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ST 1/2018 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 13.02.2018  
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende: 
 

 Innkalling og saksliste til møte 13.02.2018 godkjennes. 
 Protokoll fra styremøte 22.11.2017 godkjennes. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
 

ST 2/2018 Referatsaker 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 13.02.2018  
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar referatsakene til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 



ST 3/2018 Orienteringer Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre 13.02.2018 

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 13.02.2018  
 
Behandling: 
Innledningsvis ble selvbetjeningsportal for føring reiseregninger og møtegodtgjørelse 
gjennomgått.  
 
Nasjonalparkforvalter orienterte om følgende tema: 

 Studietur til Laponia 28/5 -1/6.  
 Referat fra oppstartsmøte bruksanalyse reindrift 
 Referat fra møtet med Statens vegvesen 24.01.2018 om skilting til nasjonalparker i 

Nordland 
 Ekspertutvalgets forslag til desentralisering av oppgaver fra staten til 

fylkeskommunene.  
 Søknad om dispensasjon for motorferdsel ifb. med skadefellingstillatelse på gaupe. 

 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering med 
følgende kommentarer/innspill: 

 Styret gir følgende innspill til tema på studietur: 
o Forskjell på norsk og svensk verneområdeforvaltning generelt og forvaltningen i 

Laponia spesielt. 
o Erfaringer med samisk flertall i forvaltningsstyret. 
o Jokkmokk kommuns erfaring med forvaltningsmodellen. 
o Länsstyrelsens erfaring med forvaltningsmodellen. 
o Utbygging av infrastruktur/tekniske anlegg etter at område er vernet. 
o Organisert ferdsel/taxiflyging i verneområdene. 
o Besøksforvaltning. 
o Reinbeitekonvensjon. Status og innhold. 

 Styret ønsker å avgi høringsuttalelse på ekspertutvalgets forslag til desentralisering av 
oppgaver fra staten til fylkeskommunene. Ber nasjonalparkforvalter lage sak til neste 
styremøte ihht. styrets signaler. 

 Styret ber nasjonalparkforvalter legge frem sak på neste styremøte med forslag til 
retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon for motorferdsel ifb. med 
skadefellingstillatelser.  

 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
 



ST 4/2018 Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene for bruk av 
trekullstøv, helikopter og ATV ifb. med drift og vedlikehold av 
konvensjonsgjerde – Saemiedigkie / Sametinget 

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 13.02.2018 

Behandling: 
Følgende endring ble foreslått i punkt 9: 
«Innen 12.12. skal Sametinget SE levere rapport som viser antall flygninger med tidspunkt, sted 
og formål» 
 
Erstattes med: 
«Innen 12.12. skal Sametinget SE levere rapport som viser antall flygninger og bruk av ATV med 
tidspunkt, sted og formål» 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre fatter følgende vedtak: 
 

1. Sametinget SE gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon til å benytte 
trekullstøv for nedsmelting av snø langs konvensjonsgjerdet for tamrein mellom Norge 
og Sverige i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell 
landskapsvernområde. Dette under forutsetning av at det benyttes trekullstøv ihht. 
deklarasjonen som vedlagt i søknad fra 2017.  

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

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

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

5. Dispensasjonen gjelder fra og med 01.05 til og med 30.11. 

6. Dispensasjonen gjelder for årene 2018, 2019 og 2020 

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

8. Dersom det er rein i området skal det tas hensyn til denne. Før ferdselen gjennomføres 
skal Byrkije Sijte og Tjåehkere Sijte kontaktes for å få oversikt over hvor reinen befinner 



seg og slik kunne unngå unødig forstyrrelser. Tilsvarende gjelder tamrein tilhørende 
svenske driftsenheter. 

9. Innen 12.12. skal Sametinget SE levere rapport som viser antall flygninger og bruk av 
ATV med tidspunkt, sted og formål 
 

Begrunnelse: 
For å hindre sammenblanding av norsk og svensk tamrein er det viktig at grensegjerdet 
fungerer som forutsatt. Et viktig verktøy for dette er nedsmelting av snø langs reingjerdet. 
Tiltaket kan påvirke verneverdiene i perioden tiltaket gjennomføres, men fordelene men et 
fungerende grensegjerde anses som større for verneverdiene. Opprydding av gammelt 
gjerdemateriell ifb. med tiltaket vil være en fordel for verneverdiene.   
 
Punkt 1 – 8 enstemmig vedtatt 
Nytt punkt 9 enstemmig vedtatt. 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre fatter følgende vedtak: 
 

1. Sametinget SE gis med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 dispensasjon til å benytte 
trekullstøv for nedsmelting av snø langs konvensjonsgjerdet for tamrein mellom Norge 
og Sverige i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell 
landskapsvernområde. Dette under forutsetning av at det benyttes trekullstøv ihht. 
deklarasjonen som vedlagt i søknad fra 2017.  

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

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

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

5. Dispensasjonen gjelder fra og med 01.05 til og med 30.11. 

6. Dispensasjonen gjelder for årene 2018, 2019 og 2020 

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

8. Dersom det er rein i området skal det tas hensyn til denne. Før ferdselen gjennomføres 
skal Byrkije Sijte og Tjåehkere Sijte kontaktes for å få oversikt over hvor reinen befinner 
seg og slik kunne unngå unødig forstyrrelser. Tilsvarende gjelder tamrein tilhørende 
svenske driftsenheter. 



9. Innen 12.12. skal Sametinget SE levere rapport som viser antall flygninger med 
tidspunkt, sted og formål 

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

ST 5/2018 Søknad om dispensasjon fra ferdselsforbud i Orrejohken-jallah – 
Nord Universitet 

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 13.02.2018  

Vedtak 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 har Byrkije nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre gjort følgende vedtak: 

 Nord universitetet gis dispensasjon fra § 3 pkt. 5.4 i verneforskriften for ferdsel i sone A 
i forbindelse med kartleggingsarbeid. 

 Dispensasjonen gjelder for tidsrommet 1. juli til 25. juli. 

 Dispensasjonen gjelder for årene 2018, 2019 og 2020 

 Resultatet av kartleggingen sendes nasjonalparkstyret. 

Begrunnelse 
Kunnskap er viktig for forvaltningen av Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. Det ble innført 
ferdselsforbud i område A for perioden 20. juni til 25. juli ved utvidelsen av Børgefjell 
nasjonalpark i 2003. Det er av forvaltningsmessig interesse at det foretas undersøkelser i 
området. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 har Byrkije nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre gjort følgende vedtak: 
 
 Nord universitetet gis dispensasjon fra § 3 pkt. 5.4 i verneforskriften for ferdsel i sone A i 

forbindelse med kartleggingsarbeid. 
 Dispensasjonen gjelder for tidsrommet 1. juli til 25. juli. 
 Dispensasjonen gjelder for årene 2018, 2019 og 2020 
 Resultatet av kartleggingen sendes nasjonalparkstyret. 
 
Begrunnelse 
Kunnskap er viktig for forvaltningen av Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. Det ble innført 
ferdselsforbud i område A for perioden 20. juni til 25. juli ved utvidelsen av Børgefjell 
nasjonalpark i 2003. Det er av forvaltningsmessig interesse at det foretas undersøkelser i 
området. 



Bodil Haukø ba om permisjon fra resten av møtet 
Bodil Haukø ble enstemmig innvilget permisjon fra resten av møtet, ingen vararepresentant 
tiltrådte møtet. 
 

ST 6/2018 Søknad om dispensasjon for bruk av drone til filming – NRK 
Trøndelag 

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 13.02.2018  

Vedtak 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 har Byrkije nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre gjort følgende vedtak: 

 NRK Trøndelag gis dispensasjon fra § 3 pkt. 7.3 i verneforskriften for Børgefjell/Byrkije 
nasjonalpark for bruk av drone til filming. 

 NRK Trøndelag gis dispensasjon fra § 3 pkt. 7.2 i verneforskriften for Austre 
Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde for bruk av drone til filming.  

 Dispensasjonen er gyldig for Jens Kvernmo ved filmopptak til tv-produksjon av 
hundesledetur i verneområdene. 

 Dispensasjonen gjelder for tidsrommet 20. mars til 30. april 2018. 

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

Begrunnelse: 
Bruken av drone til filming av hundesledeaktiviteten vil i liten grad medføre økt belastning på 
verneverdiene når droneflygingen utføres på en mest mulig skånsom måte med hensyn til 
dyre- og fugleliv.   
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 har Byrkije nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell 
nasjonalparkstyre gjort følgende vedtak: 
 

 NRK Trøndelag gis dispensasjon fra § 3 pkt. 7.3 i verneforskriften for Børgefjell/Byrkije 
nasjonalpark for bruk av drone til filming. 

 NRK Trøndelag gis dispensasjon fra § 3 pkt. 7.2 i verneforskriften for Austre 
Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde for bruk av drone til filming.  

 Dispensasjonen er gyldig for Jens Kvernmo ved filmopptak til tv-produksjon av 
hundesledetur i verneområdene. 

 Dispensasjonen gjelder for tidsrommet 20. mars til 30. april 2018. 

 



 

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

 
Begrunnelse: 
Bruken av drone til filming av hundesledeaktiviteten vil i liten grad medføre økt belastning på 
verneverdiene når droneflygingen utføres på en mest mulig skånsom måte med hensyn til 
dyre- og fugleliv.   
 

ST 7/2018 Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsen for bruk av 
snøscooter ved snømåling – NTE Energi AS 

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 13.02.2018  

Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre fatter følgende vedtak med 
hjemmel i naturmangfoldlovens § 48: 

 NTE Energi AS gis dispensasjon fra verneforskriftens § 3 pkt. 6.1 for bruk av snøscooter i 
forbindelse med snømålinger i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 

 Dispensasjonen gis for sesongen 2018.  

 Dispensasjonen gjelder en måling på snømålestrekkene N2, N3 og N4 inntegnet på kart 
datert februar 2009. 

 Inn- og utkjøring til snømålestrekkene skal foregå etter fast trase ihht. kart. 

 Målingen skal gjennomføres i perioden 1. februar til 15. mars. 

 Det kan brukes inntil 3 (tre) snøscootere ved hver måling, og hver måling kan ta inntil 2 
dager. 

 Måletraseer skal ha en maksimal lengde på fire km per trase. 

 Ferdselen skal utføres på en mest mulig skånsom måte med hensyn til dyre- og fugleliv i 
området. 

 Dersom det er rein i området skal det vises spesielt hensyn til denne. Tjåehkere sijte 
skal varsles i forkant av målingene. 

 Før kjøringen gjennomføres skal nasjonalparkforvalter varsles pr. epost. 

 Kjørelogg/GPS-spor for hver tur skal sendes nasjonalparkstyret innen 1. mai. 

 Etter sesongen 2018 skal det foretas en evaluering av prosjektet med mål om å finne 
alternative områder/snømålestrekk utenfor Børgefjell/Byrkije nasjonalpark som kan gi 
tilsvarende data som målingene innenfor nasjonalparken. Dette for at en for 
etterfølgende år ikke skal ha behov for kjøring i nasjonalparken. Tiltakshaver innkaller 
forvaltningen til møte for å diskutere innholdet i en slik evaluering.  

 
 
 



Begrunnelse: 
Gjennomføring av tiltaket innenfor rammen av gitte dispensasjon vil på kort sikt i liten grad 
påvirke verneverdiene. Ut fra et langsiktig perspektiv er det et mål å redusere motorferdselen i 
nasjonalparken og at snømålingene derfor gjennomføres utenfor verneområdet.    
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre fatter følgende vedtak med 
hjemmel i naturmangfoldlovens § 48: 

 NTE Energi AS gis dispensasjon fra verneforskriftens § 3 pkt. 6.1 for bruk av snøscooter i 
forbindelse med snømålinger i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 

 Dispensasjonen gis for sesongen 2018.  

 Dispensasjonen gjelder en måling på snømålestrekkene N2, N3 og N4 inntegnet på kart 
datert februar 2009. 

 Inn- og utkjøring til snømålestrekkene skal foregå etter fast trase ihht. kart. 

 Målingen skal gjennomføres i perioden 1. februar til 15. mars. 

 Det kan brukes inntil 3 (tre) snøscootere ved hver måling, og hver måling kan ta inntil 2 
dager. 

 Måletraseer skal ha en maksimal lengde på fire km per trase. 

 Ferdselen skal utføres på en mest mulig skånsom måte med hensyn til dyre- og fugleliv i 
området. 

 Dersom det er rein i området skal det vises spesielt hensyn til denne. Tjåehkere sijte 
skal varsles i forkant av målingene. 

 Før kjøringen gjennomføres skal nasjonalparkforvalter varsles pr. epost. 

 Kjørelogg/GPS-spor for hver tur skal sendes nasjonalparkstyret innen 1. mai. 

 Etter sesongen 2018 skal det foretas en evaluering av prosjektet med mål om å finne 
alternative områder/snømålestrekk utenfor Børgefjell/Byrkije nasjonalpark som kan gi 
tilsvarende data som målingene innenfor nasjonalparken. Dette for at en for 
etterfølgende år ikke skal ha behov for kjøring i nasjonalparken. Tiltakshaver innkaller 
forvaltningen til møte for å diskutere innholdet i en slik evaluering.  

 
Begrunnelse: 
Gjennomføring av tiltaket innenfor rammen av gitte dispensasjon vil på kort sikt i liten grad 
påvirke verneverdiene. Ut fra et langsiktig perspektiv er det et mål å redusere motorferdselen i 
nasjonalparken og at snømålingene derfor gjennomføres utenfor verneområdet.    
 
 



ST 8/2018 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for bruk av snøscooter 
ved snømåling i østre Børgefjell – Sweco Norge AS 

Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 13.02.2018  
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre fatter følgende vedtak med 
hjemmel i naturmangfoldlovens § 48: 

 Sydkraft Hydropower gis dispensasjon fra verneforskriftens § 3 pkt. 6.1 for bruk av 
snøscooter i forbindelse med snømålinger i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 

 Dispensasjonen gjelder for vinteren 2018.  

 Dispensasjonen omfatter en befaring og en snømåling på snømålestrekkene AB7 og 
AB8 inntegnet på kart datert 19.01.2018.  

 Inn- og utkjøring til snømålestrekkene skal foregå etter fast trase ihht. kart datert 
19.01.2018. 

 Målingen skal gjennomføres i perioden 15. februar til 15. mars. 

 Det kan brukes inntil 4 (fire) snøscootere. 

 Ferdselen skal utføres på en mest mulig skånsom måte med hensyn til dyre- og fugleliv i 
området. 

 Dersom det er rein i området skal det vises spesielt hensyn til denne.  

 Før kjøringen gjennomføres skal nasjonalparkforvalter varsles pr. epost. 

 Kjørelogg/GPS-spor for hver tur skal sendes nasjonalparkstyret innen 1. mai. 

 Tiltakshaver skal evaluere snømåleprosjektet med mål om å finne alternative 
områder/snømålestrekk utenfor Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. Dette for at en for 
etterfølgende år ikke skal ha behov for kjøring i nasjonalparken.   

 
Begrunnelse: 
Gjennomføring av tiltaket innenfor rammen av dispensasjonen vil på kort sikt ha liten 
påvirkning på verneverdiene. Ut fra et langsiktig perspektiv er det et mål å redusere 
motorferdselen i nasjonalparken og at snømålingene derfor gjennomføres utenfor 
verneområdet.    
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre fatter følgende vedtak med 
hjemmel i naturmangfoldlovens § 48: 

 Sydkraft Hydropower gis dispensasjon fra verneforskriftens § 3 pkt. 6.1 for bruk av 
snøscooter i forbindelse med snømålinger i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 

 Dispensasjonen gjelder for vinteren 2018.  



 Dispensasjonen omfatter en befaring og en snømåling på snømålestrekkene AB7 og 
AB8 inntegnet på kart datert 19.01.2018.  

 Inn- og utkjøring til snømålestrekkene skal foregå etter fast trase ihht. kart datert 
19.01.2018. 

 Målingen skal gjennomføres i perioden 15. februar til 15. mars. 

 Det kan brukes inntil 4 (fire) snøscootere. 

 Ferdselen skal utføres på en mest mulig skånsom måte med hensyn til dyre- og fugleliv i 
området. 

 Dersom det er rein i området skal det vises spesielt hensyn til denne.  

 Før kjøringen gjennomføres skal nasjonalparkforvalter varsles pr. epost. 

 Kjørelogg/GPS-spor for hver tur skal sendes nasjonalparkstyret innen 1. mai. 

 Tiltakshaver skal evaluere snømåleprosjektet med mål om å finne alternative 
områder/snømålestrekk utenfor Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. Dette for at en for 
etterfølgende år ikke skal ha behov for kjøring i nasjonalparken.   

 
Begrunnelse: 
Gjennomføring av tiltaket innenfor rammen av dispensasjonen vil på kort sikt ha liten 
påvirkning på verneverdiene. Ut fra et langsiktig perspektiv er det et mål å redusere 
motorferdselen i nasjonalparken og at snømålingene derfor gjennomføres utenfor 
verneområdet.    
 


