
Møteprotokoll

Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre
Møtested: Møterom Børgefjell, forvaltningsknutepunkt Børgefjell - Røyrvik
Dato: 08.03.2016
Tidspunkt: 13:00 – 15:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer

Bjørn Ivar Lamo NESTL GRANE
Stian Brekkvassmo LEDER NAMSSKOGAN
Harald Lie MEDL HATTFJELLDAL
Bodil Haukø MEDL RØYRVIK
Algot Peder Jåma MEDL SAMETINGET
Ragnhild Sparrok Larsen MEDL SAMETINGET
Anta Joma MEDL SAMETINGET

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer

Anne Marit Mevassvik MEDL NTFK
Anne Stenhammer MEDL NFK

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer

Ingen

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling

Tore Tødås Nasjonalparkforvalter
Kjell Eivind Madsen Fylkesmannen i Nordland

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.

______________________ ______________________ _______________________



Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Lukket Arkiv-

saksnr

Styresak

ST 1/2016 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

ST 2/2016 Referatsaker (brev og administrative vedtak)

RS 1/2016 Orientering om reviderte retningslinjer for behandling 
av motorferdselssøknader i Børgefjell nasjonalpark og 
Austre Tiplingan landskapsvernområde

2015/7356

RS 2/2016 Innvilget søknad om dispensasjon fra 
vernebestemmelsene for Austre Tiplingan/Luvlie 
Diehpell landskapsvernområde for bruk av snøscooter 
til transport av varer og utstyr til hytte ved Austre 
Tiplingen - Idar Fagerbakk

2016/278

RS 3/2016 Innvilget søknad om dispensasjon fra 
vernebestemmelsene for Austre Tiplingan/Luvlie 
Diehpell landskapsvernområde for bruk av snøscooter 
til transport av varer og utstyr til hytte ved Austre 
Tiplingen - Tor Fagerbakk

2016/278

RS 4/2016 Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften 
for Børgefjell nasjonalpark. Transport av varer og 
utstyr til hytte ved Legdvatn i Hattfjelldal kommune -
Edmund Engan

2016/541

RS 5/2016 Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften 
for Austre Tiplingan landskapsvernområde for bruk av 
snøscooter til ervervsmessig transport av varer og 
bagasje til utleiehytter - Torgeir Sørmo

2016/589

RS 6/2016 Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre 
Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde og 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark for bruk av snøscooter 
til egen hytte ved Vestre Tiplingen - Solvor og Kjell 
Kristiansen

2015/8263

RS 7/2016 Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre 
Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde for 
bruk av snøscooter til transport av varer og ved til 
hytte ved Austre Tiplingen - Eva Fagertun og Sten 
Nilsskog

2015/7205

RS 8/2016 Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften 
for Austre Tiplingan landskapsvernområde for bruk av 
snøscooter til ervervsmessig transport av varer og 
bagasje til utleiehytter - Jon Åge Tyldum

2016/587



RS 9/2016 Innvilget søknad om dispensasjon fra 
vernebestemmelsene for Børgefjell nasjonalpark for 
bruk av snøscooter for frakt til fjellstyrets utleiehytter 
og andre tekniske anlegg. Dispensasjon for uttak av 
ved til utleiehytter og gapahuker - Røyrvik fjellstyre

2016/55

RS 10/2016 Innvilget søknad om dispensasjon fra 
vernebestemmelsene for Børgefjell nasjonalpark for 
bruk av snøscooter til ervervsmessig transport av 
varer og bagasje til utleiehytter i Namskroken - Trond 
Smalås

2015/8575

RS 11/2016 Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften 
for Austre Tiplingan landskapsvernområde og 
Børgefjell nasjonalpark for transport av varer og 
bagasje med snøscooter til hytte - Finn Thor 
Torgersen

2016/204

RS 12/2016 Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften 
for Austre Tiplingan landskapsvernområde for bruk av
snøscooter til transport av varer og bagasje til hytte -  
Magnar Bertil Sørensen

2016/490

RS 13/2016 Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften 
for Austre Tiplingan landskapsvernområde for bruk av 
snøscooter til transport av ved, gass, møbler og 
materialer til Statskogs utleiehytte - Statskog SF

2016/725

RS 14/2016 Dispensasjon fra vernebestemmelsene for Austre 
Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde for 
bruk av snøscooter til transport av varer og utstyr til 
hytte ved Austre Tiplingen - Birger Sjøvoll

2015/8355

RS 15/2016 Innvilget dispensasjon fra vernebestemmelsene for 
Austre Tiplingan Luvlie Diehpell landskapsvernområde 
for bruk av snøscooter til transport av varer og utstyr 
til hytte ved Langtjønna - Tomas Daniel Børgefjell

2015/8508

RS 16/2016 Innvilget søknad om dispensasjon fra 
vernebestemmelsene for Austre Tiplingan/Luvlie 
Diehpell landskapsvernområde for bruk av snøscooter 
til transport av varer og utstyr til hytte ved Austre 
Tiplingen - Bjørn Øystein Eriksen

2015/8555

RS 17/2016 Innvilget søknad om dispensasjon fra 
vernebestemmelsene for Austre Tiplingan/Luvlie 
Diehpell landskapsvernområde for bruk av snøscooter 
til transport av varer, utstyr og ved til hytte ved 
Austre Tiplingen - Andre Stensland

2015/8536

RS 18/2016 Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften 
for Austre Tiplingan landskapsvernområde og 
Børgefjell nasjonalpark for transport av varer og 
bagasje med snøscooter til hytte - Sven Ivar Nordmo

2016/204



RS 19/2016 Innvilget søknad om dispensasjon fra 
vernebestemmelsene for Austre Tiplingan/Luvlie 
Diehpell landskapsvernområde for bruk av snøscooter 
til ervervsmessig transport av varer og bagasje til 
hytter - Terje Daleng m.fl

2016/421

Styresaker

ST 3/2016 Konstituering av Byrkije 
nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 
med valg av leder og nestleder

2016/974

ST 4/2016 Valg av arbeidsutvalg for Byrkije 
nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre

2016/974

ST 5/2016 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for 
Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan 
landskapsvernområde for bruk av snøscooter, 
hundespann og drone ifb. med tv-produksjon - Storm 
Adventures AS

2016/1044

ST 6/2016 Orienteringer Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/ 
Børgefjell nasjonalparkstyre - 08.03.2016

2015/7377

ST 7/2016 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for 
Børgefjell nasjonalpark - utskifting av utedo til hytte 
ved Legdvatnet - Jan Eilif Johansen

2016/1635

Godkjenning av innkalling og saksliste
Nasjonalparkforvalter stilte spørsmål om styret ønsket å behandle utsendt tilleggssak. 
Styret konkluderte med at saken behandles som sak 7/2016.

Innkalling og saksliste med tilleggssak enstemmig godkjent.



ST 1/2016 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 08.03.2016 

Vedtak
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre godkjenner protokoll fra møte 
den 30.11.2015

Enstemmig vedtatt

ST 2/2016 Referatsaker

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 08.03.2016

Vedtak
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar referatsakene til orientering.

Enstemmig vedtatt

ST 3/2016 Konstituering av Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre med 
valg av leder og nestleder

Forvalters tilrådning
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre konstitueres for perioden 2016 –
2019 med valg av følgende leder og nestleder:

Leder:
Nestleder:

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 08.03.2016 

Behandling:
Algot Jåma foreslo gjenvalg på Stian Brekkvassmo som leder og Bjørn Ivar Lamo som nestleder

Vedtak
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre konstitueres for perioden 2016 –
2019 med valg av følgende leder og nestleder:

Leder: Stian Brekkvassmo
Nestleder: Bjørn Ivar Lamo

Enstemmig vedtatt



ST 4/2016 Valg av arbeidsutvalg for Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre

Forvalters tilrådning
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre velger følgende arbeidsutvalg for 
perioden 2016 – 2019:







Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 08.03.2016 

Bodil Haukø foreslo gjenvalg på arbeidsutvalg med leder, nestleder og Algot Jåma

Vedtak
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre velger følgende arbeidsutvalg for 
perioden 2016 – 2019:

 Stian Brekkvassmo

 Bjørn Ivar Lamo

 Algot Jåma

Enstemmig vedtatt

ST 5/2016 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Børgefjell nasjonalpark og Austre 
Tiplingan landskapsvernområde for bruk av snøscooter, hundespann og drone ifb. med tv-
produksjon - Storm Adventures AS

Forvalters tilrådning
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 har Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

 Storm Adventures AS gis dispensasjon fra § 3 pkt. 6.1 i verneforskriften for 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark for bruk av snøscooter til oppkjøring av spor for 
hundespann og for transport av filmteam ifb. med filmopptak i Børgefjell nasjonalpark.

 Storm Adventures AS gis dispensasjon fra § 3 pkt. 6.1 i verneforskriften for Austre 
Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde for bruk av snøscooter til oppkjøring av 
spor for hundespann og for transport av filmteam ifb med filmopptak i Austre 
Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde.

 Storm Adventures AS gis dispensasjon fra § 3 pkt. 5.2 i verneforskriften for 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark for organisert ferdsel med hundespann i Børgefjell 
nasjonalpark.

 Storm Adventures AS gis dispensasjon fra § 3 pkt. 5.2 i verneforskriften for Austre 
Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde for organisert ferdsel med hundespann i 
Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde.

 Storm Adventures AS gis dispensasjon fra § 3 pkt. 7.3 i verneforskriften for 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark for bruk av drone til filmopptak i Børgefjell nasjonalpark.



 Storm Adventures AS gis dispensasjon fra § 3 pkt. 7.2 i verneforskriften for Austre 
Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde for bruk av drone til filmopptak i Austre 
Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde

 Dispensasjonen gjelder i perioden 17. april – 21. april 2016.

 Dispensasjonen gjelder for inntil 4 snøscootere og 5 hundespann. 

 Fast trase inntegnet på kart skal benyttes for ferdselen.

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

• Før tiltaket gjennomføres skal fjelloppsynet ved Røyrvik fjellstyre og Statskog 
fjelltjenesten kontaktes. 

 Før tiltaket gjennomføres skal Byrkije Sijte v/Tor Enok Larsen kontaktes på telefon 416 
47 755 og tilsvarende Tjåehkere Sijte v/Algot Jåma på telefon 970 92 014 for å få 
oversikt over hvor reinen befinner seg og slik kunne unngå unødig forstyrrelse.

Begrunnelse
Aktiviteten vil i liten grad påvirke verneverdiene da den foregår i et svært begrenset tidsrom i 
områder med liten grad av konflikt i forhold til sårbare arter. Trase er i størst mulig grad lagt 
utenfor vårbeite- og kalvingsområder for tamrein. Aktiviteten gjennomføres før kalving. 

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 08.03.2016 

Behandling:
Algot Jåma ble innvilget permisjon for resten av møtet 

Vedtak
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 har Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak:

 Storm Adventures AS gis dispensasjon fra § 3 pkt. 6.1 i verneforskriften for 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark for bruk av snøscooter til oppkjøring av spor for 
hundespann og for transport av filmteam ifb. med filmopptak i Børgefjell nasjonalpark.

 Storm Adventures AS gis dispensasjon fra § 3 pkt. 6.1 i verneforskriften for Austre 
Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde for bruk av snøscooter til oppkjøring av 
spor for hundespann og for transport av filmteam ifb med filmopptak i Austre 
Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde.

 Storm Adventures AS gis dispensasjon fra § 3 pkt. 5.2 i verneforskriften for 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark for organisert ferdsel med hundespann i Børgefjell 
nasjonalpark.

 Storm Adventures AS gis dispensasjon fra § 3 pkt. 5.2 i verneforskriften for Austre 
Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde for organisert ferdsel med hundespann i 
Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde.

 Storm Adventures AS gis dispensasjon fra § 3 pkt. 7.3 i verneforskriften for 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark for bruk av drone til filmopptak i Børgefjell nasjonalpark.

 Storm Adventures AS gis dispensasjon fra § 3 pkt. 7.2 i verneforskriften for Austre 
Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde for bruk av drone til filmopptak i Austre 
Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde

 Dispensasjonen gjelder i perioden 17. april – 21. april 2016.

 Dispensasjonen gjelder for inntil 4 snøscootere og 5 hundespann. 



 Fast trase inntegnet på kart skal benyttes for ferdselen.

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

• Før tiltaket gjennomføres skal fjelloppsynet ved Røyrvik fjellstyre og Statskog 
fjelltjenesten kontaktes. 

 Før tiltaket gjennomføres skal Byrkije Sijte v/Tor Enok Larsen kontaktes på telefon 416 
47 755 og tilsvarende Tjåehkere Sijte v/Algot Jåma på telefon 970 92 014 for å få 
oversikt over hvor reinen befinner seg og slik kunne unngå unødig forstyrrelse.

Begrunnelse
Aktiviteten vil i liten grad påvirke verneverdiene da den foregår i et svært begrenset tidsrom i 
områder med liten grad av konflikt i forhold til sårbare arter. Trase er i størst mulig grad lagt 
utenfor vårbeite- og kalvingsområder for tamrein. Aktiviteten gjennomføres før kalving. 

Vedtatt med 5 mot 1 stemme

ST 6/2016 Orienteringer Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre -
08.03.2016

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

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 08.03.2016 

Behandling:
Nasjonalparkforvalter oppdaterte styret på nyheter etter styremøte 30.11.15

Vedtak
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt

ST 7/2016 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Børgefjell nasjonalpark -
utskifting av utedo til hytte ved Legdvatnet - Jan Eilif Johansen

Forvalters tilrådning:
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre fatter følgende vedtak:

Med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt. 1.3 c gis Jan Eilif Johansen tillatelse til oppføring av 
nytt utedo til erstatning for eksisterende utedo til hytte ved Guevtelsjaevrie/Legdvatnet i 
Børgefjell nasjonalpark.

Følgende vilkår settes for tillatelsen:

 Eksisterende bygg rives før nytt bygg settes opp.

 Areal på nytt bygg skal ikke overstige 2 m2

 Total høyde på bygget skal ikke overstige 2,5 meter.

 Det skal benyttes mørke om matte jordfarger på fasader. 



 Taktekking utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning. 

Med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt. 6.3 c gis Jan Eilif Johansen dispensasjon for å benytte 
snøscooter til transport av materialer til nytt utedo etter fast trasé fra Øyum og inn til hytte 
ved Guevtelsjaevrie/Legdvatnet.

Følgende vilkår settes for tillatelsen:

 Det gis dispensasjon for inntil 2 (to) turer.

 Siste kjøredato settes til 30. april. 

 Det pliktes å føre kjørebok før den enkelte tur foretas. Utfylt kjørebok og 
kjøretillatelsen skal medbringes på turen og fremvises på forlangende ved kontroll.

 Kjørebok skal returneres Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre etter endt sesong og senest innen 1. juni. 

Begrunnelse
Tiltaket vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig da utedo skal erstatte eksiterende bygg. 
Dette vil dermed ikke medføre økt bygningsmasse i nasjonalparken. Eksisterende bygg er 
falleferdig og kan rase sammen i nærmeste framtid. Det er ut fra dette positivt at tiltakshaver 
ønsker å fjerne bygget før det utgjør et forurensningsproblem og erstatte dette med nytt bygg. 
Tiltaket planlegges gjennomført ved at bygget prefabrikkeres og transporteres inn på 
vinterføre for oppsetting til sommeren. Aktiviteten vil derfor i liten grad medføre økt aktivitet i 
parken.

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 08.03.2016 

Vedtak
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre fatter følgende vedtak:

Med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt. 1.3 c gis Jan Eilif Johansen tillatelse til oppføring av 
nytt utedo til erstatning for eksisterende utedo til hytte ved Guevtelsjaevrie/Legdvatnet i 
Børgefjell nasjonalpark.

Følgende vilkår settes for tillatelsen:

 Eksisterende bygg rives før nytt bygg settes opp.

 Areal på nytt bygg skal ikke overstige 2 m2

 Total høyde på bygget skal ikke overstige 2,5 meter.

 Det skal benyttes mørke om matte jordfarger på fasader. 

 Taktekking utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning. 

Med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt. 6.3 c gis Jan Eilif Johansen dispensasjon for å benytte 
snøscooter til transport av materialer til nytt utedo etter fast trasé fra Øyum og inn til hytte 
ved Guevtelsjaevrie/Legdvatnet.

Følgende vilkår settes for tillatelsen:

 Det gis dispensasjon for inntil 2 (to) turer.

 Siste kjøredato settes til 30. april. 

 Det pliktes å føre kjørebok før den enkelte tur foretas. Utfylt kjørebok og 
kjøretillatelsen skal medbringes på turen og fremvises på forlangende ved kontroll.



 Kjørebok skal returneres Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre etter endt sesong og senest innen 1. juni. 

Begrunnelse
Tiltaket vil ikke påvirke verneverdiene nevneverdig da utedo skal erstatte eksiterende bygg. 
Dette vil dermed ikke medføre økt bygningsmasse i nasjonalparken. Eksisterende bygg er 
falleferdig og kan rase sammen i nærmeste framtid. Det er ut fra dette positivt at tiltakshaver 
ønsker å fjerne bygget før det utgjør et forurensningsproblem og erstatte dette med nytt bygg. 
Tiltaket planlegges gjennomført ved at bygget prefabrikkeres og transporteres inn på 
vinterføre for oppsetting til sommeren. Aktiviteten vil derfor i liten grad medføre økt aktivitet i 
parken.

Enstemmig vedtatt


