
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 
Møtested: Fjellfolkets hus, Hattfjelldal 
Dato: 22.11.2017 
Tidspunkt: 10:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Stian Brekkvassmo Leder NAMSSKOGAN 
Harald Lie Medlem HATTFJELL 
Bodil Haukø Medlem RØYRVIK 
Anne Stenhammer Medlem NFK 
Anta Joma Medlem SAMETINGET 
Ragnhild Sparrok Larsen Medlem SAMETINGET 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Bjørn Ivar Lamo NESTL GRANE 
Anne Marit Mevassvik MEDL NTFK 
Algot Peder Jåma MEDL SAMETINGET 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ingen varamedlemmer møtte   

 
Merknader 
Møtet ble gjennomført sammen med rådgivende utvalg 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inge Hafstad 
Tore Tødås 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
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 

    
ST 20/2017 Møte i faglig rådgivende utvalg for Byrkije 

nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre 
2018 
 
 
Styremøte 

 2017/6298 

ST 21/2017 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 

  

ST 22/2017 Referatsaker   
RS 15/2017 Forslag til representanter til nasjonalpark- og 

verneområdestyrene. 
 2017/5330 

RS 16/2017 Invitasjon til møte i Børgefjell nasjonalparkstyre 22. 
november for å orientere om Skåarnja naturreservat 

 2017/4033 

RS 17/2017 Svar på invitasjon til møte i Børgefjell nasjonalparkstyre 22. 
november 
 
 

 2017/4033 

 Styresak   
ST 23/2017 Orientering om status på prosess med endringer i 

verneforskriften for Børgefjell nasjonalpark og Austre 
Tiplingan landskapsvernområde - endringer i regler for 
sykling, ridning, organisert ferdsel mm. 

 2017/1100 

ST 24/2017 Status utarbeidelse av bruksanalyse/sårbarhetsvurdering 
for reindrift ifb. med utarbeiding av besøksstrategi 

 2015/7380 

ST 25/2017 Bestillingsdialog 2018 - Børgefjell nasjonalpark og Austre 
Tiplingan landskapsvernområde - prioritering av tiltak 

 2017/6195 

ST 26/2017 Møteplan Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell 
nasjonalparkstyre - 2018 

 2017/6297 

 
 
Innledningsvis orienterte Asgeir Almås og Ansgar Kleven om Fjellfolkets hus. 
 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste enstemmig godkjent  
 



 
ST 20/2017 Møte i faglig rådgivende utvalg for Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell 
nasjonalparkstyre 2018 
 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 22.11.2017  
 
Faglig rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret gjennomførte det årlige dialogmøtet 22.11.17.  
 
Fra rådgivende utvalg møtte følgende personer: 

 Per Lorentzen, Statskog fjelltjenesten 
 Trond Nordås, Statskog SF 
 Rolf Almås, NJFF avd. Nord-Trøndelag/Nordland 
 Tor Enok Larsen, Byrkije Sijte 
 Louise Fontain, Naturvernforbundet 
 Sissel Grongstad, Namsskogan fjellstyre 
 Maili Jåma, Tjåehkere Sijte 
 Helene Lillevold, Røyrvik fjellstyre 

 
Det møtte ingen representanter fra de Svenske samebyene 
 
Ettersom både leder og nestleder i rådgivende utvalg hadde meldt forfall ble Sissel Grongstad valgt som 
settemøteleder. 
 
Følgende tema ble gjennomgått i dialogmøte mellom rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret: 
 

 Inge Hafstad fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag orientering om prosess med endringer i 
verneforskriftene 

 Marit Østby Nilsen fra Fjelldriv AS orienterte om prosjektet med å utarbeide 
sårbarhetsvurdering og bruksanalyse reindrift 

 Nasjonalparkforvalter orienterte om følgende tema 
o Brukerundersøkelse 
o Besøksstrategi 
o Ferdselstelling 2017 
o Status gjennomførte tiltak 2017 
o Oppsyn 
o Prosjekt med kartlegging og rydding av søppel 
o Prioritering av tiltak 2018 
o Ny temaplakat om reindrift 
o Motorferdsel 
o Nytt naturreservat på Stekenjokk 
o Offentlig veiskilting 
o Forvaltningsplanarbeidet Austre Tiplingan lvo 

 
I lunchen ble det en markering av at Børgefjell/Byrkije nasjonalpark er registrert som stedsnavn nr. 
1.000.000 i det sentrale stedsnavnregisteret. Kartverket spanderte kake og styreleder leste opp en 
hilsen fra Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre og faglig rådgivende utvalg tar saken til 
orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 



 
ST 21/2017 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre godkjenner protokoll fra møte 04.10.2017 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
ST 22/2017 Referatsaker 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar referatsakene til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
ST 23/2017 Orientering om status på prosess med endringer i verneforskriften for Børgefjell 
nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde - endringer i regler for sykling, ridning, 
organisert ferdsel mm. 
 
Behandling: 
Inge Hafstad fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag orienterte nasjonalparkstyret og rådgivende utvalg om 
bakgrunnen og formålet med forskriftsendringene. Det ble videre orientert om nasjonalparkstyrets 
holdning og om videre prosess.  
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
 
 
ST 24/2017 Status utarbeidelse av bruksanalyse/sårbarhetsvurdering for reindrift ifb. med 
utarbeiding av besøksstrategi 
 
Behandling: 
Marit Østby Nilsen fra Fjelldriv AS orienterte nasjonalparkstyret og rådgivende utvalg om bakgrunnen 
og formålet med på gjennomføre sårbarhetsvurdering/bruksanalyse for reindrift. 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
 



ST 25/2017 Bestillingsdialog 2018 - Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde 
- prioritering av tiltak 
 
Arbeidsutvalg innstilling av 13.11.2017: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende prioritering av tiltak i 
Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde for 2018: 
 

 
 
Nasjonalparkstyret delegerer sluttføringen av bestillingsdialogen med Miljødirektoratet til 
arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalter 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 22.11.2017  
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende prioritering av tiltak i 
Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde for 2018: 
 

 
 
Nasjonalparkstyret delegerer sluttføringen av bestillingsdialogen med Miljødirektoratet til 
arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalter 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Bestillingsdialog 2018 - Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde - 
prioritering av tiltak 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende prioritering av tiltak i 
Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde for 2018: 
 
«Forslag til prioritering av tiltak utarbeides av Arbeidsutvalget i møte 13.11 etter bestillermøte1» 
 
Nasjonalparkstyret delegerer sluttføringen av bestillingsdialogen med Miljødirektoratet til 
arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalter 
 



 
ST 26/2017 Møteplan Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre - 2018 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 22.11.2017  
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende møteplan for 2018: 
 
- 21.03 - Namsskogan 
- 28.05 – 01.06 - Studietur 
- 20.06 - Røyrvik 
- 11.10 – Grane 
- 28.11 - Hattfjelldal 
 
Ved få saker kan styreleder avlyse oppsatte møte, alternativt gjennomføre møte som epostmøte.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende møteplan for 2018: 
 
- xx.xx  - Namsskogan 
- 28.05 – 01.06 - Studietur 
- xx.xx - Røyrvik 
- xx.xx – Grane 
- xx.xx - Hattfjelldal 
 
Ved få saker kan styreleder avlyse oppsatte møte, alternativt gjennomføre møte som epostmøte.  
 
 


