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ST 1/2017 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 15.03.2017  
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre godkjenner protokoll fra møte den 
30.11.16 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
ST 2/2017 Referatsaker 
 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 15.03.2017  
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar referatsakene til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
ST 3/2017 Orienteringer Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre 
15.03.2017 
 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 15.03.2017  
 
Behandling: 
Nasjonalparkforvalter orienterte om aktuelle tema 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
 
 



ST 4/2017 Endring av verneforskriften for Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan 
landskapsvernområde - Fylkesmannen orienterer om prosessen og aktuelle punkter for endring 
 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 15.03.2017  
 
Behandling: 
Inge Hafstad hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag orienterte om bakgrunnen for Stortingets ønske om 
endringer i verneforskriftene, fremdriftsplan og hvilke konkrete endringer Stortinget ønsker å få 
gjennomført.  
 
Fylkesmannen har oppdraget med å forberede og tilrå endringer i verneforskrifter ovenfor 
Miljødirektoratet. Nasjonalparkstyret som lokal forvaltningsmyndighet skal involveres i arbeidet.  
 
Når det gjennomføres prosess med endringer av verneforskriftene er det hensiktsmessig å inkludere 
andre endringsbehov. Det legges ikke opp til en fullstendig revisjon av forskriftene, men retting av 
eventuelle feil og andre mindre behov for endringer kan foreslås for Miljødirektoratet i faglig 
gjennomgang. 
 
I møtet ble følgende tillegg/endringer til arbeidsutvalgets innstilling foreslått: 

 Sykling kan tillates på veier og stier i områdene som omfattes av utvidelsen av nasjonalparken 
fra 2003 da det er disse områdene som omfattes av landsplan for nasjonalparker og andre 
større verneområder (St. meld. nr. 62 1991-92). Sykling på veier og stier i sone B skal ikke være 
tillatt. 

 Nasjonalparkstyret delegerer til arbeidsutvalget å ta en gjennomgang av utkast til nye 
forskrifter før faglig gjennomgang hos Miljødirektoratet. 

 
 
Vedtak: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
Nasjonalparkstyret har følgende kommentarer/innspill til forskriftsendringer for Børgefjell/Byrkije 
nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde: 
  

 Nasjonalparkstyret er i utgangspunktet negative til å åpne for sykling i verneområdene. Dette 
med hensyn til sårbare/truede arter, økt slitasje og reindrift. Verneområdene er opprettet for å 
sikre biologisk mangfold og et naturlig forekommende plante- og dyrelivet med bl.a. truede og 
sårbare arter. I tillegg er reindrift en del av verneformålet. 

 I Børgefjellområdet er det ingen veier og få tilrettelagte stier, men det er mange dyretråkk som 
kan oppfattes som stier. I tillegg er det en del kjørespor etablert av reindriftsnæringen som kan 
defineres som stier/spor. Dette kan medføre at syklister ser muligheter for å bruke store deler 
av Børgefjell som arena for sykling. Dette gjelder spesielt de østlige områder som er lett 
tilgjengelig fra bilvei i Sverige, disse områdene er også de viktigste og mest sårbar ift. fjellrev 
med mange aktive hilokaliteter.  

 Nasjonalparkstyret mener at begrepet sti er for uklar og må tydeliggjøres i forskriftsarbeidet. 
Dette for å unngå at dyretråkk blir definert som sti av brukerne. En tydeligere definisjon av 
begrepet vil også gi en mer kontrollerbar forskrift. Verneområdeoppsynet vil få en vanskelig 
oppgave med å utføre kontroll ift. sykling hvis ikke det er en tydelig avklaring på begrepet sti.       

 Ettersom det i føringene gitt i Stortingets behandling av friluftsmeldingen ikke er mulig å 
regulere syklingen i hele verneområdet, men på avgrensede områder ber nasjonalparkstyret 
om at det i de mest sårbare områdene ikke åpnes for sykling. Da begrunnet i verneformålet ift. 
fjellrev og reindrift. Nasjonalparkstyret mener at sykling kun kan tillates på veier og stier i 
områdene som omfattes av utvidelsen av nasjonalparken fra 2003 da det er disse områdene 



som omfattes av landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder (St. meld. nr. 62 
1991-92). Sykling på veier og stier i sone B skal ikke være tillatt. 

 Nasjonalparkstyret ønsker avklaring på om det kun åpnes for sykling på barmark eller om det 
også skal tillattes sykling på snødekt mark? Dette ut fra at det i Børgefjellområde ofte er forhold 
for ferdsel på snødekt mark i mai/juni. Dette er en meget sårbar periode ift. hekking/yngling og 
reinkalving og det er derfor ikke ønskelig med økt trafikk av nye brukergrupper. Bruk av sykkel 
kan medføre større belastning i området pga. økt rekkevidde ift. vandring/ski.  

 Organisert ferdsel i Børgefjell i regi av kommersielle aktører er i dag regulert i 
forvaltningsplanen hvor det må søkes forvaltningsmyndigheten om dispensasjon for å drive slik 
aktivitet i perioden 1. mars til 1. august. Nasjonalparkstyret som lokal forvaltningsmyndighet 
ønsker fortsatt muligheten til å kunne regulere slik aktivitet i tid og rom. Nasjonalparkstyret ser 
faren for at belastningen på verneområdet vil øke betydelig når det åpnes for mer kommersiell 
aktivitet kombinert med nye ferdselsformer (sykling, ridning mm) Ut fra dette er det også 
ønskelig å kunne regulere bruk av hest gjennom forskrift og forvaltningsplan som i dag. 

 Nasjonalparkstyret er for tiden i prosess med utarbeidelse av besøksstrategi for 
verneområdene, ihht. vedtatt prosjektplan skal besøksstrategien være ferdig vedtatt i 
desember 2018. Et av målene med besøksstrategien er å få bedre kunnskap om sårbare 
områder som må skjermes for økt aktivitet. Nasjonalparkstyret er kritiske til at 
forskriftsendringene ønskes gjennomført før besøksstrategien for verneområdene er på plass. 

 Nasjonalparkstyret delegerer til arbeidsutvalget å ta en gjennomgang av utkast til nye 
forskrifter før faglig gjennomgang hos Miljødirektoratet. 
           

Nasjonalparkstyret ber om at notat fra nasjonalparkforvalter om mindre endringer/justeringer i 
verneforskriftene tas opp til vurdering i utkast til faglig gjennomgang. 
 
Nasjonalparkstyret ber om at dette vedtaket vedlegges Fylkesmannens høringsforslag til 
verneforskrifter til faglig gjennomgang i Miljødirektoratet.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre - 06.03.2017  
 
Behandling: 
Inge Hafstad hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag orienterte om bakgrunnen for Stortingets ønske om 
endringer i verneforskriftene, fremdriftsplan og hvilke konkrete endringer Stortinget ønsker å få 
gjennomført.  
 
Fylkesmannen har oppdraget med å forberede og tilrå endringer i verneforskrifter ovenfor 
Miljødirektoratet. Fylkesmannen skal også gjennomfører høring og endelig tilrådning om 
forskriftsendringer. Nasjonalparkstyret som lokal forvaltningsmyndighet skal involveres i arbeidet.  
 
Stortinget ønsker primært at følgende endringer utføres i gjeldene verneforskrift:  

 Åpne for sykling på veier og stier i nasjonalparker og landskapsvernområder. Dersom 
verneformålet tilsier det, kan sykling likevel reguleres i avgrensede områder. Miljødirektoratet 
legger til grunn at eventuelle forbud mot sykling på bestemte stier må være begrunnet i 
verneformålet og sårbarhetsvurderinger (ikke brukerkonflikter) 

 Åpne for organisert bruk av hest/ridning. 
 Fjerne skillet mellom kommersielle og ikke-kommersielle aktører ift. organisert 

ferdsel/aktiviteter. Dvs. at nasjonalparkstyret ikke skal ha myndighet til å regulert organisert 
ferdsel i regi av kommersielle aktører i Børgefjell i perioden 1. mars – 1. august (så lenge det 
ikke er til skade for naturmiljøet) 

 



Når det gjennomføres prosess med endringer av verneforskriftene er det hensiktsmessig å inkludere 
andre endringsbehov. Det legges ikke opp til en fullstendig revisjon av forskriftene, men retting av 
eventuelle feil og andre mindre behov for endringer kan foreslås for Miljødirektoratet i faglig 
gjennomgang. 
 
Vedtak 
Arbeidsutvalget vedtar følgende innstilling til Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre: 
 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
Nasjonalparkstyret har følgende kommentarer/innspill til forskriftsendringer for Børgefjell/Byrkije 
nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde: 
  

 Nasjonalparkstyret er i utgangspunktet negative til å åpne for sykling i verneområdene. Dette 
med hensyn til sårbare/truede arter, økt slitasje og reindrift. Verneområdene er opprettet for å 
sikre biologisk mangfold og et naturlig forekommende plante- og dyrelivet med bl.a. truede og 
sårbare arter. I tillegg er reindrift en del av verneformålet. 

 I Børgefjellområdet er det ingen veier og få tilrettelagte stier, men det er mange dyretråkk som 
kan oppfattes som stier. I tillegg er det en del kjørespor etablert av reindriftsnæringen som kan 
defineres som stier/spor. Dette kan medføre at syklister ser muligheter for å bruke store deler 
av Børgefjell som arena for sykling. Dette gjelder spesielt de østlige områder som er lett 
tilgjengelig fra bilvei i Sverige, disse områdene er også de viktigste og mest sårbar ift. fjellrev 
med mange aktive hilokaliteter.  

 Nasjonalparkstyret mener at begrepet sti er for uklar og må tydeliggjøres i forskriftsarbeidet. 
Dette for å unngå at dyretråkk blir definert som sti av brukerne. En tydeligere definisjon av 
begrepet vil også gi en mer kontrollerbar forskrift. Verneområdeoppsynet vil få en vanskelig 
oppgave med å utføre kontroll ift. sykling hvis ikke det er en tydelig avklaring på begrepet sti.       

 Ettersom det i føringene gitt i Stortingets behandling av friluftsmeldingen ikke er mulig å 
regulere syklingen i hele verneområdet, men på avgrensede områder ber nasjonalparkstyret 
om at det i de mest sårbare områdene ikke åpnes for sykling. Da begrunnet i verneformålet ift. 
fjellrev og reindrift. Nasjonalparkstyret ønsker at regulering av områder med forbud mot sykling 
gjøres i forvaltningsplan og ikke i verneforskriften. Dette for å få en smidig forvaltning som kan 
tilpasse seg endrede arealbehov for reindriften og ved evt. nye hekke/hi-lokaliteter for sårbare 
og truede arter. Prosessen med forskriftsendring vil i de fleste tilfeller bli for tidkrevende for 
raskt å kunne tilpasse seg endringer i bruken av områdene. 

 Nasjonalparkstyret ønsker avklaring på om det kun åpnes for sykling på barmark eller om det 
også skal tillattes sykling på snødekt mark? Dette ut fra at det i Børgefjellområde ofte er forhold 
for ferdsel på snødekt mark i mai/juni. Dette er en meget sårbar periode ift. hekking/yngling og 
reinkalving og det er derfor ikke ønskelig med økt trafikk av nye brukergrupper. Bruk av sykkel 
kan medføre større belastning i området pga. økt rekkevidde ift. vandring/ski.  

 Organisert ferdsel i Børgefjell i regi av kommersielle aktører er i dag regulert i 
forvaltningsplanen hvor det må søkes forvaltningsmyndigheten om dispensasjon for å drive slik 
aktivitet i perioden 1. mars til 1. august. Nasjonalparkstyret som lokal forvaltningsmyndighet 
ønsker fortsatt muligheten til å kunne regulere slik aktivitet i tid og rom. Nasjonalparkstyret ser 
faren for at belastningen på verneområdet vil øke betydelig når det åpnes for mer kommersiell 
aktivitet kombinert med nye ferdselsformer (sykling, ridning mm) Ut fra dette er det også 
ønskelig å kunne regulere bruk av hest gjennom forskrift og forvaltningsplan som i dag. 



 Nasjonalparkstyret er for tiden i prosess med utarbeidelse av besøksstrategi for 
verneområdene, ihht. vedtatt prosjektplan skal besøksstrategien være ferdig vedtatt i 
desember 2018. Et av målene med besøksstrategien er å få bedre kunnskap om sårbare 
områder som må skjermes for økt aktivitet. Nasjonalparkstyret er kritiske til at 
forskriftsendringene ønskes gjennomført før besøksstrategien for verneområdene er på plass.           

 
Nasjonalparkstyret ber om at notat fra nasjonalparkforvalter om mindre endringer/justeringer i 
verneforskriftene tas opp til vurdering i utkast til faglig gjennomgang. 
 
Nasjonalparkstyret ber om at dette vedtaket vedlegges Fylkesmannens høringsforslag til 
verneforskrifter til faglig gjennomgang i Miljødirektoratet.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
  
ST 5/2017 Brukerundersøkelse Børgefjell nasjonalpark 2017 
 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 15.03.2017  
 
Behandling: 
Forvalter stilte spørsmål om hvilke språk som skulle benyttes i spørreundersøkelsen. Iflg. veilederen er 
norsk, engelsk og tysk i utgangspunktet språkene som skal benyttes. Samisk kan benyttes til erstatning 
for tysk hvis dette er naturlig. 
 
Styret foreslo ut fra dette følgende nytt punkt 7. i vedtaket: 
7. Brukerundersøkelsen skal utføres med norsk, samisk og engelsk som språk. 
 
Vedtak 
1. Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å gjennomføre 
brukerundersøkelse for Børgefjell nasjonalpark ifb. med utarbeidelse av besøksstrategi ihht. vedtatt 
prosjektplan. 
 
2. Brukerundersøkelsen gjennomføres ved bruk av selvregistreringskasser med standard spørreskjema 
ihht. mal fra Miljødirektoratet og ved etterundersøkelse.  
 
3. Nasjonalparkforvalter gis fullmakt til å gjøre avrop på rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester ifb. 
med brukerundersøkelsen 
 
4. Selvregistreringskassene plasserer på følgende lokasjoner: 

 På sti fra innfallsport Oksvollen til Austre Tiplingan 
 På sti fra innfallsport Øyum mot Legdvatn 
 På sti fra innfallsport Simskardet mot Simskardhytta 
 På Storelvhøgda 
 På Mattisvegen fra innfallsport på Smalvatnet 
 Ved Storelva i Namsvatnet 

 
5. Tiltaket defineres som en skjøtselsoppgave ihht. verneforskriftens § 5, 2 ledd. 
 
6. Vedtaket forutsettes finansiert av Miljødirektoratet på kap. 1420.21 
 
7. Brukerundersøkelsen skal utføres med norsk, samisk og engelsk som språk. 
  
 



Begrunnelse: 
Kunnskap om de besøkende er viktig for å utarbeide en besøksstrategi for Børgefjell nasjonalpark og 
Austre Tiplingan landskapsvernområde. Den enkleste og mest kostnadseffektive metoden er å 
gjennomføre brukerundersøkelsen vha. selvregistreringskasser som følges opp med en elektronisk 
etterundersøkelse. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
1. Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å gjennomføre 
brukerundersøkelse for Børgefjell nasjonalpark ifb. med utarbeidelse av besøksstrategi ihht. vedtatt 
prosjektplan. 
 
2. Brukerundersøkelsen gjennomføres ved bruk av selvregistreringskasser med standard spørreskjema 
ihht. mal fra Miljødirektoratet og ved etterundersøkelse.  
 
3. Nasjonalparkforvalter gis fullmakt til å gjøre avrop på rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester ifb. 
med brukerundersøkelsen 
 
4. Selvregistreringskassene plasserer på følgende lokasjoner: 

 På sti fra innfallsport Oksvollen til Austre Tiplingan 
 På sti fra innfallsport Øyum mot Legdvatn 
 På sti fra innfallsport Simskardet mot Simskardhytta 
 På Storelvhøgda 
 På Mattisvegen fra innfallsport på Smalvatnet 
 Ved Storelva i Namsvatnet 

 
5. Tiltaket defineres som en skjøtselsoppgave ihht. verneforskriftens § 5, 2 ledd. 
 
6. Vedtaket forutsettes finansiert av Miljødirektoratet på kap. 1420.21  
 
Begrunnelse: 
Kunnskap om de besøkende er viktig for å utarbeide en besøksstrategi for Børgefjell nasjonalpark og 
Austre Tiplingan landskapsvernområde. Den enkleste og mest kostnadseffektive metoden er å 
gjennomføre brukerundersøkelsen vha. selvregistreringskasser som følges opp med en elektronisk 
etterundersøkelse. 
 
 
ST 6/2017 Besøksstrategi og reindrift — bruksanalyse/sårbarhetsvurdering 
 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 15.03.2017  
 
Vedtak: 
1. Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar at det gjennomføres 
bruksanalyse/sårbarhetsvurdering for reindrift i Børgefjell nasjonalpark ifb. med utarbeidelse av 
besøksstrategi ihht. vedtatt prosjektplan. 
 
2. Nasjonalparkstyret vedtar at det engasjeres ekstern ressurs for gjennomføring av bruksanalysen. 
Nasjonalparkforvalter gis fullmakt til å velge ekstern ressurs.  
 
3. Tiltaket defineres som en skjøtselsoppgave ihht. verneforskriftens § 5, 2 ledd. 
 
4. Vedtaket forutsettes finansiert av Miljødirektoratet på kap. 1420.21 



 
Begrunnelse: 
Kunnskap om reindriftens bruk og behov for arealer er viktig ved utarbeide en besøksstrategi for 
Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde. Da spesielt ift. hvordan annen bruk 
av arealene kan påvirke reindriftsnæringens aktivitet. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
1. Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar at det gjennomføres 
bruksanalyse/sårbarhetsvurdering for reindrift i Børgefjell nasjonalpark ifb. med utarbeidelse av 
besøksstrategi ihht. vedtatt prosjektplan. 
 
2. Nasjonalparkstyret vedtar at det engasjeres ekstern ressurs for gjennomføring av bruksanalysen. 
Nasjonalparkforvalter gis fullmakt til å velge ekstern ressurs.  
 
3. Tiltaket defineres som en skjøtselsoppgave ihht. verneforskriftens § 5, 2 ledd. 
 
4. Vedtaket forutsettes finansiert av Miljødirektoratet på kap. 1420.21 
 
Begrunnelse: 
Kunnskap om reindriftens bruk og behov for arealer er viktig ved utarbeide en besøksstrategi for 
Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde. Da spesielt ift. hvordan annen bruk 
av arealene kan påvirke reindriftsnæringens aktivitet. 
 
 
ST 7/2017 Status forvaltningsplanarbeidet for Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell 
landskapsvernområde 
 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 15.03.2017  
 
Forvalter orienterte om planprosessen og status utkast forvaltningsplan pr. mars 2017. Det har i 
hovedsak vært arbeidet med å få frem kunnskapsgrunnlaget til planen. Retningslinjer for motorferdsel 
og bygninger har nasjonalparkstyret hatt opp til behandling tidligere og skal innarbeides i planen. 
 
Det er en utfordring i planprosessen at verneforskriften skal revideres/endres, noe som også vil påvirke 
innholdet i forvaltningsplanen.     
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
 
 



ST 8/2017 Retningslinjer og vilkår for dispensasjoner for ervervsmessig transport i 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde 
 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 15.03.2017  
 
Behandling: 
Forvalter redegjorde for utfordringer med tidligere gitte dispensasjoner for ervervsmessig transport og 
at det her var mulig å tolke dispensasjonene utover det som var nasjonalparkstyrets intensjoner ift. 
tidligere vedtatte retningslinjer. 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståavroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende konkretisering/ 
spesifisering av retningslinjene for behandling av søknader om ervervsmessig transport: 
 

 Det gis kun dispensasjon for ervervsmessig transport av varer og bagasje for leietakere av 
registrerte utleiehytter. Det skal fremgå som et klart vilkår at dispensasjonen ikke kan benyttes 
ved transport til private hytter som lånes/leies ut. Definisjonen av utleiehytte er hytte som leies 
ut i næringsøyemed og som er tilgjengelig for at allmenheten kan leie hytten.   

 For private hytter gis det maksimalt 6 turer pr. hytte pr. sesong, dette inkludert turer utført som 
ervervsmessig transport. Det spesifiseres i vilkår til vedtaket at det ikke er tillatt å bruke 
ervervsmessig transport i tillegg/supplement til gitte 6 turer.     

 Ved bruk av ervervsmessig transport skal leietaker av hytte dokumentere leie av hytte med 
kvittering. 

 For søknader i 2017 gis det ikke flerårige dispensasjoner da nasjonalparkstyret ønsker å 
evaluere retningslinjene etter endt sesong. 

 
Nasjonalparkstyret ber forvalter innarbeide disse punktene i vedtak og vilkår i fremtidige 
dispensasjoner. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståavroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende reviderte retningslinjer 
for behandling av søknader om ervervsmessig transport i Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell 
landskapsvernområde: 
 

   
   
   
   
   
  

 
 
 
 
 
 
 



ST 9/2017 Søknad om offentlig vegskilting til Børgefjell nasjonalpark i Hattfjelldal kommune - 
godkjenning av skiltplan 
 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 15.03.2017  
 
Behandling: 
På grunn av at utbyggingen av ny E6 på strekningen Kappskarmo – Brattåsen – Lien ikke vil bli ferdigstilt 
med ny avkjørsel til Hattfjelldal på kort sikt ønsket nasjonalparkstyret at det settes opp skilt til Børgefjell 
på dagens avkjørsel ved Trofors. Dette innarbeides i planen før oversendelse til Statens vegvesen 
 
Ut fra dette ble følgende tilleggspunkt utarbeidet i møtet 
3. Skilting til Børgefjell på dagens kryss E6 / RV73 på Trofors innarbeides i planen før oversendelse av 
søknad til Statens vegvesen. 
 
Vedtak 
1. Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar skiltplan for offentlig vegskilting 
til Børgefjell/Byrkije nasjonalpark - fra E6 til innfallsporter i Susendal. 
 
2. Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å sende søknad til Statens 
vegvesen region nord om å få gjennomført skilting ihht. vedtatt plan. 
 
3. Skilting til Børgefjell på dagens kryss E6 / RV73 på Trofors innarbeides i planen før oversendelse av 
søknad til Statens vegvesen. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
1. Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar skiltplan for offentlig vegskilting 
til Børgefjell/Byrkije nasjonalpark - fra E6 til innfallsporter i Susendal. 
 
2. Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å sende søknad til Statens 
vegvesen region nord om å få gjennomført skilting ihht. vedtatt plan. 
 
 
ST 10/2017 Sluttsak - Oppgradering av innfallsport for Børgefjell nasjonalpark - Øyum i 
Hattfjelldal kommune 
 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 15.03.2017  
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar prosjektet oppgradering av 
innfallsport for Børgefjell nasjonalpark - Øyum i Hattfjelldal kommune som gjennomført. 
 
Nasjonalparkstyret tar sluttrapport fra prosjektet til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar prosjektet oppgradering av 
innfallsport for Børgefjell nasjonalpark - Øyum i Hattfjelldal kommune som gjennomført. 
 
Nasjonalparkstyret tar sluttrapport fra prosjektet til orientering.  



ST 11/2017 Sluttsak - Skilting av turmål ved innfallsporter til Børgefjell nasjonalpark- 
turskiltprosjektet 2015 - 2016 
 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 15.03.2017  
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar prosjektet med skilting av turmål 
ved innfallsporter til Børgefjell nasjonalpark som gjennomført. 
 
Nasjonalparkstyret tar sluttrapport fra prosjektet til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar prosjektet med skilting av turmål 
ved innfallsporter til Børgefjell nasjonalpark som gjennomført. 
 
Nasjonalparkstyret tar sluttrapport fra prosjektet til orientering.  


