
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 
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Dato: 20.06.2018 
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ST 19/2018 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 
 
Behandling: 
Det ble vist til epost av 18.06.2018 med spørsmål om behandling av tilleggssak – søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften for organisert ferdsel i tidsrommet 27 – 29 juli 2018 – Møteplass 
Børgefjell.  
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende: 

 Tilleggssak datert 18.06.18 tas opp til behandling som sak 25/2018 
 Innkalling og saksliste til møte 20.06.2018 med tilleggssak godkjennes. 
 Protokoll fra styremøte 21.03.2018 godkjennes. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
 
ST 20/2018 Referatsaker 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar referatsaken til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
ST 21/2018 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark for 
oppføring av 2 reingjeterhytter - Tjåehkere sijte 
 
Behandling 
Styrets leder fremmet følgende forslag til vedtak: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å utsette behandling av sak 
21/2018. 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å utsette behandling av sak 
21/2018. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Forvalter avstår fra å fremme tilrådning i saken og henviser til alternative utkast til vedtak i 
saksutredningen.  
 
 
 



ST 22/2018 Nasjonalparkkommune - diskusjon om videre samarbeid med kommunene om målene / 
kriteriene for å være nasjonalparkkommune. 
 
Behandling: 
Nasjonalparkforvalter presenterte de nye kriteriene for å være nasjonalparkkommune fra 2021 og 
kriteriene for bruk av merkevaren Norges nasjonalparker. 
 
Næringskonsulent Frank Aspnes og prosjektleder Tanja Staldvik Wallervand orienterte om prosessen i 
Røyrvik kommune. Om hvordan Røyrvik kommune arbeider for å oppfylle kriteriene og målsettingene 
for å være nasjonalparkkommune. 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering med følgende 
kommentarer: 

 Nasjonalparkstyret stiller seg positive til at kommunene rundt Børgefjell ønsker å være 
nasjonalparkkommuner etter nye kriterier. Nasjonalparkstyret ønsker ut fra dette å bidra faglig 
for at kommunene skal oppfylle kriteriene. 

 Nasjonalparkstyret ser arbeidet med nasjonalparkkommune som en viktig del av 
besøksstrategien og at det er viktig at kommunenes og nasjonalparkforvaltningens 
besøksstrategier er samkjørte for å nå felles målsetting. Nasjonalparkstyret mener derfor det er 
viktig at de 4 kommunene samarbeider sammen med nasjonalparkforvaltningen ihht. alternativ 
2 i kriteriene for å bli nasjonalparkkommune.   

 Nasjonalparkstyret oppfordrer Røyrvik kommune om å dele sin kunnskap om prosess med de 
andre kommunene. 

 
Nasjonalparkstyret vedtar at det skal opprettes et administrativt kontaktutvalg ihht. pkt. 10 i 
vedtektene for nasjonalparkstyret. Det bes om at nasjonalparkforvalter retter en henvendelse til 
kommunene for å få utnevnt representanter til utvalget som formelt oppnevnes på neste styremøte. 
 
Enstemmig vedtatt   
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering med følgende 
kommentarer: 
 
 
ST 23/2018 Orienteringer Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe - Børgefjell nasjonalparkstyre 20.06.2018 
 
Behandling: 
Nasjonalparkforvalter orienterte om følgende punkter: 
 

 Status skjøtselstiltak 2018 
 Søknad om tilleggsbevilgning for ødelagt bru i Storelvdalen 
 Evaluering studietur Laponia 
 Status bruksanalyse reindrift 
 Offentlig veiskilting til innfallsporter i Hattfjelldal 
 Status forskriftsendringer 
 Styremøte 10.10 – flytting av møtested fra Grane til Hattfjelldal  

 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 



Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
 
ST 24/2018 Utarbeidelse av besøksstrategi - diskusjon om alternative strategiske valg ut fra 
kunnskapsgrunnlaget 
 
Behandling: 
Nasjonalparkforvalter orienterte om status i prosessen, hvilket kunnskapsgrunnlag som forelå og videre 
arbeid for å få på plass resterende kunnskapsgrunnlag. Hva som var styrets rammer gjennom 
verneforskriften og rammen i bestillingen med å lage en besøksstrategi. Styret ble utfordret på å 
komme med foreløpige innspill/synspunkter på hovedmålene i en besøksstrategi og hvordan 
merkevaren Børgefjell skulle utvikles sammen med merkevaren Norges nasjonalparker. 
 
Følgende tilbakemeldinger ble gitt i møtet: 

 Ønskelig at evt. tilrettelegging og utvikling skjer i randsonen. 
 Ved at infrastrukturen til lokale aktører ligger utenfor verneområdet (senger, bespisning, 

kassaapparat mm) er det også viktig at hovedfokuset er i randsonen for derigjennom å legge til 
rette for økt lokal verdiskapning uten at det går på bekostningen av verneverdiene. 

 Viktig å bevare nasjonalparken slik den er i dag uten videre tekniske inngrep, noe som er ihht. 
verneformålet. 

 Rendyrke merkevaren Børgefjell som «villmark»/«urørt» i tråd med resultatene fra 
brukerundersøkelsen. Børgefjell skal fortsatt være området for de som ikke ønsker mye 
tilrettelegging. Det skal ikke legges opp til masseturisme inne i nasjonalparken. Det kan 
vurderes tiltak/tilbud i ytterkant av parken for å kanalisere ferdsel generert av dagsbesøkende. 

 Korrekt informasjon om nasjonalparken og verneverdier er veldig viktig, dette må gjenspeiles i 
besøksstrategien der nasjonalparkstyret må ha en aktiv rolle som offisiell informasjonskanal 
hvor merkevaren også implementeres. Nasjonalparkforvaltningens rolle må her inngå som en 
del av den totale kundereisen.  

 Ivaretagelse av den lokale historien og bruken av området bør også inngå i besøksstrategien. 
 Nasjonalparkens besøksstrategi må gjenspeiles i besøksstrategien til nasjonalparkkommunene 

slik at det er felles mål og tiltak for gjennomføring.        
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre konkluderer med følgende punkt. 

 Det enkelte styremedlem skriver ned tanker om innhold og mål i besøksstrategien som sendes 
til nasjonalparkforvalter. Dette kan da danne grunnlag for videre diskusjon i neste møte. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre konkluderer med følgende punkter. 
 
 
 



ST 25/2018 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for organisert ferdsel i tidsrommet 27 - 29 
juli 2018 - Møteplass Børgefjell v/Heidi Eidet Eggen 
 
Vedtak 
Med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt. 5.2 har Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell 
nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 
 

1. Møteplass Børgefjell v/Heidi Eidet Eggen gis dispensasjon fra verneforskriften for 
gjennomføring av organisert tur i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 

2. Dispensasjonen gjelder i tidsrommet 27 – 29. juli 2018.  
3. Dispensasjonen gjelder turfølge på inntil 4 personer inkl. guide. 
4. Turen skal gjennomføres etter traseer på vedlagte kart. 
5. Dersom det er rein i området skal det tas hensyn til denne. Før ferdselen gjennomføres skal 

berørte reinbeitedistrikt kontaktes for å få oversikt over hvor reinen befinner seg og slik kunne 
unngå unødig forstyrrelser.  
 

Begrunnelse: 
Tiltaket vil i svært liten grad påvirke verneverdiene da den foregår i et svært begrenset tidsrom med få 
deltagere. Dispensasjonen gjelder for en tur på fastsatt datoer og vil ut fra dette være begrenset i tid og 
rom. Det vektlegges også at planlagt tur gjennomføres få dager før søknadsplikten for organiserte turer 
opphører (01.08).  
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i verneforskriftens § 3 pkt. 5.2 har Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell 
nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 
 

6. Møteplass Børgefjell v/Heidi Eidet Eggen gis dispensasjon fra verneforskriften for 
gjennomføring av organisert tur i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 

7. Dispensasjonen gjelder i tidsrommet 27 – 29. juli 2018.  
8. Dispensasjonen gjelder turfølge på inntil 4 personer inkl. guide. 
9. Turen skal gjennomføres etter traseer på vedlagte kart. 
10. Dersom det er rein i området skal det tas hensyn til denne. Før ferdselen gjennomføres skal 

berørte reinbeitedistrikt kontaktes for å få oversikt over hvor reinen befinner seg og slik kunne 
unngå unødig forstyrrelser.  
 

Begrunnelse: 
Tiltaket vil i svært liten grad påvirke verneverdiene da den foregår i et svært begrenset tidsrom med få 
deltagere. Dispensasjonen gjelder for en tur på fastsatt datoer og vil ut fra dette være begrenset i tid og 
rom. Det vektlegges også at planlagt tur gjennomføres få dager før søknadsplikten for organiserte turer 
opphører (01.08).  
 


