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Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 
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Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Stian Brekkvassmo Leder NAMSSKOGAN 
Bjørn Ivar Lamo Nestleder GRANE 
Harald Lie Medlem HATTFJELLDAL 
Bodil Haukø Medlem RØYRVIK 
Anne Stenhammer Medlem NFK 
Anders Anta Joma Medlem SAMETINGET 
Algot Peder Jåma Medlem SAMETINGET 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Inger Marit Eira-Åhrén MEDL SAMETINGET 
Anne Marit Mevassvik MEDL TFK 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ingen   

 
Merknader 

 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Inge Hafstad 
Tore Tødås 

Fylkesmannen i Trøndelag 
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 28/2018 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 
 

  

ST 29/2018 Referatsaker   

RS 7/2018 Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark for bruk av ATV for transport 
av felt elg på jaktfelt 5043J0057 -  Namsvatn statsallmenning 
- Mats Joma mfl. 

 2018/15405 

RS 8/2018 Ber om at det utarbeides nytt forslag til vegskilting til 
Børgefjell / Byrkije nasjonalpark - Hattfjelldal kommune 

 2018/10827 

RS 9/2018 Vedtak om offentlig serviceskilt til Børgefjell nasjonalpark i 
Hattfjelldal kommune 

 2018/10827 

  
Styresak 

  

ST 30/2018 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark for oppføring av 2 
reingjeterhytter - Tjåehkere sijte 

 2018/377 

ST 31/2018 Høring - søknad om utvidelse av gjerdeanlegg i Simskardet i 
Grane kommune 

 2018/14751 

ST 32/2018 Orienteringer Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe - Børgefjell 
nasjonalparkstyre 11.10.2018 

 2018/4516 

ST 33/2018 Utarbeidelse av besøksstrategi - orientering om bruksanalyse 
reindrift og diskusjon om strategiske valg 

 2018/334 

ST 34/2018 Høring kommuneplanens arealdel for Røyrvik kommune  2018/15932 

ST 35/2018 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for å lande med 
helikopter i perioden 1. oktober - 15. desember 2018 for 
vannprøvetaking i 4 vann i Børgefjell – COWI 

 2018/15721 

ST 36/2018 Nasjonalparkkommune - status samarbeid med kommunene 
om målene / kriteriene for å være nasjonalparkkommune 

 2018/6758 

ST 37/2018 Oppnevnelse av administrativt kontaktutvalg for Byrkije 
nasjonalpaarhkeståvroe/ Børgefjell nasjonalparkstyre 

 2018/12894 

 
 
 



ST 28/2018 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 
20.06.18 og styremøte 06.09.18 
 
Enstemmig vedtatt 
  
 
ST 29/2018 Referatsaker 
 
Behandling 
Nasjonalparkforvalter orienterte om arbeidet med å få skilting fra E6 på Trofors til innfallsporter i 
Hattfjelldal kommune. Harald Lie orienterte om Hattfjelldals kommunes dialog med Fylkeskommunen 
for å få gjennomført ønsket skilting. 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar referatsakene til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
ST 30/2018 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark for 
oppføring av 2 reingjeterhytter - Tjåehkere sijte 
 
Behandling: 
Algot Jåma stilte spørsmål ved sin habilitet til å behandle saken. 
Anta Joma stilte spørsmål ved sin habilitet til å behandle saken. 
 
Algot Jåma og Anta Joma fratrådte møtet under behandlingen av habilitetsspørsmålet. 
 
Algot Jåma ble enstemmig erklært inhabil til å behandle saken ihht. forvaltningslovens § 6a.  
Anta Joma ble enstemmig erklært inhabil til å behandle saken ihht. forvaltningslovens § 6a.  
 
Algot Jåma og Anta Joma fratrådte møtet under behandlingen av saken. 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre avslår søknad av 24.02.2017 fra Tjåehkere 
sijte om dispensasjon for oppsetting av 2 reingjeterhytter i Børgefjell nasjonalpark jfr.  verneforskriftens 
§ 3 pkt. 1.3 bokstav a. 
 
Begrunnelse: 
Tiltaket vil påvirke verneverdiene og naturmangfoldet i nasjonalparken negativt. Effekten av tiltakets 
påvirkning er ikke tilstrekkelig beskrevet, om de positive effektene vil være større enn de negative 
effektene ved etablering av reingjeterhytter i området. Ut fra kunnskapsgrunnlaget er det rimelig å anta 
at reingjeterhyttene vil ha negativ innvirkning på sårbare og truede arter i området og medføre økt 
samlet belastning, hyttene vil påvirke landskapsbildet negativ ved at villmarkspreget områder får 
tekniske installasjoner. Manglende kunnskap om effektene medfører at føre-var-prinsipp må 
vektlegges. Det er en del reindriftshytter i nasjonalparken fra før, og det er ikke ønskelig med en økning 
i antall husvære. Det er ikke vurdert alternative løsninger med bruer.  
 
Enstemmig vedtatt 
 



Forvalters tilrådning: 
Forvalter avstår fra å fremme tilrådning i saken og henviser til alternative utkast til vedtak i 
saksutredningen.  
 
 
ST 31/2018 Høring - søknad om utvidelse av gjerdeanlegg i Simskaret i Grane kommune 
 
Behandling 
Algot Jåma stilte spørsmål ved sin habilitet til å behandle saken. 
Algot Jåma fratrådte møtet under behandlingen av habilitetsspørsmålet. 
Algot Jåma ble enstemmig erklært habil til å behandle saken.  
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende høringsuttalelse til søknad 
om utvidelse av gjerdeanlegg i Simskardet: 

 Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre aksepterer at det etableres 
reingjerde sør for Simskardelva forutsatt at gjerdet bygges innenfor grense inntegnet på kart 
datert 22.09.2018 utarbeidet på grunnlag av befaring 21.09.2018. 

 Det forutsettes at tidligere gitte tillatelse til gjerdeanlegg i Simskardet erstattes av ny tillatelse 
som omfatter alle gjerder i Simskardet. I ny tillatelse bes det om at det ikke etableres nye 
gjerder i området vest for eksisterende gjerde, dvs. området sør, vest og nord for eksisterende 
parkeringsplass.  

 Det må være føringer i tillatelsen om at ledegjerdene mellom Simskardet nord og Simskardet 
sør tas ned når anlegget ikke er i bruk. Tilsvarende må det være krav om at det etableres 
åpninger på vestre og østre side på reingjerder Simskardet sør når anlegget ikke er i bruk. Dette 
for å ivareta allmenhetens muligheter for fri ferdsel om vinteren og i forhold til vilttrekk. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende høringsuttalelse til søknad 
om utvidelse av gjerdeanlegg i Simskardet: 

 Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre aksepterer at det etableres 
reingjerde sør for Simskardelva forutsatt at gjerdet bygges innenfor grense inntegnet på kart 
datert 22.09.2018 utarbeidet på grunnlag av befaring 21.09.2018. 

 Det forutsettes at tidligere gitte tillatelse til gjerdeanlegg i Simskardet erstattes av ny tillatelse 
som omfatter alle gjerder i Simskardet. I ny tillatelse bes det om at det ikke etableres nye 
gjerder i området vest for eksisterende gjerde, dvs. området sør, vest og nord for eksisterende 
parkeringsplass.  

 Det må være føringer i tillatelsen om at ledegjerdene mellom Simskardet nord og Simskardet 
sør tas ned når anlegget ikke er i bruk. Tilsvarende må det være krav om at det etableres 
åpninger på vestre og østre side på reingjerder Simskardet sør når anlegget ikke er i bruk. Dette 
for å ivareta allmenhetens muligheter for fri ferdsel om vinteren og i forhold til vilttrekk. 

   

 
 
 
 
 



ST 32/2018 Orienteringer Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe - Børgefjell nasjonalparkstyre 11.10.2018 
 
Behandling 
Gjøran Stenberg og Per Lorentzen fra Statskog Fjelltjenesten orienterte om: 

 Nytilsatt utmarkskonsulent Gjøran Stenberg. 
 Oppsynsvirksomheten 
 Samhandling med nasjonalparkstyre 
 God sommer – fått gjort mye feltarbeid 
 6 fjellrevkull i 2018 
 Status klopplegging – fortsatt noe ugjort på de ulike prosjektene. 

 
Per Lorentzen ble takket for lang og tro i Børgefjell ifb. med at han ble pensjonist 1 oktober. 
 
Nasjonalparkforvalter orienterte om at forslag til ny fjellov er ute på høring med høringsfrist 20.02.2019 
og stilte spørsmål om nasjonalparkstyret ønsket å avgi høringsuttalelse. 
  
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å avgi høringsuttalelse til forslag til 
ny fjellov. Det bes om at nasjonalparkforvalter forbereder sak til neste styremøte 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
 
ST 33/2018 Utarbeidelse av besøksstrategi - orientering om bruksanalyse reindrift og diskusjon om 
strategiske valg 
 
Behandling 
Marit Østby Nilsen fra Fjelldriv orienterte om arbeidet med bruksanalyse reindrift. Nasjonalparkstyret 
diskuterte ulike utfordringer knyttet opp til besøksstrategien og ønskede mål for denne. 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering med følgende 
kommentarer: 

 Nasjonalparkforvalter oppsummerer styrets synspunkter i notat som fremlegges til neste 
styremøte 

 Styrets medlemmer oppfordres til å gi skriftlig tilbakemelding på målet og innholdet i 
besøksstrategien. 

 
Enstemmig vedtatt   
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering med følgende 
kommentarer: 
 
 
 



ST 34/2018 Høring kommuneplanens arealdel for Røyrvik kommune 
 
Behandling 
Bodil Haukø stilte spørsmål ved sin habilitet til å behandle saken. 
Bodil Haukø fratrådte møtet under behandlingen av habilitetsspørsmålet. 
Bodil Haukø ble enstemmig erklært habil til å behandle saken.  
 
Følgende forslag til tillegg ble utarbeidet i møtet: 
Nasjonalparkstyret mener Røyrvik kommune også må vurdere tiltaket etter naturmangfoldlovens § 49 
(utenforliggende virksomhet som kan medføre skade inn i et verneområde) som sier følgende: «Kan 
virksomhet som trenger tillatelse etter annen lov, innvirke på verneverdiene i et verneområde, skal 
hensynet til disse verneverdiene tillegges vekt ved avgjørelsen av om tillatelse bør gis, og ved fastsetting 
av vilkår. For annen virksomhet gjelder aktsomhetsplikten etter § 6» 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe /Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende høringsuttalelse til 
kommuneplanens arealdel for Røyrvik kommune: 
 

1. Verneforskriften for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark åpner ikke for etablering av nye utleiehytter 
i nasjonalparken. Ut fra dette vil det ikke være mulig for nasjonalparkstyret å gi dispensasjon fra 
verneforskriften for oppføring av nye bygninger for utleie ved Orvatnet. Nasjonalparkstyret 
støtter rådmannens konklusjon om ikke å gå videre med innspillet/ønsket om å etablere 
hyttefelt ved Orvatnet. 

2. Nasjonalparkstyret arbeider for tiden med besøksstrategi for nasjonalparken, dette etter 
oppdrag fra Miljødirektoratet. Besøksstrategien skal gi svar på om det er områder som kan 
tilrettelegges for økt ferdsel og hvilke områder som må skjermes. Besøksstrategien utarbeides 
med grunnlag i innsamlet kunnskap gjennom brukerundersøkelse, verdi- og 
sårbarhetsvurderinger, bruksanalyse reindrift og andre naturfaglig kartlegginger. Det er 
nasjonalparkstyret som er gitt myndigheten til å vurdere eventuelle besøksforvaltningstiltak 
ihht. gitte kriterier.  
 
Nasjonalparkstyret mener det ikke er kommunens oppgave, gjennom kommuneplanens 
arealdel å vurdere hvilke områder/innfallsporter som skal prioriteres for økt tilrettelegging og 
økt ferdsel. Dette gjelder spesielt hvis kommunens prioritering er motstridene i forhold til 
vedtatt besøksstrategi. Nasjonalparkstyret mener kommunen ikke har de faglige forutsetning 
for å konkludere med at en tilrettelegging med utleiehytter og naust i Storvika vil ha positive 
effekter på verneverdiene i Børgefjell nasjonalpark. Nasjonalparkstyret er uenige i at 
utleiehytter vil medføre et mer forutsigbart bevegelsesmønster. Nasjonalparkstyret minner 
også om området øst for Storvika har ferdselsforbud i deler av året.  
 
Nasjonalparkstyret mener Røyrvik kommune også må vurdere tiltaket etter 
naturmangfoldlovens § 49 (utenforliggende virksomhet som kan medføre skade inn i et 
verneområde) som sier følgende: «Kan virksomhet som trenger tillatelse etter annen lov, 
innvirke på verneverdiene i et verneområde, skal hensynet til disse verneverdiene tillegges vekt 
ved avgjørelsen av om tillatelse bør gis, og ved fastsetting av vilkår. For annen virksomhet 
gjelder aktsomhetsplikten etter § 6» 
 
Nasjonalparkstyret ber ut fra dette om at foreslåtte utbyggingsområde i Storvika tas ut av 
utkast til kommuneplanens arealdel.  
 

3. Nasjonalparkstyret ber Røyrvik kommune oppdatere planverket ift. at lov om naturvern fra 
1970 ble avløst av lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 3. april 2009. 



Og at nasjonalparken blir forvaltet etter Forskrift om verneplan for Børgefjell, vedlegg 1, vern av 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 

 
Enstemmig vedtatt med tillegg 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe /Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende høringsuttalelse til 
kommuneplanens arealdel for Røyrvik kommune: 
 

1. Verneforskriften for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark åpner ikke for etablering av nye utleiehytter 
i nasjonalparken. Ut fra dette vil det ikke være mulig for nasjonalparkstyret å gi dispensasjon fra 
verneforskriften for oppføring av nye bygninger for utleie ved Orvatnet. Nasjonalparkstyret 
støtter rådmannens konklusjon om ikke å gå videre med innspillet/ønsket om å etablere 
hyttefelt ved Orvatnet. 

2. Nasjonalparkstyret arbeider for tiden med besøksstrategi for nasjonalparken, dette etter 
oppdrag fra Miljødirektoratet. Besøksstrategien skal gi svar på om det er områder som kan 
tilrettelegges for økt ferdsel og hvilke områder som må skjermes. Besøksstrategien utarbeides 
med grunnlag i innsamlet kunnskap gjennom brukerundersøkelse, verdi- og 
sårbarhetsvurderinger, bruksanalyse reindrift og andre naturfaglig kartlegginger. Det er 
nasjonalparkstyret som er gitt myndigheten til å vurdere eventuelle besøksforvaltningstiltak 
ihht. gitte kriterier.  
 
Nasjonalparkstyret mener det ikke er kommunens oppgave, gjennom kommuneplanens 
arealdel å vurdere hvilke områder/innfallsporter som skal prioriteres for økt tilrettelegging og 
økt ferdsel. Dette gjelder spesielt hvis kommunens prioritering er motstridene i forhold til 
vedtatt besøksstrategi. Nasjonalparkstyret mener kommunen ikke har de faglige forutsetning 
for å konkludere med at en tilrettelegging med utleiehytter og naust i Storvika vil ha positive 
effekter på verneverdiene i Børgefjell nasjonalpark. Nasjonalparkstyret er uenige i at 
utleiehytter vil medføre et mer forutsigbart bevegelsesmønster. Nasjonalparkstyret minner 
også om området øst for Storvika har ferdselsforbud i deler av året.  
 
Nasjonalparkstyret ber ut fra dette om at foreslåtte utbyggingsområde i Storvika tas ut av 
utkast til kommuneplanens arealdel.  
 

3. Nasjonalparkstyret ber Røyrvik kommune oppdatere planverket ift. at lov om naturvern fra 
1970 ble avløst av lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 3. april 2009. 
Og at nasjonalparken blir forvaltet etter Forskrift om verneplan for Børgefjell, vedlegg 1, vern av 
Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 

ST 35/2018 Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for å lande med helikopter i perioden 1. 
oktober - 15. desember 2018 for vannprøvetaking i 4 vann i Børgefjell – COWI 
 
Behandling 
Det ble henvist til brev av 04.10.2018 fra Miljødirektoratet hvor det ble orientert om at prosjektet ikke 
ville bli gjennomført i 2018 og at innsendte søknader om dispensasjoner ble trukket. 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe /Børgefjell nasjonalparkstyre tar ikke saken opp til behandling ettersom 
tiltakshaver ikke gjennomfører prosjektet i 2018 
 
Enstemmig vedtatt  
 



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

 COWI AS gis dispensasjon fra § 3 pkt. 6.1 i verneforskriften for bruk av helikopter i forbindelse 
med vannprøvetaking i 4 vann i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. 

 Dispensasjonen gjelder for en (1) flyging med landing på 4 omsøkte vann. 

 Dispensasjonen gjelder flyging til vann spesifisert i søknad av 18.09.2018. 

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

 Dispensasjon for gjelder fra 11. oktober 2018 tom. 15. desember 2018.  

 Dersom det er rein i området skal det tas hensyn til denne. Før flyging skal Tjåehkere sijte og 
Byrkije 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/Byrkije nasjonalpark. Informasjonen som samles inn 
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 36/2018 Nasjonalparkkommune - status samarbeid med kommunene om målene / kriteriene for å 
være nasjonalparkkommune 
 
Behandling 
Nasjonalparkforvalter orienterte om: 

 Informasjonsrunde i Grane kommune ved Norges nasjonalparkkommuner, forvalter for Lomsdal 
Visten nasjonalpark og forvalter for Børgefjell nasjonalpark 

 Røyrvik kommune ble godkjent som nasjonalparkkommune under merkevaren 08.10.2018 
 Det arbeides videre med nasjonalparkkommunestatusen som en del av besøksstrategien. 
 Administrativt kontaktutvalg vil være et viktig redskap for å samkjøre offentlige aktørene. 

 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering med følgende 
kommentarer: 
 
 
 



ST 37/2018 Oppnevnelse av administrativt kontaktutvalg for Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe 
/Børgefjell nasjonalparkstyre 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å opprette administrativt 
kontaktutvalg ihht. vedtektenes punkt 10 med følgende medlemmer: 
 

 Hattfjelldal kommune skogbrukssjef Jan Inge Helmersen 
 Røyrvik kommune seniorkonsulent, Tanja Staldvik Wallervand 
 Namsskogan kommune skogbrukssjef Lars Krisitian Bjørnli 
 Grane kommune rådmann fram til 01. november, Grane næringsutvikling fra  

1. november til ny rådmann er ansatt 
 nasjonalparkforvalter Tore Tødås 

 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar å opprette administrativt 
kontaktutvalg ihht. vedtektenes punkt 10 med følgende medlemmer: 
 

 Hattfjelldal kommune skogbrukssjef Jan Inge Helmersen 
 Røyrvik kommune seniorkonsulent, Tanja Staldvik Wallervand 
 Namsskogan kommune skogbrukssjef Lars Krisitian Bjørnli 
 Grane kommune rådmann fram til 01. november, Grane næringsutvikling fra  

1. november til ny rådmann er ansatt 
 nasjonalparkforvalter Tore Tødås 

 
 


