
 
 

Møteprotokoll 
 
 
Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 
Møtested: Laksforsvillaen i Grane 
Dato: 04.10.2017 
Tidspunkt: 10:00 – 14:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Stian Brekkvassmo Leder NAMSSKOGAN 
Bjørn Ivar Lamo Nestleder GRANE 
Bodil Haukø Medlem RØYRVIK 
Algot Peder Jåma Medlem SAMETINGET 
Anta Joma Medlem SAMETINGET 
Ragnhild Sparrok Larsen Medlem SAMETINGET 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Anne Marit Mevassvik MEDL NTFK 
Harald Lie MEDL HATTFJELL 
Anne Stenhammer MEDL NFK 

 
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. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
 
 



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

 Styresak   

ST 15/2017 Orientering om reiseliv og næringsutvikling i Grane 
kommune ved Grane næringsutvikling 

 2017/5028 

ST 16/2017 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

 
ST 17/2017 

 
Referatsaker 

  

RS 7/2017 Dispensasjon for ervervsmessig transport av varer og 
bagasje for leietakere av utleiehytter i Austre Tiplingan 
landskapsvernområde - Jon Åge Tyldum 

 2017/150 

RS 8/2017 Dispensasjon for ervervsmessig transport av varer og 
bagasje for leietakere av utleiehytter i Austre Tiplingan 
landskapsvernområde - Torgeir Sørmo 

 2017/171 

RS 9/2017 Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for utplassering 
av fjelltrimpost ved Legdvatnet i Børgefjell nasjonalpark og 
på Susenfjellenden i Austre Tiplingan 
landskapsvernområde - v/Hattfjelldal Idrettsråd 

 2017/3764 

RS 10/2017 Dispensasjon fra vernebestemmelsen for etablering av 
fjelltrimpost i Børgefjell nasjonalpark - Namsskogan 
idrettsråd 

 2017/3476 

RS 11/2017 Vedtak Opprettelse av Skåarnja naturreservat i Jämtland 
Strömsund kommune Sverige 

 2017/4033 

RS 12/2017 Det gis dispensasjon til fangst av småpattedyr i 2017 - 2021 
– NINA 

 2015/3947 

RS 13/2017 Skjøtselstiltak i verneområder som kan utføres av 
grunneier -  Rutine for praktisering i statsallmenninger 
NML § 47 

 2017/2655 

RS 14/2017 Ber om redegjørelse for lavtflyging i Børgefjell / Byrkije 
nasjonalpark 27.07.2017 

 2016/5856 

  
Styresaker 

  

ST 18/2017 Orienteringer Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell 
nasjonalparkstyre 04.10.2017 

 2017/5027 

ST 19/2017 Forespørsel felles skilting langs veg og til innfallsporter til 
nasjonalparker Lomsdal Visten Midtre Nordland og 
Børgefjell 

 2017/4295 

 
I møtet vil det bli gitt en orientert om Laksforsvillaen og om planer for anlegget.  
 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent 
 



ST 15/2017 Orientering om reiseliv og næringsutvikling i Grane kommune ved Grane 
næringsutvikling 
 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 04.10.2017  
 
Behandling: 
Ellen Schjølberg, daglig leder i Grane næringsutvikling AS orienterte om reiseliv og næringsutvikling i 
Grane kommune med spesielt fokus på naturbaserte produkter i og utenfor nasjonalparkene. Det ble 
informert om Vefsna regionalpark som er et av tiltakene for å få økt aktivitet omkring naturbasert 
reiseliv i regionen.  
 
Ellen Schjølberg hadde før møtet hatt en runde med lokale reiselivsaktører ift. ønsker og forventninger 
til nasjonalparkstyrets besøksstrategi. Konklusjonen er at de fleste aktørene har sin aktivitet utenfor 
verneområdene og derfor i liten grad blir direkte påvirket av besøksstrategien. Det er ønskelig med 
enkel tilrettelegging i randsonen av nasjonalparken. Aktørene ønsker en god dialog med forvaltningen 
og at evt. dispensasjoner gis over perioder for størst mulig forutsigbarhet. Hvis det må søkes om 
dispensasjon for enkelturer blir det for stor uforutsigbarhet ift. kundene.   
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
 
ST 16/2017 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 04.10.2017  
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre godkjenner protokollene fra møtene 
15.03.17, 31.03.17 og 02.05.17  
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 



ST 17/2017 Referatsaker 
 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 04.10.2017  
 
Behandling: 
Nasjonalparkforvalter orienterte særskilt om referatsak 11/2017 «Vedtak opprettelse av Skåarnja 
naturreservat i Jämtland Strömsund kommune Sverige» I tiltaksplanen er det foreslått å merke sti til 
Norge fra Vildmarksvägen langs Jetnamselven. Markeringen skal utføres slik at det er mulig å følge stien 
også på snødekt mark. Nasjonalparkstyret mener dette kan øke ferdselen i området, og at det derfor er 
ønskelig at tiltaket vurderes ved utarbeidelse av besøksstrategien. 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar referatsakene til orientering.  
 
Länsstyrelsen i Jämtland inviteres til styremøte den 22. november for å informere om Skåarnja 
naturreservat generelt og tiltaket med merking av sti til Jetnamen spesielt.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
ST 18/2017 Orienteringer Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre 
04.10.2017 
 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 04.10.2017  
 
Behandling 
Nasjonalparkforvalter orienterte om følgende tema: 
 

 Status prosess med nye verneforskrifter (åpne for sykling, bruk av hest, kommersielle aktører) 
 Status arbeidet med forvaltningsplan for Austre Tiplingan landskapsvernområde 
 Status skjøtselstiltak 2017 
 Studietur? 
 Brukerundersøkelse 
 Bruksanalyse reindrift (besøksstrategi) 
 «Søppelprosjektet» 
 Tilbakemeldinger fra oppsyn på diverse forhold. 
 Status og statistikk motorferdselsdispensasjoner 
 Temaplakat reindrift 
 Søknad om reingjeterhytter – status og videre prosess. 
 Nytt bokprosjekt 
 Valg av Sametingsrepresentanter til nasjonalparkstyret. 
 Styremøte 22. november 

 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering med følgende 
tilbakemeldinger: 
 

 Nasjonalparkstyret er fornøyd med kvaliteten på gjennomførte skjøtselstiltak. 
 Nasjonalparkstyret takker ja til invitasjonen fra Lierne nasjonalparksenter om å delta på 

studietur til Lapponia siste uka i mai 2018 (28/5 -1/6). Styret mener Lapponia er et meget 
relevant mål for studieturen hvor det kan være temaer som er aktuelle for forvaltningen av 
Børgefjell.  



 Styret ber om at det sendes brev til eier av hytte i Austre Tiplingan som har bygd terrasse hvor 
det påpekes at tiltaket ikke er lovlig ihht. verneforskriften. Slike tiltak er søknadspliktig. 

 Det bes om at tilbakemelding gis til de som rapporterer om spor etter barmarkskjøring i 
verneområdene. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
 
ST 19/2017 Forespørsel felles skilting langs veg og til innfallsporter til nasjonalparker 
Lomsdal Visten Midtre Nordland og Børgefjell 
 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 04.10.2017  
 
Behandling: 
Harald Lie og Bjørn Ivar Lamo ble foreslått som representanter fra styret. 
 
Vedtak 
1. Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre takker ja til invitasjonen fra Lomsdal 
Visten nasjonalparkstyre om å delta med en felles henvendelse til Statens vegvesen for å få på plass 
skilting fra veg/hovedveg til relevante startsteder/innfallsporter. 
 
2. Følgende styremedlem(er) gis fullmakt til å representere nasjonalparkstyret i videre dialog på politisk 
nivå med Statens vegvesen region Nord og Nordland Fylkeskommune: 

 Harald Lie 
 Bjørn Ivar Lamo   

 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
1. Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre takker ja til invitasjonen fra Lomsdal 
Visten nasjonalparkstyre om å delta med en felles henvendelse til Statens vegvesen for å få på plass 
skilting fra veg/hovedveg til relevante startsteder/innfallsporter. 
 
2. Følgende styremedlem(er) gis fullmakt til å representere nasjonalparkstyret i videre dialog på politisk 
nivå med Statens vegvesen region Nord og Nordland Fylkeskommune: 

    
   

   
 


