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ST 13/2017 Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene for Børgefjell nasjonalpark for 
bruk av trekullstøv, helikopter, snøscooter og ATV ifb. med drift og vedlikehold av 
konvensjonsgjerde. 
 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 02.05.2017  
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre fatter følgende vedtak: 
 

1. Sametinget SE gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon for å benytte 
trekullstøv til nedsmelting av snø langs konvensjonsgjerdet for tamrein mellom Norge og 
Sverige i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell 
landskapsvernområde. Dette under forutsetning av at det benyttes trekullstøv ihht. 
deklarasjonen som vedlagt i søknad.  

2. Sametinget SE gis med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 6.3 f. tillatelse til å benytte 
helikopter for transport av trekullstøv, materialer og mannskap i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark 
i forbindelse med drift og vedlikehold av konvensjonsgjerdet for tamrein mellom Norge og 
Sverige. 

3. Sametinget SE gis med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 6.3 g. tillatelse til å benytte ATV 
for transport av materialer og mannskap i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark i forbindelse med drift 
og vedlikehold av konvensjonsgjerdet for tamrein mellom Norge og Sverige. 

4. Sametinget SE gis med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 6.3 b. tillatelse til å benytte ATV 
for transport av materialer og mannskap i Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell 
landskapsvernområde i forbindelse med drift og vedlikehold av konvensjonsgjerdet for tamrein 
mellom Norge og Sverige. 

5. Dispensasjonen gjelder fra og med 01.05.2017 til og med 30.11.2017. 

6. Bruken av helikopter og ATV skal begrenes til et minimum. Ferdselen skal utføres på en mest 
mulig skånsom måte med hensyn til dyre- og fuglelivet i området, spesielt skal det tas hensyn til 
fjellreven. 

7. Dersom det er rein i området skal det tas hensyn til denne. Før ferdselen 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 forstyrrelser. Tilsvarende gjelder tamrein tilhørende svenske driftsenheter. 

8. Innen 12.12.2017 skal Sametinget SE levere rapport som viser antall flygninger med tidspunkt, 
sted og formål 

Begrunnelse 
For å hindre sammenblanding av norsk og svensk rein er det viktig at grensegjerdet fungerer som 
forutsatt. Et viktig verktøy for dette er nedsmelting av snø langs reingjerdet. Tiltaket kan påvirke 
verneverdiene i perioden tiltaket gjennomføres, men fordelene men et fungerende grensegjerde anses 
som større for verneverdiene. Opprydding av gammelt gjerdemateriell ifb. med tiltaket vil være en 
fordel for verneverdiene.   
 
Enstemmig vedtatt 
 



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

1. Sametinget SE gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon for å benytte 
trekullstøv til nedsmelting av snø langs konvensjonsgjerdet for tamrein mellom Norge og 
Sverige i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell 
landskapsvernområde. Dette under forutsetning av at det benyttes trekullstøv ihht. 
deklarasjonen som vedlagt i søknad.  

2. Sametinget SE gis med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 6.3 f. tillatelse til å benytte 
helikopter for transport av trekullstøv, materialer og mannskap i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark 
i forbindelse med drift og vedlikehold av konvensjonsgjerdet for tamrein mellom Norge og 
Sverige. 

3. Sametinget SE gis med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 6.3 g. tillatelse til å benytte ATV 
for transport av materialer og mannskap i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark i forbindelse med drift 
og vedlikehold av konvensjonsgjerdet for tamrein mellom Norge og Sverige. 

4. Sametinget SE gis med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 6.3 b. tillatelse til å benytte ATV 
for transport av materialer og mannskap i Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell 
landskapsvernområde i forbindelse med drift og vedlikehold av konvensjonsgjerdet for tamrein 
mellom Norge og Sverige. 

5. Dispensasjonen gjelder fra og med 01.05.2017 til og med 30.11.2017. 

6. Bruken av helikopter og ATV skal begrenes til et minimum. Ferdselen skal utføres på en mest 
mulig skånsom måte med hensyn til dyre- og fuglelivet i området, spesielt skal det tas hensyn til 
fjellreven. 

7. Dersom det er rein i området skal det tas hensyn til denne. Før ferdselen 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 forstyrrelser. Tilsvarende gjelder tamrein tilhørende svenske driftsenheter. 

8. Innen 12.12.2017 skal Sametinget SE levere rapport som viser antall flygninger med tidspunkt, 
sted og formål 

Begrunnelse 
For å hindre sammenblanding av norsk og svensk rein er det viktig at grensegjerdet fungerer som 
forutsatt. Et viktig verktøy for dette er nedsmelting av snø langs reingjerdet. Tiltaket kan påvirke 
verneverdiene i perioden tiltaket gjennomføres, men fordelene men et fungerende grensegjerde anses 
som større for verneverdiene. Opprydding av gammelt gjerdemateriell ifb. med tiltaket vil være en 
fordel for verneverdiene.   
 
 



ST 14/2017 Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene for Børgefjell nasjonalpark for 
gjennomføring av organisert tur til Skogstua i Namskroken - Namsskogan fjellstyre 
 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 02.05.2017  
 
Vedtak 
Med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt. 5.2 har Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell 
nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 
 

1. Namsskogan fjellstyre gis dispensasjon fra verneforskriften for gjennomføring av organisert tur 
til Skogstua i Namskroken. 

2. Dispensasjonen gjelder lørdag 24. juni. 
3. Dispensasjonen gjelder for stien fra verneområdegrensen til Skogstua i Namskroken 

 
Begrunnelse: 
Tiltaket vil i svært liten grad påvirke verneverdiene da den foregår i et svært begrenset område på en 
klopplagt sti. Dispensasjonen gjelder for en tur på fastsatt dato og vil ut fra dette være begrenset i tid 
og rom. Det vektlegges også at det vanligvis er ferdsel i området.   
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt. 5.2 har Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell 
nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 
 

1. Namsskogan fjellstyre gis dispensasjon fra verneforskriften for gjennomføring av organisert tur 
til Skogstua i Namskroken. 

2. Dispensasjonen gjelder lørdag 24. juni. 
3. Dispensasjonen gjelder for stien fra verneområdegrensen til Skogstua i Namskroken 

 
Begrunnelse: 
Tiltaket vil i svært liten grad påvirke verneverdiene da den foregår i et svært begrenset område på en 
klopplagt sti. Dispensasjonen gjelder for en tur på fastsatt dato og vil ut fra dette være begrenset i tid 
og rom. Det vektlegges også at det vanligvis er ferdsel i området.   
 
 


