder.  

Enstemmig vedtatt

ST 30/2015 Godkjenning av skiltplan for innfallsporter rundt Børgefjell nasjonalpark

Forvalters tilrådning
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre godkjenner fremlagte skiltplan med 
følgende endringer/tillegg:
-
-
-
Nasjonalparkstyret vedtar at det bestilles skilt for kr. 30.000 ihht. godkjent skiltplan. Investeringen 
finansieres ved tiltaksmidler, jfr. styrevedtak 12/2015 og ved bruk av tilskudd fra Turskiltprosjektet.

Begrunnelse
Det er behov for nye og bedre skilting på innfallsportene rundt Børgefjell. Ved å gjennomføre tiltaket vil 
en langt på veg få dekket dette behovet.

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 30.11.2015 

Saken ble diskutert i rådgivende utvalg hvor det kom innspill på å ta en runde for å kvalitetssikre bruken 
av sørsamiske navn.



Vedtak
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre godkjenner fremlagte skiltplan med 
følgende endringer/tillegg:

 det tas en runde før skiltbestilling for å kvalitetssikre de sørsamiske navnene som brukes på 
skiltene. 

Nasjonalparkstyret vedtar at det bestilles skilt for kr. 30.000 ihht. godkjent skiltplan. Investeringen 
finansieres ved tiltaksmidler, jfr. styrevedtak 12/2015 og ved bruk av tilskudd fra Turskiltprosjektet.

Begrunnelse
Det er behov for nye og bedre skilting på innfallsportene rundt Børgefjell. Ved å gjennomføre tiltaket vil 
en langt på veg få dekket dette behovet.

Enstemmig vedtatt


