
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Grane kommunehus, Trofors 
Dato: 20.11.2019 
Tidspunkt: 10:00 – 13:30 

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

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Eva Bendikke Jåma Inger Marit Eira-Åhrén SAMETINGET 

 
Merknader 
Første del av møtet ble gjennomført som dialogmøte med rådgivende utvalg 
 

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. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
 



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

 Møte med rådgivende utvalg   

ST 36/2019 Møte i faglig rådgivende utvalg for Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/ 
Børgefjell nasjonalparkstyre 2019 
 
 
Styremøte 
Referatsaker 

 2018/18403 

ST 37/2019 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte   

RS 16/2019 Børgefjell nasjonalpark - søknad om bidrag til veivedlikehold 
Tomasvatnet - Tomasvatn Øyum Hytteforening 

 2019/12834 

RS 17/2019 Melding om politisk vedtak - Røyrvik kommunestyre  2019/12945 

RS 18/2019 19/5984 Valg av representanter til Byrkije 
nasjonalpaarhkeståavroe/ Børgefjell nasjonalparkstyre 2020-2023 - 
Hattfjelldal kommune 

 2019/12945 

  
Styresaker 

  

ST 38/2019 Revidering av retningslinjer for praktiseringen av regelverket for 
motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark/Austre Tiplingan 
landskapsvernområde. 

 2019/11002 

ST 39/2019 Bestillingsdialog 2020 - Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan 
landskapsvernområde 

 2019/13012 

ST 40/2019 Møteplan Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell 
nasjonalparkstyre - 2020 

 2018/18470 

ST 41/2019 Klage på vedtak - avslag på søknad om dispensasjon fra 
verneforskriften for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark for oppføring 
av 2 reingjeterhytter - Tjåehkere sijte 

 2018/377 

 
 
 



ST 36/2019 Møte i faglig rådgivende utvalg for Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell 
nasjonalparkstyre 2019 

Referat 
Faglig rådgivende utvalg og Børgefjell nasjonalparkstyre gjennomførte det årlige dialogmøtet 20.11.19 ifb. 
med ordinært møte i nasjonalparkstyre  
 
Fra rådgivende utvalg deltok følgende representanter: 

 Rolf Almås, NJFF avd. Nord-Trøndelag/Nordland 
 Louise Fontain, Naturvernforbundet 
 Mats Jåma, Tjåehkere sijte 
 Trond Nordås, Statskog SF 
 Tor Enok Larsen, Byrkije sijte 

 
Statskog fjelltjenesten, 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 ny nestleder. 
 Besøksstrategi  
 Gjennomførte tiltak 2019 
 Bestillingsdialog 2020 for Børgefjell nasjonalpark. 
 Status forskriftsendringer 
 Revidering av retningslinjer for praktiseringen av regelverket for motorferdsel i Børgefjell 

nasjonalpark/Austre Tiplingan landskapsvernområde 
 Oppsynstjenesten 

 
Innledningsvis ønsket styreleder Stian Brekkvassmo velkommen til møtet 
 
Leder av rådgivende utvalg Rolf Almås stilte spørsmål om det var andre tema som rådgivende utvalg ønsket å 
ta opp til diskusjon. 
 
Gjennomgang av vedtekter for faglige rådgivende utvalg. 
Nasjonalparkforvalter refererte kort punkter i vedtektene til rådgivende utvalg, dvs. §§ 1, 2, 3 og 5. Det ble 
stilt spørsmål om det var behov for endringer i vedtektene, spesielt ift. om det det var 
grupper/interesseorganisasjoner som skulle ha vært representert i utvalget. Det fremkom ingen behov for 
endringer i gjeldene vedtekter. 
 
Valg nestleder ihht. vedtektene 
Leder og nestleder velges hvert andre år av utvalget selv. Siste valg ble foretatt i 2018 hvor Rolf Almås ble 
valgt til leder og Hellene Lillevold til nestleder. Helene Lillevold har avsluttet sitt arbeidsforhold i Røyrvik 
fjellstyre og kan således ikke representere i rådgivende utvalg, noe som betyr at det skal ny nestleder. 
 
Mats Joma ble foreslått som ny nestleder. 
 
Valg:  
Mats Joma velges til nestleder for rådgivende utvalg for perioden 2019 - 2020 
 
 
 
 



Besøksstrategi  
Nasjonalparkforvalter orienterte om aktiviteter etter forrige møte hvor det er gjennomført høring og 
ferdigstilling av besøksstrategien. Miljødirektoratet godkjente strategidokumentet i brev av 18.11.19. 
Pågående aktiviteter med ny brosjyre, nettsider, plakater mm ble gjennomgått.    
 
Gjennomførte tiltak 2019 
Nasjonalparkforvalter orienterte om gjennomførte og pågående skjøtselstiltak i verneområdet. Det er noen 
restanser fra tidligere år som vil bli lukket i 2020 med bruk av tidligere tildelte midler. 
 
Bestillingsdialog 2020 for Børgefjell nasjonalpark 
Nasjonalparkforvalter gjennomgikk status på prosjekter. Fra og med 2020 vil det meste av tiltak være knyttet 
til tiltaksplanen til besøksstrategien. Fra rådgivende utvalg var det ingen forslag til endringer eller nye 
prosjekter for 2020. Men det ble stilt spørsmål om status for hengebru i Ranserdalen som det Svenske 
Sametinget har signalisert kan blir revet pga. at tilstanden til brua er dårlig.  
 
Status forskriftsendringer 
Det ble orientert om at prosessen med forskriftsendringer har stått stille i 2019 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» 
 
Revidering av retningslinjer for praktiseringen av regelverket for motorferdsel i Børgefjell 
nasjonalpark/Austre Tiplingan landskapsvernområde 
Nasjonalparkforvalter orienterte om gitte dispensasjoner for motorferdsel og hvor mange turer som var 
rapportert brukt i 2019.  
 
Det ble tatt en gjennomgang av de enkelte punktene i retningslinjene som er laget for administrativ 
behandling. Leder av rådgivende utvalg har hatt dialog med hytteeiere i Austre Tiplingan lvo og 
tilbakemeldingen tilsier at disse er fornøyd med gjeldene ordning. Konklusjonen ble at dagens retningslinjer 
anbefales videreført. 
 
Oppsynstjenesten 
Oppsynstjenesten var ikke representert på møtet, det ble henvist til utsendt rapport fra SNO som omhandlet 
oppsynstjenesten. Rådgivende utvalg diskuterte rapportens punkt ang. barmarkskjøring hvor det er uenighet 
om reglene for saksbehandling. Det ble henvist til at det snart kommer en veileder utarbeidet av 
Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet som klargjør saksbehandlingsrutinene. Saken tas 
derfor opp til videre diskusjon ved senere anledning. 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre og faglig rådgivende utvalg tar saken til 
orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 



ST 37/2019 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 03.10.19. 
 
Enstemmig vedtatt 
 

ST 38/2019 Revidering av retningslinjer for praktiseringen av regelverket for motorferdsel i Børgefjell 
nasjonalpark/Austre Tiplingan landskapsvernområde. 

 
Behandling: 
Rådgivende utvalg diskuterte saken i dialogmøte med styret og konkluderte med at det ikke var behov eller 
ønske om endringer i gjeldene retningslinjer. Tilrådningen fra rådgivende utvalg ble derfor å videreføre 
gjeldene retningslinjer. 
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende retningslinjer for administrativ 
behandling av søknader om motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark/Austre Tiplingan landskapsvernområde for 
perioden 2020-2023: 
 

 Det kan innvilges inntil 6 turer pr. hytte pr. sesong uavhengig av antall eiere/hjemmelshavere på 
hytten. Dette betyr at hytter som har flere hjemmelshavere/eiere må fordele turene internt før 
søknad sendes nasjonalparkstyret. Rammen på inntil 6 turer pr. hytte er inkludert turer utført ved 
bruk av leiekjører.  

 Dispensasjonen skal være personlig og kan ikke overdras til andre. 

 Sesongen varer til og med 30. april. 

 Faste traseer skal benyttes for transporten. 

 Det kan gis dispensasjon for ervervsmessig transport med snøscooter i verneområdene. 

 Det gis kun dispensasjon for ervervsmessig transport av varer og bagasje for leietakere av registrerte 
utleiehytter. Det skal fremgå som et klart vilkår at dispensasjonen ikke kan benyttes ved transport til 
private hytter som lånes/leies ut. Definisjonen av utleiehytte er hytte som leies ut i næringsøyemed 
og som er tilgjengelig for at allmenheten kan leie hytten.   

 Ervervskjører må dokumentere oppdraget ved å forevise kvittering for leid hytte eller kvittering for 
betaling til ervervskjører. I tillegg skal ervervskjører føre særskilt kjørebok hvor navn på 
oppdragsgiver er påført. 

 Dispensasjon til ervervskjøring gis kun i landskapsvernområdet og de områdene av nasjonalparken 
som ble omfattet av utvidelsen i 2003. 

 Dispensasjon kan gis for inntil 4 år.  

 Det skal føres kjørebok. 

 Kjørebok skal returneres Børgefjell nasjonalparkstyre etter endt sesong og senest innen 1. juni. 
Kjørebok for påfølgende sesong blir ikke sendt ut før kjørebok for forrige sesong er returnert. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
 



ST 39/2019 Bestillingsdialog 2020 - Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde 

 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar at det søkes tiltaksmidler for følgende 
tiltak i Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde i 2020: 
 

 Omlegging/klopplegging av sti til bru i Storelvdal 
 Utarbeide nye verneområdeplakater Børgefjell - tiltaksplan besøksstrategi 
 Anskaffelse og oppsetting av ståltavler med ny informasjonsplakat og temaplakat på innfallsporter - 

tiltaksplan besøksstrategi.  
 Viewpoint Børgefjell - tiltaksplan besøksstrategi  
 Innfallsport til nasjonalparkkommunen Røyrvik - info-punkt - tiltaksplan besøksstrategi. 
 Mulighetsanalyse Simskardet - tiltaksplan besøksstrategi. 
 Utskiftning av 75 meter geonett Namskrokstien, legging av klopp.  
 Rehabilitering av brygger ved Namsvatnet i samarbeid med Røyrvik kommune -siste år.  

 
Arbeidsutvalgets innspill til ønsket SNO ressurs for 2020 fremgår av oversikt datert 05.11.2019  
 
Nasjonalparkstyret delegerer sluttføringen av bestillingsdialogen med Miljødirektoratet til arbeidsutvalget og 
nasjonalparkforvalter. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Arbeidsutvalget tilrådning: 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar at det søkes tiltaksmidler for følgende 
tiltak i Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde i 2020: 
 

 Omlegging/klopplegging av sti til bru i Storelvdal 
 Utarbeide nye verneområdeplakater Børgefjell - tiltaksplan besøksstrategi 
 Anskaffelse og oppsetting av ståltavler med ny informasjonsplakat og temaplakat på innfallsporter - 

tiltaksplan besøksstrategi.  
 Viewpoint Børgefjell - tiltaksplan besøksstrategi  
 Innfallsport til nasjonalparkkommunen Røyrvik - info-punkt - tiltaksplan besøksstrategi. 
 Mulighetsanalyse Simskardet - tiltaksplan besøksstrategi. 
 Utskiftning av 75 meter geonett Namskrokstien, legging av klopp.  
 Rehabilitering av brygger ved Namsvatnet i samarbeid med Røyrvik kommune -siste år.  

 
Arbeidsutvalgets innspill til ønsket SNO ressurs for 2020 fremgår av oversikt datert 05.11.2019  
 
Nasjonalparkstyret delegerer sluttføringen av bestillingsdialogen med Miljødirektoratet til arbeidsutvalget og 
nasjonalparkforvalter. 
 

ST 40/2019 Møteplan Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre - 2020 

 
Behandling: 
Følgende datoer ble foreslått: 
- 25.03 - Namsskogan 
- 24.06 - Røyrvik 
- 07.10 - Hattfjelldal 
- 25.11 – Grane 
 



Møteplanen tas opp til gjennomgang i neste styremøte når kommunale og fylkeskommunale møteplaner er 
vedtatt.  
 
Vedtak 
Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe / Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar følgende møteplan for 2020: 
 
- 25.03 - Namsskogan 
- 24.06 - Røyrvik 
- 07.10 - Hattfjelldal 
- 25.11 – Grane 
 
Ved få saker kan styreleder avlyse oppsatte møte, alternativt gjennomføre møte som epostmøte. 
 
Møteplanen tas opp til gjennomgang i neste styremøte når kommunale og fylkeskommunale møteplaner er 
vedtatt. 
 

ST 41/2019 Klage på vedtak - avslag på søknad om dispensasjon fra verneforskriften for Børgefjell/Byrkije 
nasjonalpark for oppføring av 2 reingjeterhytter - Tjåehkere sijte 

 
Behandling: 
Det ble stilt spørsmål om Anders Anta Joma var habil til å behandle saken. 
Det ble stilt spørsmål om Eva Bendikke Jåma var habil til å behandle saken. 
 
Anders Anta Joma og Eva Bendikke Jåma fratrådte møtet. 
 
Ettersom fast representant ikke hadde stilt spørsmål med sin habilitet i forkant av møtet jfr. innkalling var 
ikke personlig vararepresentant innkalt til møtet for behandling av saken.    
 
Styreleder konkluderte med at nasjonalparkstyret ikke var vedtaksføre til å avgjøre habilitetsspørsmålet. Da 
gjelder forvaltningslovens § 8, 2 ledd, om at alle møtende medlemmer deltar i behandlingen av 
habilitetsspørsmålene hvis det kollegiale organet ikke er vedtaksføre når de habilitetsspørsmålet er reist for, 
fratrer møtet.  
 
Anders Anta Joma og Eva Bendikke Jåma tiltrådte møtet under behandlingen av habilitetsspørsmålet 
 
Anders Anta Joma ble enstemmig erklært inhabil til å behandle saken ihht. forvaltningslovens § 6a.  
Eva Bendikke Jåma ble enstemmig erklært habil til å behandle saken. 
 
Anders Anta Joma fratrådte møtet under behandlingen av saken. 
 
Styreleder konkluderte med at styret var vedtaksføre til å behandle saken. 
 
Styreleder fremmet følgende protokolltilførsel: 
«Nasjonalparkstyrets mandat begrenser seg til om tiltaket påvirker verneverdiene. Nasjonalparkstyret må slik 
sett forholde seg til verneforskriften. Andre hensyn, som f.eks. sikkerheten for reindrifta er ikke vårt 
anliggende, og slike betraktninger må derfor videre klageinstanser vurdere» 
 



 
 
 
Vedtak 
1. Byrkije nasjonalpaarkhkeståavroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar klage fra Tjåehkere sijte datert 
12.11.2018 opp til behandling ihht. forvaltningslovens § 31 pkt. b. 
 
Begrunnelse: 
Selv om klageren har oversittet klagefristen mener nasjonalparkstyret at klagen tas under behandling da det 
av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. Ut fra sakens historikk og prinsipielle betydning mener 
nasjonalparkstyret at klager bør få behandlet klagen for å få en endelig avgjørelse i klageorganet.    
 
2. Byrkije nasjonalpaarkhkeståavroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar at klagen fra Tjåehkere sijte på 
vedtak i sak 30/2018 ikke tas til følge og at klagen oversendes Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
 
Begrunnelse: 
Byrkije nasjonalpaarkhkeståavroe/Børgefjell nasjonalparkstyre kan ikke se at det i klagen har fremkommet 
nye momenter eller opplysninger i forhold til tiltakets påvirkning på verneverdiene i nasjonalparken som ikke 
ble vurdert i styrets behandling av søknaden. Nasjonalparkstyrets myndighet er å vurdere tiltakets påvirkning 
på verneverdiene, i disse vurderingene skal andre momenter og interesser ikke vektlegges i særlig grad. 
Nasjonalparkstyret mener habilitetsvurderingene er i tråd med forvaltningslovens bestemmelser og at styrets 
vurderingen ikke har vært utslagsgivende for utfallet av saken.  
 
Vedtatt med 4 mot 1 stemme. 
 
Nasjonalparkstyret vedtar følgende protokolltilførsel: 
Nasjonalparkstyrets mandat begrenser seg til om tiltaket påvirker verneverdiene. Nasjonalparkstyret må slik 
sett forholde seg til verneforskriften. Andre hensyn, som f.eks. sikkerheten for reindrifta er ikke vårt 
anliggende, og slike betraktninger må derfor videre klageinstanser vurdere. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Forvalters tilrådning: 
1. Byrkije nasjonalpaarkhkeståavroe/Børgefjell nasjonalparkstyre tar klage fra Tjåehkere sijte datert 
12.11.2018 opp til behandling ihht. forvaltningslovens § 31 pkt. b. 
 
Begrunnelse: 
Selv om klageren har oversittet klagefristen mener nasjonalparkstyret at klagen tas under behandling da det 
av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. Ut fra sakens historikk og prinsipielle betydning mener 
nasjonalparkstyret at klager bør få behandlet klagen for å få en endelig avgjørelse i klageorganet.    
 
2. Byrkije nasjonalpaarkhkeståavroe/Børgefjell nasjonalparkstyre vedtar at klagen fra Tjåehkere sijte på 
vedtak i sak 30/2018 ikke tas til følge og at klagen oversendes Miljødirektoratet for endelig avgjørelse. 
 
Begrunnelse: 
Byrkije nasjonalpaarkhkeståavroe/Børgefjell nasjonalparkstyre kan ikke se at det i klagen har fremkommet 
nye momenter eller opplysninger i forhold til tiltakets påvirkning på verneverdiene i nasjonalparken som ikke 
ble vurdert i styrets behandling av søknaden. Nasjonalparkstyrets myndighet er å vurdere tiltakets påvirkning 
på verneverdiene, i disse vurderingene skal andre momenter og interesser ikke vektlegges i særlig grad. 
Nasjonalparkstyret mener habilitetsvurderingene er i tråd med forvaltningslovens bestemmelser og at styrets 
vurderingen ikke har vært utslagsgivende for utfallet av saken. 


