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Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre og 

Faglig rådgivende utvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Grane kommunehus, Trofors 
Dato: 28.11.2018 
Tidspunkt: 10:00 – 14:00 

 
 

Følgende faste medlemmer i nasjonalparkstyret møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Stian Brekkvassmo Leder NAMSSKOGAN 
Bjørn Ivar Lamo Nestleder GRANE 
Harald Lie Medlem HATTFJELLDAL 
Bodil Haukø Medlem RØYRVIK 
Anders Anta Joma Medlem SAMETINGET 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Algot Peder Jåma MEDL SAMETINGET 
Inger Marit Eira-Åhrén MEDL SAMETINGET 
Anne Marit Mevassvik MEDL TFK 
Anne Stenhammer MEDL NFK 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ingen   

 
Merknader: Møtet ble avhold som dialogmøte mellom nasjonalparkstyret og rådgivende utvalg og 
protokolert under styresak 38/2018 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Tore Tødås nasjonalparkforvalter 

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
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ST 38/2018 Møte i faglig rådgivende utvalg for Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell 
nasjonalparkstyre 2018 
 
Referat 
Faglig rådgivende utvalg og Børgefjell nasjonalparkstyre gjennomførte det årlige dialogmøtet 28.11.18 
ifb. med ordinært møte i nasjonalparkstyre  
 
I rådgivende utvalg deltok følgende representanter: 

 Gjøran Stenberg, Statskog fjelltjenesten 
 Wenche Hjelmseth, Statskog SF 
 Rolf Almås, NJFF avd. Nord-Trøndelag/Nordland 
 Tor Enok Larsen, Byrkije sijte 
 Louise Fontain, Naturvernforbundet 
 Mats Jåma, Tjåehkere sijte 
 Helene Lillevold, Røyrvik fjellstyre 

 
Svenske samebyer og Namsskogan fjellstyre var ikke representert på møtet. 
 
Følgende tema ble gjennomgått i dialogmøte: 

 Gjennomgang av vedtekter for faglige rådgivende utvalg. 
 Valg av leder og nestleder ihht. vedtektene 
 Resultat fra brukerundersøkelse 2017 
 Bruksanalyse reindrift 
 Utarbeidelse besøksstrategi 
 Gjennomførte tiltak 2018 
 Bestillingsdialog 2019 for Børgefjell nasjonalpark 
 Status forskriftsendringer 
 Motorferdsel i verneområdene 
 Ferdselstellinger 2018 
 Status arbeidet med forvaltningsplan for Austre Tiplingan landskapsvernområde 
 Offentlig veiskilting 
 Oppsynstjenesten 

 
Innledningsvis ønsket styreleder Stian Brekkvassmo velkommen til møtet før deltagerne presenterte 
seg selv. 
 
Leder av rådgivende utvalg Wenche Hjelmseth stilte spørsmål om det var andre tema som rådgivende 
utvalg ønsket å ta opp til diskusjon. 
 
- Rolf Almås stilte spørsmål ved at det ikke gis dekning for tapt arbeidsfortjeneste og reisegodtgjøring 
for medlemmer i rådgivende utvalg. Dette i forhold til at medlemmer som representerte lag og 
foreninger ikke får dekket sine utgifter ifb. med deltagelse på møter. Det ble bedt om at dette meldes 
videre til Miljødirektoratet.  
 
- Tor Enok Larsen ønsket et mer aktivt utvalg som gjennomførte egne møter i forkant av dialogmøtet. 
Dette for å skape større engasjement rundt forvaltningen og for at RU selv kunne fremme saker/tema 
til styret.  
 
Gjennomgang av vedtekter for faglige rådgivende utvalg. 
Nasjonalparkforvalter refererte kort noen av punktene i vedtektene til rådgivende utvalg, dvs. §§ 1, 2, 3 
og 5.  
 
 



 
Valg av leder og nestleder ihht. vedtektene 
Leder og nestleder velges hvert andre år av utvalget selv. Siste valg ble foretatt i 2016, noe som betyr at 
det skal velges leder og nestleder på årets møte i rådgivende utvalg. 
 
Valg:  
Rolf Otto Almås velges til leder for rådgivende utvalg for perioden 2019 - 2020 
Helene Grytbakk Lillevold velges til nestleder for rådgivende utvalg for perioden 2019 - 2020 
 
Resultat fra brukerundersøkelse 2017 
Nasjonalparkforvalter presenterte resultater fra brukerundersøkelse 2017 som skal benyttes som 
kunnskapsgrunnlag ved utarbeidelsen av besøksstrategien. 
 
Bruksanalyse reindrift 
Marit Østby Nilsen fra Fjelldriv AS presenterte rapporten fra bruksanalyse reindrift som skal benyttes 
som kunnskapsgrunnlag ved utarbeidelsen av besøksstrategien. 
 
Utarbeidelse besøksstrategi 
Nasjonalparkforvalter gjennomgikk punktvis utkast til hovedmål og strategiske grep til besøksstrategien 
 
Gjennomførte tiltak 2018 
Nasjonalparkforvalter orienterte om gjennomførte og pågående skjøtselstiltak i verneområdet. Det er 
noen restanser fra 2018 som vil bli lukket i 2019 med tidligere tildelte midler. 
 
Bestillingsdialog 2019 for Børgefjell nasjonalpark 
Nasjonalparkforvalter gjennomgikk status på prosjekter og orienterte om at det for 2019 var lite aktuelt 
å starte nye prosjekter før besøksstrategien er ferdig. Vinterparkeringsplass i Fiplingdalen og omlegging 
av sti i Simskardet ved evt. etablering av ny beitehage kan være aktuelle prosjekter for gjennomføring i 
2019. Fra rådgivende utvalg var det ingen forslag til endringer eller nye prosjekter for 2019  
 
Status forskriftsendringer 
Det ble orientert om at prosessen med forskriftsendringer har stått stille i 2018, men at det i 
handlingsplan for friluftsliv som ble publisert i juli 2018 er skrevet følgende: 
 
«Det er behov for enkelte endringer i friluftsloven og i forskriftene for nasjonalparker og verneområder 
for å legge til rette for at friluftslivet kan utvikles gjennom nye ikke-motoriserte aktiviteter, for eksempel 
terrengsykling og kiting»  
 
Følgende tiltak er foreslått i handlingsplanen:  
 
«Innen 2020 ha revidert forskriftene for nasjonalparkene og landskapsvernområdene, slik at det i større 
grad blir lovlig å sykle på veier, stier og kjørespor i disse områdene. Endringene skal gjøres for at ferdsel 
med sykkel i større grad likebehandles med ferdsel til fots, i verneområder hvor hensynet til 
verneverdiene ikke gir grunnlag for å forskjellsbehandle disse ferdselsformene» 
 
«Innen 2020 ha endret regelverket for organisert ferdsel i nasjonalparkene, slik at det blir likebehandling 
mellom kommersielle og ikke-kommersielle aktiviteter» 
 
Ihht. tiltak i handlingsplanen er det signalisert at prosessen med forskriftsendringer vil bli igangsatt på 
nytt etter årsskiftet. 
 
 
 
 



Motorferdsel i verneområdene 
Nasjonalparkforvalter orienterte om gitte dispensasjoner for motorferdsel, disse er flerårige med 
varighet ut 2019. Det vil i den forbindelse bli tatt ny runde med gjennomgang av retningslinjene for 
behandling av motorferdselssøknader. 
 
Ferdselstellinger 2018 
Det ble vist statistikk fra årets ferdselstellinger, disse søkes videreført i kommende år. 
 
Status arbeidet med forvaltningsplan for Austre Tiplingan landskapsvernområde 
Forvaltningsplanarbeidet har stoppet opp i påvente av ny verneforskrift og besøksstrategien. 
 
Offentlig veiskilting 
Det ble orientert om at det har vært arbeidet med å få offentlig vegskilting til innfallsporter i Hattfjelldal 
med start fra E6 på Trofors. Det har ikke lyktes å få gjennomslag for dette hos Statens vegvesen som 
kun ønsker å starte skiltingen på Ivarrud i Susendal til en av innfallsportene. Til innfallsport i Røyrvik er 
eksisterende skilt ved E6 erstattet med nytt skilt som er ihht. ny merkevare med bruk av logo og riktig 
navngivning.  
 
Oppsynstjenesten 
Carl Norberg fra SNO orienterte rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret om endringer av fagansvarlig 
for Børgefjell nasjonalpark og om anmeldelser i 2018 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre og faglig rådgivende utvalg tar saken til 
orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
ST 39/2018 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre godkjenner innkalling og saksliste  
 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre godkjenner protokoller fra styremøte 
11.10.18 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
ST 40/2018 Referatsaker 
 
Behandling 
Carl Norberg fra SNO orienterte rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret om endringer av fagansvarlig 
for Børgefjell nasjonalpark og om anmeldelser i 2018 (på styresak 38/2018). 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar referatsakene til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 



ST 41/2018 Utarbeidelse av besøksstrategi for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark - godkjenning av 
rapport fra bruksanalyse reindrift 
 
Behandling: 
Marit Østby Nilsen fra Fjelldriv AS presenterte rapporten fra bruksanalyse reindrift i dialogmøtet 
mellom rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret (styresak 38/2018).  
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre godkjenner rapporten fra bruksanalyse 
reindrift og at denne inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av besøksstrategien 
for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre godkjenner rapporten fra bruksanalyse 
reindrift og at denne inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av besøksstrategien 
for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde. 
 
 
ST 42/2018 Besøksstrategi for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark - mål og strategiske grep 
 
Behandling: 
Nasjonalparkforvalter gjennomgikk punktvis utkast til hovedmål og strategiske grep i dialogmøtet 
mellom rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret (styresak 38/2018). Fra rådgivende utvalg var det ingen 
forslag til endringer.  
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende føringer og mål for det 
videre arbeid med besøksstrategien for nasjonalparken: 
 

 Hovedmålet i besøksstrategien for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark skal være å sikre og ta vare 
på verneverdiene i nasjonalparken. Dette fordi verneverdiene også er besøks- og 
opplevelsesverdiene som etterspørres jfr. brukerundersøkelsen. Ved å ta vare på, og forvalte 
området ihht. formålet med vernet bevares særpreget til glede for den enkelte besøkende og 
for kommende generasjoner. 

 En skal beholde og rendyrke merkevaren Børgefjell som opplevelsen av «villmark» med få 
tekniske installasjoner og liten grad av tilrettelegging. Tyngre tilretteleggingstiltak utover 
nødvendige skjøtselstiltak gjennomføres ikke i nasjonalparken.  

 Merkevaren Børgefjell skal være et alternativ til majoriteten av norske nasjonalparker. Da som 
et område med lite ferdsel, ingen rødmerkede stier eller turistforeningshytter. Merkevaren 
Børgefjell skal kommunisere at dette er et område hvor de besøkende er overlatt til seg selv, at 
en må ha kunnskap og utstyr til å takle tøffe forhold.  

 Bidra til å gi de besøkende gode opplevelser gjennom god kvalitet på innfallsporter, startsteder 
og utkikkspunkt. Dette også for å gi en opplevelse av nasjonalpark. 

 Tilrettelegging for økt lokal verdiskapning gjennom reiseliv og handel skal skje utenfor 
nasjonalparken. Dette også med grunnlag i at det meste av infrastruktur ligger utenfor 
verneområdet. Den lokale verdiskapningen kan skje med utgangspunkt i merkevaren Norges 
nasjonalparker.  



 I verneformålet er det nedfelt at ivaretakelse av naturgrunnlaget i nasjonalparken er viktig for 
samisk kultur og næringsutnyttelse. Besøksstrategien ivaretar dette når det legges opp til at økt 
aktivitet skal skje utenfor nasjonalparken, tilknyttet eksisterende infrastruktur. 

 Samarbeide med kommunene om å legge til rette for økt lokal verdiskapning gjennom 
nasjonalparkkommunestatusen. Kommuner som er nasjonalparkkommune prioriteres spesielt i 
besøksstrategien. 

 Arbeide for at nasjonalparkkommunenes besøksstrategier er i tråd med nasjonalparkens 
besøksstrategi.  

 Være en aktiv part i informasjonsarbeidet om verneområdet ved bruk av merkevaren Norges 
nasjonalparker. Da både via internett, som er den mest brukte kilde jfr. brukerundersøkelsen, 
med nye brosjyrer og informasjonsplakater. Informasjonen skal utformes i tråd med 
besøksstrategien for området. Viktig mål for informasjonsarbeidet skal være å gi besøkende 
korrekt informasjon som også ivaretar verneverdiene. Ved å bruke merkevaren er målet å bli 
hovedkilden til informasjon som også kommunene, lokale bedrifter og destinasjonsselskaper 
kan benytte.  

 Bidra til at området blir et attraktivt besøksmål med grunnlag i merkevaren Norges 
nasjonalparker og merkevaren Børgefjell. Dette gjennom samhandling med 
nasjonalparkkommunene, næringsaktørene i regionen, tilgrensende nasjonalparkstyrer, 
besøkssenter og destinasjonsselskaper. 

 Bevissthet om at det vil bli økt ferdsel og trykk på området som følge av internasjonale- og 
nasjonale reiselivstrender. Besøksstrategien må ta høyde for at det vil bli økt ferdsel til området 
uansett strategiske grep hvor økt slitasje, økt forstyrrelser og mer forsøpling kan bli resultat. 
Gjennom en aktiv besøksstrategi må det være et mål å forebygge negative effekter av økt 
ferdsel i området.       

Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre ber nasjonalparkforvalter utarbeide utkast 
til besøksforvaltningsplan ihht. vedtatte føringer og mål med forslag til tiltak for å oppfylle målene i 
besøksstrategien. 

Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende føringer og mål for det 
videre arbeid med besøksstrategien for nasjonalparken: 
 

 Hovedmålet i besøksstrategien for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark skal være å sikre og ta vare 
på verneverdiene i nasjonalparken. Dette fordi verneverdiene også er besøks- og 
opplevelsesverdiene som etterspørres jfr. brukerundersøkelsen. Ved å ta vare på, og forvalte 
området ihht. formålet med vernet bevares særpreget til glede for den enkelte besøkende og 
for kommende generasjoner. 

 En skal beholde og rendyrke merkevaren Børgefjell som opplevelsen av «villmark» med få 
tekniske installasjoner og liten grad av tilrettelegging. Tyngre tilretteleggingstiltak utover 
nødvendige skjøtselstiltak gjennomføres ikke i nasjonalparken.  

 Merkevaren Børgefjell skal være et alternativ til majoriteten av norske nasjonalparker. Da som 
et område med lite ferdsel, ingen rødmerkede stier eller turistforeningshytter. Merkevaren 
Børgefjell skal kommunisere at dette er et område hvor de besøkende er overlatt til seg selv, at 
en må ha kunnskap og utstyr til å takle tøffe forhold.  

 Bidra til å gi de besøkende gode opplevelser gjennom god kvalitet på innfallsporter, startsteder 
og utkikkspunkt. Dette også for å gi en opplevelse av nasjonalpark. 



 Tilrettelegging for økt lokal verdiskapning gjennom reiseliv og handel skal skje utenfor 
nasjonalparken. Dette også med grunnlag i at det meste av infrastruktur ligger utenfor 
verneområdet. Den lokale verdiskapningen kan skje med utgangspunkt i merkevaren Norges 
nasjonalparker.  

 I verneformålet er det nedfelt at ivaretakelse av naturgrunnlaget i nasjonalparken er viktig for 
samisk kultur og næringsutnyttelse. Besøksstrategien ivaretar dette når det legges opp til at økt 
aktivitet skal skje utenfor nasjonalparken, tilknyttet eksisterende infrastruktur. 

 Samarbeide med kommunene om å legge til rette for økt lokal verdiskapning gjennom 
nasjonalparkkommunestatusen. Kommuner som er nasjonalparkkommune prioriteres spesielt i 
besøksstrategien. 

 Arbeide for at nasjonalparkkommunenes besøksstrategier er i tråd med nasjonalparkens 
besøksstrategi.  

 Være en aktiv part i informasjonsarbeidet om verneområdet ved bruk av merkevaren Norges 
nasjonalparker. Da både via internett, som er den mest brukte kilde jfr. brukerundersøkelsen, 
med nye brosjyrer og informasjonsplakater. Informasjonen skal utformes i tråd med 
besøksstrategien for området. Viktig mål for informasjonsarbeidet skal være å gi besøkende 
korrekt informasjon som også ivaretar verneverdiene. Ved å bruke merkevaren er målet å bli 
hovedkilden til informasjon som også kommunene, lokale bedrifter og destinasjonsselskaper 
kan benytte.  

 Bidra til at området blir et attraktivt besøksmål med grunnlag i merkevaren Norges 
nasjonalparker og merkevaren Børgefjell. Dette gjennom samhandling med 
nasjonalparkkommunene, næringsaktørene i regionen, tilgrensende nasjonalparkstyrer, 
besøkssenter og destinasjonsselskaper. 

 Bevissthet om at det vil bli økt ferdsel og trykk på området som følge av internasjonale- og 
nasjonale reiselivstrender. Besøksstrategien må ta høyde for at det vil bli økt ferdsel til området 
uansett strategiske grep hvor økt slitasje, økt forstyrrelser og mer forsøpling kan bli resultat. 
Gjennom en aktiv besøksstrategi må det være et mål å forebygge negative effekter av økt 
ferdsel i området.       

Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre ber nasjonalparkforvalter utarbeide utkast 
til besøksforvaltningsplan ihht. vedtatte føringer og mål med forslag til tiltak for å oppfylle målene i 
besøksstrategien. 
 
 
ST 43/2018 Bestillingsdialog 2019 for Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan 
landskapsvernområde. 
 
Behandling: 
I dialogmøte mellom rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret (styresak 38/2018) gjennomgikk 
nasjonalparkforvalter status for gjennomførte/pågående prosjekter. Det ble orientert om at det for 
2019 var lite aktuelt å starte nye prosjekter før besøksstrategien er ferdig. Vinterparkeringsplass i 
Fiplingdalen og omlegging av sti i Simskardet ved evt. etablering av ny beitehage kan være aktuelle 
prosjekter for gjennomføring i 2019. Fra rådgivende utvalg var det ingen forslag til endringer eller nye 
prosjekter for 2019  
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre delegerer gjennomføringen av 
bestillingsdialogen til arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalter. 
 
 
 



Begrunnelse: 
På grunn av at bestillermøte 1 - 2019 ikke er gjennomført er det ikke mulig for nasjonalparkstyret å 
sette opp prioritering av tiltak for 2019. Ut fra at det ikke er behov for å sette i gang nye skjøtselstiltak i 
2019, og i påvente av godkjent besøksstrategi mener styret at tiltaksporteføljen for 2019 vil være 
begrenset. Styret mener derfor at arbeidsutvalget gis myndigheten til å sette opp prioriteringen av evt. 
tiltak som foreslås gjennomført.   
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre delegerer gjennomføringen av 
bestillingsdialogen til arbeidsutvalget og nasjonalparkforvalter. 
 
Begrunnelse: 
På grunn av at bestillermøte 1 - 2019 ikke er gjennomført er det ikke mulig for nasjonalparkstyret å 
sette opp prioritering av tiltak for 2019. Ut fra at det ikke er behov for å sette i gang nye skjøtselstiltak i 
2019, og i påvente av godkjent besøksstrategi mener styret at tiltaksporteføljen for 2019 vil være 
begrenset. Styret mener derfor at arbeidsutvalget gis myndigheten til å sette opp prioriteringen av evt. 
tiltak som foreslås gjennomført.   
 
 
ST 44/2018 Møteplan Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre - 2019 
 
Behandling 
På grunn av stort forfall til møtet ble det foreslått at forvalter lager utkast til møteplan for 2019 som det 
enkelte styremedlem gir tilbakemelding på. Forslag til møteplan settes opp med møteplan for 2018 som 
mal, dvs. med onsdager som møtedag og 4 møter pr. år.   
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende: 
 
Nasjonalparkforvalter lager forslag til møteplan for 2019 ved å bruke møteplan for 2018 som mal. 
Onsdager som møtedag videreføres og det legges opp til 4 møter pr. år. Utkast til møteplan sendes 
styremedlemmene som gir tilbakemelding på om foreslåtte datoer passer. 
 
Ved få saker kan styreleder avlyse oppsatte møte, alternativt gjennomføres møte som epostmøte. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende møteplan for 2019: 
 
- xx.xx - Namsskogan 
- xx.xx - Røyrvik 
- xx.xx - Hattfjelldal 
- xx.xx – Grane 
 
Ved få saker kan styreleder avlyse oppsatte møte, alternativt gjennomføre møte som epostmøte.


