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ST 9/2018 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende: 

 Innkalling og saksliste til møte 21.03.2018 godkjennes. 
 Protokoll fra styremøte 13.02.2018 godkjennes. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
 
ST 10/2018 Referatsaker 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar referatsakene til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
ST 11/2018 Orienteringer Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 21.03.2018 
 
Behandling: 
Nasjonalparkforvalter orienterte om følgende tema: 

 Studietur til Laponia 
 Bruksanalyse reindrift 
 Tildeling midler til tiltak 2018 
 Avsluttet straffesak om bruk av motorsag til felling av tørrgadd. 
 Elektronisk føring av reiseregning/møtegodtgjøring 

 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
 
ST 12/2018 Søknad om dispensasjon for bruk av drone til filming i Børgefjell nasjonalpark 
 
Vedtak 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. verneforskriften for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark har 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 
 
Søknad fra UFO2 AS v/Jørgen Hjelmsøy om dispensasjon for bruk av drone til filming i Børgefjell/Byrkije 
nasjonalpark avslås  
 
Begrunnelse: 
Søknaden dokumenterer ikke konkret behov for flygingen/filmingen med spesifisering av tidsrom og 
område for flyging. Søknaden er ut fra dette vurdert som mangelfull. Søker har ikke kommet med 
etterspurte tilleggsopplysninger og nasjonalparkstyret har ut fra dette ikke tilstrekkelig kunnskap til å 
innvilge søknaden. 
 
Enstemmig vedtatt 



 
Forvalters tilrådning: 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48, jf. verneforskriften for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark har 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre fattet følgende vedtak: 
 
Søknad fra UFO2 AS v/Jørgen Hjelmsøy om dispensasjon for bruk av drone til filming i Børgefjell/Byrkije 
nasjonalpark avslås  
 
Begrunnelse: 
Søknaden dokumenterer ikke konkret behov for flygingen/filmingen med spesifisering av tidsrom og 
område for flyging. Søknaden er ut fra dette vurdert som mangelfull. Søker har ikke kommet med 
etterspurte tilleggsopplysninger og nasjonalparkstyret har ut fra dette ikke tilstrekkelig kunnskap til å 
innvilge søknaden. 
 
 
ST 13/2018 Rutiner for behandling av søknader om dispensasjon for motorferdsel i verneområdene 
ved skadefellingstillatelser 
 
Behandling: 
Det ble fremmet følgende forslag til tillegg: 
Standardvilkåret om at reindriftsnæringen skal kontaktes før kjøring finner stedet skal alltid være med 
som vilkår i dispensasjoner for bruk av snøscooter ifb. med skadefellingstillatelse.   
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende rutine for behandling av 
dispensasjonssøknader på bruk av snøscooter ifb. med skadefellingstillatelse.  
 
Når Fylkesmannen i Nordland eller Fylkesmannen i Trøndelag gir dispensasjon fra viltlovens § 21 for 
bruk av snøscooter i forbindelse med skadefellingstillatelser bør det gis tilsvarende dispensasjon fra 
verneforskriften for bruk av snøscooter i verneområdene som omfattes av Fylkesmannens 
dispensasjon. 
 
Dispensasjon kan gis av nasjonalparkforvalterne etter delegert myndighet.  
 
Nasjonalparkforvalterne kan sette vilkår som begrenser kjøring i områder som kan være spesielt 
sårbare for forstyrrelser. Hilokaliteter for fjellrev og reirlokaliteter for rovfugler er forekomster som kan 
sette begrensninger for kjøringa. Dette skal vurderes opp mot når på året kjøring finner sted. 
 
Det kan gis muntlig dispensasjon etter § 23 i forvaltningsloven. Skriftlig dispensasjon utformes snarest 
mulig. 
 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre gir nasjonalparkforvalter delegert 
myndighet til naturmangfoldlovens §48 for å fatte vedtak på søknader om dispensasjon for bruk av 
snøscooter ifb. med skadefellingstillatelser. 
 
Standardvilkåret om at reindriftsnæringen skal kontaktes før kjøring finner stedet skal alltid være med 
som vilkår i dispensasjoner for bruk av snøscooter ifb. med skadefellingstillatelse.   
 
Enstemmig vedtatt med tillegg 
 
 
 



Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende rutine for behandling av 
dispensasjonssøknader på bruk av snøscooter ifb. med skadefellingstillatelse.  
 
Når Fylkesmannen i Nordland eller Fylkesmannen i Trøndelag gir dispensasjon fra viltlovens § 21 for 
bruk av snøscooter i forbindelse med skadefellingstillatelser bør det gis tilsvarende dispensasjon fra 
verneforskriften for bruk av snøscooter i verneområdene som omfattes av Fylkesmannens 
dispensasjon. 
 
Dispensasjon kan gis av nasjonalparkforvalterne etter delegert myndighet.  
 
Nasjonalparkforvalterne kan sette vilkår som begrenser kjøring i områder som kan være spesielt 
sårbare for forstyrrelser. Hilokaliteter for fjellrev og reirlokaliteter for rovfugler er forekomster som kan 
sette begrensninger for kjøringa. Dette skal vurderes opp mot når på året kjøring finner sted. 
 
Det kan gis muntlig dispensasjon etter § 23 i forvaltningsloven. Skriftlig dispensasjon utformes snarest 
mulig. 
 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre gir nasjonalparkforvalter delegert 
myndighet til naturmangfoldlovens §48 for å fatte vedtak på søknader om dispensasjon for bruk av 
snøscooter ifb. med skadefellingstillatelser.  
 
 
ST 14/2018 Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene 
 
Behandling: 
Det ble fremmet forslag om at følgende setning ikke tas med: 
«Styret er her usikker på om fylkeskommunene klarer å ivareta denne rollen på en like god måte, dette 
ut fra at det fra fylkeskommunen kan komme mer politiske føringer/råd på styrets forvaltning i stedet 
for faglige» 
 
Følgende forslag til endring/tillegg ble foreslått: 
Fylkeskommunenes representanter presiserer det prinsipielle i saken om at makt og myndighet skal 
overføres fra stat til politisk nivå i fylkeskommunene med mål om økt lokal forvaltning. I tillegg til det 
prinsipielle med å skille tilsyn-/kontrollmyndigheten og forvaltningsmyndigheten hvor det utøves politisk 
skjønn.  
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende høringsuttalelse til rapport 
fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene: 
 
Nasjonalparkstyret støtter utvalgets konklusjon om at ordningen med lokale nasjonalpark-
/verneområdestyrer med forvaltningsansvar av lokale verneområder bør videreføres. Dette ut fra at 
denne forvaltningsmodellen har vist seg å ha god lokal forankring, god bruk av lokalkunnskap og god 
dialog med ulike interesser. Modellen med lokalt nasjonalparkstyre hvor kommuner, fylkeskommuner og 
Sameting er representert har gitt en mer helhetlig lokal forvaltning med økt fokus på det enkelte 
verneområdet. 
 
Nasjonalparkstyret er uenig i at det gis føringer om at styrene bør ledes av fylkeskommunen. 
Nasjonalparkstyret mener den beste løsningen er at styret konstituerer seg selv med leder og nestleder. 
Dette for å kunne ivareta lokal forvaltning best mulig. Børgefjell nasjonalpark ligger i 2 store fylker 
(Nordland og Trøndelag) hvor fylkeskommunens representant nødvendigvis ikke har spesiell lokal 
tilknytning til, og kunnskap om nasjonalparken og kommunene. 
    



Nasjonalparkstyret er fornøyd med dagens ordning hvor nasjonalparkforvalter formelt sett er ansatt hos 
fylkesmannen, dette forutsatt at forvalteren er underlagt styret i alle saker som berører forvaltningen av 
verneområdet. Nasjonalparkstyret har gode erfaringer med at fylkesmannen ikke overprøver den lokale 
forvaltningen og det politiske skjønn, men heller kommer med råd og veiledning når nasjonalparkstyret 
etterspør dette.   
 
Fylkesmannen har i dag klagerett på alle styrets vedtak, i rapporten fra ekspertutvalget berøres ikke 
dette. Hvis fylkesmannen fortsatt skal ha en overordnet klagerett på nasjonalparkstyrets vedtak tilsier 
dette at fylkesmannen fortsatt må ha fagkompetansen på verneområdeforvaltningen. Ut fra dette ser 
nasjonalparkstyret utfordringer med at både fylkesmannen og fylkeskommunen skal ha en spesiell rolle 
ift. nasjonalparkforvalter og nasjonalparkstyret. Nasjonalparkstyret mener dette kan gi økte kostnader 
og mer uoversiktlig forvaltningsmodell.   
 
Uansett hvilke organ som blir ansvarlig for nasjonalparkforvalteren er det viktig for nasjonalparkstyret 
at ressursen ikke benyttes til andre formål en forvaltningen av verneområdet. Dette ihht. vedtektene og 
styrets føringer. Det må ikke legges opp til en praksis at avsatte ressurser brukes til andre formål uten at 
dette er avtalt med styrts leder.    
 
Fylkeskommunenes representanter presiserer det prinsipielle i saken om at makt og myndighet skal 
overføres fra stat til politisk nivå i fylkeskommunene med mål om økt lokal forvaltning. I tillegg til det 
prinsipielle med å skille tilsyn-/kontrollmyndigheten og forvaltningsmyndigheten hvor det utøves politisk 
skjønn. 
 
Nasjonalparkstyret har utover dette ingen ytterligere kommentarer til de andre forhold som er berørt i 
rapporten. 
 
Enstemmig vedtatt med endringer og tillegg 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende høringsuttalelse til rapport 
fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene: 
 
Nasjonalparkstyret støtter utvalgets konklusjon om at ordningen med lokale nasjonalpark-
/verneområdestyrer med forvaltningsansvar av lokale verneområder bør videreføres. Dette ut fra at 
denne forvaltningsmodellen har vist seg å ha god lokal forankring, god bruk av lokalkunnskap og god 
dialog med ulike interesser. Modellen med lokalt nasjonalparkstyre hvor kommuner, fylkeskommuner og 
Sameting er representert har gitt en mer helhetlig lokal forvaltning med økt fokus på det enkelte 
verneområdet. 
 
Nasjonalparkstyret er uenig i at det gis føringer om at styrene bør ledes av fylkeskommunen. 
Nasjonalparkstyret mener den beste løsningen er at styret konstituerer seg selv med leder og nestleder. 
Dette for å kunne ivareta lokal forvaltning best mulig. Børgefjell nasjonalpark ligger i 2 store fylker 
(Nordland og Trøndelag) hvor fylkeskommunens representant nødvendigvis ikke har spesiell lokal 
tilknytning til, og kunnskap om nasjonalparken og kommunene. 
    
Nasjonalparkstyret er fornøyd med dagens ordning hvor nasjonalparkforvalter formelt sett er ansatt hos 
fylkesmannen, dette forutsatt at forvalteren er underlagt styret i alle saker som berører forvaltningen av 
verneområdet. Nasjonalparkstyret har gode erfaringer med at fylkesmannen ikke overprøver den lokale 
forvaltningen og det politiske skjønn, men heller kommer med råd og veiledning når nasjonalparkstyret 
etterspør dette. Styret er her usikker på om fylkeskommunene klarer å ivareta denne rollen på en like 
god måte, dette ut fra at det fra fylkeskommunen kan komme mer politiske føringer/råd på styrets 
forvaltning i stedet for faglige.   
 



Fylkesmannen har i dag klagerett på alle styrets vedtak, i rapporten fra ekspertutvalget berøres ikke 
dette. Hvis fylkesmannen fortsatt skal ha en overordnet klagerett på nasjonalparkstyrets vedtak tilsier 
dette at fylkesmannen fortsatt må ha fagkompetansen på verneområdeforvaltningen. Ut fra dette ser 
nasjonalparkstyret utfordringer med at både fylkesmannen og fylkeskommunen skal ha en spesiell rolle 
ift. nasjonalparkforvalter og nasjonalparkstyret. Nasjonalparkstyret mener dette kan gi økte kostnader 
og mer uoversiktlig forvaltningsmodell.   
 
Uansett hvilke organ som blir ansvarlig for nasjonalparkforvalteren er det viktig for nasjonalparkstyret 
at ressursen ikke benyttes til andre formål en forvaltningen av verneområdet. Dette ihht. vedtektene og 
styrets føringer. Det må ikke legges opp til en praksis at avsatte ressurser brukes til andre formål uten at 
dette er avtalt med styrts leder.    
 
Nasjonalparkstyret har utover dette ingen ytterligere kommentarer til de andre forhold som er berørt i 
rapporten. 
 
 
ST 15/2018 Godkjenning av rapport fra feltarbeid 2017 - kartlegging og rydding av søppel i 
verneområde 
 
Behandling: 
Inger Marit Eira-Åhrén ba om å få protokolert følgene merknad. 
Det er viktig for styret å påpeke at reindriftens bruk av nasjonalparken er basert på en næringsutøvelse 
som har vært utøvd i området lenge før nasjonalparken ble etablert. Næringens behov for å lagre utstyr 
for å utføre sin virksomhet samt å ivareta egen sikkerhet, er av styret ikke ansett som søppel. 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre godkjenner fremlagte rapport fra 
feltarbeid 2017 - kartlegging og rydding av søppel i verneområde. 
 
Nasjonalparkstyret ber om at det arbeides med å få gjennomført rydding i resterende deler av 
verneområdene. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre godkjenner fremlagte rapport fra 
feltarbeid 2017 - kartlegging og rydding av søppel i verneområde. 
 
Nasjonalparkstyret ber om at det arbeides med å få gjennomført rydding i resterende deler av 
verneområdene. 
ST 16/2018 Nasjonalparkkommune - orientering om status og prosess for Røyrvik med oppfylling av 
nye kriterier for nasjonalparkkommuner 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering med følgende 
kommentarer: 

 Temaet tas opp til diskusjon på et senere styremøte der forvalter bes presentere kriteriene for 
bruk av merkevaren og kriteriene for å være nasjonalparkkommune etter 2021. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
 



Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering med følgende 
kommentarer: 
•   
•   
 
 
ST 17/2018 Brukerundersøkelse i Børgefjell nasjonalpark 2017 - presentasjon av resultater 
Saksprotokoll i Børgefjell nasjonalparkstyre - 21.03.2018  
 
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 18/2018 Länsstyrelsen i Jämtlands län - orientering om forvaltningen av Skåarnja 
naturreservat/Stekenjokk 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvalters tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre tar saken til orientering med følgende 
kommentarer: 

   


