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ST 26/2018 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Børgefjell nasjonalpark for uttak 
av kulturminner, bruk av helikopter og drone - Saemien Sijte og NTNU 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 har Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell 
nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 

 Saemien sijte og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gis dispensasjon fra  
§ 3 pkt. 6.1 i verneforskriften for bruk av helikopter for frakt av utstyr og personell i forbindelse 
feltarbeid i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 

 Dispensasjonen gjelder for to (2) turer/flyginger med landing øst for Simskardvatnet i 
Hattfjelldal kommune eller ved Austre Måskardvatn i Grane kommune. 

 Ferdselen skal utføres på en mest mulig skånsom måte med hensyn til dyre- og fuglelivet i 
området. Vi gjør spesielt oppmerksom på at det tas hensyn til fjellreven. Før flygingen 
gjennomføres skal Statskog fjelltjenesten kontaktes for å unngå landing/aktivitet ved aktive 
fjellrevhi. 

 Saemien sijte og NTNU gis dispensasjon fra § 3 pkt. 4.1 i verneforskriften for innsamling og 
fjerning av kulturminner i forbindelse med forskningsprosjektet.  

 Saemien sijte og NTNU gis dispensasjon fra § 3 pkt. 7.3 i verneforskriften for bruk av drone til 
filming for dokumentasjon av isbreene på Kvigtind. 

 Dispensasjon for gjelder for perioden fom. uke 37 tom. uke 43 i 2018.  

 Dersom det er rein i området skal det tas hensyn til denne. Før flyging skal Byrkije sijte og 
Tjåehkere sijte kontaktes for å få oversikt over hvor reinen befinner seg og slik kunne unngå 
unødig forstyrrelser. 

 
Begrunnelse 
Kunnskap er viktig for forvaltningen av Børgefjell nasjonalpark. Informasjonen som samles inn i 
prosjektet vil øke kunnskapsgrunnlaget og være med på å danne et godt grunnlag for den framtidige 
forvaltning. Aktivitetene i prosjektet påvirker verneverdiene i liten grad. Det er ikke aktivitet i hekke- og 
yngletiden. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 

Forvalters tilrådning:  
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 har Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell 
nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 

 Saemien sijte og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gis dispensasjon fra  
§ 3 pkt. 6.1 i verneforskriften for bruk av helikopter for frakt av utstyr og personell i forbindelse 
feltarbeid i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 

 Dispensasjonen gjelder for to (2) turer/flyginger med landing øst for Simskardvatnet i 
Hattfjelldal kommune eller ved Austre Måskardvatn i Grane kommune. 

 Ferdselen skal utføres på en mest mulig skånsom måte med hensyn til dyre- og fuglelivet i 
området. Vi gjør spesielt oppmerksom på at det tas hensyn til fjellreven. Før flygingen 
gjennomføres skal Statskog fjelltjenesten kontaktes for å unngå landing/aktivitet ved aktive 
fjellrevhi. 

 Saemien sijte og NTNU gis dispensasjon fra § 3 pkt. 4.1 i verneforskriften for innsamling og 
fjerning av kulturminner i forbindelse med forskningsprosjektet.  



 Saemien sijte og NTNU gis dispensasjon fra § 3 pkt. 7.3 i verneforskriften for bruk av drone til 
filming for dokumentasjon av isbreene på Kvigtind. 

 Dispensasjon for gjelder for perioden fom. uke 37 tom. uke 43 i 2018.  

 Dersom det er rein i området skal det tas hensyn til denne. Før flyging skal Byrkije sijte og 
Tjåehkere sijte kontaktes for å få oversikt over hvor reinen befinner seg og slik kunne unngå 
unødig forstyrrelser. 

 
Begrunnelse 
Kunnskap er viktig for forvaltningen av Børgefjell nasjonalpark. Informasjonen som samles inn i 
prosjektet vil øke kunnskapsgrunnlaget og være med på å danne et godt grunnlag for den framtidige 
forvaltning. Aktivitetene i prosjektet påvirker verneverdiene i liten grad. Det er ikke aktivitet i hekke- og 
yngletiden. 
 
 
ST 27/2018 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for bruk av drone til filming av 
samiske hellige fjell og offerplasser - Saemien Sijte 
 
Vedtak 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 har Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell 
nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 

 Saemien sijte gis dispensasjon fra § 3 pkt. 7.3 i verneforskriften for bruk av drone til filming av 
hellige fjell og offerplasser i Børgefjell nasjonalpark. 

 Dispensasjonen gjelder for perioden 1. august til 1. november i årene 2018, 2019, 2020 og 2021 

 Bruken av drone skal utføres på en mest mulig skånsom måte med hensyn til dyre- og fugleliv. 
Dersom det er rein i området skal det vises hensyn til denne. Det tillates ikke bruk av drone for 
filming av fjellrevhi, reir- eller hekkelokaliteter. 

 
Begrunnelse: 
Kunnskap er viktig for forvaltningen av Børgefjell nasjonalpark. Informasjonen som samles inn i 
prosjektet vil øke kunnskapsgrunnlaget og være med på å danne et godt grunnlag for den framtidige 
forvaltning. Aktivitetene i prosjektet påvirker verneverdiene i liten grad. Det skal ikke være aktivitet i 
hekke- og yngletiden.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 har Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell 
nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 

 Saemien sijte gis dispensasjon fra § 3 pkt. 7.3 i verneforskriften for bruk av drone til filming av 
hellige fjell og offerplasser i Børgefjell nasjonalpark. 

 Dispensasjonen gjelder for perioden 1. august til 1. november i årene 2018, 2019, 2020 og 2021 

 Bruken av drone skal utføres på en mest mulig skånsom måte med hensyn til dyre- og fugleliv. 
Dersom det er rein i området skal det vises hensyn til denne. Det tillates ikke bruk av drone for 
filming av fjellrevhi, reir- eller hekkelokaliteter. 

 
 
 



Begrunnelse: 
Kunnskap er viktig for forvaltningen av Børgefjell nasjonalpark. Informasjonen som samles inn i 
prosjektet vil øke kunnskapsgrunnlaget og være med på å danne et godt grunnlag for den framtidige 
forvaltning. Aktivitetene i prosjektet påvirker verneverdiene i liten grad. Det skal ikke være aktivitet i 
hekke- og yngletiden. 


