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Arkivsaksnr: 2016/3760-0

Saksbehandler: Tore Tødås

Dato: 07.07.2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Børgefjell nasjonalparkstyre 10/2016 22.07.2016

Søknad om tillatelse til helikoptertransport i forbindelse med brearkeologiske 
undersøkelser Børgefjell nasjonalpark - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

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

 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet gis dispensasjon fra § 3 pkt. 6.1 i 
verneforskriften for bruk av helikopter for frakt av utstyr og personell i forbindelse feltarbeid i 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark.

 Dispensasjonen gjelder for to (2) turer/flyginger med landing øst for Simskardvatnet i 
Hattfjelldal kommune ifb. med inn- og uttransport av utstyr og personell.

 Dispensasjonen for bruk av helikopter gjelder for perioden uke 35 til uke 38. 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 flygingen gjennomføres skal 
Statskog fjelltjenesten kontaktes ift. å unngå landing/aktivitet ved aktive fjellrevhi.

 Dersom det er rein i området skal det også tas hensyn til denne. Før flyging skal Byrkije Sijte 
v/Tor Enok Larsen kontaktes på telefon 416 47 755 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
Kunnskap er viktig for forvaltningen av Børgefjell nasjonalpark. Informasjonen som samles inn i
prosjektet vil øke kunnskapsgrunnlaget og være med på å danne et godt grunnlag for den framtidige 
forvaltning. Aktivitetene i prosjektet påvirker verneverdiene i liten grad. Prosjektet er i tråd med 
målsetninger i forvaltningsplanen.



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

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

 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Saksopplysninger
Søknaden gjelder bruk av helikopter for inn- og uttransport av utstyr og personell ifb med 
brearkeologiske undersøkelser Børgefjell nasjonalpark utført av Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (NTNU)

NTNU ble gitt tillatelse til innsamling og fjerning av løse kulturminner fra Børgefjell/Byrkije
nasjonalpark i styresak 22/2014 i møte den 19.09.2014. Tillatelsen ble gitt for perioden 2014 – 2017. 

Det ble foretatt undersøkelser i 2014, med funn av over tusen år gamle reinsbein og en omkring 150
år gammel kalvekjevle. I 2015 var derimot smelteforholdene dårlige og det ble derfor ikke 
gjennomført noen undersøkelser. For 2016 ligger forholdene godt til rette i forhold til snømengde og 
NTNU satser på å få gjennomført undersøkelser i flere områder. Tidsvinduet for å foreta 
undersøkelsene er normalt kort da det bør gjøres ved maksimal smelting, men før nysnøen kommer. 
De fleste undersøkelsene vil bli foretatt til fots, men for å støtte prosjektet har NTNU i 2016 fått 
midler fra Sametinget til en eventuell helikopterstøtte.

Med bakgrunn i dette søker NTNU om dispensasjon fra verneforskriften for å bruke helikopter til en 
tur/retur reise for frakt av personell og utstyr (til sammen to landinger). Dette ønsker de å gjøre i 
forbindelse med en undersøkelse i området omkring Simskardvatnet i Hattfjelldal kommune. Det vil 
bli satt opp en liten teltleir ved østsida Simskardvatnet og en får dermed muligheten til en effektiv 
undersøkelse (til fots) av flere snøfonner i nærheten i løpet av en uke. 

Arbeidet vil avhenge av vær- og smelteforhold, så det søkes derfor om tillatelse for en slik tur i 
perioden i løpet av ukene 35-38.

Grunnlaget for avgjørelsen
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndighet for
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og skal behandle dispensasjonssøknader.

Børgefjell nasjonalpark ble opprettet i 1963. Formålet med Børgefjell nasjonalpark er å bevare et 
stort naturområde tilnærmet fritt for tekniske inngrep, med store villmarkspregede områder for å 
sikre biologisk mangfold og et naturlig forekommende plante- og dyrelivet med bl.a. truede og 
sårbare arter, samt å ta vare på geologiske forekomster og kulturminner.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og
næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Naturmiljøet i nasjonalparken er fredet mot motorisert ferdsel på land og vatn, og i lufta under 300 
meter, jf. verneforskriftens § 3 pkt. 6.1. I henhold til den generelle dispensasjonsbestemmelsen for 
verneområder i naturmangfoldlovens § 48, kan det i spesielle tilfeller gjøres unntak fra et 
vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene
nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser
gjør det nødvendig. Ved innføring av naturmangfoldloven i 2009 ble verneforskriftens
generelle dispensasjonsbestemmelse satt ut av kraft og søknader i henhold til denne
bestemmelsen må vurderes etter naturmangfoldloven, jf. naturmangfoldloven § 77pkt

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12, jf. § 7:
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig



myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast
eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

Vurdering av saken

Kunnskapsgrunnlaget § 8
Søknaden gjelder dispensasjon for bruk av helikopter for transport av utstyr og personell i
forbindelse med brearkeologiske undersøkelser i Børgefjell nasjonalpark.

Det foreligger ikke opplysninger i registrer (artsdatabanken, naturbase) eller kartfestet informasjon 
på temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold på lokasjonene som 
tilsier at søknaden kan komme i konflikt med slike interesser. Transporten skjer på en tid av året hvor 
det er lite konflikter med andre interesser.

Ut fra ovenstående er kunnskapsgrunnlaget tilstrekkelig for å fatte vedtak i saken.

Føre-var-prinsippet § 9
Føre- var-prinsippet kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag, jf. naturmangfoldloven § 9. Omfanget av aktivitetene er begrenset. Ut fra føre-
var-prinsippet settes det også vilkår om at oppsynet skal kontaktes før flygingen finner sted for å 
ivareta hensynet til fjellreven. Tilsvarende vilkår settes om at reindriftsnæringen skal kontaktes før 
gjennomføring av flyging gjennomføres for å få oversikt om det befinner seg rein i området.

Ut fra disse vurderingene samt satte vilkår mener nasjonalparkstyret at kravene i § 9 er oppfylt

Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10
Bruken av helikopter for transport vil i liten grad øke den samlede belastningen i område. 
§ 10 tillegges derfor liten vekt i saken.

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11
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.).

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12
Bruk av helikopter er i utgangspunktet skånsomt mot miljøet og § 12 tillegges derfor liten vekt i 
denne saken.

Vedlegg:
Brev av 02.06.2016 - søknad om tillatelse til helikoptertransport i forbindelse med brearkeologiske 
undersøkelser - NTNU
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Vår dato

02.06.2016
Vår referanse

Vitenskapsmuseet Deres dato Deres referanse

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon

NTNU Vitenskapsmuseet E-post: Post@vm.ntnu.no Erling Skakkes gate 47 + 47 73 59 21 45

7491 Trondheim Trondheim Telefaks

http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet + 47 73 59 22 23 Tlf: + 47 

Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre
v/nasjonalparkforvalter Tore Tødås
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Børgefjell nasjonalpark — søknad om tillatelse til helikoptertransport i 
forbindelse med brearkeologiske undersøkelser

Vi viser til NP-2014-22 Melding om vedtak om tillatelse til innsamling av brearkeologiske funn i 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark (saksnummer 2014/5075).

NTNU Vitenskapsmuseet, i samarbeid med Saemien Sijte, har siden 2014 hatt et pågående prosjekt 
med undersøkelser av breer og permanente snøfonner i Børgefjell med tanke på å samle inn og sikre 
natur- og kulturhistoriske objekter som smelter fram fra isen i fjellet under varme somre. Se våre 
nettsider for utfyllende informasjon:

Frossen fauna: http://blogg.vm.ntnu.no/frozenfauna/nb/

Snow Patch Archaeological Research Cooperation: https://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/sparc

Sørsamiske snøfonner: https://www.ntnu.no/web/vitenskapsmuseet/soersamiske-snoefonner

Det ble foretatt undersøkelser i 2014, med funn av over tusen år gamle reinsbein og en omkring 150 
år gammel kalvekjevle. I 2015 var derimot smelteforholdene dårlige, så vi fikk ikke gjort noen 
undersøkelser. I år ligger derimot forholdene bedre til rette i forhold til snømengde og vi satser på å 
få gjennomført undersøkelser i flere områder. Tidsvinduet for å foreta undersøkelsene er normalt 
kort da det bør gjøres ved maksimal smelting, men før nysnøen kommer. De fleste undersøkelsene 
vil bli foretatt til fots, men for å støtte prosjektet fikk vi i år midler fra Sametinget til en eventuell 
helikopterstøtte. 

På bakgrunn av dette søker vi herved om tillatelse til å bruke helikopter til én tur/retur reise for å 
frakte inn og ut personell og utstyr (til sammen to landinger). Dette ønsker vi å gjøre i forbindelse 
med en undersøkelse i området omkring Simskardvatnet i Hattfjelldal kommune. Vi vil sette opp en 
liten teltleir ved østsida Simskardvatnet og får dermed muligheten til en effektiv undersøkelse (til 
fots) av flere snøfonner i nærheten i løpet av en uke. Ved en eventuell tillatelse vil dette bli gjort i 
dialog med reindrifta. Arbeidet vil avhenge av vær- og smelteforhold, så vi søker derfor om 
tillatelse for en slik tur i perioden uke 35-38.



2 av 2

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Vår dato Vår referanse

Denne søknaden sendes også til Hattfjelldal kommune.

Med hilsen

Jørgen Rosvold

NTNU Vitenskapsmuseet

7491 Trondheim

Jorgen.rosvold@ntnu.no

Tlf: 95279789
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Arkivsaksnr: 2015/3947-0
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Dato: 07.07.2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Børgefjell nasjonalparkstyre 11/2016 22.07.2016

Søknad om fangst av småpattedyr i 2016 – NINA

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

 Norsk institutt for naturforskning v/prosjektleder Erik Framstad gis dispensasjon fra § 3 pkt. 3.1 i 
verneforskriften for fangst av småpattedyr innenfor Børgefjell/Byrkije nasjonalpark.

 Tillatelsen gjelder fra og med 15. august 2016 til og med 30. september 2016

 Tillatelsen gjelder for hele Børgefjell/Byrkije nasjonalpark.

Begrunnelse
Kunnskap er viktig for forvaltningen av Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. Informasjonen som samles 
inn i forskningsprosjektet vil øke kunnskapsgrunnlaget og være med på å danne et godt grunnlag for 
den framtidige forvaltningen. Søknaden gjelder fangst av småpattedyr som en del av det pågående 
TOV-prosjektet som det tidligere er gitt dispensasjon for.



Hjemmelsgrunnlag

 Forskrift om verneplan for Børgefjell, vedlegg 1, vern av Børgefjell/Byrkije nasjonalpark, 
Grane, Hattfjelldal, Røyrvik og Namsskogan kommuner, Nordland og Nord-Trøndelag.

 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Saksopplysninger
I forbindelse med arbeid med «Program for terrestrisk naturovervåking (TOV)», etablert av 
Miljødirektoratet (den gang DN) i 1990, søkes det om tillatelse til fangst av smågnagere og spissmus i 
overvåkingsområdet i Børgefjell. 

Generell fangsttillatelse for smågnagere og spissmus i forbindelse med TOV er innvilget fra
Miljødirektoratet (ref 2011/5256 ART-VI-ORD). Smågnagerfangstene i TOV-områdene er nærmere
beskrevet i NINA Rapport 1036 og i tidligere rapporter fra TOV.

Feltarbeidet skal foregå etter følgende plan:

 Det skal fanges på stasjoner fordelt på 4 fangsttransekter, hver med lengde ca. 250 m og med 
10 stasjoner, i én periode i slutten av august eller begynnelsen av september. 

 Fangsten planlegges over 3 dager med inntil 400 felledøgn, det benyttes klappfeller åtet med 
veke med matolje, opplegget er ellers beskrevet i NINA oppdragsmelding 75.

 Erik Framstad er ansvarlig for prosjektet, men andre NINA-ansatte og/eller eksterne 
medarbeidere vil delta i den praktiske gjennomføringen av fangstene etter utarbeidet 
instruks.

 Det tas sikte på å gjennomføre fangstene i samarbeid med Statskog.

 Rapportering av fangstene gjennomføres som en ordinær del av rapporteringen fra TOV.

I henhold til verneforskriften for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark § 3. punkt 3.1 er dyrelivet fredet mot 
skade og unødig forstyrrelse, for jakt er det gjort unntak. I utgangspunktet er det dermed forbudt å 
drive fangst av småpattedyr. I henhold til verneforskriftens § 4 kan nasjonalparkstyret gi tillatelse til 
vitenskapelige undersøkelser. Undersøkelsene er et ledd i Miljødirektoratet sitt program for 
terrestrisk naturovervåking og gjennomføres av Norsk institutt for naturforskning. 

Etter at den nye naturmangfoldloven trådte i kraft den 1. juli 2009 skal imidlertid alle søknader som 
omfattes av den generelle dispensasjonsbestemmelsen vurderes etter naturmangfoldlovens § 48 
(dispensasjon fra vernevedtak). Som grunnlag for beslutningen er søknaden vurdert i henhold til 
prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 til 12.

Kunnskapsgrunnlaget § 8
I utgangspunktet er det forbudt å drive fangst av småpattedyr i nasjonalparken da det kan forårsake 
skader og forstyrrelser for dyrelivet. Samtidig er det et behov for økt kunnskap om dyrelivet i 
Børgefjell, og dette skaffes igjennom vitenskapelige undersøkelser. Det omsøkte tiltaket er av et 
begrenset omfang og vil ha liten eller minimal negativ effekt på verneformålet. NINA har over flere år 
drevet terrestrisk naturovervåking i Børgefjell og har akkumulert kunnskap om blant annet dyrelivet i 
Børgefjell. 

En av målsettingene som forvaltningsplanen for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark skisserer under 
kapittel 4.3 Miljøovervåking, forskning og undervisning er at miljøovervåkingen skal påvise endringer 
over tid. For å oppnå dette er det viktig at Børgefjell er en del av den kontinuerlige terrestriske 
overvåkingen (TOV). Deltagelse i TOV sikrer at kunnskapsgrunnlaget for omsøkte aktivitet er oppfylt.



Med bakgrunn i årsrapportene fra terrestrisk naturovervåking, erfaringer fra tidligere 
forvaltningspraksis og forvaltningsplanen for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark anser nasjonalparkstyret 
at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å fatte vedtak.

Føre-var-prinsippet § 9
Føre-var-prinsippet kommer kun til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag, jf. naturmangfoldloven § 9. Metoden er utprøvd over flere år og gir 
erfaringsmessig minimal effekt på verneformålet. § 9 tillegges derfor liten vekt i denne saken.

Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10
De vitenskapelige undersøkelsene det er søkt om i dette tilfellet er i et så begrenset omfang at det 
ikke vil medføre noen stor belastning på området. § 10 tillegges derfor liten vekt i denne saken.

Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver § 11
Ut fra de opplysninger som foreligger, er det ikke indikasjoner på at virksomheten vil føre til 
miljøforringelse. § 11 tillegges derfor liten vekt i denne saken.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12
Fangstmetodene skal minimalisere småpattedyrenes eventuelle lidelser. Metoden er utprøvd over 
flere år og gir erfaringsmessig minimale lidelser for småpattedyrene. 

Vedlegg:
- Søknad av 29.06.2016 fra NINA vedr. fangst av småpattedyr i 2016
- Oversikt over fangster av småpattedyr i TOV 2015
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Børgefjell nasjonalparkstyre Deres ref:
Postboks 2600 Vår ref:
7734 Steinkjer 4?) <31 .  '5 Sted: Oslo

Dato: 2016-06-29

Fangst  av småpattedyr i  2016
I forbindelse med arbeid med Program for terrestrisk naturovervåking (TOV), etablert av Miljødirektoratet
(den gang DN) i 1990, søker jeg om tillatelse til å fange smågnagere og spissmus i overvåkingsområdet i
Børgefjell nasjonalpark. Generell fangsttillatelse for smågnagere og spissmus i forbindelse med TOV er

innvilget fra Miljødirektoratet (ref 2011/5256 ART-Vl-ORD).

Resultatet av fangstene for 2015 følger vedlagt. Smågnagerfangstene i TOV-områdene vil også bli
nærmere beskrevet i en NINA-rapport som er under arbeid; se ellers tidligere rapporter fra TOV.

Feltarbeidet vil foregå etter følgende planer:

-  Det skal fanges på stasjoner fordelt på 4 fangsttransekter, hver med lengde ca 250 m og med

10 stasjoner, i én periode i slutten av august eller begynnelsen av september

-  Fangsten planlegges over  3  dager med inntil 400 felledøgn; det benyttes klappfeller åtet med

veke med matolje; opplegget er ellers beskrevet i NINA oppdragsmelding 75.

-  Undertegnete er ansvarlig for prosjektet, men andre NINA-ansatte og/eller eksterne

medarbeidere vil delta i den praktiske gjennomføringen av fangstene etter utarbeidet instruks.
Det tas sikte på å gjennomføre fangstene i samarbeid med Statskog.

'  Rapportering av fangstene gjennomføres som en ordinær del av rapporteringen fra TOV.

Jeg håper på en positiv besvarelse på søknaden.

Med vennlig hilsen

;; ;; &;l
Erik Fråmstad

prosjektleder

www.nina.no -  samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

NINA hovedkontor NINA Oslo NINA Tromsø NINA Lillehammer NINA forskningsstasjon, Ims

Postboks 5685 Sluppen Gaustadalléen 21 Framsenteret, Fakkelgården 4308  Sandnes

7485 Trondheim 0349 Oslo 9296 Tromsø 2624  Lillehammer Telefon: 51 67 24 70

Telefon: 73 80 14 00 Telefon: 73 80 14 00 Telefon: 77 75 04 00 Telefon: 73 80 14 00

Telefaks: 73 80 14 01 Org.nr: NO 950 037 687 MVA



Oversikt  over  fangster  av småpattedyr  i  Tov-områdene og langtidsstudiene på  Finse 2015

Nærmere beskrivelse av opplegget og spesielle forhold i 2015 vil bli gitt i en NINA—rapport som er

under arbeid.

Tabell 8.1 Oversikt over fangstperioder (datoer for utsetting og inntak av feller), fangstinnsats  og

totalt antall fangster av småpattedyr i overvåkingsprogrammet TOVi 2015.I  tillegg er angitt

tilsvarende data for de langsiktige gnagerfangstene på Finse (kombinert for to fangstfe/t).

Område] Arter

Periode Felledøgn AS MG MR Mrut MA M0 LL MS  Ubest  Ssp Sum

Lund

23—25 okt 400 O

Solhomfjell

29 sep—03 okt 1500 9 1 10

Møsvatn

18—20 sep 400 0

Gutulia

16-18sep 400 1 1
Åmotsdalen

04—06 sep 400 3  1 4

Børgefjell

04—06 sep 400 2 17 19

Dividalen

08—11 sep 1500 22 2 2 1 27

Totalt TOV 5000 14 40 2 2 1 1 1 61

Finse

14—17jul 954 0
01—04 sep 1199 0

Artskoder: AS -småskogmus (Apodemus sylvaticus), MG - klatremus (Myodes giareo/us, MR  -  gråsidemus (M. rufocanus),

Mrut -rødmus (M. rutilus), MA  -  markmus (Microtus agrestis), MO  -  fjellma rkmus (M.  oeconomus), LL - Iemen  (Lemmus

Iemmus), MS  — skoglemen  (Myopus schistico/or), Ubest  — ubestemt gnager eller spissmus, så oppspist at artsbestemmelse

var vanskelig, Ssp — spissmus (Sorex spp., ubestemt art).
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Figur  8.1 Høstfangster av smågnagere pr 100fe/Iedøgn i overvåkingsområdene, med data for

sammenlikning fra Høylandet1987-88 (de/figur Børgefjell) og Finse (Framstad upubl. ). For

Åmotsdalen i2001ble fangstene avbrutt av flom, og antatt bestandsnivå for klatremus er angitt med

*. De ulike kurvene omfatter følgende arter: Apodemus  — småskogmus, Myodes  — klatremus,

gråsidemus, rødmus (rødmus kun iDividaIen), Microtus  — markmus, fjellmarkmus, Lemmus/Myopus  -

lemen, skoglemen (skoglemen kun iGutu/ia).
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