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hensyn til besøkende og lokal verdiskaping i et verneområde, slik at en oppnår størst mulig 
nytte for alle tre interesser. Det er forvaltningsmyndigheten som er ansvarlig for at kartene 
følger områdets besøksstrategi, uavhengig av verneområdets størrelse.  
 
Prinsipp:  
Dersom det er motstridende målsettinger mellom ivaretakelse av verneverdiene, 
tilrettelegging for de besøkende og lokal verdiskaping, skal ivaretakelse av verneverdiene 
tillegges størst vekt. 
 
Besøksforvaltning er ytterligere beskrevet i Veileder for besøksforvaltning i norske 
verneområder (M-415|2015). Det er også laget en forenklet veileder for områder med lavt 
besøkstrykk som ligger på Miljødirektoratet sine nettsider.  

1.4 Visuelt uttrykk 
Alle kart under merkevaren skal ha et felles visuelt uttrykk, selv om noen momenter vil 
variere. Den lyse maskeringen rundt verneområdet, skrifttypen, fargen på vernelinjene og 
ikonsamlingen er eksempler på fellesnevnere. Dette, sammen med den strategiske 
tankegangen som legger grunnlaget for hva slags informasjon som skal tas inn i kartet 
(forankret i lokal besøksstrategi), utgjør det visuelle uttrykket som gjør kartet gjenkjennelig 
som en del av merkevaren Norges nasjonalparker.  
 

 

2. Tips til oppstart 
 Informer kartograf om veilederen og få en oversikt over de stiene som er i ønsket i 

kartutsnitt fra Geonorge sine databaser. Hvis det mangler stier, er det kommunen 
som har ansvaret for å oppdatere dette datagrunnlaget. Dette er omtalt i kapittel 
7.3.   
 

 Kartet skal reflektere de besøksstrategiske valgene som er gjort i området. Hva er 
interesseområdet og randsonen (kapittel 5), hvilke stedsnavn (tettsteder, vann, 
fjelltopper, daler, isbreer, etc.) som skal med. Arbeidet med dette kalles 
manusarbeid og er beskrevet ytterligere i kapittel 8.1.  
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Utvikling av kart for merkevaren 
Norges nasjonalparker 

Nyhetsbrev nr. 4 – 2/2017

Ny veileder om kart er nå lansert!

Kart er en viktig del av den nye merkevaren 
Norges nasjonalparker og vil bli brukt både for å 
dekke et informasjonsbehov, men også for å ta 
besøksstrategiske grep. Informasjon er et verktøy 
for å lede folk inn i områder som tåler det, og 
vekk fra de områdene som ikke tåler det, basert 
på eksisterende eller ny kunnskap om området. 
Det er viktig å lage kart som er enkle å forstå. 
Samtidig skal kartene under merkevaren ha det 
samme visuelle uttrykket og være gjenkjennelige 
på tvers av plattformer.

Alle har ikke behov for alt som står i denne 
veilederen. Den skal gi forvaltningsmyndigheten 
en oversikt over hva en kartutvikling består av 
og samtidig gi kartografen et verktøy for å bygge 
opp kartet. Dette er en foreløpig versjon som vil 
bli oppdatert.

I denne veilederen finner dere en beskrivelse av 
ansvarsfordelingen mellom kartograf, designer 
og forvaltningsmyndighet, hva som kjennetegner 
kartene til de ulike plattformene, tips til oppstart, 
kartenes formål og målgruppe, hvordan utarbeide 
kartets innhold og mer tekniske beskrivelser til 
kartoppbygging, blant annet. 
Av og til er det behov for andre typer kart for å 
beskrive et konkret tema eller fenomen. Her kan 
en løsning være et stilisert kart eller en annen 

illustrasjon. Nå lager vi ulike eksempler både 
knyttet til utkikkspunktet på Sognefjellet og 
Moskusstien på Dovrefjell som dere kan bruke 
som grunnlag dersom det er behov for noe 
annet enn et merkevarekart. Det er likevel ikke 
aktuelt å sette noe annet enn merkevarekartet på 
hovedplakaten for et område.

Har du spørsmål om kart kan du sende det til 
merkevare@miljodir.no
  

Ta kontakt med oss først!
Vi er nå i gang med å ferdigstille både plakater 
og brosjyrer for de fire pilotene. Samtidig skal det 
utarbeides veiledere/veiledningsmateriale som vil 
hjelpe dere i gang med de ulike produktene dere 
har behov for. Dette gjelder produksjon av plakater 
og brosjyrer, språk, kart, tekst og foto. Samtidig har 
vi påpekt behovet for en besøksstrategi i bunnen, 
og en streng prioritering av hvor mange og i hvilke 
områder dere bør sette i gang. 

Dette er viktig for å sikre at vi kan bistå dere, og 
slik at vi kan holde et tempo hvor vi sikrer høy 
kvalitet på produktene våre. Det er svært viktig at 
dere tar kontakt med oss før dere begynner, slik 
at vi ikke kommer for sent inn i prosessen. Husk 
at alle produkter skal innom oss underveis for en 
sjekk av at merkevaren er etterlevd.

Last ned veileder her

mailto:merkevare%40miljodir.no?subject=
http://miljødirektoratet.no/no/Publikasjoner/2017/Januar-2017/Utvikling-av-kart-for-merkevaren-Norges-nasjonalparker/


Vi er i gang med å lage brosjyrer for de fire 
pilotene Jotunheimen, Hallingskarvet, Rondane 
og Varangerhalvøya nasjonalparker. De skal 
være ferdig til ny turistsesong 2017. Brosjyrene 
vil følge malen som ligger i designmanualen 
(malen gir ganske spesifikke rammer, men 
også en viss frihet og fleksibilitet, og i 
utarbeidelse av brosjyrer til de fire pilotene, 
skal vi se på mulighetsrommet innenfor malen). 
Designmanualen gir også råd om språkform, 
og brosjyrene som kommer nå blir de første 
brosjyreeksemplene i ny språkprofil. Til ut
forming av tekst til disse fire brosjyrene, får vi 
hjelp av Anne Silje Berg ved Fjellmuseet i Lom. 
Siden vi ønsker å utarbeide fire gode eksempler 
først, ber vi dere om å vente med å starte opp 
brosjyrearbeidet til tidligst høsten 2017. Det kan 
være smart å starte med kartet først, ettersom 
det tar litt tid å utarbeide et merkevarekart.

Samtidig som brosjyrene for pilotene utvikles, 
skal vi også skissere hvordan produksjonen av 
brosjyrer skal foregå framover. Når vi har til
strekkelig med gode eksempler på plass og godt 
veiledningsmateriale, skal produksjonen etter 
hvert gjøres ute hos forvaltnings myndigheten, 
med minst mulig bistand fra Miljødirektoratet. 
Vi legger opp til at arbeidet skal profesjonaliseres 
for å få et mest mulig enhetlig resultat og av høy 
kvalitet. Med dette mener vi at forvaltnings
myndighet bidrar med hva som skal inn av 
informasjon, altså innholdet, med utgangspunkt i 
besøksstrategiene og annen kunnskap om 
verneområder.

Deretter bruker dere profesjonelle aktører som 
tekstforfatter, kartograf, grafiker og eventuelle 
andre profesjonelle på dette området til å 
utarbeide de ulike delene av brosjyren. 

Inntil dette er på plass vil vi, for å få et enhetlig 
uttrykk av høy kvalitet på alt som produseres, 
følge dere tett og veilede dere så godt vi kan. 
Vi har sett at det å følge en mal ikke alltid er så 
lett, og det kan være vanskelig å forstå hva som 

er innenfor mal og hva som ikke er det. Ta derfor 
kontakt med oss først, om dere har tanker om 
brosjyrearbeid. 

Brosjyrer for andre merkevareaktører
Det er selvsagt også aktuelt for sentre, andre 
verneområder og landsbyer å lage brosjyrer. 
Ettersom det her ikke er like viktig med et 
stort kart, har vi utarbeidet en egen mal for 
denne type brosjyrer. I designmanualen heter 
denne malen temabrosjyre, og er spesielt 
utarbeidet for Besøkssenter våtmark Lista. Her 
vil det etter hvert også utvides med egne maler 
som kan inkludere egennavnet på senteret 
(eks: Norsk fjellsenter) eller sameksistens 
med andre, som galleri, museum eller andre 
aktører. Temabrosjyrene kan også, i likhet 
med temaplakatene, lages for et enkelt tema. 
Besøkssenter rovdyr kan ikke utgi brosjyrer 
sammen med de kommersielle parkene de ligger 
ved siden av.

Logoen vår er beskyttet!
Registreringen av logosymbolet vårt som 
vare merke spesielt for merkevaren Norges 
nasjonal parker har nå gått gjennom hos Norsk 
patentstyre, og symbolet kan kun benyttes av 
våre aktører. Nå har vi juridisk vern og kan sikre 
oss mot at useriøse aktører tar den i bruk. I tillegg 
gir dette beskyttelse mot endringer/justeringer i 
selve logosymbolet.

Nye brosjyrer for nasjonalparkene



Webnytt

Svært mye av vår kommunikasjon foregår på nett, og det er også 
gjerne første ledd i den såkalte kundereisen. Vi skal derfor ta på 
alvor hvordan vi kommuniserer i de ulike kanalene.

nasjonalparkstyre.no

Administrativ informasjon og kommunikasjon 
som ligger på nasjonalparkstyre.no er en 
informasjonsoppgave, og har én bestemt 
målgruppe. Alle styrene skal ligge på 
nasjonalparkstyre.no og det er viktig å sørge 
for å holde de respektive sidene oppdatert med 
tanke på befolkningens rett til innsyn. Disse 
sidene skal ikke rettes mot turister. Vi er i gang 
med å omarbeidet designet på sidene mer mot 
merkevaren, sammen med Fylkesmannen i Sogn 
og Fjordane som drifter disse.

Ny og mer funksjonell designmanual

Vi bygger nå om designmanualen, blant annet 
etter tilbakemeldinger fra dere som brukere. 
Motivet for ombyggingen er todelt: vi ser behovet 
for en manual som er mer brukervennlig og 
lettere å navigere i, både for designere og legfolk 
og vi har behov for en slags “landingsside” for 
merkevaren slik at dere slipper å lete overalt for 
å finne alt fra veiledere knyttet til dette, gamle 
nyhetsbrev, gode eksempler etc. Alt dette samles 
nå på vår side. 

VISITNORWAY – der turistene er

Turister og øvrige brukere er en annen målgruppe 
og må derfor nås via andre kanaler. Per i dag 
eksisterer det ingen overordnet nettside for 
merkevaren Norges nasjonalparker og vårt 
forprosjekt på nett konkluderte med at det 
ikke nødvendigvis er veien å gå. Vi synes det er 
smart å jobbe med å forbedre de stedene hvor 
folk befinner seg framfor å forsøke å flytte store 
masser av mennesker over på nye nettsteder. 
Derfor jobber vi med Visit Norway/ Innovasjon 
Norge for å se hvordan vi sammen med dem kan 

gjøre informasjonen som allerede er tilgjengelig 
om våre områder bedre – mer samordnet og 
korrekt for Norges nasjonalparker. Vi er enige 
med Innovasjon Norge om at det er rom for å 
forbedre, men vi har ikke rukket å prioritere dette 
arbeidet. 

Nettsidedesign under merkevaren

Vi ser at forvaltere, sentre og andre aktører 
under merkevaren allerede har eller er i gang 
med å opprette nye egne nettsider. Dette har vi 
full forståelse for og det er behov der ute som 
står udekket per i dag. Dette er derfor et tilbud 
til dere (se beskrivelsen av tilbudet i forrige 
nyhetsbrev eller i designmanualen). Det er ingen 
plikt, men en mulighet dersom du uansett ser 
behov for en nettside hvor du skal henvende deg 
til målgruppene for merkevaren.

Noen få har startet og vi vil etter hvert nå ha 
prototyper som viser hvordan sidene kan være. 
Her ser du et ferskt eksempel på en nettside. 
Når vi da sier at alle vil ha helhetlig design så 
betyr det at hver enkelt side vil se ganske lik ut, 
slik at brukeren skjønner at dette er samme 
familie, som med alt annet vi gjør for å oppnå 
samme effekt.

Facebook og andre sosiale medier

Det er også viktig med et enhetlig uttrykk i 
sosiale medier. Og her er det like viktig å tenke 
målgrupper; hvem er det som leser dette, og hva vil 
vi si til dem. Vi skal ikke blande turistinformasjon 
med administrativ informasjon, og være tro mot 
denne tenkningen. Her kommer vi tilbake med 
klarere føringer og tips og råd når vi har fått sett 
litt mer på hva som eksisterer der ute.

http://www.nasjonalparkstyre.no
https://rovdyrsenter.no/


Hva koster en informasjonsplakat med stativ?

Prisen vil variere, ulike produsenter 
kan tilby ulike priser, men vi har nå ett 
eksempel fra Hallingskarvet, som dere 
kan ha som utgangpunkt til å estimere 
budsjetter.

Skilt: 1250 x 2000

Cortenstål 21 000,- 
(inkl. plata som støpes ned 
i betongfundamentet)
Design  10 000,-
Glass    6 000,-
Sum 37 000,-

Fundamentering kommer i tillegg.

Vi skifter til Cortenstål som skiltmateriale

I føljetongen; vi lærer mens vi jobber, har vi konkludert med at anbefalingen på stål fra Snøhetta ikke 
er egnet for vårt bruk. Begrunnelsen er hovedsakelig at det er altfor lett å lage riper i det, uansett lakk 
som benyttes (vi har testet), og at dette vil bli et problem.

Vi har derfor besluttet at vi går for Cortenstål (beskrivelser i manualen). Det betyr at vi tar en runde 
på prototyping av portalskiltet. Bokstavene under “vinduet” var tenkt frest inn i metallet og malt 
hvite. Men da cortenstål alltid ruster litt, vil den løsningen ikke fungere da rusten vil gi misfarging 
av bokstavene. Tekstingen må derfor løses på en annen måte. Vi ser på dette nå med vår nye 
rammeleverandør på visuell profil, og har høyt tempo på dette.

Håper dere har forståelse for hvorfor vi må gjøre noen endringer underveis, og vi tror dette blir en 
løsning som blir minst like bra som den opprinnelig planlagte, og kanskje også bedre.

Fundamentering og hvordan sette opp skilt

For fundamentering i løsmasser har vi en veiledning for dimensjonering fra SINTEF byggforsk. Når 
vi nå får erfaringer fra de første skiltene og de ulike formene for fundamentering i på rent fjell og i 
andre grunnforhold, så vil vi dele denne kunnskapen med dere alle. Det vil ta litt tid, men de første 
eksemplene er under produksjon og klare for utsetting nå. En av pilotene tester nå hvordan de herdete 
glassplatene festes til stålet. Glassplatene er på 6 mm og festingen utføres med braketter Selve 
skiltstativene leveres med 6 mm gjengehull for festing av glassplaten. Hullene er merket i malene våre. 
Det kan bli justeringer på de malene som ligger ute, basert på erfaringene de gjør seg nå. 

Nytt om materialbruk 
og fundamentering



Forenklet besøksstrategi

Veileder for besøksforvaltning i norske verne
områder (M415 | 2015) gir råd om hvordan du bør 
lage en besøksstrategi. I mange verneområder er 
det likevel snakk om relativt få og enkle problem
stillinger knyttet til besøkende. Da vil det ofte 
være unødvendig å lage en omfattende strategi. 
Det er likevel nyttig å planlegge for hvordan man 
vil ta imot de besøkende på en god måte, og slik 
at det ikke går ut over naturverdiene. Derfor har 
Miljødirektoratet laget en mal for hvordan en 
besøksstrategi kan gjøres enklere og tilpasset de 
mest aktuelle behov i et verneområde. Malen er 
kalt “Forenklet besøksstrategi” og finnes på 
nettsiden for Norges nasjonalparker
 
Forvaltningsmyndigheten bestiller hvert år midler 
for å gjøre tiltak i verneområder. For 2017 ba 
Miljødirektoratet spesielt om å legge vekt på 
besøksforvaltning og implementering av ny 
merkevare. 

Alle fylkesmenn og verneområdestyrer fikk brev 
om dette i november 2016. For fylkesmennene 
viste direktoratet spesielt til at besøksstrategier 
og implementering av merkevare er nye oppgaver, 
som i starten vil være krevende. Vår anbefaling er 
å bare ta tak i noen få områder, gjerne 12 stk., ut 
fra følgende kriterier:

•  bynære områder
•  områder som har eller tåler mye besøk
•  områder som har særlig sårbare naturverdier  
    (der kanalisering kan være viktig)
  
Den forenklede besøksstrategien ble særlig 
utviklet for å skaffe fylkesmennene et mer 
fleksibelt verktøy for arbeid med 
informasjonstiltak og andre tilretteleggingstiltak i 
de mindre verneområdene. Dersom det er 
hensiktsmessig kan den også benyttes der andre 
aktører har forvaltningsmyndighet for et 
verneområde.

Last ned veileder her

I mange verneområder er i det dag lite tilrettelagt 
for friluftsliv. Disse har relativt få besøkende og 
områdene oppfattes som villmark og urørt. For mange 
besøkende/brukere/friluftslivsutøvere er det nettopp 
dette de oppsøker og det er for dem en essensiell 
kvalitet for området. Det vurderes derfor som viktig at 
det fortsatt finnes slike verneområder med liten grad/
fravær av tilretteleggingstiltak. Puristiske brukere, som 
ønsker lite tilrettelegging og som oppsøker områder 
for å drive friluftsliv på egen hånd (og som gjerne 
utøver sin aktivitet i områder der de sannsynligvis ikke 
møter så mange andre mennesker) oppsøker aktivt 
slike verneområder. I disse områdene vil det være 
få behov for tilretteleggingstiltak for brukerne. For 
forvaltningsmyndigheten er det viktig at også disse 
brukerne blir i varetatt. Dette kan gjøres ved at enten 
hele verneområdet har lav grad av tilrettelegging, 
eller at det differensieres innen området der deler 
har mer tilrettelegging enn andre deler – også 
vurdert ut fra områdets sårbarhet og verneverdier, 
ev. kan tiltak legges til randsonen av verneområdene 
for å øke mulighetene for verdiskaping for lokale 
næringsvirksomheter.

Flere nasjonalparker og en del større landskaps-
vernområder har lenge vært kjent som reiselivs-
destinasjoner og kjente turområder. I flere av disse 
områdene finnes det turisthytter (turistforeningshytter, 
utleiehytter), bruer ol. i området, et godt merka 
stinettsystem, og større grad av informasjon i og 
ved verneområdet. Disse verneområdene har et 
relativt høyt antall besøkende/friluftslivsutøvere. 
Sammenlignet med områder med lav grad/uten 
tilrettelegging vil det i disse områdene ofte være en 
større variasjon i purismegrad blant de besøkende. 

I slike områder kan det ofte være aktuelt med 
tilrette leggingstiltak som f.eks. merking av stier, 
klopplegging, informasjonstiltak og andre tiltak som 
har som ikke medfører tekniske inngrep/tilrettelegging. 
Tilrettelegging i slike områder vil ofte være gunstig 
både av hensyn til friluftslivet og for å styre ferdselen 
mot mindre sårbare områder. Det er også viktig at 
besøkende får informasjon om området og verne-
verdiene. Ved slike områder kan det være at et eller 
flere adkomster til, eller ved, verneområdet egner seg 
som et mer tilrettelagt utkikkspunkt.

Rypejakt. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no
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forvaltningsmyndighet og reiselivsnæring, basert på en 
god rolleforståelse og oppgavefordeling. Den modellen 
som er valgt for forvaltning av norske verneområder, 
innebærer at besøksforvaltning har fokus på fellestiltak, 
ikke bedriftsretta tiltak. Ansvaret for bedriftsretta 
tiltak tilligger reiselivsnæringa. I vårt arbeid med 
besøksforvaltning er derfor den aktive pådriverrollen 
lagt til reiselivsnæringen, som vist med det mørke 
brune  feltet i figur 1. Forvaltningsmyndigheten har 
verken mandat, faglig kompetanse, eller økonomiske 
forutsetninger til å ta denne posisjonen. En slik posisjon 
vil også åpenbart gi situasjoner der dobbeltrollen 
utvikling og vern vil være problematisk. 

Myndighetutøvelse 
(eks. byggesaker, 
motorisert ferdsel)

Infrastrukturtiltak
(eks. P-plasser,
informasjonstavler, 
stimerkin

Markedsføring
Booking

Kommerisell 
produktutvikling

Forvaltningsmyndighet Reiselivsnæringen

Fellestiltak Bedriftsretta tiltak

Figur 1. Oppgavefordeling mellom forvaltningsmyndigheten og 

reiselivsnæringen. Illustrasjon: Marit Vorkinn

Figur 2. De ulike fasene i arbeidet med besøksforvaltning i 

verneområder.

Det er en glidende overgang mellom fellestiltak 
og bedriftsretta tiltak, illustrert med overgangen 
mellom de to sirklene i figur 1. Noen oppgaver, 
for eksempel brosjyrer, er det aktuelt at 
forvaltningsmyndigheten og reiselivsnæringen 
samarbeider om. Forvaltningsmyndigheten for 
verneområdet må imidlertid sørge for å ha en aktiv 
rolle i de samarbeidstiltak de deltar i, for eksempel 
slik at det ikke markedsføres turmål i sårbare 
områder. Forvaltningsmyndigheten må også være 
oppmerksom på at tiltak de er med og finansierer ikke 
er konkurransevridende iht. EØS-regelverk for bruk av 
offentlige midler. 

En effektiv besøksforvaltning forutsetter at 
forvaltningsmyndigheten ser verneområdet i 
sammenheng med områdene rundt. Samarbeid med 
forvaltningsmyndigheter utenfor verneområdet, særlig 
i randsona, er ofte nødvendig. Et eksempel er å se 

besøksforvaltning for verneområdet i sammenheng 
med regionale- og kommunale planer.

Arbeidet med besøksforvaltning må ha et langsiktig 
perspektiv. Med dagens ressursrammer for 
verneområde forvaltning vil det ta tid å komme opp på 
nivået for sammenlignbare utenlandske verneområder 
og med begrensede ressurser blir det desto viktigere å 
bruke midlene strategisk og målrettet. 

Besøksforvaltningen skal være kunnskapsbasert, 
derfor fokuserer denne veilederen mye på kunnskaps-
innhenting. Mye vet vi allerede om verneområdene 
våre, men det vil til stadighet være et behov for mer 
kunnskap om ulike tema, derfor fokuserer vi også på nye 
metoder for kunnskapsinnhenting. I tillegg til kunnskap 
om verneverdiene er det behov for kunnskap om de 
besøkende og det reiselivs- og forvaltningssystemet 
nasjonalparken/verneområdet er en del av.

Arbeidet med besøksforvaltning er en langsiktig prosess 
i det enkelte verneområde. Det er viktig å ha fokus på at 
prosessen er en viktig del av arbeidet, men at et tydelig 
resultat av prosessen skal være et ferdig dokument 
med besøksstrategi for det enkelte verneområdet. 
Arbeidet med besøksforvaltning kan deles inn i tre 
faser, en planleggingsfase, en fase hvor man utformer 
besøksstrategien og en gjennomføringsfase, se figur 
2. Hver fase inneholder flere punkter, men veilederen 
bygges opp om de ulike fasene. 

Planleggings-
fase

Lage 
besøksstrategi

Gjennom-
føringsfase

• vedtak om oppstart
• utforme prosjektplan
• interesseanalyse

• kunnskapsinnhenting
• valg av strategiske grep
• tiltaksplan

• prosjektering
• kommunikasjonsplan
• overvåkning/bevaringsmål

M-415 | 2015

VEILEDER

Veileder for besøksforvaltning i 
norske verneområder

http://miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2015/September-2015/Veileder-for-besoksforvaltning-i-norske-verneomrader/
http://www.miljødirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/verneomr%c3%a5der/Merkevare/Enkel%20bes%c3%b8ksstrategi.docx
http://www.miljødirektoratet.no/no/Tema/Verneomrader/Ny-merkevare-for-Norges-nasjonalparker/
http://Last ned veileder her


En høflig og tydelig tone til leseren

Inntil en fullstendig veileder for språk for merkevaren er på plass har 
vi utviklet 10 skrivevettregler som skal etterleves: 

10 skrivevettregler

1. Skriv kort: Malene har en fast skriftstørrelse 
og derfor begrenset plass til tekst. Valg av 
mal er basert på hva som gir størst mulig 
lesbarhet og hvor stor mengde tekst folk 
faktisk leser. Det er stor forskjell på hva vi har 
lyst til at de skal lese og hva de leser.

2. Oppbygging av teksten: Kort overskrift på 
toppen, som sier noe om hva du ønsker 
velkommen til. En ingress med en til to korte 
setninger om det aller viktigste i området. 
Beskriv området konkret og gjerne gjennom 
opplevelsesmuligheter, heller enn å bruke 
mange superlativer.

3. Språk: Vi bruker tre språk; bokmål eller 
nynorsk, engelsk og tysk. Tysk kan ofres 
dersom samiske hensyn skal ivaretas i 
området. 

4. Inspirer: Gi folk en smakebit av området, med 
ord. Løft frem de to, tre viktigste temaene, og 
gjerne inkluder en aktivitet. Ønsk dem 
velkommen inn og tenk deg hvordan du 
opplever området, og hvordan du ønsker at 
andre skal oppleve det. 

5. Restriksjoner i området: Si gjerne hva som er 
lov og ikke lov, men gjør det på en hyggelig 
og ikke formanende måte. Bruk gjerne 
formuleringer som “hjelp oss å ta vare på…, 
“besøk gjerne området, men vær forsiktig 
med…” eller “du kan bidra til … ved å…”.  
Vær tydelig og konkret.

6. Kontaktinformasjon justeres: 
Oppsynsmyndighet med telefonnummer er 
det satt av plass til øverst til høyre på 
plakaten. Det skal kun stå eksempelvis 
Statens naturoppsyn, tlf.: +++ ++ +++

7. Skriv forståelig: Bruk ord som alle forstår, 
ikke bare biologer, geologer eller folk med 
naturkunnskap over snittet. Ord som 
“typeområde” og kvartærgeologi er ikke 
umiddelbart forståelige for alle.

8. Fremhev egenart: Verneverdiene skal løftes 
frem, men ikke i form av å gjengi vernefor
målet, eller sitere fra verneforskriften. Dersom 
det er spesielt sårbare arter, så si hvordan det 
er smart å oppføre seg knyttet til dette, og 
forklar hvorfor.

9. Sikkerhet for alle: Dersom det er 
sikkerhetsaspekter knyttet til området, så 
skriv om dette. Enten det er brekalving eller 
utfordrende turer, så forklar dette svært 
tydelig, og påpek gjerne vanskelighetsgrad, 
vær i området, lengde på tur, krav til utstyr 
eller andre viktige saker å informere om. Ikke 
vær fjols til fjells: https://www.visitnorway.no/
planleggreisen/sikkerhetstips/sikkerheti
fjellet/

10. Vær raus: Dersom det er andre ting i området 
som er naturlig å ta inn, som kulturminner, 
samiske eller andre, kulturlandskap eller 
annet, så ta det gjerne inn dersom dette er 
noe forvaltningsmyndighet synes det er 
naturlig å løfte frem. Om vi er korrekt for
valtningsmyndighet er ikke det viktigste for 
brukeren, det er viktigere at området ses i 
helhet.

https://www.visitnorway.no/planlegg-reisen/sikkerhetstips/sikkerhet-i-fjellet/ 
https://www.visitnorway.no/planlegg-reisen/sikkerhetstips/sikkerhet-i-fjellet/ 
https://www.visitnorway.no/planlegg-reisen/sikkerhetstips/sikkerhet-i-fjellet/ 


Moskusstien – en stipilot!

Alt du trenger å vite om
merkevaren:

Alle elementer av merkevaren for Norges Nasjo
nalparker ligger tilgjengelig på lenken
http://designmanual.norgesnasjonalparker.no/

Alle henvendelser i forbindelse med merkevaren
skal gå til merkevare@miljodir.no

På Dovre har vi gått inn i et prosjekt med å oppgradere 
informasjonen rundt en tilrettelagt sti, for å sikre at de 
turistene som går der holder seg på stien, og ikke “lekker” 
ut i områder hvor det befinner seg både fjellrev og villrein. 
I tillegg er det et behov å forklare folk hvorfor moskusen 
kan være en trussel dersom de går for tett på dyrene. Vi 
har utarbeidet temaplakat som skal stå flere steder, en 
stikryssplakat som skal stå i stikryssene for å forhindre at 
de går feil, og stimerking. Flere av disse produktene finnes 
ikke fra før innenfor merkevaren, men er utviklet spesielt 
for dette behovet. Prosjektet var et flott samarbeid 
mellom Miljødirektoratet (ved merkevaregruppa og SNO), 
lokal forvaltningsmyndighet og ekstern designer.

Vi ønsker i de fleste tilfeller å benytte merkehåndboka 
også til stimerking, men valgte å gå for en egen løsning for 
Moskusstien.  

Dovrefjell- 
Sunndalsfjella 
nasjonalpark 

Moskusstien

Du står her
You are here

Kongsvoll
stasjon

Høgsnyta

Grønbakken, øvre

Grønbakken, øvre   5.0 km 

Grønbakken, nedre   5.7 km

Grønbakken, nedre

Høgsnyta   1.9 km

Kongsvoll stasjon   3.1 km

Kongsvold Fjeldstue   2.1 km

Kongsvoll stasjon   2.6 km

Grønbakken, nedre   6.2 km

E6

E6

Ta kontakt

I tiden fremover er det svært viktig 
at vi kontaktes før noe settes i gang. 
Gode eksempler gir oss et godt 
grunnlag for veien videre!

http://designmanual.norgesnasjonalparker.no/
mailto:merkevare%40miljodir.no?subject=
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Statens  hus STED! Trondheim
7700  Steinkjer DATO: 17.01.17

Informasjon om feltaktivitet Terrestrisk naturovervåking
Faunaundersøkelser i  2017.

Program  for terrestrisk naturovervåking (TOV) som inngår som del av nasjonal overvåking av biologisk
mangfold er etablert i  7  områder. Dette er Dividalen i Troms, Børgefjell i Nord-T røndelag, Åmotsdalen i
Sør-Trøndelag, Gutulia i Hedmark, Møsvatn-Austfjell i Telemark, Lund i Rogaland og Solhomfjell i
Aust-Agder.

For faunadelen vil det, på samme måte som for perioden  1993-2016, bli utført bestandsregistreringer i alle
disse områdene i  2017.  Dette omfatter for Børgefjell (sentrert omkring Viennadalen) sin del følgende
standardundersøkelser:

. Rovfuglundersøkelser (jaktfalk) innen et område med maksimum 50 km avstand fra sentrum av
overvåkingsområdet. Dette arbeidet utføres i perioden mars  — juli.

' Spurvefugltakseringer som utføres i juni.

. Lirypetakseringer utføres i august.

. Smågnagerfangster som utføres i august-september.

Vi viser for øvrig til de årlige rapportene fra faunaundersøkelsene i TOV (sist utkommen årsrapport kan
lastes ned via nettsiden: http://hdl.handle.net/  1 1250/2408286  ).  Vennligst  ta  kontakt  med undertegnede
dersom dere ønsker mer informasjon eller har kommentarer til dette arbeidet (mobil tlf.  92291437).
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NINA - Norsk institutt for naturforskning Et institutt i Miljøaliiansen as
NINA
Avdeling for terrestrisk økologi
Postboks  5685  Sluppen
7485  Trondheim
Telefon: 73 80 14 00
Telefax:  73 80 14 01



 

 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon* Landbrukspolitisk avdeling Saksbehandler 
Postboks 8007 Dep Teatergata 9 22 24 90 90 Tor Kjøllesdal 

22 24 92 26 0030 Oslo Org no.  

postmottak@lmd.dep.no www.lmd.dep.no 972 417 874  
 

 

Vedlikehold av konvensjonsgjerder i Børgefjell   

Det vises til tidligere kontakt om ovennevnte gjerder. 

 

Fra Utenriksdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vi fått 

oversendt en henvendelse fra Nordisk Ministerråds sekretariat basert på en beskrivelse fra 

svensk side når det gjelder vedlikehold av gjerder, som vi her antar er grensegjerder i 

Børgefjell: 

"Helikopter används bl.a. vid underhåll av gränsstängslen (se som ovan). När det gäller 

helikopter så behöver Sametinget numera ansöka om landningstillstånd eller 

överflygningstillstånd (beroende på höjd) vid varje separat tillfälle, vilket i praktiken 

blir omöjligt med hänsyn till antal gånger Sametinget har behov av att landa eller med 

tanke på osäkerheten med väderförhållanden. Tidigare har landningstillstånd inte 

behövts. Sametinget har varit i kontakt med ansvarig myndighet som hänvisar 

föreskrifter för nationalpark." 

 

Fylkesmannen har en rekke ganger bedt om at det blir foretatt nødvendig vedlikehold av 

gjerdene, og det svenske sametinget har lagt til grunn at vedlikeholdsansvaret tilligger dem. 

 

Som det framkommer, knytter det seg utfordringer til bruk av helikopter under arbeidet på 

grunn av vernebestemmelsene i nasjonalparken. 

 

Vi ser det som hensiktsmessig at fylkesmannen undersøker dette nærmere, og avklarer hvilke 

muligheter som foreligger for at vedlikeholdet kan gjennomføres som forutsatt. 

 

 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

Postboks 2600 

7734 STEINKJER 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 14/1084-  20.01.2017 

 



Side 2 

 

Med hilsen  

 

 

Marit Myklevold (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Tor Kjøllesdal 

 seniorrådgiver 
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Besvarelse på henvendelse om muligheter som foreligger for at 
vedlikeholdet kan gjennomføres som forutsatt på grensegjerdet i 
Børgefjell 
 
Det vises til Deres forespørsel i brev av 20.01.2017 om vedlikehold av konvensjonsgjerde i 
Børgefjell nasjonalpark. 
 
Fylkesmannen har i saken henvendt seg til Byrkije nasjonalpaarhkesttåvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre som rette forvaltningsmyndighet for Børgefjell nasjonalpark. 
 
Byrkije nasjonalpaarhkesttåvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre har i brev 10.02.2017 
kommentert Deres forespørsel (se vedlegg).  Fylkesmannen anser det som et dekkende 
tilsvar på Deres henvendelse. 
 
Fylkesmannen kan for øvrig opplyse om at reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag hadde 
vedlikeholdsansvaret i perioden 2005 – 2013, og Fylkesmannen i 2014. De tidligere gitte 
dispensasjoner i forhold til bruk av helikopter til transport av materiell og personell var aldri 
begrensende faktor i forhold til det praktiske vedlikeholdsarbeidet. Dispensasjonene var lik 
de som Nasjonalparkstyret nå skisserer for det svenske Sametinget. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bjørnar Wiseth 
Miljøverndirektør 
 
 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
Vedlegg 
1 Nasjonalparkforvaltningens kommentarer til brev fra Landbruks- og matdepartementet 

vedrørende vedlikehold av konvensjonsgjerder i Børgefjell 
2 Vedlikehold av konvensjonsgjerde i Børgefjell nasjonalpark krav til søknader om 

dispensasjoner 
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Kopi til: 
Byrkije Nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre 

Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO 
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO 
 
 



 
Nasjonalpark Børgefjell/Byrkije nasjonalpark 
Landskapsvernområde Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde 
  

Postadresse 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 

Besøksadresse 
Stadionveien 6 
7898 Limingen 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47 74 16 80 86 
tore.todas@fylkesmannen.no  
http://nasjonalparkstyre.no/Borgefjell 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
Postboks 2600 
7734  STEINKJER 
 

 

Saksbehandler Tore Tødås Vår ref. 2015/3135-0 432.3 Deres ref. 2017/1053-1 Dato 10.02.2017 

Nasjonalparkforvaltningens kommentarer til brev fra Landbruks- og 
matdepartementet vedr. vedlikehold av konvensjonsgjerder i Børgefjell 

Vi viser til henvendelse fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til nasjonalparkforvaltningen for Børgefjell 
angående brev av 20.01.2017 fra Landbruks- og matdepartementet om vedlikehold av konvensjonsgjerde 
i Børgefjell nasjonalpark.   
 
Børgefjell nasjonalpark ble opprettet i 1963, utvidet i 1973 og 2003. Utvidelsen i 2003 ble fastsatt ved 
kgl.res. 29. august 2003 hvor gjeldene verneforskrift ble vedtatt. Dette betyr at det ikke er innført nye 
vernebestemmelser for nasjonalparken slik det hevdes i brevet ettersom gjeldene forskrift er fra 2003. 
 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre har siden 2013 hatt forvaltningsansvaret for 
verneforskriften for nasjonalparken. 
 
I brev av 26.01.2016 og 18.04.2016 til det Svenske Sametinget ble det redegjort for kravene til søknader 
om dispensasjoner fra verneforskriften. I brev av 26.01.2016 gis det en utførlig gjennomgang av hvordan 
verneforskriftens bestemmelser om motorferdsel ifb. med drift og vedlikehold av grensegjerdet kunne 
håndteres. Her stilles det ikke krav om at det må «ansökas om landningstillstånd eller 
överflygningstillstånd (beroende på höjd) vid varje separat tillfälle».  
 
Ihht. tidligere forvaltningspraksis ble det Svenske Sametinget i brev av 26.01.2016 oppfordret til å søke 
om en flerårige dispensasjon fra vernebestemmelsene. Da under forutsetning at de i søknaden ga en 
tidsangivelse for hvilke perioder de ulike omsøkte aktivitetene skulle gjennomføres med et anslag på 
antall turer. Dette for at forvaltningen skulle få best mulig kunnskap om tiltaket for å kunne vurdere den 
samlede belastningen i området jfr. naturmangfoldlovens § 10.  
 
Området er et viktig yngleområde for fjellrev. Fjellrev er en prioritert art gjennom forskrift om fjellrev av 
23. januar 2015 og ut fra dette skal fjellreven spesielt hensynstas. Dette betyr da at forvaltningen må ha 
god kunnskap om tiltaket for å vurdere dets innvirkning på fjellreven. 
 
De juridiske forhold i saken ift. tolkningen av vernebestemmelsene er avklart med Miljødirektoratet.  
 
Når det gjelder detaljene i vernebestemmelsene omkring drift og vedlikehold av grensegjerdet henvises 
det til vårt brev til det Svenske Sametinget av 26.01.2016. 
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Ut fra dette imøteser vi søknad fra Sametinget for behandling i nasjonalparkstyret før kommende sesong 
hvis det planlegges tiltak. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tore Tødås 
Nasjonalparkforvalter 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
 
Vedlegg: 

 Brev av 26.01.2016 til Saemiedigkie /Sametinget vedr. vedlikehold av konvensjonsgjerde i 
Børgefjell nasjonalpark - krav til søknader om dispensasjoner fra verneforskriften for 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark 



POSTADRESSE:
POSTBOKS 2600
7734 STEINKJER

BESØKSADRESSE:
JOMA NÆRINGSPARK

7898 LIMINGEN

TELEFON: 74 16 80 00
DIREKTENUMMER: 74 16 80 82

E-POST: FMNTTTO@FYLKESMANNEN.NO

WEB:
ORG.NR:

Saemiedigkie /Sametinget
Tärna ström 8
92064 Dearna /Tärnaby 
Sverige

SAKSBEHANDLER: TORE TØDÅS SAKSNR.: 2016/590 ARKIVKODE: 432.3 DATO: 26.01.2016

Vedlikehold av konvensjonsgjerde i Børgefjell nasjonalpark - krav til søknader om 
dispensasjoner fra verneforskriften for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark

Vi viser til møte mellom det svenske Sametinget og Fylkesmennene i Nord-Trøndelag og Nordland den 
20. november 2015.

Reindriftsdirektør hos Fylkesmennene i Nord-Trøndelag Kjell Kippe og nasjonalparkforvalter for Børgefjell/Byrkije 
nasjonalpark har etter dette hatt samtale om temaene som vedrørte verneforskriften for Børgefjell nasjonalpark. Det 
ble konkludert med at nasjonalparkforvalter ved dette brev klargjør føringene som ligger i vernebestemmelsene og 
hvilke krav som settes ift. søknader om dispensasjon.

Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre er oppnevnt som forvaltningsmyndighet for 
verneforskriften for Børgefjell nasjonalpark. Styret består av 9 representanter som er lokale og regionale politikere 
fra kommunene og fylkeskommunene som er tilknyttet nasjonalparken. Det norske Sametinget har oppnevnt 3
sørsamiske representanter til styret. Nasjonalparkstyret har en egen nasjonalparkforvalter som har det daglige 
forvaltningsansvaret på vegne av nasjonalparkstyret. 

Det er det politiske oppnevnte styret som har myndighet til å gi dispensasjon fra verneforskriften til tiltak som 
omhandler konvensjonsgjerde i Børgefjell.

Når det gjelder bruk av trekullstøv til nedsmelting av snø henvises det til verneforskriftens § 3 pkt. 7.1 hvor det står 
følgende:

«7.1 Forbud mot forurensning 
All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt. Kalking av fiskevatn/elver og bruk av kalk og 
aske til snøsmelting, er ikke tillatt».

Videre står det i punkt 7.2 at:
«Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til bruk av sand til snøsmelting langs reingjerdet mot Sverige».

Ut fra punkt 7.1 og 7.2 er det tidligere år kun gitt tillatelse til bruk av sand til snøsmelting langs reingjerdet fordi
verneforskriften ikke åpner for bruk av andre materialer. Bruk av trekullstøv har ikke vært omsøkt og er derfor ikke 
vurdert av nasjonalparkstyret. 

Nasjonalparkstyret har en dispensasjonsmulighet i naturmangfoldslovens § 48 som har avløst den generelle 
dispensasjonsbestemmelsen i verneforskriftens § 4. I § 48 åpnes det for at forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak 
fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene 
nevneverdig. 
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Dette betyr at nasjonalparkstyret kan vurdere en dispensasjon hvis bruk av trekullstøv ikke påvirker naturmiljøet og 
verneverdiene negativt.  

Her vil det i stor grad være opp til søker å dokumentere innholdet i trekullet som skal benyttes, og at dette ikke 
inneholder tungmetaller eller andre stoffer som påvirker naturmiljøet i vesentlig grad. En evt. søknad bør også ha
henvisning til leverandør og om trekull brukes til samme formål i andre områder.

I referat fra møtet den 20. november opplyses det at Sametinget har hatt problemer med å få hensiktsmessige 
tillatelser fra vernemyndigheten ift. nødvendig motorferdselen for vedlikehold av grensegjerdet. Da ved at det har 
vært avgrensinger på antall turer og tidsrom. Til dette er å anmerke at det i søknaden fra Sametinget for 2015 ikke 
var opplyst om antall turer eller hvilken periode tiltakene skulle gjennomføres, derfor valgte nasjonalparkstyret å 
bruke samme vilkår som var brukt i dispensasjonen gitt til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som hadde hatt 
vedlikehold foregående år med dispensasjon fra nasjonalparkstyret.

En søknad om dispensasjon må inneholde tidsangivelse for hvilke perioder de ulike aktivitetene skal gjennomføres og 
anslag på antall turer. Nasjonalparkstyret kan ut fra dette være åpen for å gi flerårige dispensasjoner.

Det som også er vesentlig ift. verneverdiene er i hvilke områder til hvilke tidsrom de ulike aktivitetene skal foregå.
Dette gjelder spesielt i hekke- og yngletidsperioden. I områdene langs grensegjerdet er det flere aktive fjellrevhi hvor 
det ikke er ønskelig med transport og byggearbeider under yngletidsperioden, nødvendig vedlikeholdsarbeider må 
organiseres slik at dette i størst mulig grad unngås. Forvaltningen har oversikt over fjellrevhiene i området og kan her 
bistå med informasjon.   

Fjellrev er en prioritert art i Norge, noe som betyr at den har et særskilt vern gjennom en egen forskrift. Her heter 
det i § 3 at:

«Enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av fjellrev er forbudt. Som ødeleggelse regnes fysisk ødeleggelse av 
fjellrevhi, herunder tomme hi, og andre handlinger dersom de er egnet til å skade, forstyrre eller på annen måte 
forringe individer av arten»    

Ut fra ovenstående konkluderes det med at Sametinget kan sende søknad om dispensasjon for bruk av trekull til 
nedsmelting av snø lang reingjerdet med tilhørende bruk av helikopter/snøscooter for transport og spredning. Videre 
at det søkes om motorferdsel ift. vedlikehold av gjerde med en plan for gjennomføring. 

Søknaden må inneholde opplysninger og hvilken type trekullstøv som skal brukes, hvilke tidsrom motorferdselen er 
tenkt gjennomført og omfanget av denne. Det må også angis hvordan fjellrev skal hensynstas i utførelsen av 
vedlikeholdet. 

Søknaden vil da bli behandlet politisk i nasjonalparkstyret som vurdere søknaden ut fra naturmangfoldslovens § 48 
og verneforskriften.

Med hilsen

Tore Tødås
Nasjonalparkforvalter
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:
Fylkesmannen i Nordland v/landbruk- og reindriftsavdelingen Molovn 10 8002 BODØ
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/reindriftsavdelingen Postboks 2600 7734 STEINKJER
Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim



 

Nord-Trøndelag fylkeskommune  

Orgenhet: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: 

Avdeling for kultur og regional 
utvikling 

Seilmakergata 2 +47 74 11 36 00 postmottak@ntfk.no 

Postadresse: 7735 STEINKJER   
Postboks 2560 Org.nr.:   Bankkonto: Internet: 

7735 STEINKJER 938 967 091 4410.06.00290 www.ntfk.no 

 

  
 

 

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato  
   15/00187-11 Ellen Jermstad 

Haugan 
02.12.2016    

 
 
 

Børgefjell Nasjonalparkstyre - Turskiltprosjektet 2015. Sluttutbetaling 

 
Vi viser til sluttrapport mottatt 21.11.2016. 
 
I forbindelse med Turskiltprosjektet 2015 ble søknad fra Børgefjell nasjonalparkstyre 
imøtekommet med kr 20 000 til prosjektet «Skilting av turmål ved innfallsporter til Børgefjell 
nasjonalpark». 
 
Det er tidligere utbetalt kr 10 000. 
 
Etter gjennomgang av innsendt sluttrapport og revidert regnskap finner vi nå grunnlag for 
utbetaling av de resterende midlene.  
 
Beløpet, kr 10 000, er nå attestert for utbetaling og vil bli utbetalt til kontonummer  
4209.01.01573 en av de nærmeste dagene.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Thor Brandt 
Rådgiver 
 Ellen Jermstad Haugan 
 Konsulent 
 
 
Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift. 
 
 
 

Børgefjell nasjonalparkstyre 
Postboks 2600 
7734 STEINKJER 
 
Att:Tore Tødås 
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Orgenhet: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: 

Avdeling for kultur og regional 
utvikling 

Seilmakergata 2 +47 74 11 36 00 postmottak@ntfk.no 

Postadresse: 7735 STEINKJER   
Postboks 2560 Org.nr.:   Bankkonto: Internet: 

7735 STEINKJER 938 967 091 4410.06.00290 www.ntfk.no 

 

  
 

 

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato  
   15/10641-8 Ellen Jermstad 

Haugan 
02.12.2016    

 
 
 

Børgefjell nasjonalparkstyre - Turskiltprosjektet i 2016. Sluttutbetaling 

Vi viser til sluttrapport mottatt 21.11.2016. 
 
I forbindelse med Turskiltprosjektet 2016 ble søknad fra Børgefjell nasjonalparkstyre 
imøtekommet med kr 33 300 til prosjektet «Skilting av turmål ved innfallsporter til Børgefjell 
nasjonalpark».  
 
Det er tidligere utbetalt kr 16 650. 
 
Etter gjennomgang av innsendt sluttrapport og revidert regnskap finner vi nå grunnlag for 
utbetaling av de resterende midlene.  
 
Beløpet, kr 16 650, er nå attestert for utbetaling og vil bli utbetalt til kontonummer 
4209.01.01573 en av de nærmeste dagene.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Thor Brandt 
Rådgiver 
 Ellen Jermstad Haugan 
 Konsulent 
 
 
 
Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift. 
 
 
 

Børgefjell nasjonalparkstyre 
Postboks 200 
7734 STEINKJER 
 
Att:Tore Tødås 

 

  



 

Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2015/7377-0 

 Saksbehandler: Tore Tødås 

Dato: 15.02.2017 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Børgefjell nasjonalparkstyre 3/2017 15.03.2017 

 
Orienteringer Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre 15.03.2017 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
Nasjonalparkforvalter tar en muntlig orientering om aktuelle tema/arbeidsområder.  
 
 
 
 



 

Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2017/1100-0 

 Saksbehandler: Tore Tødås 

Dato: 15.02.2017 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre 1/2017 06.03.2017 

Børgefjell nasjonalparkstyre 4/2017 15.03.2017 

 
Endring av verneforskriften for Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde - 
Fylkesmannen orienterer om prosessen og aktuelle punkter for endring. 
 
Arbeidsutvalgets innstilling: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
Nasjonalparkstyret har følgende kommentarer/innspill til Fylkesmannens utkast til endringer i 
verneforskriftene for faglig gjennomgang i Miljødirektoratet: 

   
   
   
   
   
   
  

 
 
Begrunnelse: 
 
 
 
 
 
 



Saksopplysninger 
Stortingsmeldingen om friluftsliv foreslår endringer i forskrifter til nasjonalparker og 
landskapsvernområder. Etter rundskriv T2/15 "Saksbehandlingsregler ved områdevern etter 
naturmangfoldloven" er det Fylkesmannen som forbereder og tilrår endringer i verneforskrifter 
ovenfor Miljødirektoratet.  
 
Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv, Natur som kilde til helse og livskvalitet, er det foreslått endringer 
i forskrifter til nasjonalparker og landskapsvernområder. Miljødirektoratet har som oppdrag å 
oversende forslag til endringer i verneforskrifter til Klima- og Miljødepartementet innen 1. november 
2017. Oppdraget omfatter alle nasjonalparker og landskapsvernområder opprettet med bakgrunn i 
nasjonalparkplanen og som i dag har en regulering av sykling og/eller regulerer organisert ferdsel på 
en måte som skiller mellom kommersielle og ikke-kommersielle aktører. 
 
Verneforskriftene for Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde regulerer 
sykling, organisert bruk av hest og har skille mellom kommersielle og ikke-kommersielle aktører og 
blir derfor omfattet av prosessen med forskriftendringer. Målet for forskriftsendringen er å legge til 
rette for at verneområdene i større grad skal benyttes til friluftsliv med ulike ferdselsformer/ 
aktiviteter. Ønsket om økt verdiskapning i verneområdene er motivasjonen for å fjerne skillet mellom 
kommersielle og ikke-kommersielle aktører. Det sentrale skal være om aktiviteten kan skade 
verneverdiene, ikke om det tjenes penger på å arrangere aktiviteten. 
 
Eventuelle forskriftsendring på dette punktet vil da redusere nasjonalparkstyret muligheten for 
reguler organisert ferdsel i tidsrommet 1. mars til og med 31. juli.     
 
Dersom verneformålet tilsier det, kan sykling likevel reguleres i avgrensede områder. Et eventuelt 
forbud mot sykling på bestemte stier må være begrunnet i verneformålet og sårbarhetsvurderinger 
(ikke brukerkonflikter). Forbud mot sykling på bestemte stier skal ved behov reguleres i 
verneforskriften. Utgangspunktet er likevel at sykling som hovedregel skal tillates.  
 
Når det først gjennomføres prosess med endringer av verneforskriftene skriver Miljødirektoratet at 
det er hensiktsmessig å inkludere andre endringsbehov. Det legges ikke opp til en fullstendig revisjon 
av forskriftene. Likevel bes det om at eventuelle feil og andre behov for endringer foreslås for 
Miljødirektoratet i faglig gjennomgang. Miljødirektoratet anbefaler også en tydeligere regulering av 
droner i verneforskriftene i tråd med ny mal. 
 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har fått oppdraget med å få endret verneforskriftene. Fylkesmannen 
skal forberede og tilrå endringer ovenfor Miljødirektoratet, dette skal da gjøre i dialog med 
nasjonalparkstyrene. Inge Hafstad hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag skal gjennomføre prosessen 
for områdene nasjonalparkstyret forvalter.  
 
Fylkesmannen v/Inge Hafstad vil orientere om prosessen med forskriftsendringen på møtet. Viser til 
vedlagte dokument for ytterligere detaljer. 
 
Vedlegg: 

 Brev av 06.06.2016 fra Miljødirektoratet - Informasjon om status endringer i regler for sykling 
og organisert ridning i nasjonalparker og landskapsvernområder 

 Artikkel FM-nett av 20.01.2017 - Fylkesmannen bes om å forberede og tilrå endringer i 
verneforskrifter til eksisterende nasjonalparker og landskapsvernområder. 

 Artikkel FM-nett av 16.02.2017 - Ny informasjon om oppdraget knyttet til sykling 
 
Vedlegg som ettersendes/legges frem i møtet: 

 Saksprotokoll fra møte i Arbeidsutvalget den 06.03.2017, sak 1/2017



Stortingsmeldingen om friluftsliv foreslår endringer i forskrifter til nasjonalparker 
og landskapsvernområder. Etter rundskriv T2/15 "Saksbehandlingsregler ved 
områdevern etter naturmangfoldloven" er det Fylkesmannen som forbereder og 
tilrår endringer i verneforskrifter ovenfor Miljødirektoratet. Det bes derfor om at 
Fylkesmannen gjennomfører høring for de aktuelle områdene.

Publisert 20.01.2017 Sist endret 20.01.2017 

I Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv, Natur som kilde til helse og livskvalitet, er det foreslått 
endringer i forskrifter til nasjonalparker og landskapsvernområder. Miljødirektoratet har som 
oppdrag å oversende forslag til endringer i verneforskrifter til Klima- og Miljødepartementet 
innen 1. november 2017. Oppdraget omfatter alle nasjonalparker og landskapsvernområder 
opprettet med bakgrunn i nasjonalparkplanen og som i dag har en regulering av sykling 
og/eller regulerer organisert ferdsel på en måte som skiller mellom kommersielle og ikke-
kommersielle aktører.

Les brev fra Miljødirektoratet til nasjonalpark- og verneområdestyrene om saken.

Forskriftsendringene
Det er foreslått i Meld. St. 18 (2015-2016) å 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). Forbud mot sykling på bestemte stier skal ved behov reguleres i 
verneforskriften. Utgangspunktet er likevel at sykling som hovedregel skal tillates. For 
sårbarhetsvurderinger vises det til tidligere brev til nasjonalpark- og verneområdestyrene 6. 
juni 2016. I tillegg foreligger nå NINA rapport 1288 Effekt av sykling og ridning på vegetasjon 
langs stier, dokumenterer effekten av sykling og ridning på stier i skog og fjell.

Det skal også legges til rette for endring av bestemmelse om organisert ferdsel i de 
verneområdene hvor det i forskriftsbestemmelsen er gjort et skille mellom kommersielle og 
ikke-kommersielle aktører. (Dette skillet er bl.a. formulert som at organisert ferdsel i regi av 
DNT, skoleklasser, foreninger og turlag er tillatt).

Fylkesmannen bes om å forberede 
og tilrå endringer i verneforskrifter til 
eksisterende nasjonalparker og 
landskapsvernområder

Side 1 av 2Fylkesmannen bes om å forberede og tilrå endringer i verneforskrifter til eksisterende ...
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Når det gjennomføres en prosess med endringer av verneforskriftene, er det hensiktsmessig 
å inkludere andre endringsbehov. Det legges ikke opp til en fullstendig revisjon av 
forskriftene. Likevel bes det om at eventuelle feil og andre behov for endringer foreslås for 
Miljødirektoratet i faglig gjennomgang. Miljødirektoratet anbefaler også en tydeligere 
regulering av droner i verneforskriftene i tråd med ny mal. Verneområder som ikke har en 
regulering av sykling og heller ikke bestemmelser om organisert ferdsel som skiller mellom 
kommersielle og ikke-kommersielle aktører, omfattes ikke av denne runden med 
forskriftsendringer.

Høringsforslag skal ta utgangspunkt i reviderte forskriftsmaler som vil bli sendt ut ca. 1. 
februar.

Prosess
Etter rundskriv T2/15 Saksbehandlingsregler ved områdevern etter naturmangfoldloven er 
det Fylkesmannen som forbereder og tilrår endringer i verneforskrifter ovenfor 
Miljødirektoratet. Det bes derfor om at Fylkesmannen gjennomfører høring og tilrådning om 
forskriftsendringer på vanlig måte. Nasjonalpark- og verneområdestyrer har som 
forvaltningsmyndighet god lokalkunnskap og skal involveres i arbeidet med 
forskriftsendringer. Miljødirektoratet har allerede bedt styrene og forvaltere om å starte 
arbeidet med å vurdere hvorvidt det er stier/veger i nasjonalparkene der det av hensyn til 
verneverdiene ikke er ønskelig å tillate bl.a. sykling, jf. brev 6. juni 2016.

Styrene skal som forvaltningsmyndighet gi sine anbefalinger til Fylkesmannen før høring og 
Fylkesmannen skal legge særlig vekt på denne i utarbeidelse av høringsforslaget. Det 
forutsettes samarbeid mellom Styrene og Fylkesmannen både før høring og etter høring når 
det skal gis en anbefaling til Miljødirektoratet.

Det bes om at Fylkesmannen som har verneområdeforvalter ansatt i sitt fylke gjennomfører 
arbeidet.

Fremdriftsplan
Det bes om at følgende frister benyttes:

• 1. februar: Miljødirektoratet sender forskriftsmalene ut til Fylkesmannen
• 17. mars: Fylkesmannen oversender forslag til høring til faglig gjennomgang i 

Miljødirektoratet
• 30. mars: Miljødirektoratet gir tilbakemelding til Fylkesmannen
• Mai-juni:  Fylkesmannen gjennomfører høring mai – juni
• 15. september: Fylkesmannen sender tilrådning om forskriftsendringer

Kontaktperson i Miljødirektoratet: Hege Langeland og kontaktpersoner for det enkelte 
verneområde.
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Forskriftsmalene ikke er endelig fastsatt, derfor er fristen for oppdraget om 
endring av verneforskrifter endret.

Publisert 16.02.2017 Sist endret 16.02.2017 

Det innebærer også at fremdriftsplanen endres og at Fylkesmannen får nye frister. 
Miljødirektoratet vil legge ut forskriftsmalene på FM-nett medio april.

Her er de nye fristene:

• Fylkesmannen oversender forslag til høring til faglig gjennomgang i Miljødirektoratet 
15. mai

• Miljødirektoratet gir tilbakemelding til Fylkesmannen ca. 15. juni
• Fylkesmannen gjennomfører høring (minimum 6 uker i denne perioden) 

august-oktober
• Fylkesmannen sender tilrådning om forskriftsendringer til Miljødirektoratet 

1. november

Ta gjerne kontakt med kontaktperson i Miljødirektoratet for området dersom du har spørsmål 
til oppdraget.

Ny informasjon om oppdraget 
knyttet til sykling

Side 1 av 1Ny informasjon om oppdraget knyttet til sykling
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Sykling og organisert ridning i nasjonalparker og 
landskapsvernområder

I Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv, Natur som kilde til helse og livskvalitet er 
det foreslått endringer i forskrifter til nasjonalparker og landskapsvernområder. 
Meldingen er ikke behandlet i Stortinget enda. Miljødirektoratet ønsker med 
dette å informere om kommende oppgaver såfremt foreslått endringer blir 
videreført etter Stortingets behandling av meldingen.

Bakgrunn

Det er foreslått i Meld. St. 18 (2015-2016) å åpne for sykling på veier og stier i nasjonalparker og 

landskapsvernområder. Dette innebærer mulige forskriftsendringer i nasjonalparkene og 

landskapsvernområdene. Dersom verneformålet tilsier det, skal sykling likevel kunne reguleres i 

avgrensede områder, jf. meldingen. Miljødirektoratet legger til grunn at eventuelle forbud mot 

sykling på angitte områder/stier må være begrunnet i verneformålet og sårbarhetsvurderinger og 

forutsetter også forskriftsendringer. Slike forskriftsendringer gjøres ved kgl. res.

I de fleste verneforskrifter er sykling og organisert ridning i dag regulert i samme bestemmelse. Ved 

en eventuell endring av bestemmelser om sykling, vil det derfor også være et behov for å vurdere 

bestemmelsen om organisert ridning. Vi legger til grunn at sykling og organisert ridning ikke 

nødvendigvis skal reguleres på samme måte. Det bør derfor foretas egne vurderinger mht. om det er 

områder hvor det ikke bør åpnes for organisert ridning.

Prosess ved eventuelle forskriftsendringer

Det vil som følge av dette derfor kunne være aktuelt å tilrå en generell åpning for sykling på vei, 

kjørespor og sti i nasjonalparker og landskapsvernområder, samtidig som det foreslås konkrete 

områder/stier hvor sykling er forbudt. Tilsvarende kan det være aktuelt å se på hvordan en skal 

regulere organisert ridning. 

Etter rundskriv T2/15 Saksbehandlingsregler ved områdevern etter naturmangfoldloven er det 

Fylkesmannen som forbereder og tilrår endringer i verneforskrifter ovenfor Miljødirektoratet. 

Nasjonalpark- og verneområdestyrer har som forvaltningsmyndighet god lokalkunnskap og skal 

involveres i arbeidet med eventuelle forskriftsendringer. Fylkesmannen vil således få oppdraget 

Nasjonalpark- og Verneområdestyrer

Trondheim, 06.06.2016

Deres ref.:
[Deres ref.]

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2016/4110

Saksbehandler:
Hege Langeland
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med høringer og tilrådninger om forskriftsendringer på vanlig måte. Styrene skal som 

forvaltningsmyndighet gi sine anbefalinger til Fylkesmannen før høring og Fylkesmannen skal legge 

særlig vekt på denne i utarbeidelse av høringsforslaget. Et eventuelt oppdrag forutsetter godt 

samarbeid mellom Styrene og Fylkesmannen både før høring og etter høring når det skal gis en 

anbefaling til Miljødirektoratet. 

Miljødirektoratet vil bl.a. bistå med standardformuleringer for hvordan bestemmelsene bør 

utformes før høring. 

Sårbarhetsvurderinger

Miljødirektoratet vil på denne bakgrunn anmode styrene og forvalter om å starte arbeidet med å 

vurdere hvorvidt det er stier/veger i nasjonalparkene der det av hensyn til verneverdiene ikke er 

ønskelig å tillate sykling og organisert bruk av hest. I disse vurderingene ber vi om at Norsk institutt 

for naturforskning (NINA) Rapport 1191 Sårbarhetsvurdering i verneområder legges til grunn. 

Vurderingen må i stor grad basere seg på eksisterende kunnskap i denne omgang. Kriterier som bør 

inngå i en slik vurdering er 

• Forekomst av sensitiv vegetasjon ved de aktuelle stiene

• Forekomst av sensitive arealer for dyreliv i nærområdet til stien/vegen, særlig med hensyn 

til funksjonsområder (kjente yngleområder for sensitive arter som f.eks. rovfugl og villrein, 

trekkveier o.l.)

Mer informasjon om sensitive vegetasjonstyper og arter finnes i NINA sin publikasjon; 

Eide, N.E., Hagen, D., Gundersen, V., Vistad, O.I., Fangel, K., Erikstad, L., Strand, O. & 

Blumentrath, S. 2015. Sårbarhetsvurdering i verneområder. Utvikling av metodikk for å vurdere 

sårbarhet for vegetasjon og dyreliv knyttet til ferdsel i verneområder i fjellet. – NINA Rapport 1191. 

64 s. + vedlegg.

På lengre sikt vil det være ønskelig at sårbarhetsvurderinger knyttes til mesteparten av stinettet i 

nasjonalparkene, men dette er en større oppgave som vil ta tid. Dette innebærer imidlertid at ny 

kunnskap kan føre til justeringer av restriksjonsnivået i framtida.

Det pågår nå et feltstudie for å utrede hvilken effekt sykling og ridning har på ulike stier, hvor Norsk 

institutt for naturforskning har oppdrag, og vil levere en rapport om dette i oktober 2016. NINA 

Rapport 1182 Effekter av ferdsel og friluftsliv på natur, gir også nyttig informasjon.

Det vil på et senere tidspunkt måtte defineres nærmere om generell åpning for sykling bør

avgrenses til «opparbeidet stier» og veier, samt kjørespor. Forslag om adgang til bruk av el-sykkel 

på opparbeidet sti (etter forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark) har vært på høring. I tillegg 

er det i høringen foreslått at el-sykkel defineres som sykkel etter verneforskrifter. Nye

bestemmelser om dette er pr. i dag ikke vedtatt, men kan få betydning for reguleringen i 

verneforskriftene. 

I arbeidet med besøksstrategier, tilrettelegging for ferdsel og generell forvaltning av 

verneområdene skal hensynet til reindrift vektlegges. Hensynet til reindrift vil derfor også kunne 
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være et tilleggsmoment i vurderingen av hvilke områder som bør skjermes mot sykling/organisert 

ridning. Forvaltningen bør derfor ha et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag mht. dette.

Avslutningsvis

Miljødirektoratet ønsker å informere om dette arbeidet nå i forkant av årets feltsesong, slik at det 

er mulig å starte arbeidet med sårbarhetsvurderinger allerede i år, for eksempel i forbindelse med 

planlagte befaringer, feltarbeid el. Det kan ved behov drøftes med lokalt SNO om de har kapasitet 

til å bistå i forbindelse med eventuelt kartleggingsarbeid.

For ordens skyld presiseres at det foreløpig er landskapsvernområder som er en del av 

nasjonalparkplanen (dvs. områder som hovedsakelig forvaltes av styrer) som skal vurderes. I 

nasjonalparker og landskapsvernområder hvor det ikke er bestemmelser som regulerer sykling, vil 

det som utgangspunkt ikke være aktuelt å gjøre endringer. 

Miljødirektoratet kommer nærmere tilbake med en beskrivelse av oppdraget dersom forslagene blir 

videreført etter Stortingets behandling av meldingen. Ta gjerne kontakt med dine kontaktpersoner i 

Miljødirektoratet dersom du har spørsmål.

Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Berit Lein Olav Nord-Varhaug

Direktør Naturavdelingen

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.  



 

Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2015/7380-0 

 Saksbehandler: Tore Tødås 

Dato: 13.02.2017 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Børgefjell nasjonalparkstyre 5/2017 15.03.2017 

 
Brukerundersøkelse Børgefjell nasjonalpark 2017 
 
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. 
 
 
 
 
 
 



 
Saksopplysninger 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak i sak 29/2015 i 
møte den 30.11.2015: 
 
«Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar oppstart av planarbeidet med 
besøksforvaltningsplan for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell 
landskapsvernområde. 
 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar at nasjonalparkforvalter 
utarbeider en prosjektplan for planarbeidet jfr. veileder for besøksforvaltning i norske verneområder 
(M-415 | 2015) 
 
Besøksforvaltningsplan skal bygge på forvaltningsplanen for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark» 
 
Ut fra dette fattet nasjonalparkstyret følgende vedtak i sak 22/2016 i møte 30.11.2016: 
 
«Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar det framlagte utkastet til 
prosjektplan for utarbeidelse av besøksforvaltningsplan for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre 
Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde med følgende tillegg/endringer: 
 

 Kap. 3 kunnskapsgrunnlag, tema bruksanalyse reindrift. Under status tas inn at 
bruksanalysen utarbeides i tett dialog med de lokale reindriftsutøverne (Sijtje og Samebyer) 

 I strategiarbeidet bør det også fokuseres på tiltak med tanke på universell utforming og 
brukergrupper med redusert funksjonsevne» 

 
I forkant av begge vedtak ble saken tatt opp i rådgivende utvalg. 
 
Ihht. vedtatte prosjektplan skal det gjennomføres brukerundersøkelse i 2017.  
 
Brukerundersøkelse er et standard opplegg som kjøres 
i alle verneområder som skal utarbeide besøksstrategi. 
Opplegget er utarbeidet av Miljødirektoratet i 
samarbeid med nasjonalparkene som har vært piloter 
for prosjektet. På grunnlag av dette er det utgitt en 
veileder for planlegging og gjennomføring av 
brukerundersøkelser M-416 | 2015. Denne er publisert 
på følgende adresse: 
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasj
oner/M416/M416.pdf 
 
Veilederen beskriver aktiviteter som kan gjennomføres 
for å få kunnskap om de besøkende i et område. 
Miljødirektoratet har engasjert Marit Vorkinn hos 
Fylkesmannen i Oppland som prosessveileder for de 
verneområdene som skal gjennomføre 
brukerundersøkelse i 2017. Vorkinn har mange års 
erfaring med brukerundersøkelse i verneområde. 
 
Forslag til opplegg for brukerundersøkelse for 
Børgefjell nasjonalpark ble gjennomgått med 
prosessveileder på møte den 1. februar. 
 

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M416/M416.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M416/M416.pdf


Brukerundersøkelse for Børgefjell nasjonalpark planlegges gjennomført ihht. følgende opplegg: 
 Det settes ut selvregistreringskasser på følgende lokasjoner 

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

 
 Selvregistreringskassene settes ikke 

opp på selve innfallsporten/ 
parkeringsplassen da dette 
erfaringsmessig gir mindre svarprosent. 
Anbefalingene sier at selvregistrerings-
kassene bør plasseres et stykke inn på 
sti fra innfallsport hvor det er naturlig å 
ta pause/teknisk hvil. Dette kan være 
utsiktspunkt, område for elvekryssing, 
bålplasser ol. 

 Det monteres plakat utenpå kassen 
som ber folk stoppe og fylle ut et 
selvregistreringskort. 

 I selvregistreingskassen er det mer 
informasjon om undersøkelsen med 
kart og selvregistreringskort på flere 
språk. 

 Utfylt selvregistreringskort legges i låst 
rom i kassen 

 Det benyttes standard mal for selvregistreringskort utarbeidet av Miljødirektoratet, evt. med 
noen lokale tilpassinger. Selvregistreringskortet må ikke være for omfattende ift. antall 
spørsmål da dette gir lavere svarprosent. Respondentene bes registrere epostadresse for 
mottak av nettbasert etterundersøkelse. 

 En mer detaljert etterundersøkelse gjennomføres etter brukerundersøkelsen i felt. Her 
utarbeides en nettbasert spørreundersøkelse hvor en kan stille spørsmål ift. mer lokale 
forhold og som oppfølging på de svar som ble gitt i feltundersøkelsen. 

 For gjennomføring av brukerundersøkelser vil Miljødirektoratet inngå rammeavtale med 2 
leverandører ift. registrering av data og analyse av svar slik at nasjonalparkstyret får en ferdig 
rapport fra undersøkelsen. Det må her gjøres avrop på leverandør av tjenesten. 

 Alle kostnader ved undersøkelsen dekkes av Miljødirektoratet. 

 Nasjonalparkstyret har overtatt selvregistreringskassene som ble benyttet til 
brukerundersøkelsen i Skaravan og Roltdalen nasjonalpark i 2016. 

 Følgende fremdriftsplan er tenkt for gjennomføring av brukerundersøkelsen 

o Mars/april 

 Velge innfallsporter 
 Ordne kasser 
 Dialog med grunneier 
 Uttransport av selvregistreingskasser 

 



o Juni 

 Klargjøre selvregistreingskassene 

o Juli/august/september 

 Ettersyn med kassene 1-4 g pr. mnd. Etterfylling av selvregistreringskort, 
penner ol, punche selvregistreringskort/ mailadresser 

o Oktober 

 Tilpasse mal for etterundersøkelse med lokale tilpasninger, da i samarbeid 
med valgt leverandør av analysetjeneste 

o November 

 Nettbasert etterundersøkelse sendes ut, 2 purringer med 14 dagers 
mellomrom. 

o Januar – mars 2018 

 Analyse og rapportering utføres av valgt leverandør av analysetjeneste. 

 
I tillegg til brukerundersøkelse vha. 
selvregistreringskasse med 
etterundersøkelse skal det foretas 
innsamling av såkalt sekundærdata. 
Dvs. data knyttet til hytteutleie, 
jakt/fiskekortsalg, 
bompenger/parkeringsavgift, 
topptrimbøker ol. 
 
For perioden 2011 til 2013 
gjennomførte SNO ferdselstellinger 
vha. elektroniske ferdselstellere på 
en del innfallsporter. I tillegg har 
Fjelltjenesten en egen fast 
ferdselsteller i Simskardet som 
registrere trafikken om sommeren. 
Tilsvarende har forvaltningen 
tilgang til antall reisende på båtruta 
over Namsvatnet. Det er søkt SNO 
om å få utplassert ferdselstellere i 
2017 ifb. med 
brukerundersøkelsen. 
 
 
Vedlegg:    Kart som viser forslag til plassering av selvregistreringskasser 
- Ingen



 

Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2015/7380-0 

 Saksbehandler: Tore Tødås 

Dato: 16.02.2017 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Børgefjell nasjonalparkstyre 6/2017 15.03.2017 

 
Besøksstrategi og reindrift — bruksanalyse/sårbarhetsvurdering 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saksopplysninger 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak i sak 29/2015 i 
møte den 30.11.2015: 
 
«Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar oppstart av planarbeidet med 
besøksforvaltningsplan for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell 
landskapsvernområde. 
 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar at nasjonalparkforvalter 
utarbeider en prosjektplan for planarbeidet jfr. veileder for besøksforvaltning i norske verneområder 
(M-415 | 2015) 
 
Besøksforvaltningsplan skal bygge på forvaltningsplanen for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark» 
 
Ut fra dette fattet nasjonalparkstyret følgende vedtak i sak 22/2016 i møte 30.11.2016: 
 
«Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar det framlagte utkastet til 
prosjektplan for utarbeidelse av besøksforvaltningsplan for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre 
Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde med følgende tillegg/endringer: 
 

 Kap. 3 kunnskapsgrunnlag, tema bruksanalyse reindrift. Under status tas inn at 
bruksanalysen utarbeides i tett dialog med de lokale reindriftsutøverne (Sijtje og Samebyer) 

 I strategiarbeidet bør det også fokuseres på tiltak med tanke på universell utforming og 
brukergrupper med redusert funksjonsevne» 

 
I forkant av begge vedtak ble saken tatt opp i rådgivende utvalg. 
 
I vedtatt prosjektplan er det vedtatt at det skal gjennomføres en bruksanalyse/sårbarhetsvurdering 
for reindriftens bruk og avhengighet av områdene.  
 
God kunnskap om reinens bruk av arealene i tid og rom er et viktig verktøy for arbeidet med en 
besøksstrategi. En tar her utgangspunkt i eksisterende reindriftskart, supplerer disse med 
lokalkunnskap hos utøverne og løfter så fram utfordringer i forhold til ferdsel og ulike ferdselsformer. 
Ut fra denne kunnskapen kan en velge spesielle fokusområder som må ha spesielt oppmerksomhet i 
utarbeidelsen av besøksstrategien. 
 
Ønsket resultat fra bruksanalysen er å få et verktøy som sikrer at besøksstrategien ivaretar formålet 
om sørsamisk reindrift, da med kart som visualiserer sårbarhet i tid og rom. Her vil det være naturlig 
å fokusere på innfallsporter og ulike typer friluftsaktiviteter. 
 
Skarvan og Roltdalen nasjonalparkstyre har gjennomført bruksanalyse reindrift ifb. med utarbeidelse 
av sin besøksstrategi. Dette prosjektet ble presentert på nasjonalparkkonferanse 2016 i Trondheim. 
For Børgefjell foreslås det å gjennomføre tilsvarende opplegg hvor det leies inn ekstern aktør som 
gjennomfører bruksanalysen med samme metodikk som i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. 
Bruksanalysen gjennomføres da i samarbeid med nasjonalparkstyret, forvalter og lokale 
reindriftsutøvere ihht. vedtatt prosjektplan. 
 
Vedlegg: 
- Ingen



 

Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2015/413-0 

 Saksbehandler: Tore Tødås 

Dato: 15.02.2017 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Børgefjell nasjonalparkstyre 7/2017 15.03.2017 

 
Status forvaltningsplanarbeidet for Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
I verneforskriftens § 4.står følgende: 

«Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette 
tiltak for å fremme formålet med vernet. Det skal utarbeides en forvaltningsplan med 
nærmere retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon mv. 
Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.» 
 

Miljødirektoratet har utarbeidet retningslinjer for hvordan forvaltningsplanarbeidet bør 
gjennomføres for at planprosessen skal bli god med involvering/medvirkning. 
 
Nasjonalparkstyret vedtok revidert prosjektplanen på møte den 24.10.2016 sak 16/2016. Endringer i 
verneforskriften vil naturligvis påvirke fremdriften i forvaltningsplanarbeidet og kan medføre en 
lengre planprosess en det som er satt opp i prosjektplanen. Ny forskrift vil ikke være på plass før 
2018 ettersom Miljødirektoratet skal oversende forslag til endringer i verneforskrifter til Klima- og 
Miljødepartementet innen 1. november 2017. I tillegg vil besøksstrategien påvirke framdrift og 
innhold i forvaltningsplanen.  
 
Nasjonalparkforvalter har arbeidet mest med kunnskapsgrunnlaget i forvaltningsplanen. Det er 
tidligere arbeidet med retningslinjene som skal inn i planen. Disse er behandlet i nasjonalparkstyret 
og delvis implementert i forvaltningen av området.   
 
Status på forvaltningsplanarbeidet fremlegges nå til styret som orienteringssak for å få 
tilbakemeldinger på prosessen så langt. 
 
Vedlegg: 
- Foreløpig utkast forvaltningsplan – status pr. mars 2017 (ligger ikke ved sakspapirene, publiseres på 
meg egen lenke på hjemmesider)



 

Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2017/1260-0 

 Saksbehandler: Tore Tødås 

Dato: 17.02.2017 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Børgefjell nasjonalparkstyre 8/2017 15.03.2017 

 
Retningslinjer og vilkår for dispensasjoner for ervervsmessig transport i Børgefjell/Byrkije 
nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståavroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende reviderte retningslinjer 
for behandling av søknader om ervervsmessig transport i Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell 
landskapsvernområde: 
 

   
   
   
   
   
  

 
Begrunnelse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saksopplysninger 
Retningslinjer for praktiseringen av regelverket for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark og Austre 
Tiplingan landskapsvernområde har vært behandlet i styret og rådgivende utvalg i flere omganger. 
 
Prosessen startet i 2014 ved at nasjonalparkstyret fattet vedtak om å starte arbeidet med å lage 
retningslinjer og rutiner for behandling av motorferdselssaker. Arbeidsutvalget ble gitt oppgaven 
med å utarbeide forslag som skulle legges fram for styrebehandling før sesongen 2014/2015. 
 
Nasjonalparkstyret vedtok nye retningslinjer i møte den 22.10.2014, sak 26/2014 som ble benyttet 
ved behandling av søknader om motorferdsel for påfølgende sesong. 
 
Nasjonalparkstyret evaluerte retningslinjene ved revidering i møte den 30.11.2015, sak 25/2015. 
Dette etter behandling i rådgivende utvalg samme dag. Vedtatte endringer i retningslinjene ble 
følgende: 
 

 Fra og med sesongen 2015/2016 kan det gis flerårige dispensasjoner. Eventuelle flerårige 
dispensasjoner skal ikke gis utover inneværende valgperiode (tom. 2019) 

 Utfylt kjørebok skal sendes nasjonalparkstyret etter hver sesong ved flerårige dispensasjoner. 
Kjørebok for ny sesong sendes ikke ut før kjørebok for forrige sesong er levert.    

 
Etter dette vedtaket ble de fleste innvilgede dispensasjonene gitt for 4 år fom. sesongen 2015/2016. 
 
For nasjonalparkforvalter har vedtatte retningslinjer vært et godt redskap ved behandling av 
søknader. Forvaltningen har gjennom disse kunne vært tydelig på hvilke formål administrasjonen 
kunne gi dispensasjon for og hvilke vilkår som ville bli satt. Dette har medført rydding og grei 
saksbehandling og vedtak er blitt akseptert av søkerne. 
 
Det som administrasjonen oppfatter som en svakhet i retningslinjer er håndteringen av søknader om 
å drive med ervervsmessig transport. Her er det vedtatt følgende:   
 

 Ervervskjøring gis kun for transport av varer og bagasje til hytter i verneområdene, det er ikke 
tillatt med transport til andre formål. 

 Ervervskjører må dokumentere oppdraget ved å forevise kvittering for leid hytte eller 
kvittering for betaling til ervervskjører. I tillegg skal ervervskjører føre særskilt kjørebok hvor 
navn på oppdragsgiver er påført. 

 Tillatelse til ervervskjøring gis kun i landskapsvernområdet og de områdene av 
nasjonalparken som ble omfattet av utvidelsen i 2003.  

 
Tanken bak utformingen var at ervervskjørere kunne drive med transport av varer og bagasje for 
leietakere av utleiehytter. Da til Statskogs utleiehytte i Austre Tiplingen, Røyrvik fjellstyres 
utleiehytter ved Orvatnet og Namsskogans fjellstyres utleiehytter i Namskroken som alle ligger i 
området som ble omfattet av utvidelsen i 2003. 
 
I tillegg skulle hytteeiere i Austre Tiplingan som ikke hadde egen dispensasjon med inntil 6 turer pr. 
sesong kunne benytte ervervstransport. I realiteten gjelder dette en hytte pr. dd. 
 
 



Ut fra vedtatte retningslinjer og mindre justeringer foretatt av forvalter ble følgende standard 
vedtakstekst benyttet for dispensasjon i Austre Tiplingan landskapsvernområde på dispensasjoner i 
2016. 
 
«Med hjemmel i Forskrift om vern av Austre Tiplingan landskapsvernområde fastsatt ved Kongelig 
resolusjon av 29. august 2003, har Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell nasjonalparkstyre 
v/nasjonalparkforvalter gjort følgende vedtak: 
 

 Med hjemmel i verneforskriftens § 3, punkt 6.3 bokstav a), gis xxxxxx dispensasjon for å 
benytte snøscooter til ervervsmessig transport av varer og bagasje etter faste trase fra Sjånes 
til utleiehytter i Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde. 

 Dispensasjonen gjelder for 2016. 
 Siste kjøredato settes til 30. april 2016. 
 Dispensasjonen er kun gyldig når leiekjøringen utføres på oppdrag fra oppdragsgiver som har 

leid hytte i verneområdet. 
 Hovedtrase inntegnet på vedlagte kart skal benyttes ved transporten. Fra hovedtrase til hytte 

skal korteste vei benyttes. 
 Kjøretillatelsen og bekreftelse på at oppdragsgiver har leid hytte skal medbringes på turen og 

fremvises på forlangende ved kontroll.  
 Dispensasjonen er personlig og kan ikke overdras. 
 Kjørebok skal returneres Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre etter 

endt sesong og senest innen 1. juni 2016» 
 
For Austre Tiplingan landskapsvernområde er det gitt 1 flerårig dispensasjon og 2 ettårige 
dispensasjoner som det nå er søkt om forlengelse på. 
 
Erfaringen med dagens retningslinjer og vedtakstekst for ervervskjørere er at disse kan tøyes/tolkes 
utover det som er nasjonalparkstyrets intensjon. Som eksempel ser en at flere hytter i området blir 
definert som utleiehytte/leid hytte og utløser derfor transport-turer. Det er tilfeller av at 
familiemedlemmer av ervervskjører står som leietaker av hytte. Det har også vært brukt 
ervervskjører til hytter som har fått tildelt sine 6 turer. 
 
Ut fra dette bør nasjonalparkstyret ta en runde med retningslinjene for å se om disse skal 
tydeliggjøres. Om vedtaksteksten skal bli tydeligere og om vilkårene skal blir strengere/tydeligere. 
Alternativt om det også skal settes tak på antall ervervskjørere, om det skal stilles krav til at disse 
driver dette som en del av sin næringsvirksomhet osv. Klare og kontrollerbare vedtak er også viktig 
for oppsynstjenesten.      
 
For ytterligere saksopplysninger henvises det til forvalters orientering på møtet. 
          
Vedlegg: 
-Ingen



 

Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2017/1204-0 

 Saksbehandler: Tore Tødås 

Dato: 16.02.2017 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Børgefjell nasjonalparkstyre 9/2017 15.03.2017 

 
Søknad om offentlig vegskilting til Børgefjell nasjonalpark i Hattfjelldal kommune - godkjenning av 
skiltplan 
 
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. 
 
 
Begrunnelse: 
 
 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
Det henvises til side 3 i vedlagte skiltplan for saksopplysninger om bakgrunn og historikken i 
prosjektet. 
 
Ut fra skiltplanen foreslås de tå sende søknad om offentlig vegskilting til innfallsporter for Børgefjell i 
Hattfjelldal. 
 
Vedlegg: 

 Skiltplan for offentlig vegskilting til Børgefjell/Byrkije nasjonalpark Fra E6 til innfallsporter i 
Susendal



Skiltplan for offentlig vegskilting til 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark  

 
Fra E6 til innfallsporter i Susendal 

 
 

 

Februar 2017 
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Bakgrunn 
Arbeidet med skiltplan for Børgefjell/ Byrkije nasjonalpark startet med et fellesmøte mellom 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, kommunene Hattfjelldal, Grane, Namsskogan, Røyrvik og Statens 
vegvesen med representanter fra både region midt og region nord på Namsskogan den 1. desember 
2005.  

Etter dette utarbeidet forvaltningsmyndigheten ved Fylkesmennene i Nordland og Nord-Trøndelag 
skiltplan for offentlig vegskilting til innfallsporter for Børgefjell nasjonalpark. Planen ble utarbeidet i 
samarbeid med kommunene og ble behandlet av daværende rådgivende utvalg for Børgefjell 
nasjonalpark. 

Søknad om skilting ihht. skiltplanen ble oversendt Statens vegvesen ved brev av 02.04.2009.  

I brev av 08.05.2009 bekreftet Statens vegvesen Region nord at søknaden var mottatt med 
tilbakemelding om at skiltingen som ønskes var så omfattende at de måtte ha bedre tid til å gjøre 
vurderinger av planen. 

I brev av 10.07.2009 fra Statens vegvesen region nord ble det gitt følgende tilbakemelding: 
 
«Vi viser til tidligere korrespondanse, senest vårt brev av 08.05.2009. 
 
I sistnevnte brev svarte vi bare kort at foreslåtte skilting var så omfattende at vi hadde behov for 
bedre tid for å gjøre våre vurderinger. 
 
Etter at vi nå har vurdert forslaget til skilting nærmere, er det noen av de foreslåtte skiltpunktene det 
av ulike årsaker er vanskelig å etterkomme. Vi har også hatt kontakt med Grane kommune som også 
er skeptisk til noen av forslagene til skilting til nasjonalparken.  
 
Vi vil ikke i denne omgang kommentere det konkrete forslaget til skilting nærmere, men foreslå at 
dere etter ferien tar initiativ til et møte hvor aktuelle aktører møter. På grunne av ferietid foreslår vi 
at tidspunkt tidligst blir i månedsskiftet august/september.» 
 
Hva som skjedde i den videre dialogen med Statens vegvesen Region nord er usikkert da det ikke 
foreligger dokumenter på dette. Kvalitet og innhold på noen av innfallsportene ble brukt som et 
moment for ikke å gjennomføre ønsket skilting. 

Status pr. 2017 er at Statens vegvesen Region midt har gjennomført skilting til innfallsportene ved 
Namsvatnet og Smalvatnet ihht. plan av 2009. Skiltingen på Trøndelagssiden anses som 
tilfredsstillende med unntak av at det samiske navnet på nasjonalparken ikke er benyttet på 
vegskiltene. 

I Grane kommune har Statens vegvesen 
region nord skiltet til innfallsporten på 
Tomasvatnet våren 2016.  

Tidligere er det satt opp skilt til innfallsporten 
i Simskardet, denne skiltingen starter i kryss 
FV 273 / FV 274 ved Simskardmyra. Det er 
ikke skiltet til Simskardet fra E6. 

 

   Skilting til Simskardet i kryss ved Simskardmyra 
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3 februar 2016 ble det gjennomført møte mellom Statens vegvesen region nord og 
nasjonalparkforvalter vedr. skilting, tavler, rasterplasser mv. 

Fra vegvesenets side ble det her orientert om at det skulle etableres nye kryss/avkjørsler til 
Hattfjelldal og Fiplingdal ifb. med prosjektene E6 Kappskarmo–Brattåsen–Lien og E6 Helgeland sør. 
Ut fra dette ga Vegvesenet tilbakemelding om at det inntil videre ville være uaktuelt å sette opp nye 
skilt til Børgefjell på dagens E6. Skiltplan for ny E6 var under utarbeiding og ville bli sendt Grane 
kommune til høring, i utkast til ny skiltplan var det planlagt skilting til innfallsporter for Børgefjell. 

I møtet ble det også signalisert at Vegvesenet kunne vurdere skilting til innfallsportene i Hattfjelldal 
kommune langs RV 73, FV 804 og videre inn til de enkelte innfallsporter, dette under forutsetning av 
at nasjonalparkstyret signaliserte at innfallsportene tilfredsstilte ønsket behov. 

Ut fra dette er det i dette dokumentet laget forslag til skilting til innfallsporter for Børgefjell i 
Hattfjelldal kommune. Dette forslaget bygger i hovedsak på opprinnelig skiltplan fra 2009 med noen 
justeringer/endringer, bla. ift. at innfallsporten på Øyum ble betydelig oppgradert i 2016.    

 
Oversiktskart – forslag til skiltplassering 
 
Kartet viser forslag til kryss på strekningen fra E6 – Trofors til innfallsporter i Susendal hvor det er 
behov for vegskilting. 
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1. Kryss E6 / RV 73 Trofors 
For skilting fra E6 må en avvente resultatet av utbyggingen av E6 Kappskarmo–Brattåsen–Lien hvor 
det blir etablert ny avkjøring til Hattfjelldal. Hvis utbyggingsprosjektet ikke realiseres i nærmeste 
fremtid bør det sette opp skilt til Børgefjell på eksisterende avkjørsel på Trofors. 

 

2. Kryss RV 73 / FV 273 ved Kløvimoen 
 

  Børgefjell/Byrkije     
 
Skilting mot innfallsport i Simskardet og innfallsporter i Susendal ved bruk av brunskilt og symbol 
640.30 Naturfredet område. 

 

 

 
Kryss med gjeldende skilting, sett mot Hattfjelldal 
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3. Kryss RV 73/FV 291 ved Finnmomyra 
 

  Børgefjell/Byrkije     
 
Skilting mot innfallsporter i Susendal ved bruk av brunskilt og symbol 640.30 Naturfredet område. 

 

 

Kryss med gjeldende skilting, sett fra FV 291 
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4. Kryss RV 73 / FV 804 i Hattfjelldal sentrum 
 

  Børgefjell/Byrkije    
 
Skilting mot innfallsporter i Susendal ved bruk av brunskilt og symbol 640.30 Naturfredet område. 

 

 

 
Kryss med gjeldende skilting, sett mot avkjøring til Susendal fra Hattfjelldal 
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5. Kryss FV 804 / FV 296 ved Bjortjønnan 
 

  Børgefjell/Byrkije    
 
Skilting mot innfallsporter i Susendal ved bruk av brunskilt og symbol 640.30 Naturfredet område. 

 

 

 
Kryss med gjeldende skilting, sett mot Susendal 
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6. Kryss FV 804 / FV 298 / FV 290 ved Ivarrud 
 

  Børgefjell/Byrkije xx km    
 
Skilting av begge veger mot ulike innfallsporter i Susendal ved bruk av brunskilt og symbol 640.30 
Naturfredet område. 

 

 

Kryss med gjeldende skilting på Ivarrud 
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7. Kryss FV 298 ved bru over Susna 
 

  Børgefjell/Byrkije xx km    
 
Skilting mot innfallsport på Øyum ved bruk av brunskilt og symbol 640.30 Naturfredet område. 

 

 

 
Kryss med gjeldende skilting på i kryss ved bru over Susna 
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8. Avkjøring til innfallsport Øyum 
 

  Børgefjell/Byrkije      
 

Skilting av avkjørsel til innfallsport på Øyum ved bruk av veivisningskilt og symbolene 

 640.30 Naturfredet område. 
 552 Parkering 
 613-1 Rasteplass 
 635 Informasjon 
 650-20 Tursti 
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9. Avkjøring til innfallsport Oksvollen 
 

Børgefjell/Byrkije      
 
Skilting av innfallsport på Oksvoll ved bruk av veivisningskilt og symbolene 

 640.30 Naturfredet område. 
 552 Parkering 
 635 Informasjon 
 650-20 Tursti 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2016/357-0 

 Saksbehandler: Tore Tødås 

Dato: 15.02.2017 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Børgefjell nasjonalparkstyre 10/2017 15.03.2017 

 
Sluttsak - Oppgradering av innfallsport for Børgefjell nasjonalpark - Øyum i Hattfjelldal kommune 
 
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.  
 
 
 
Begrunnelse: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saksopplysninger 
Prosjektet med å rehabilitere/flytte innfallsporten på Øyum startet 22.10.2014 ved at 
nasjonalparkstyret gjennomførte befaring i Susendal. Nasjonalparkstyrets samstemte konklusjon 
etter befaringen var at eksisterende innfallsport ikke var nasjonalparken verdig og at det her måtte 
gjøres tiltak for å få en langt bedre løsning. Nasjonalparkforvalter hadde i forkant av møtet laget en 
statusrapport over alle innfallsportene/ startpunktene rundt nasjonalparken, denne ble også lagt til 
grunn for styrets konklusjon om at innfallsporten på Øyum skulle ha høyeste prioritering ift. 
gjennomføring av tiltak.  
 
Faglig rådgivende utvalg deltok også på befaringen og kom til samme konklusjon som 
nasjonalparkstyret.  
 
Med dette som utgangspunkt startet nasjonalparkforvalter arbeidet med å få finansiert prosjektet. 
2015 ble brukt til planlegging av tiltaket og søke etter finansiering. Da en våren 2016 hadde fått på 
plass finansiering av prosjektet startet det praktiske arbeidet med etableringen kunne starte. 
 
Nasjonalparkstyret gjennomførte ny befaring 24.10.2016, dvs. to år etter den første befaring, styrets 
konklusjon er at de er meget fornøyd med ny løsning og at denne er i tråd med den kvaliteten det 
ønskes på innfallsporter/startpunkter til nasjonalparken. 
  
For rapportering til Miljødirektoratet ift. gitte tilskudd er det utarbeidet rapport fra prosjektet som 
viser hva som er gjennomført. Rapporten inneholder også regnskapsoversikt. For ytterligere detaljer 
om prosjektet vises det til prosjektrapporten. 
 
 
Vedlegg: 

 Prosjektrapport av 30.12.2016 - Oppgradering av innfallsport ved Børgefjell.



Prosjektrapport  
Oppgradering av innfallsport ved Børgefjell 

 

 

 

Øyum – Susendal 

Hattfjelldal kommune 
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Forord 
Prosjektet med å rehabilitere/flytte innfallsporten på Øyum startet 22.10.2014 ved at 

nasjonalparkstyret gjennomførte befaring i Susendal. 

Nasjonalparkstyrets samstemte konklusjon etter befaringen var at eksisterende innfallsport ikke var 

nasjonalparken verdig og at det her måtte gjøres tiltak for å få en langt bedre løsning.  

Nasjonalparkforvalter hadde i forkant av møtet laget en statusrapport over alle innfallsportene/ 

startpunktene rundt nasjonalparken, denne ble også lagt til grunn for styrets konklusjon om at 

innfallsporten på Øyum skulle ha høyeste prioritering ift. gjennomføring av tiltak.  

Faglig rådgivende utvalg deltok også på befaringen og kom til samme konklusjon som 

nasjonalparkstyret. 

Med dette som utgangspunkt startet nasjonalparkforvalter arbeidet med å få finansiert prosjektet. 

2015 ble brukt til planlegging av tiltaket og søke etter finansiering. Da en våren 2016 hadde fått på 

plass finansiering av prosjektet startet det praktiske arbeidet med etableringen som er beskrevet i 

denne rapporten. 

Nasjonalparkstyret gjennomførte ny befaring 24.10.2016, dvs. to år etter den første befaring, styrets 

konklusjon er at de er meget fornøyd med ny løsning og at denne er i tråd med den kvaliteten det 

ønskes på innfallsporter/startpunkter til nasjonalparken.  

På vegen av nasjonalparkstyret takker jeg herved alle deltagere i prosjektet for positive bidrag som 

muliggjorde gjennomføringen av prosjektet. Miljødirektoratet takkes så mye for økonomiske bidrag 

som muliggjorde realiseringen av prosjektet. Deltagere i prosjektgruppen, kommune, Statskog, 

Fjelltjenesten, lokalt næringsliv og leverandører takkes også så mye for deltagelsen i prosjektet og 

det positive engasjementet som er vist for etableringen. 

Ut fra dette håper og tror jeg at innfallsporten blir til glede og nytte både for besøkende i og ved 

Børgefjell og for lokale næringsutøvere som ønsker å bruke anlegget som en del av sitt produkt. 

 

 

 

 

Røyrvik 30.12.2016 

 

Tore Tødås 

For prosjektgruppen 

Prosjektleder/nasjonalparkforvalter 
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Bakgrunn 
Øyum i Hattfjelldal kommune er i forvaltningsplanen for Børgefjell nasjonalpark definert som 
innfallsport. Området som ble benyttet som innfallsport hadde en veldig dårlig standard og bestod i 
hovedsak av et grustak som ble brukt som parkeringsplass. Øyum er hovedinnfallsporten til Børgefjell 
nasjonalpark fra Hattfjelldal kommune (dvs. nordsiden av nasjonalparken). 
 
Det var ingen infrastruktur på innfallsporten i form av informasjonstavle, skilting, sittegrupper, 
søppelhåndtering, toalett ol.  
 
I området er det turistbedrifter som baserer sin virksomhet på naturbasert turisme. Da med 
Børgefjell som en merkevare/trekkplaster. En oppgradering av innfallsport med tilrettelegging hadde 
også som mål å gi økt merverdi for disse bedriftenes produkter. Flere av næringsinteressene i 
nærområdet hadde meldt til nasjonalparkstyret at de ønsket en oppgradering av området, dette bla. 
ut fra tilbakemeldinger de har fått fra sine gjester. 
 
Tiltaket omhandlet i utgangspunktet etablering av ny parkeringsplass ca. 150 meter vest for 
eksisterende grustak. Her er Statskog grunneier i motsetning til grustaket som er i privat eie og hvor 
det ikke finnes avtale på bruken, noe som har medført noen konflikter ift. næringsvirksomheten i 
grustaket.  

  
 

Grustak på Øyum som ble benyttet som innfallsport/parkeringsplass. Mai 2016. Foto Tore Tødås 



 
 

Side 5 av 9 sider 
 

Mål 
Målet med tiltaket var å etablere en 
innfallsport med forholdsvis høy kvalitet i 
utførelsen. Denne skulle da være 
tilrettelagt for parkering for besøkene i og 
ved nasjonalparken. Her kunne de 
besøkende finne nødvendig informasjon 
om verneområdet og samt at det skulle 
fungere som et startpunkt for turer i 
området.  
 
Det var et hovedmål å få flyttet trafikken 
bort fra eksisterende innfallsport som 
bestod av et grustak. Dette for å gi de 
besøkende en bedre opplevelse av 
verneområdet og for å unngå konflikter 
med næringsinteressene i grustaket.  
 
Ved å få etablert en tiltalende innfallsport 
ville en også øke verneområdets 
potensiale for verdiskapning for lokale 
reiselivsbedrifter. 
 
Etableringen/oppgraderingen av 
innfallsport skulle skje som et 
samarbeidsprosjekt mellom 
nasjonalparkforvaltningen, Fjelltjenesten 
og Statskog. Oppgaven med 
tilsyn/vedlikehold av innfallsporten er 
tiltenkt Statskog fjelltjenesten ved 
oppdrag gjennom bestillingsdialogen. 
 

Organisering 

Prosjektgruppe 
I prosjektet ble det etablert en 
prosjektgruppe bestående av 
representanter fra Hattfjelldal kommune, 
grunneier Statskog SF, Hattfjelldal Vekst 
AS (kommunalt næringsselskap) og lokalt 
reiseliv representert ved Furuheim gård. I 
tillegg var nasjonalparkstyret representert 
med forvalter i prosjektgruppen. 
 
Prosjektgruppens oppgave har vært å lede 
prosjektet fra oppstart til fullføring. 
Bemanningen av prosjektgruppen har 
variert gjennom prosjektperioden.  
 

Toalett bygd ihht krav til universell utforming. Foto: Øyvind Ness 

Skilting fra innfallsport til ulike mål i Børgefjell og lokal 
reiselivsbedrift. Foto Tore Tødås 

Etablering av ny innfallsport august 2016. Foto Tore Tødås 
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Gruppen har hatt flere møter og befaringer som har ledet frem til endelig resultat. Alle parter har 
vært fornøyd med at det har vært en forholdsvis bred involvering i prosjektet.  

 

Prosjektledelse 
Hovedprosjektleder for prosjektet har vært 
nasjonalparkforvalter Tore Tødås.  
 
Øyvind Ness fra Hattfjelldal Vekst AS har 
vært lokal prosjektleder med ansvar for 
oppfølgning av kommune ift. offentlig 
tillatelser, lokalt næringsliv og lokale 
leverandører med innhenting av tilbud og 
utførte leveranser. 
 

Gjennomføring 
Prosjektgruppen ble etablert i april 2016 
etter første møte i Hattfjelldal. I mai 
gjennomførte prosjektgruppen befaring 
på Øyum for å finne den mest egnede 
lokasjonen for ny innfallsport. 
Våren/sommeren gikk da med til å søke 
kommune om tillatelse til å etablere 
innfallsport med tilhørende infrastruktur.   
Da etter plan- og bygningsloven, ift. at 
Vefsnavassdraget er vernet vassdrag og at 
kommune var veimyndighet. 
 
Etter at alle offentlige tillatelser og avtale 
med grunneier Statskog var innhentet 
startet det fysiske arbeidet på plassen 
høsten 2016. Fjelltjenesten sto for rydding 
av skog i samarbeid med Furuheim gård 
på dugnad.  
 
Valgte entreprenører for etablering av ny 
parkeringsplass og oppholdsområde 
startet arbeidet i slutten av august. Et 
område på ca. 550 m2 ble planert og 
gruset opp. Videre det ble satt opp benker 
og bord, gapahuk og utedo. I tillegg er det 
satt opp en bautastein hvor 
jubileumsplakett gitt av Miljøvernminister 
Bård Vegar Solhjell i 2013 ifb. med 50-
årsjubileet for nasjonalparken ble montert. Hattfjelldal kommune fattet eget vedtak om at 
jubileumsplaketten skulle plasseres på innfallsporten. 
 
Tilførselssti fra ny innfallsport til eksisterende sti ble etablert. Da med skogrydding, klopplegging og 
skilting. Det ble også etablert en liten sti fra selve parkeringsplassen og til elva Litl-Susna hvor det ble 
anlagt bålplass med sittegruppe. 

Oppsetting av bautastein for jubileumsplakett. Foto: Tore Tødås 

Ny tilførselssti som er ryddet og klopplagt. September 2016. Foto 
Tore Tødås 
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Oppsummering av erfaringer fra prosjektet 
Fra prosjektledelsen oppsummeres følgende erfaringer med prosjektet: 

 Bred involvering lokalt har ført til et 
positivt engasjement i prosjektet.  

 Samarbeid kommune, 
nasjonalparkforvaltning, grunneier og 
lokalt næringsliv i felles prosjektgruppe 
har gitt den beste løsningen som har 
tatt hensyn til alle interesser. 

 Har vært viktig at kommune som 
forvaltningsmyndighet ift. plan- og 
bygningslov, verna-vassdrag og som 
veieier kom tidlig inn i prosjektet. 

 At lokalt bygdelag ble orientert om 
arbeidet via medlem i prosjektgruppen 
var positivt. Har skapt lokalt 
engasjement.  

 I prosjektet har det i hovedsak blitt 
benyttet lokale entreprenører og 
leverandører med god kjennskap til området. Dette har medført et kostnadseffektivt prosjekt 
uten behov for å gjennomføre befaringer og avklaringsmøter. 

 Å engasjere lokal prosjektleder med kjennskap til lokalt næringsliv har gjort prosjektet 
kostnadseffektivt. 

 Lokale leverandører har følt eierskap til prosjektet og ofte lagt ned ekstra innsats for å få et bra 
resultat. De opplever innfallsporten som et lite utstillingsvindu for området og nasjonalparken. 
Det har kommet flere innspill fra entreprenørene på løsninger. 

 Bruk av lokale materialer som skifer og furu oppleves som positivt da det presentere en del av 
råvarene for området.  

 Lokal reiselivsbedrift har i prosjektperioden gitt gode tilbakemeldinger om at tiltaket vil gi 
merverdi for produktene de har. De har nå et område å vise besøkende til ift. de som etterspør 
nasjonalparken. Det ligger til rette for at lokalt næringsliv kan bruke området ift. sine egne 
aktiviteter. 

Bygging av benker og bord i skifer og furuplank. Det er valgt solide løsninger som krever forholdsvis lite vedlikehold.  
 Foto: Tore Tødås 

Gapahuk på innfallsport. Oktober 2016. Foto Tore Tødås 
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Prosjektregnskap 
Utgifter Leverandør Beløp eksl. mva 

Maskinarbeid, levering av grus mm Olger Juliussen transport AS 77 752 

Levering og oppsetting av gapahuk Børgefjell-laft as 40 000 

Gravemaskinarbeid, levering/legging av skifer Kay Bolstad 31 275 

Tjenester på ny innfallsport Øyum Furuheim gård 4 128 

Levering av skifer og arbeid Bjørn Bråten  5 000 

Materialer til sittegrupper innfallsport Øyum Susendal Bygdesag DA 2 410 

Levering utedo Børgefjell-laft as 41 200 

Materialer klopplegging Øyum Aavatsmark sag 3 192 

Graving tomt utedass Øyum - Bolstad Kay Bolstad 3 900 

Beising utedo Øyum Furuheim gård 2 280 

Skilt Grafika 9 482 

Stolper til skilt AK-maskiner 774 

Reise og oppholdskostnader Tore Tødås 11 285 

Dugnad, møter og prosjektledelse Prosjektdeltagere 43 800 

Sum utgifter   276 478 

      

Finansiering     

Tilskudd Naturarven som verdiskaper   115 000 

Egne midler/tilskudd   96 137 

Tilskudd turskiltprosjektet   10 256 

Egeninnsats/dugnad   55 085 

Sum finansiering   276 478 

      

Timeforbruk   Timer 

14.06.2016 - Forvalter - Møte med Hattfjelldal kommune og Statskog 6 
04.05.2016 - Forvalter - Befaring innfallsport 
Øyum   7 

16.08.2016 - Forvalter - Prosjektmøte innfallsport i Susendal 7 

16.09.2016 - Forvalter - Henting kloppleggingsmaterial Åvatsmark sag 5 

19.09.2016 - Forvalter - Arbeid/befaring ny innfallsport Øyum 14 

06.10.2016 - Forvalter - Skilting på Øyum, befaring Oksvoll og Sjånes 6 

Nasjonalparkforvalter - prosjektering, rapportering prosjektledelse mv 30 

Hattfjelldal vekst AS, lokal prosjektledelse   16 
Furuheim gård AS, prosjektmøter, befaring og 
dugnad   20 

Statskog SF Møter/befaring, hugging av skog, rydding av sti mm 35 

Sum egeninnsats/dugnad   146 

      

Kost dugnadstimer m/300 kr. Pr. time   43 800 
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Gjenstående arbeid 
Det skal settes om tavle med ny informasjonsplakat om nasjonalparken. Dette ble ikke utført i 2016 
på grunn av at tavle og plakat skal utformes ihht. Miljødirektoratets nye designmanual for norske 
nasjonalparker. Vi har ventet på noen avklaringer ift. materialvalg og fundamentering av tavle, i 
tillegg til at prosessen med å lage nye informasjonsplakat for nasjonalparken ikke har startet. 
  
Tavle med informasjonsplakat planlegges satt opp til neste år. Gjenstående tiltak planlegges 
finansiert ved tiltaksmidler. Utedo skal beises til våren da det ikke ble gjort før vinteren kom. 
Parkeringsplassen skal høvles til våren etter at området har fått satt seg i vinter. Utgifter for dette er 
dekt av prosjektet.  
 
  
 

Faksimile fra Helgelendingen av 28.10.16 etter styrets befaring på innfallsporten 



 

Saksfremlegg 

  Arkivsaksnr: 2015/208-0 

 Saksbehandler: Tore Tødås 

Dato: 13.02.2017 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Børgefjell nasjonalparkstyre 11/2017 15.03.2017 

 
Sluttsak - Skilting av turmål ved innfallsporter til Børgefjell nasjonalpark- turskiltprosjektet 2015 – 
2016 
 
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.  
 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
På møte i rådgivende utvalg i oktober 2014 kom det innspill på å få felles skilting på innfallsportene 
rundt nasjonalparken som viste til ulike turmål i området. Bakgrunnen for innspillet var mangelfull 
skilting som var utført av forskjellige organer med ulike løsninger/design. Denne skiltingen virket 
derfor rotete og mangelfull. Ut fra dette hadde flere deltagere i rådgivende utvalg ønske om å få til 
felles skilting. 
 
Nasjonalparkstyret fattet ut fra dette følgende vedtak på møte den 23.06.2015: 
«Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å gjennomføre 
skiltprosjekt på innfallsportene ihht. utkast til skiltplan og notat til arbeidsutvalget». 
 
Etter dette vedtaket ble det arbeidet med å få ferdigstilt skiltplanen. På styremøte den 30.11.2015 
sak 30/2015 ble det fattet følgende vedtak etter at saken hadde blitt tatt opp med rådgivende utvalg: 
«Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre godkjenner fremlagte skiltplan med 
følgende endringer/tillegg: 
 

 det tas en runde før skiltbestilling for å kvalitetssikre de sørsamiske navnene som brukes på 
skiltene. 

 
Nasjonalparkstyret vedtar at det bestilles skilt for kr. 30.000 ihht. godkjent skiltplan. Investeringen 
finansieres ved tiltaksmidler, jfr. styrevedtak 12/2015 og ved bruk av tilskudd fra Turskiltprosjektet». 
 



Skiltplanen ble ferdigstilt i desember 2016 for bestilling av skilt hos valgte leverandør. Det ble også 
søkt om tilskudd fra Turskiltprosjektet 2016. Søknaden ble innvilget med ett tilskudd på kr. 33.300 
som da kom i tillegg til tidligere gitt tilskudd for 2015 på kr. 20.000 fra Turskiltprosjektet. Totalt 
bidrag fra Turskiltprosjektet er kr. 53.300. Resterende del av prosjektet er finansiert ved bruk av 
tiltaksmidler og egeninnsats. 
 
Den fysiske oppsetting av skilt ble gjennomført sommeren 2016. I prosjektet er det inngått avtaler 
med grunneiere ift. oppsetting av skiltene.  
 
Nasjonalparkstyret har fortløpende blitt oppdatert på status i prosjektet. Det henvises også til 
vedlagte sluttrapport fra prosjektet. 
 
Ut fra dette bes det om at nasjonalparkstyret godkjenner prosjektet som fullført. 
 
Vedlegg: 

 Brev av 21.11.2016 til Nord-Trøndelag Fylkeskommune vedr. sluttrapport turskiltprosjekt for 
Børgefjell nasjonalpark. 

 Sluttrapport turskiltprosjekt for Børgefjell nasjonalpark prosjektnr. 15/00187 og 15/10641 
 Signert prosjektregnskap 
 Rapport skiltprosjekt med bilder og kart

http://fmephweb1/FMNT/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=582511&DB_DOKID=931300
http://fmephweb1/FMNT/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=582511&DB_DOKID=931300


 
Nasjonalpark Børgefjell/Byrkije nasjonalpark 
Landskapsvernområde Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde 
  

Postadresse 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 

Besøksadresse 
Stadionveien 6 
7898 Limingen 
 

Kontakt 
Sentralbord: +47 74 16 80 00 
Direkte:  +47 74 16 80 86 
tore.todas@fylkesmannen.no  
http://nasjonalparkstyre.no/Borgefjell 

Nord-Trøndelag fylkeskommune 
Postboks 2560 
7735  STEINKJER 
 

 

Saksbehandler Tore Tødås Vår ref. 2015/208-0 432.3 Deres ref. 15/00187 
15/10641  

Dato 21.11.2016 

Sluttrapport turskiltprosjekt for Børgefjell nasjonalpark 
 
Vi viser til følgende prosjekter som har mottatt tilsagn om tilskudd fra Gjensidigestiftelsen og Nord -
Trøndelag fylkeskommune gjennom Turskiltprosjektet 2015 og 2016: 
 

 Prosjektnr. og navn: 15/00187, Skilting av turmål ved innfallsporter til Børgefjell 
nasjonalpark. 

 Prosjektnummer og navn: 15/10641, Skilting av turmål ved innfallsporter til Børgefjell 
nasjonalpark 

 
Vedlagt følger sluttrapport med vedlegg for prosjektene for utbetaling av innvillget tilsagn. Hvis det 
er feil eller mangler ved rapporteringen ber vi om snarlig tilbakemelding på dette. 
 
På vegne av nasjonalparkstyret takker jeg så mye for støtten som muliggjorde gjennomføringen av 
prosjektet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Tore Tødås 
Nasjonalparkforvalter/prosjektleder 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
Vedlegg 
1 Sluttrapport turskiltprosjekt for Børgefjell nasjonalpark prosjektnr. 15/00187 og 15/10641 
2 Signert prosjektregnskap 
3 Prosjektregnskap med bilag 
4 Rapport skiltprosjekt med bilder og kart 
5 Avtale om drift og vedlikehold 
6 Avtale med Yngve Olsen om tilrettelegging og merking av turstier fra Tomasvatnet 
7 Avtale med Statskog Trøndelag om tilrettelegging og merking av turstier på Statsskogs 

eiendommer på Trøndelagssiden 
8 Avtale med Statskog Helgeland om tilrettelegging og merking av turstier på Statsskogs 

eiendommer på Nordlandssiden av Børgefjell 











Vedlegg til rapport for 

prosjektene: 
15/00187,  

Skilting av turmål ved innfallsporter til Børgefjell nasjonalpark 

15/10641,  

Skilting av turmål ved innfallsporter til Børgefjell nasjonalpark 
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Kart med skiltplassering 

 

Kart som viser planlagt skiltplassering.  



1. Storelva 

Plassering av skiltfløy i stidele Djupvasstien og Virmadalen 

  

1.1 Kart rute Viermadalen 

 

1.2 kart rute Storelva - Blyvatnet 

 

  



1.3 Skilt Storelva 

 

 

 

2. Orvasselva:  
Plassering av skiltfløy ved gapahuk 

 

2. 1 Kart rute Orvassdalen 

 

 

 



2.2 Skilt Orvasselva 

 

3 Storvika 

 

Skilt som viser eksisterende rute til Beinvatna, bilde av oppsatt skilt mangler.   

 

  



4 Smalvatnet 
Plassering av skiltfløy ved gapahuk/sti inn til Børgefjell 

 

4.1 Kart rute Namskroken 

 

4.2 Skilt Smalvatnet 

 

 

 

 

 

 



5. Tomasvatnet 
Skiltfløy plasseres ved uthus/parkeringsplass 

 

5.1 Kart rute Tomasvatnet - Storelvdalen 

 

 



5.2. Skilt Tomasvatnet 

 

 

6. Hesjevollen ved Tomasvatnet 
Plassering av skiltfløy ved øvre parkeringsplass (Hesjevollen) ved informasjonstavle. På rute angitt i 

kart pkt. 5.1 

6.1 Skilt Hesjevollen 

 

 

 

  



7. Storelvhøgda 
Plassering ved stidele på Storelvhøgda på nasjonalparkgrensa. På rute angitt i kart pkt. 5.1 

 

7.1 Skilt Strorelvhøgda 

  



8 Simskardet  

Plassering ved stistart ved parkeringsplass 

 

Plassering på søndre side av broer 

 

8.1 Ruter i Simskardet 

 

 



8.2 Skilt i Simskardet 

 

9. Simskardet søndre sti 
Plassering på søndre side av broer 

 

 

 

 

 

 

  



10. Øyum 
Plassering ved ny innfallsport på Øyum 

 

10.1 Ruter Øyum – Legdvatnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2 Skilt Øyum 

 

 

 

  



11. Oksvollen 
Plassering av skiltfløy ved parkeringsplass/innfallsport. Skilting av etablert sti fra Oksvollen og inn til 

Austre Tiplingan landskapsvernområde og Børgefjell nasjonalpark 

  

11.1 Skilt Oksvollen 
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