
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 
Møtested: Rebellas hule, Namsskogan familiepark, Trones 
Dato: 30.11.2016 
Tidspunkt: 10:00 – 15:00 

 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Stian Brekkvassmo Leder NAMSSKOGAN 
Bjørn Ivar Lamo Nestleder GRANE 
Bodil Haukø Medlem RØYRVIK 
Anne Stenhammer Medlem NFK 
Anne Marit Mevassvik Medlem NTFK 
Anta Joma Medlem SAMETINGET 
Ragnhild Sparrok Larsen Medlem SAMETINGET 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Algot Peder Jåma MEDL SAMETINGET 
Harald Lie MEDL HATTFJELL 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ingen   

 
Merknader 

 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Tore Tødås 
Inge Hafstad 

Nasjonalparkforvalter 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold  Arkiv- 
saksnr 

 Styresak   

ST 18/2016 Møte i faglig rådgivende utvalg for Byrkije 
nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 
 
 
Styresaker 

 2016/7057 

ST 19/2016 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 

  

ST 20/2016 Referatsaker   

RS 34/2016 Flyging i Børgefjell / Byrkije nasjonalpark, sak 2016/5856  2016/5856 

RS 35/2016 Vedtak om plassering av plakett Børgefjell nasjonalpark 50 år - 
Hattfjelldal kommune 

 2016/357 

RS 36/2016 Delegering av myndighet etter naturmangfoldloven §§ 69, 
70,71 og 73 til nasjonalpark- og verneområdestyrer 
 

 2016/7056 

 Styresaker   

ST 21/2016 Bestillingsdialog 2017 - Børgefjell nasjonalpark og Austre 
Tiplingan landskapsvernområde - prioritering av tiltak 

 2016/6728 

ST 22/2016 Prosjektplan for utarbeidelse av besøksforvaltningsplan for 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark 

 2015/7380 

ST 23/2016 Møteplan Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell 
nasjonalparkstyre - 2017 

 2016/7063 

 
 
 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste  
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent 
 



ST 18/2016 Møte i faglig rådgivende utvalg for Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre 

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 30.11.2016  
Rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret gjennomførte fellesmøte hvor sakene 18/2016. 21/2016 og 
22/2016 ble gjennomgått. Deretter ble styremøte satt for formell behandling av sakene. 
 
Etter gjennomført møte med rådgivende utvalg valgte nasjonalparkstyret å foreta en enkel evaluering 
av møtet ift. møteformen, saksområdene og hvilken form/innhold tilbakemeldingene fra rådgivende 
utvalg hadde. 
 
Konklusjonen til nasjonalparkstyret ble at det er ønskelig med en mer formell form på 
tilbakemeldingene/innspillene fra rådgivende utvalg. Dette fordi det i dag kan være vanskelig for styret 
å vurdere om det som blir sagt i møtet er innspill fra enkeltmedlemmer på vegne av sine særinteresser 
eller om det er faglige råd fra utvalget. Styret mener kvaliteten på innspillene vil bli bedre hvis 
rådgivende utvalg har behandlet sakene før de gis til nasjonalparkstyret. Dette kan også være med på å 
sikre at innspillene får en forankring hos alle medlemmene i rådgivende utvalg.      
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering.  
 
Styreleder og nasjonalparkforvalter kontakter leder av rådgivende utvalg for å utforme et nytt opplegg 
for møter i faglig rådgivende utvalg 
 
Enstemmig vedtatt  
 
Forvalters tilrådning: 
Følgende tema vil bli gjennomgått på møtet mellom det rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret: 
 

 Gjennomgang av vedtekter for faglige rådgivende utvalg. 
 Valg av leder og nestleder ihht. vedtektene.  

 
 Orienteringer: 

                 - Gjennomførte tiltak/prosjekter 2016 
                 - Status 2016 (oppsyn, utfordringer, aktiviteter, trender, nasjonale føringer mm) 
                 - Utarbeidelse av besøksstrategi (jfr. styresak om prosjektplan for utarbeidelse av  
    besøksstrategi) 
                 - Merkevareprosjekt for norske verneområder 
                 - Forvaltningsplanarbeidet Austre Tiplingan lvo 
               - Foreslåtte tiltak i bestillingsdialogen 2017 
                 - Motorferdsel i verneområdene 
  - Oppsynstjenesten 
  - Miljøvedtaksregisteret 
  - Hjemmesider 
 

 Orientering om Namsskogan familieparks planer om bruken av Børgefjell og etableringen av 
Børgefjellregionen som nasjonalt opplevelsesområde 

 
  
 



ST 19/2016 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 30.11.2016  
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre godkjenner protokoll fra møte den 
24.10.16 
 
Enstemmig vedtatt 
 
ST 20/2016 Referatsaker 
 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 30.11.2016  
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar referatsakene til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
ST 21/2016 Bestillingsdialog 2017 - Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde 
- prioritering av tiltak 
 
Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre - 15.11.2016  
 
Arbeidsutvalgets innstilling til nasjonalparkstyret 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende prioritering av tiltak i 
Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde for 2017: 

Nasjonalparkstyret delegerer sluttføringen av bestillingsdialogen med Miljødirektoratet til 
arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalter 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 

file://fmntsfil1/fmnttto/Bestillingsdialog%202017/Prioritering%20tiltak%202017.xlsx


Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 30.11.2016  
 
Behandling: 
Før behandling i styret ble saken tatt opp med faglig rådgivende utvalg. 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende prioritering av tiltak i 
Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde for 2017: 

Nasjonalparkstyret delegerer sluttføringen av bestillingsdialogen med Miljødirektoratet til 
arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalter 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende prioritering av tiltak i 
Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde for 2017: 
 
«Vedtatt prioriteringer utarbeides etter møtet på grunnlag av innspill/diskusjoner i dialogmøtet» 
 
Nasjonalparkstyret delegerer sluttføringen av bestillingsdialogen med Miljødirektoratet til 
arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalter 
 
 

file://fmntsfil1/fmnttto/Bestillingsdialog%202017/Prioritering%20tiltak%202017.xlsx


ST 22/2016 Prosjektplan for utarbeidelse av besøksforvaltningsplan for Børgefjell/Byrkije 
nasjonalpark 
 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 30.11.2016  
 
Behandling 
Før behandling i styret ble saken tatt opp med faglig rådgivende utvalg. 
 
I styremøte ble følgende forslag til tillegg/endringer fremmet: 

 Kap. 3 kunnskapsgrunnlag, tema bruksanalyse reindrift. Under status tas inn at bruksanalysen 
utarbeides i tett dialog med de lokale reindriftsutøverne (Sijtje og Samebyer) 

 I strategiarbeidet bør det også fokuseres på tiltak med tanke på universell utforming og 
brukergrupper med redusert funksjonsevne.   

 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar det framlagte utkastet til 
prosjektplan for utarbeidelse av besøksforvaltningsplan for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre 
Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde med følgende tillegg/endringer: 
 

 Kap. 3 kunnskapsgrunnlag, tema bruksanalyse reindrift. Under status tas inn at bruksanalysen 
utarbeides i tett dialog med de lokale reindriftsutøverne (Sijtje og Samebyer) 

 I strategiarbeidet bør det også fokuseres på tiltak med tanke på universell utforming og 
brukergrupper med redusert funksjonsevne.   

 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar det framlagte utkastet til 
prosjektplan for utarbeidelse av besøksforvaltningsplan for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre 
Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde 
 
 
ST 23/2016 Møteplan Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre - 2017 
 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 30.11.2016  
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende møteplan for 2017: 
 
- Onsdag 15. mars 
- Onsdag 28. juni 
- Onsdag 4. oktober 
- Onsdag 22. november (fellesmøte med faglig rådgivende utvalg) 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende møteplan for 2017: 
 
- 
- 
- 
- 


